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 :است ینشآفرو  کشف قابل یدانم سهدر  قرآن یمعان

 گویتد یمت  کته  یوقتت  .استت  یعتطب عالمو ظواهر  عالم ینهم، قرآن مکتب اول یدانم

 .یادرو  کوه ینهم یعنی یادرو  کوه و ینزمو  آسمان ینهم یعنی آسمان

 یعنی یدانم ینادر  آسمان یمعنا. باشدیم هاانسان تکاملو  هاانسان، قرآن دوم یدانم

 هاآن جانباز  دانشو  علمهستند و  حکمتو  علم یدایشپمبداء  که یدانشمند یهاانسان

 هتم  ینزمت  ،خدا یاءاولخدا و  یعنی ،علممظهر ظهور  آسمان. شودیم نازلخدا  خلق یسوهب

 .ختدا هستتند   یتاء اولختدا و   مکتبشاگرد  که هاانسان یعنی ،دانشو  علم ثبت مرکز یعنی

و  عتدل مظهتر   کته  یستته شا یهاانسانو  صالح اعمال یعنی ینزمو  آسمان ینادر  ثمرات

و  باشتد  یتات آ یلتأو کههستند  قرآن یاتآ دوم ۀپرد هاانسان پس .هستند یتقوو  عدالت

 ،کند کشفرا  آن باطن تواندینم قرآناز ظواهر  یکس .است یدهپوش اول یمعنامعنا در  ینا

 .اندیدهد یمتعلخدا  مکتبدر  که یئهاامام یاو  کرده نازلرا  قرآن که یخدائ همانمگر 

 عظمتت و  قتدرت و  علم و خدا مقدس ذات ،باشد آن باطن باطن که قرآن سوم یدانمو 

 العلتم  یفت  راسخونرا جز خدا و  قرآن یلتأو ،فرمایدیم. لذا خدا یتالوه  مکتب یعنی ،خدا

 یعلو اوالد  یعل ۀخانرا بداند و بفهمد در  قرآن یمعاندارد  دوست کسهر  .1داندینم یکس

 بتاطن  بته را  هتا انسانبردارند و  قرآن یقحقا یرواز  پرده توانندیم کههستند  هاآنبرود. 

خداونتد   آندر  کهرا  یاتیآ السالمیهماطهارعل ائمهلذا  .کنندآشنا  قرآن باطنِ باطنِو  قرآن

 ،یظتاهر  یمعنتا  .انتد کترده دو جور معنا  کندیم یفتعررا  بارانو  برف یارا  آسمانو  ینزم

اطهتار و   ائمته ختدا و   یتت وال مکتب یعنی ،دوم یمعناو  ینزم ینهمو  آسمان ینهم یعنی

 ینابرابر  که ینیزمبر  شودیم نازل دانشو  علم ،یتوال مکتب آناز  که مکتب ینا شاگردان

خداونتد   کته  هتم  یاتیآ ینبنابرا. ائمه مکتب شاگردانو  هاانسان یعنی ؛گرفتهقرار  آسمان

 یاتآ ینا باطن بهناظر  یشترب ،دهدیم گزارشروز  ششرا در  آسمانو  ینزم خلقت یفیتک

 ینزم یهاانسان ،ینزم یغذاو  قوتو  ینزم ساختمنظور از  .اندفرموده خودشان که است

را و  یالهت  علتم  یرشپذ ینۀزم ،یامبرانپ یلۀوسبه دورهچهار  مدت ظرفخداوند  کههستند 

 ،یغمبرپ نوحابوالبشر تا  آدم. از ساخته فراهم است علم همان کهرا  مردم روح یغذاو  قوت

از  .دوم دورهو  دومروز  ،یتل خل یمابراه حضرتتا ظهور  یغمبرپ نوحاز  .دوره یک یاروز  یک

تتا   یموست  حضرتاز ظهور  .سوم دوره یاو  سومروز  ،یموس حضرتتا ظهور  یلخل یمابراه

چهتار   یتن ادر  فرمایدیمخداوند  که چهارم ۀدورو  چهارمروز  ،یسیع حضرت زمان یانتها

 ۀدور اتمتام بعتد از   .نمتودم  حکمتو  علم باران یرشپذۀ آمادرا  و آن ساختمرا  ینزم ،روز
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 یبترا را  هتا انستان  که دهدیمخدا خبر  ،باشدیم یسیع حضرت ۀدور ۀخاتم که چهارم

ََّّیو َّاس ت  ََُّّثمَّ : »فرمایتد یمت  رابطته  ینا. در کردم آماده هاآن حکومتو  یاله علم نزول
 
َّا َّل 

ان َّخ َّدََُّّی َّه ََّّو ََّّاء َّم َّالسمَّ
را  انستان  فکر آسمان کرد ارادهچهار روز خداوند  آنبعد از  یعنی ،«2َّ

 برکنتار  یطتفتر و  افراطاز  کهبسازد  متعادلو  منظمرا  انسان فکر یفضادرآورد.  نظام به

 یتن ا کته طور باشد. همان اشتباهدر  کهاین نه ،بفهمد ،هست کهچنانآنرا  یقحقابماند و 

 و بکشتند  نفتس  تواننتد ینمت  ،کندیم خفهرا  هاانسان ،شود آلودهدود و گاز  بهفضا اگر 

 ،شتود  موهومتات و  خرافتات  بته  آلودهاگر  هم هاانسان فکر یفضا ،کنند یزندگ آزادانه

بتر ختدا    پس. کندیم خفهرا  هاآنو  کشدیم یتمدنو  یعلمو  یروحرا از نظر  هاانسان

 یفضتا  ،است یدهآفر بخشفرحو  یزهپاکرا  ینزم ۀکر یهوا کهطور همان که است واجب

. یتد نما یتز تمو  پتا   کننتده نابود  یغذاهاو  موهوماتو  خرافاتاز  همرا  هاانسان فکر

 ستالم باشتد،   ستالم  شعورشو  فکراگر  .کند یزندگ تواندیمخود  فکر یفضادر  انسان

 کته  استت  الزم کهقدر آن پس .کندیم یزندگ ناسالمباشد،  ناسالمو اگر  کندیم یزندگ

و  علتم و  هتا انسان فکر است واجب آنهزارها برابر  ،باشد پا و  صاف ینزم ۀکر یفضا

تتا   آدمرا از ظهور  یتبشر افکارخداوند  که رابطه یناباشد. در  پا و  صاف هاآن یدۀعق

 افکتار را ماننتد   خرافتات تتا   نموده آماده درست علم یرشپذ یبرا ،خاتم حضرتظهور 

ََّّیو َّاست  ََُّّثمَّ : »فرمایدیم رابطه ینادر  .یدنما پا و  صاف ،یهودیت خرافات یا یحیتمس
 
َّا َّل 

و  سادهو  صاف یآسمان هاانسان یبرا کرد ارادهخداوند  دورهبعد از چهار  یعنی، « اءم َّالسم 

و  یبردگت و از  کننتد  یتدا پ یآزاد آستمان  ینادر  هاانسانآورد تا  وجودبه یزهپاکو  پا 

 یعلمت  یفضتا  یلتعدو  یمتنظ یبرا. کنند یداپ نجاتآور خفقان یخراف یدعقااستثمار و 

ََّّیو َّاس ت  ََُّّثمَّ»  : فرمایتد یمت  رابطه یناآورد. در  وجودبهرا  اسالم ،باشد پا و  صاف که
 
َّا َّل 

بتا   یقتطب قابلصددرصد  که دورهچهار روز و چهار  آنبعد از  یعنی، « ان َّخ  دََُّّی َّه ََّّو ََّّامء َّالسمَّ

 ؛را بستازد  آستمان  کرد اراده  ،یستن یعتطببا  یقتطب قابلو  است انسان تکاملو  فکر

 تحتول  ختاتم تتا   آدمظهتور   زمتان از  پس. یدنما پا و  صافرا  انسان فکر یفضا یعنی

ظهور  زمانو از  یتقوو  یماناو  حکمتو  علم یرشپذ ینۀزم یعنی ؛است یتبشر یابتدائ

 هاییتتربتا در اثر  است یتبشر ۀجامع ۀمتوسط تحول ،عج قائم حضرتتا ظهور  اسالم

 نجتات  هایگرفتارشوند و از  آمادهخدا  سلطنتو  حکومت یرشپذ یبرا یقرآنو  یاسالم

 درستت  یزنتدگ و  هتا انستان  تکامل ۀدور که انتها یب یانتهاتا  قائم یامقو از  کنند یداپ

َّ.است شده یبهشت یزندگو  آخرت به یرتعب، ستهاآدم
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 بته  هتم  ،عاطهار  ائمه لساندر  که قرآناز  یکلماتو  یاتآاز  یقدر است الزم جاینادر 

 بته  یتات آ یتن ا اکثر یمبدانتا  یمکن ذکر ،است شده یادآوری دوم یمعنا به همو  اول یمعنا

 یمعتان  یترا ز ؛استت اطهار  ائمهخدا و  مطلوب ،باشد یلتأوو  باطن یمعنا که آن دوم یمعنا

مفسّر و  به یاجاحت. دانندیمو  فهمندیم کس همه که است روشنو  سادهقدر آن آن یظاهر

 یتب عجو  یقعم کتاب یک به صورترا  آنو  دهدیم یتعلم نآقر به که یاتیآندارد.  معلّم

 ائمته  لساندر  که یاتیآو  کلمات. است عباراتو  یاتآ ینا باطن ،گذاردیم مردم یاراختدر 

 یتاد ز. چقدر استو نهار  یلل یاتآ یکی ،است شده یرتفس آن یلیتأوو  باطن یمعان بهاطهار 

: ماننتد  .کنتد یمت  یتادآوری  قرآنرا در  ستارهو  ماهو  یدخورش و و نهار یلل کلماتخداوند 

مَّو َّ» ََّّیل َّال
 
ََّّبح َّالص ََّّو ََّّ،ر َّدب َّأ َّذَّا

 
مَّو َّ»ََّّۀلکمَّایَّ«3ر َّسف َّأ َّاَّذ َّا ََّّیل َّال

 
ِ َّالّنمَّو ََّّ،یغش َّی َّاَّذ َّا ََّّا

 
ّل َّت  َّاَّذ َّا

َّالشمَّو َّ»َّایََّّ«4 َّو ََّّمس 

 عظمتو  قدرت یاتآرا از  شبروز و  یدایشپخداوند  که یاتیآ. یستن کمآخر  یال «5َّای   ُض َّ

بتا   یتق تطب قابتل  اشیظاهر یمعنا به که یریدبگرا در نظر  یهآدو  ینهم مثالً .داندیمخود 

 امام یطوالن یبتغ ۀدور ینا ،یلل ۀکلم یلتأو. یلیتأوو  یباطن یمعنا بهمگر  ،یستن یعتطب

روز  یعنتی نهتار   یبتاطن  یمعناو  قائم یامقتا  آدم هبوطاز  یاستدن یزندگ ۀدور بلکه ،زمان

مَّو َّ» یۀآدو  ینا. خدا در یتبشر تکامل یانتهاتا  زمان امامظهور  دوران ََّّی ل َّال
 
َّبح َّالص  ََّّو ََّّ،ر َّدب  أ َّذَّا

َّ
 
ََّّهاأ نَّ،ر َّسف َّأ َّاَّذ َّا

 
 صتبح شتود و   تمتام و  کنتد  پشت که یطوالن شب ینا یعنی ،« الُک    ََّّیحد َّل 

 یهمرضت  یزهترا  یاو  یامتق که دانست یدخواه ،روشن صبح طلوعبعد از  ،گردد طالع روشن

ََّّهاأ ن » یۀ آ .است متعالخداوند  بزرگ یاتآاز  یکی ،یهاعل اهلل سالم
 
در ظاهر «  الُک    ََّّیح د َّل 

 ،عاطهار  ائمه زبانو در  اندکرده یرتفس یامتق بهرا  آن ینمفسر همه که است یامتق ،قرآن

 یفته خلدو نفر  آن یوقتاند . گفتهاست یهاعل اهللسالمزهرا  حضرت یمانیاو  یعلم یتشخص

زهترا هستتند و    حضرت دوستبفهمانند  مردم بهزهرا آمدند تا در ظاهر  حضرت یادتع به

 هاآنرا از  یشروزهرا  حضرتنشستند و  یساعتآمدند و  ،است یراض هاآنزهرا از  حضرت

 نشتان  ناراحتت در ظاهر خود را  ابوبکر ،رفتند که آنبعد از  .نزد یحرف هاآنو با  یدبرگردان

او را  دوم یفتۀ خل .بتود  یناراضت نتزد و از متا    یحرفبا ما  یغمبرپدختر  .شد یکاربد  کهداد 

 .باشتد  یناراضت برود و از متا   یادناز  هم یزن یک ،باشد !یهست احمقچقدر  که کرد مسخره

 جمتالت  یتن ا یوقت. است کرده ناراحتتو را  کهدارد  یریتأث چهاو  یترضا عدم یاو  یترضا

را  یته آ یتن ا حضرت ،اندزده حرف یگرهمدبا  چنانو  ینچن  که یدرس یرالمؤمنینامموال  به

 بته  یبهشتت  یزنتدگ  یراز ؛هاستیعل اهلل سالمزهرا  حضرت ،یهآ ینا کامل مصداق کهخواند 
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 یفۀخل یهاگفتهرا در برابر  یاتآ ینا حضرت. شودیمدائر  حضرت آن وساطتو  شفاعت

َّ . »فرمتود  ،استت  نداده یتاهم سزهرا  غضبو  یتضاره ب که دوم م مََّّو ََّّ،ر َّم  الق َّو ََّّلَک  ََّّی ل َّال
 
ذَّا

 َّ بح َّالص َّو َّ
ََّّهاأ نَّ،ر َّسف َّأ َّاَّذ َّا

 
 روشتن  صتبح بگتذرد و   یطوالن شببگذار  یعنی، « 6الُک    ََّّیحد َّل 

 یتات آو  هتا حجتت از  یکتی  یهاعل اهللسالمزهرا  که شناختخواهند  موقع آندر  .گردد

باشتد   یعتطب یهاصبحها و شب ینهم صبحو  شب ینااگر منظور از  جاینا. در خداست

 یترا ز ؛یستن یاتآ ینابا  یقتطب قابل ؛شودیم تمام ساعت دوازدهو  ساعت دهبعد از  که

 حضترت  مقتام  یتا و  یامتق یتوضع یدگرد طالع صبحشد و  تمام که شب فرمایدیمخدا 

 یاو  یامتق ۀمسئلاند و اند و رفتهآمده هاصبحو  هاشب یادزقدر ه. چشودیم روشنزهرا 

و  یستدبا هاآنقبر  مقابلندارد  جرأت انسانو  است مجهولطور همانزهرا  حضرت مقام

 شتناخته  سزهرا  حضرتو  یامتق عظمت که است یزمان چه پس .بدهد هاآن به یسالم

 زمان امام یتوال یدخورششود و  تمام یادن یزندگو  یبتغ ۀدور که یزمان همان. شودیم

او  دولتت  صتادق  صبح و کند یداپ خاتمه ،یتبشر افکار یکتار شب یناگردد و  ظاهر ع

 یهتا عل اهلل ستالم زهترا   حضرت مقام یاو  یامتق یمعنا که است زمان آندر  .ظاهر گردد

و روز  شتب خداوند  ،قرآندر  که یگرید یادز یاتآ ،یهآدو  ینهم یرنظ .شودیم شناخته

 .یستت ن یعتطبو روز  شببا  یقتطب قابل که کندیم یانبرا  یاحادثهو  کندیم یفتعررا 

ها و و زلزله ستارگانو  یدخورشو  ماهو  طوفانو  یلسو  بارانو  آبو  ارضسماء و  کلمات

 کوهو  آسمانو  ینزم یفضا ستارگان غروبو  طلوع یاو  یگرفتگماهو  یگرفتگ یدخورش

 خوانتده  قرآندر  که یکلمات یلقب ینااز  و یواناتحو  نباتاتو  جماداتو صحرا و  یادرو 

 یتق تطب ،استت  قرآن یلتأو که دوم یمعان به هاآن همه یاو  کلمات ینا یتاکثر .شودیم

 ضتمن   قترآن خداوند در  .کندیم یداپ یعلم مفهوممعنا و  ،یقتطب یناو بعد از  شودیم

معنا  یک است یمعنائجا دو  همه قرآن یاتآو  من کتاب ،7فرمایدیمزمر  ۀسوردر  اییهآ

باشد. هرجا خداوند  یتانسانو  یتبشر جامعه که آن باطنمعنا در  یکو  یعتطبدر ظاهر 

خداونتد   گویتد یمت  کهجا آن .انداشخاص آن دوم یمعنا ،بردیم یاءاشاز  یاسم قرآندر 

 مرگ یمعنا به ینزم مرگ ،فرمایندمی ع صادق امام ،8کندیم زنده ،مردنرا بعد از  ینزم

 هم انسان مرگو  است مرده به خودخود  هم ینزم ،میردیم که انسان. است انسان مرگ

 یهآ یناو  زنده مؤمن انسانو  است مرده کافر انسان. اوست یدۀعقو  یند مرگ یمعنا به
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با  بيكتا ،كرده نازل شما را براي حديث خداوند بهترين، اللَّـُه َنزََّل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتاًبا مَُّتَشاِبًها مََّثاِنَي :23سوره زمر،  -7 

    .و دو معنائی متشابه آيات

را بعد از  ( زمين )اهل خدا وند زمين شما حتما بدانيد كه، اعَلُموا َأنَّ اهلَل ُیحِیِی اأَلرَض َبعَد َموِتَها: 17سوره حدید،  -8 

 .كندمی زنده زمان امام با قيام مرگ



 

 

 مرتبته دو  ،یترد بم ینزم یوقت که یدبدان فرمایدیمخدا  .کندیم زمان امامظهور  به یلتأورا 

 ینزمو فساد شوند و  کفر بهمبتال  هاانسان که یوقت فرمایدیم امام .کندیم زندهرا  آنخدا 

را بته    یتبشتر  دومرتبته  ،یندو مظاهر  یند ساختنخداوند با ظاهر  ،و جور گردد ظلمپر از 

خداونتد از   کته  بینیدیم قرآندر  یاکلمههر جا  یکل طوربه پس. کندیم زنده یماناو  علم

 یهتا انستان  قبتول  قابل که آن یعلم یلاص یمعنا ،گویدیم سخن یعتطبو مظاهر  یعتطب

 انستان وجتود   به ینزم یراز ؛هستند جامعه بزرگ یهاانسانو  یتبشر ۀجامع، است متفکر

بته  ختود   هم ینزم ،یردبگرا  عالم ظلمفساد و  و یردبم گناهو  کفربا  انسان یوقت. است زنده

ََّّیو َّاست  ََُّّثمَّ»  یفۀشر یۀآ ینا پسندارد.  یارزشو  است مرده خود
 
َّا  استاس بتر   هم «...امء َّالسمََّّل 

 قبتول  قابتل و  کنتد یم یداپ یمحتومعنا و  ،باشد یتبشر ۀجامع که آن دوم یمعنا به یلتأو

 یستازندگ و  ستاخت خداونتد   ،فصلت ۀسور یاتآاز  یفهشر ۀجمل ینا. در است سالم افکار

غرقنتد و   یعتطب دلدر  کهرا  ینیزم یهاانسان یناتا بتواند  کندیم یادآوریرا  مردم افکار

 یتن ا، لولنتد یم یکدیگربا  تایوانحو مانند  فهمندینم یزیچ یاتمادو  شکمو  نانو  آبجز 

و  آخترت  عتالم و  یقتت حقخدا و  متوجهرا  انسان فکر یعنیبسازد.  یآسمانرا  ینیزم افکار

و  ظلمو  کندیم اصالحرا  یتبشر که یداروئتنها  یقتاًحق یراز ؛یدنماخدا  یاءاولخدا و  یتوال

و  یابنتد نختدا را   ،خود فکردر  هاانسان. تا است مردم یتقواو  یمانا ،بردیم ینبفساد را از 

نخواهنتد   مصتلح و  صالح ،نکنند یداپ کتابو  حساب به یقینو  یندننما در خدا را  عظمت

 یتبشتر  ۀجامع مصلح یمشرک یاو  کافر انسان یک که است نشده یداپ یختارشد. هرگز در 

 و ببترد  ینبت و فساد را از  ظلم. کند خدمت هاانسان بهخود  یزندگ یطمحباشد و بتواند در 

 یشآستا و  یتده د هاحکومتاز  یخوش یرو یتبشرتا امروز  هم. اگر یدنماو داد برقرار  عدل

از  یکتی  یتا و  امتام  یاو  یغمبرپ آن رأسدر  که بوده یهائحکومتاز  ،است کرده یداپ ینسب

 صتالح  بهرا  مردمخود و  یزندگ که باشد داشتهانتظار  کافراز  کس. هر است بودهخدا  یاءاول

و  جنبشانتظار  ،مردگاناز  که است یکسمانند  ،خدا باشد بندگان به خدمت هدفشآورد و 

 رنتج  رقم آندر  که یزندگ یک یدایشپو  عالم اصالحو  صالح یبرا پس .باشد داشته حرکت

 افکتار  یتن ا. یستنبشر  فکر اصالحجز ه ب یاچاره ،نهایتیب یتموفقصفر باشد و  زحمتو 

شتود.   یآستمان و  یمتانی ا فکر به یلتبد یستیبا ،ورندغوطه یعتطبدر  که هاانسان ینیزم

جتا از   همته  یعتت طب. یعتطبو مظاهر  یعتطبدر برابر  نه یندببخود را در برابر خدا  انسان

را مهتار   یعتت طب تواندیم انسانو باالتر.  تربزرگ یعتطباز  انسانو  است ترکوچک انسان

و  کتافر  یک یاآآورد.  نظام بهرا  انسان تواندینم یعتطب یکنول ،آورد اعتدال بهرا  و آن کند

و  یدخورشت و  متاه از  یتا  ؟نکنتد  ستم مردم به ،بترسد یادرو  کوهاز  که یداکرده یداپ یظالم



 

 

 مبتارزه  ؟کنتد  ختدمت  هتا انسان به ،یعتطباز  یمزداجر و  یدام به یابترسد و  ستارگان

 مصتلح  توانندینمها بت که است ینا یبرا یپرستبتو  شر ها و مظاهر با بت یغمبرانپ

 یعتت طبمظتاهر   یتا و  هتا بتت هرگتز از   ،ظالمو  متکبر یهاانسان .باشند یتبشر ۀجامع

بهتر و بتاالتر   کهشود  زندهو  کند یداپ یشنما انسان فکردر  یقدرت یستیبا. اندیدهنترس

شود  اطاعت بهتا حاضر  یندبب ناتوانو  کوچک آنخود را در برابر  انسانباشد و  انساناز 

 .است انسان یخدا ،انسانو باالتر از  تربزرگ قدرت آنو 

 تکبرو  حرصرا مانند  هاآن یعیطبدرآورد. غرائز  نظام بهرا  هاانساندارد  قدرتخدا  

در  کته بستازد   یتاء اولو  یاءانبمانند  یافراد ،هاانسان یناو از  کند کنترل هوسو  یهوو 

 اصتالح  یبترا  پتس بردارند.  ظلماز فساد و  دستشوند و  خاشعو  خاضعاو  عظمتبرابر 

مگتر   شودینم اصالحهرگز  انسان فکرو  یستناو  فکر اصالحبجز  یاچاره یتبشر ۀجامع

 یتد ام بته . یندبب ناتوانو  کوچکتا خود را در برابر او  مسلطو  یطمح قدرت یکدر برابر 

 یانتت خو  ظلتم از  دستت او  انتقتام و  عذاب ترسو از  کند خدمتخدا  بندگان بهاجر او 

 خواهتد یمت را  یعتی طب یماد یهاانسان یناو  است ینالعالم رب که یخدائ پسبردارد. 

 یستتی با ،دنت کن ادارهرا  یگراندخود و  یزندگاو  ۀنقشدستور او و  طبقتا بر  کند یتترب

 علتم  ینا. یدنما جلوه  یتربوبو  قدرت به مردم افکارو در  کند یمعرف یتبشر بهخود را 

جتا   همه یندبببداند و  انسانتا  کند متمرکزبشر  فکرخود را در  به معرفتو  یخداشناس

 ،یدرکت و  یمعرفتت  ینچن یکبا . است مسلطو  یطمحبر او  ینامتناهو  یمعظ قدرت یک

 یتۀ آ یتن ادر  رو یتن ادرآورد. از  نظتام  به همرا  یگراند تواندیمو  آیدیم نظام به انسان

ََّّیو َّاست  ََُّّث َّ»  یفۀشر
 
َّا و  استالم  مقتدس  یتن دبا ظهور  که دهدیمخداوند خبر «  9امء َّالسم َّل 

 ،فهمتد ینمت  یزیچ یماد یزندگجز ه ب کهرا  ینیزم انسان ینا ،یغمبرانپ خاتم یماتتعل

را و  نبتوت  معتارف را و  یتت الوهو  یتربوب معارف اسالمبا ظهور  یعنی ؛سازدیم یآسمان

 یتن ا استالم  یتن دبعد از ظهور  یقتاًحقلذا ؛ نمایدیم متمرکز انسان فکرخدا را در  یتوال

 حکومتت  یترۀ دادر  یماًمستتق شتدند.   ستاخته  یالهو  یآسمان، ینیزم یماد یهاانسان

 نتوع هتر   ،وفتات تتا   بعثتاز  اسالم یغمبرپ نبوت زماناند. در قرار گرفته متعالخداوند 

 یغمبرپ شخص ،شدیم یداپ هاآنمسلم یانمدر  قضاوت یاو  یتیترب یا یحکومت ،یاحادثه

در  .کند حلرا  هاآن مشکلبرسد و  یاله یوحتا  نشستندیمانتظار  به هاآنمسلم همهو 

 که یکسانو با  یستچ عفت یمناف احکام حکم که ،یغمبرپ زن ،یشهعا به تهمت داستان

نتور   ۀستور در انتظار نشستند تتا   همه، کرد یدبا چه شوندیم عفت یمناف عمل مرتکب
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 یغمبتر پ کته  یاتفتاق  ۀحادث یکدر سازد.  روشنرا  یبتغو  تهمت حکمشود و خداوند  نازل

 ،بتود  برده خودش همراه به همرا  خودشهمسر  ،یشهعابود و  رفته هاجنگاز  یکی به اکرم

را  یغمبتر پ زن ،یشته عامأمور بود شتتر   که یمسلمان آن ،برگشتند ینهمد به که یموقع ،بود

 حرکت ینهمد طرف به یتجمع. است نشسته کجاوه یانمدر  یشهعا کرد یالخ ،دهد حرکت

چند  یدشا یتجمع .بود رفته حاجت یقضا یبرا یابانباز  یاگوشه به یشهعا کهاینبا  ،کردند

را  یزنت  ،بود کرده حرکت هایتجمعدر آخر  که یغمبرپ اصحاباز  یکی .جلو افتادند یلومترک

 ،یتد خوابانشتتر ختود را    .استت  یغمبرپ زن یشهعاشد  معلومو  کرد مشاهده یابانبتنها در 

 یتک  صتورت  بته را  منظره ینا مردم .شدند ینهمدوارد  یتجمعسوار شد و در آخر  یشهعا

 کته اند و قرار داشته قول یکدیگرو مرد با  زن یناجا گفتند  همهدرآوردند.  داستانو  تهمت

 هم مردمرا گفتند و  تهمت یناجا  همه .کنند یداپ رابطه یکدیگرتنها بمانند و با  یابانبتا در 

 کته  دادینمت  احتمال کس یچه .شد یبتغو  تهمتپر از  پارچهیک ینهمدشهر  .کردند قبول

و  هستت  کتاره  چته  یشته عاجا گفتند  همه .است بوده یاتفاق ۀحادث یکو  بوده ینااز  یرغ

 یتن ااز  یشته عا اقوام یگردو  اکرم یغمبرپ .است کارهه چ آورده ینهمد بهرا  یشهعا که یمرد

در  یقترار و  قول کردندیم یالخو  دانستندینمرا  یقتحق هممردم  .بردندیم رنجها تهمت

 بته  .کترد ینمت  یبتکتذ را  یکس یهاگفته کهبود  ینا هم اکرم یغمبرپ عادت .است بوده کار

 یآستمان  یوحت انتظتار   بته هتا  حادثته  یتن ادر  بلکه ،یگفت دروغ ،گودروغ گفتینم یکس

 .شتوند  یته تنبدو نفر  ینا یستیبا که کردند یشنهادپ اکرم یغمبرپ بهآمدند  همه .نشستیم

 .گذشتت چنتد روز   .بود ساکتخدا  رسول .اندکرده یداپ یارابطه ینچن یک یکدیگرچرا با 

 کته اینتتا   .اندرا گفته یقتحق .اندگفته راست کردندیم یالخ مردم .بود سرآمدهها حوصله

 .گویتد یمت  چهخدا  ینندببانتظار نشستند تا  به همه .شد عارض اکرم یغمبرپبر  یوح حالت

شد و  نازلنور  ۀسور یاتآ ؟نمایدیم یبتکذ یاو  کندیم یقتصدها را تهمت ینا همخدا  یاآ

خود  گمانو  حدس به یتمعصو  گناه یدند یاو  برهانو  یلدل بدون که یکسان یبراخداوند 

 یتا و  یتب نجو  پتا   یهتا زن کته  یکستان فرمود  .کرد ینمع یانهتازهشتاد  ،زنندیم تهمت

 بته  کته  کننتد حاضتر   محکمهچهار شاهد در  یستیبا یا ،کنندیم گناه به متهمشوهردار را 

 ،زدنتد  یتهمتت  ینچن یک یدندو  یتؤر بدونو اگر  اندیدهدرا  عفت یمناف عملخود  چشم

 یتک  کته را  یاول نفرات اکرم یغمبرپ یفهشر یۀآ ینا طبق. شوندیم محکوم شالقهشتاد  به

 یرستا زد و  یانته تازهشتاد  کدامهر  به .احضار نمود ،آوردند وجودبه یشهرتو  تهمت ینچن

. زننتد یمت  تهمتت  اندیدهندخود  چشم به کهرا  یگناهچرا  کهنمود  مالمتو  یختوبرا  مردم

 یتن ا. خداونتد در  نشستندیم یآسمان یوحانتظار  به مردمبود  کاردر  یاحادثههر جا  پس



 

 

زدود و  متردم  افکتار را از  خرافتات هتا و  بتدعت  آن همه ،یوح دوران سال سهو  یستب

 کته  یمکتبت و امتروز تنهتا    کرد یتترب ،روشنو  تازه یفکربا  ،منؤمو  صالح یهاانسان

 چهتارده  یرهبتر  به اسالم مکتب فقط ،بسازد موهوماتو  خرافاتو مبرا از  سالم یفکر

 دهدیم یتعلمرا  هاانسان یدۀعقو  فکر که است یمکتب اسالم مکتب پس. است معصوم

بدانند و  درستبفهمند و  درست کس همه. کندیم خارج یدتقلتعبد و  یرۀدارا از  مردمو 

 .کنند یزندگ درست

 بته را  متردم  یرستا و  یغمبتر پ شخص ارتباط یقتحق که یگرید یهاآنداستاز  یکی 

بتا   هتا انستان  کهنمود  روشنو  واضحرا  یدتوح ۀمسئل یطورو  کرد ثابت متعالخداوند 

 یشقتر  کته بتود   یستئواالت  داستان، شدندیمخدا  به ۀوابست ،تفکرو  ملأت ینترکوچک

 یشپت  یشقتر  کفتار  کته بتود   یتن ا آنخدا نمودند و  یغمبرپاز  یخیتار مسائل به راجع

 یشپت از  یغمبرپ ینا که یمبفهمو  یمبدانما  کهاین یبراو گفتند  یدندکش نقشه خودشان

 کته  استت  یتن ابهتتر   ،دارد یمعلمت آموزگار و  یاو  گویدیمخدا  قولاز  یا گویدیمخود 

 یغمبرپرا از  مسائل آنو  یریمبگ یاد گذشته یغمبرانپو از  کتاب اهلاز  یمبرورا  یمسائل

 یقتت حق که است معلوم ،اندما آموخته به کتاب اهل که گفت چناناگر  .یمکن سئوالخدا 

متا   بته و  گرفت یادجا و آن جانیااز  یا ،گفت آن یرغو اگر  آموزدیماو  بهو خدا  گویدیم

 یعلمتا . بتا  دانتد یمخدا  به ۀوابستخود را  که گویدیم دروغ که شودیم ثابت ،خبر داد

متا   بته  یخیتار مسائلخود  یهاکتابگفتند از  هاآن به .گرفتند تماس یحیتمسو  یهود

 .یمکنت  یشآزمتا  کنتد یم نبوت یادعا کهآقا را  ینا مسائل آن دانستنتا ما با  یاموزیدب

 بته  داستان سه .کنند فراهمرا  یغمبرپ یتمحکوم موجبات کهاز خدا خواستند  هم هاآن

 داستتان و  یغمبتر پبتا خضتر    یموست  مصتاحبه و  کهف اصحاب داستان .آموختند هاآن

 .ینذوالقرن

و بعتد از   دانستندیم یهودیتو  یحیتمس اول ۀدرجعلماء  فقط کهبود  یئهاآنداست 

 واقتع  یکت  یامتت ق کته  یتد کن ستئوال  یغمبرتانپاز  کهگفتند  هاآن به داستان سه ینا

 مستئله  یتن او  گفتت شتما   یبرا یمگفتما  که یفیتیک بهرا  داستان سه آن. اگر شودیم

 کته  یتد بدان یقتین  ،خبتر داد  ماهشو  سالو از  دانمیم گفت ،باشد یامتق کهرا  چهارم

 مخصوص علمش .خبر ندارد یامتقظهور  ماهو  سالاز  یغمبریپ یچه یراز ؛یستن یغمبرپ

گرفتنتد و   یتاد خود نوشتتند و   یشپرا  داستان سه ینا یشقر کفار. است متعالخداوند 

 گویییم درستاگر  کردند عرضو  یدندرس حضرت آن خدمترا  یامتق ۀمسئل ینهمچن

و  کهتف  اصتحاب  داستتان  ینیمبببگو  ،شودیم نازلبر تو  یلجبرائو  یهستخدا  یغمبرپ



 

 

 ،فرمود اکرم یغمبرپ ؟شودیم واقع یک یامتق کهاین یگردو  است بوده چه ینذوالقرنخضر و 

. هستتم  یآستمان  یوح نزولدر انتظار  .گوئیمیمشما  بهرا  جوابش یائیدبفردا  .ندارد یمانع

 کته  کنند یداپ یقینشود و صد در صد  ترکامل هاآن یقاتتحق کهاین یبرا هم متعالخداوند 

امتروز   یغمبرپ. انداخت یرتأخ بهرا  یوح ،گویدینم یزیچخود  یأر بهخود و  یشپاز  یغمبرپ

. یائیتد بفردا  ،است نشده نازل یوح فرشتهفرمودند  ،کردند سئوالو آمدند  یه .کردو فردا 

 بته  ،داشتند یمانیا ضعف که یکسان هم هاآنمسلم. یدکش طولروز  چهلفردا فرداها تا  ینا

 جتواب و  کنتد یمت امتروز و فتردا    کته  است یغمبریپافتادند و گفتند چطور  شبههو  شک

 شودیم ثابت هاآن به نظر کهبودند  کرده یداپ شوقو  ذوق که یدرحال یشقر کفار. دهدینم

 یت  تبل طترف  آنو  طترف  یتن ا ،را بدهد مسائل جواب تواندینمو  یستنخدا  یغمبرپاو  که

 مواظبتت و  دقتت  یطرفشد و از  ثابت یغمبرپ دروغ که دادندیم شهرتجا  همهو  کردندیم

 یتاد را  مستائل  جتواب و  کند یداپ یکتاب خواننده یا یکتاببرود و  یجائ بهمبادا  کهداشتند 

 .یردبگ

و  شتک  به هم هاآنمسلماز  یبعضشد و  کامل هم هاآن یقاتتحق .یدکش طولروز  چهل 

شتد.   نتازل  کهتف  ۀستور داد و  دستت  حضرت آن یبرا یوح حالت کهاینافتادند تا  شبهه

 گذاشتت  هاآن یاراخترا در  هاآن داستان سه ،یجالبو  یباز یفیتک به ،سوره یناخداوند در 

 یراحتت  بته  ینفست  هتا آنمستلم . داندینم یکسرا جز خدا  یامتق ۀمسئلو در آخر فرمود 

 هتم  کننتدگان  ستئوال  یبراو  یدندکش خجالت ،بودند کرده مالمت که هم یکسان. یدندکش

ختود   فکر بهخود و  یشپاز  یغمبرپ ینا که کنند یداپ یقینصد در صد  کهنماند  یباق یعذر

 افکتار  اکترم  یغمبتر پ یفیتک ینا به. است یوح به مربوط گویدیم چهآنو  گویدینم یزیچ

 کته بتود   آمده وجودبه یوضع. دادیمقرار  یآسمان یوحرا در انتظار  زمان مردمو  مسلمانان

 احکتام  ،دیدنتد یمخدا  یتوال شعاعخود را در  یزمانو  ساعتو هر  یشامو  صبحهر  مردم

 زمتان  حتواد   بته  مربتوط  ،کردنتد یمت  یغمبرپ آناز  که یکوچک سئواالتو  یکلو  یجزئ

را از ختدا   آن جتواب و  نشستندیمانتظار خدا  بهرا  سئواالتو  احکام ینا یتمام، یتجاهل

 کته  یحکتومت دادنتد.   یلتشتک  یاله یاسالمصد در صد  دولت یک یقتاًحقلذا  ؛گرفتندیم

 یکنولت  ،بود شده شناخته مردم مرجعبود و  حکومت آن رأسدر  اسالم یغمبرپ ظاهراً گرچه

 یرأ بته . خداستت  به ۀوابستصد در صد  مردم یرسامانند  هم حضرت آنخود  که دیدندیم

 هتا ینا ۀهم ،و قرارها قولو ها معاهدهو  هاصلحو  هاجنگ .گیردینم یمتصمو  گویدینمخود 

 متعتال خداونتد   جانتب از  یمأمور ،یگراندمانند  هم یغمبرپ. شودیم واقعو خدا  مردم ینب



 

 

 یتک و  یتت اقلشتدند. دو   یمتقست  دستته  سته  به یغمبرپ حکومت یرۀدادر  مردم. است

 .مردم یهبق یتاکثر آننفر و  یک ،از صد هزار نفر یدشا یتاقلدو  آن. یتاکثر

 سه اول ۀمرحلدر  کهشد  ثابتخدا  رسول وفاتبعد از  مخصوصاً که مؤمن یتاقل یک 

 .یستندن یشتربنفر  ده یقیتحقنفر و با مختصر 

ِتدَّ : »فرمودند که شدهوارد  رابطه ینادر  هم یثحد  َّاوَّةثالثَّاّلََّّ،هللاَِّسولبعدََّّالناسا

نفتر.   هفتت  یتا نفر  سهمگر  ،او برگشتند خطخدا از  رسولبعد از  مردم یعنی، « 10ةس تبع

نفتر   ششحدود  یگرد یتاقل آنو  هاآنذر و مقداد و عمار و چند نفر مانند یابو  سلمان

تتا روز   بعثتت  یابتدااز  که یئهاآنهم. هاآنبا  همکار یگردنفر  ششو  یک ۀدرج منافق

 یمتقهر  به که یدندکش نقشهو  کردند یمسلمان بهتظاهر  ،حکومتو  یادن طمع به ،وفات

جتا   همته لذا  ؛برسانند یاسترو  حکومت بهخود را  یغمبرپ حکومت شعاعدر  ،شود تمام

 یگتران درا بهتتر از   یاستالم  مسائل تمام .زدندیمجا  مسلمان ینبهتر عنوان بهخود را 

 یدلستوز  استالم  احکتام و  استالم  یبرابهتر  یغمبرپاز خود  هم یگاهو  کردندیم عمل

 .نمودندیم

را  متردم و  کردندیم منصرف یامبرپبعد از  حکومتو  یتوال مسئلهرا از  مردم افکار 

مقاصتد ختود    بته  هتم  عاقبتت و  کردندیم ینبدب یغمبرپ یتب اهلو  یطالباب بن یعل به

 ،هستتند  یتت اکثر کته  متردم  یتۀ بقنفتر.   دوازدهنفتر تتا    شش هم یتاقل ینا. یدندرس

و  دهنتد یمت  گتوش  یغمبرپ اصحاب سخنان به چنانآن ند.باور خوشو  ساده یئهاانسان

و  منتافق نفر  یک هاآنمسلم همه ینا یانمدر  ،دهندینم هم احتمال که شوندیم یمتسل

 قداستت و  صتداقت  بته  قائتل خدا  رسول شخص یبرا که یزانم همان بهدروغگو باشد. 

 همتان بودنتد.   قداستت  بته  قائتل  ،یتزان م ینهم به هم حضرت آن اصحاب یبرا ،بودند

 یغمبتر پ یوقت کهتظاهر داشتند  چنانآن یغمبرپ شخصبا  ارتباطدر  اول ۀدرج ینمنافق

وضتو را   آب قطترات  دویدندیم ،زدیم شانهخود را  محاسنسر و  یمو یا گرفتیموضو 

 یتک بردارنتد.   تبتر   یبرا ،شودیم کنده یغمبرپاز سر  ییمواگر  یا یرندبگ تبر  یبرا

 کردنتد ینم فکرخدا  رسولبعد از  یقرنتا  یدشا کهآوردند  وجودبه یظن حسنجّو  چنان

 هتم  عاطهتار   ائمته و  اکترم  یغمبتر پباشد.  هاآنمسلم یانمدر  ییدروغگو یا یمنافق که

 تحمتل  هتا آنخود  که هایییبتمصبودند.  یاسالم وحدت حفظو  ظن حسن ینا مواظب

 کسالت صورت به( را سزهرا) حضرت شهادت که یجائتا  .گفتندینم یکس به کردندیم
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بتا   اکترم  یغمبرپلذا  ؛شوند ینبدب یکدیگر به نسبت هاآنمسلممبادا  ،دادند جلوه یضیمرو 

 یتدان م بته  وقتهر  کهآورد  وجودبه یآسمان یاله قدرت یک ،یتجمع آناز  ،خود یاستس

ه بت  یابتزار و  استباب داشتند و خود را  یروزیپ به یقینصد در صد  رفتندیم جنگ یدانم

 کته انتد  آورده زمان شجاعاناز  یکی ،یدول بنخالد  داستاندر  یحت. دانستندیمخدا  دست

را  هتا یزخم یا هایضمر .بدهد طبابت اجازه کردو از او تقاضا  گرفت تماسبا او  دکتر یک که

 یتزد بر یتا در یتان م یتن ااز  یاقطتره اگر  کهداد  نشانخالد  بهرا  یمهلک سمو  کند معالجه

 .میرندیم هایماه

 لشتکر سردار  آن کهشد  دستپاچهمرد  آنو  یدکشرا سر  یسم شربت آن یدول بنخالد  

 آنتر شتد و  و برافروخته ترسرخخالد  رنگ که کرد مشاهده. کنندیم اعدامو او را  میردیم

 قتدرت  یتک  به یتجمع ینا کهداد  گزارشخود  سلطان به است بوده یرانیا ظاهراً که دکتر

و  جنتگ  یلۀوست به نه دانندیمخدا  دسته برا  مرگ. جنگندیماو  اتکاء به .ندامربوط یبیغ

 یندبه مربوط ،گرفت انجام سال یستب ظرف یباًتقر که اسالمصدر  فتوحات یتمام. یرشمش

ختدا   اتکاءبهو  دیدندیمخدا را با خود  رفتندیم یدانیمهر  به کهبود  مسلمانان آن یدهعقو 

 فقتط . محکتم و  ثابتخدا  بهاعتقاد  یرمسدر  یآسمان یاله دولت یک درست. جنگیدندیم

 یتال خ کته بتود   هتا آن یباور خوشو  یسادگ همان ،بود شده هاآن یرگ گردن که یبتیمص

 متردم  افکتار  یجته نتباشد. در  مسلمانان همه ینا یانمدر  یدروغگوئ یا یمنافق کردندینم

در اثتر   مرتبته  یتک  که یدد یمخواه ،یمکن یغمبرپاز  یشپ مردم افکار به مربوطرا اگر  زمان

 یلتبتد  ،بودند یعیطب یا یخرافاتصد در صد  که یئهاانسانخدا  رسول یغاتتبلو  یماتتعل

 معلومتات  قلّتت و  فکر ضعف بزرگ یبتمص یکنول ؛اندیدهگرد یالهو  یخدائ یئهاانسان به

 آنچهو  کردندیمباور  شنیدندیم کساز هر  کهبود  منافقو  مؤمن به هاآن ظن حسنو  هاآن

 .کردندیم عمل شنیدندیم

 کته  چنانخدا را  یاءاولتا  یدآ وجودبه هاآن یانمدر  یفکرو  یعلم نهضت یکبود  الزم 

 بشناسند. است یستهشا

  

  :خدا  رسولبعد از  اسالمدر  یعلم و یفکر نهضت

 

 هفتت در  هتا انسان کامل معرفت یک به وصولتا  یفکرو  یعلم نهضت ینهم یرمسدر  

و  یمتان او شتعور و   فهتم در  هتا انستان  که دانیمیمرا  ینا .قرار گرفتند طبقه هفتو  دوره

. آستمان تتا   ینزمت از  تفاوتشاندارند.  تفاوت همبا  .یستندن یکنواخت باطلو  حق شناخت



 

 

. گیرندیمجا  12ینسجدر  کفارو  11یینعلّابرار در  فرمایدیمخداوند  که کنیمیم مشاهده

 زمانو  مکانو  عظمتو  عزت .کنندیم یزندگ هانهایتیبهستند در  یینعلّدر  که هاآن

جتا   بدنشتان  حجمبرابر  ،هستند ینسجدر  که هاآنو  است نهایتیب یزچ همهو  یزندگ

 یعنتی  نهایتیب ۀنقط آنباشند. از  داشته هم یحتفرو  گردش یدانم کهبرسد  چهندارند 

 علتم  به مربوط درکاتو  درجات یادزچقدر  ،یبدبختو  ذلت نهایتیب ۀنقط یناتا  ،یینعلّ

و  آخترت  یزندگدر  درجاتو  درکات ینا وضوح البته، . شودیم یداپ هاانسانو استعداد 

 امتام  ۀمقبتر  همتان در  کته  کنتیم یم مشاهده . فعالًگرددیم روشن تکامل یانتهادر  یا

 امتام  یبرا یافتخارتا  یمکن دفن ینجاارا  هشتم امامگفتند  .است دفن هم هارون ،هشتم

 توانتد یمت  زمتان  آندر  یکست  چته . است شده دفن یسلطنت ۀمقبردر  کهباشد  هشتم

 کته  هاآنهممگر  ؛ینسج ،هارون یجاو  است یینعلّ ،هشتم امام یجا کهبدهد  یصتشخ

 .گیرندیمقرار  مختلف درجاتدر  هاانسان پس. دانندیمرا  معارفو  یقحقا اصول

 یستو بته  یرمست و در  شودیم یداپ درجات ،یقتحقخدا و  یسوبه حرکت یرمسدر  

در  هتا انستان  فکتر طرز  به مربوط ،درکاتو  درجات یناو  درکات ،ثروتو  مالو  یعتطب

از  هتا آن مکتبو  هاآن یسرئ ،ندابرحق که یتیاقل آن. است باطلو  حقبا مظاهر  ارتباط

 ند.امحور درجات شده شناخته یختار یانتهاابتدا تا 

 همتان  بته  ،یتد نما یترقت و  کندپرواز  دانشو  علم یفضادر  خواهدیم که یکسهر  

 خواهنتد یم یوقت که پرندگانمانند  ؛کندیم نگاه یآسمانو  یاله ۀبرجست هاییتشخص

 فکتر  .کنندپرواز  توانندینم ،کنند نگاه ینزم بهاگر  .کنندیم نگاه آسمان به ،کنندپرواز 

و  بینتد یمت  یتت حقاناز نظتر   ،دانتد یمو  بیندیم آنچه که گویندیمرا  یفکر آن یمترق

هتا و  مترام  ،شترط دو  ینا حفظبا  کهدارد  یاساس شرطدو  ،یحقهر  بودن حق .داندیم

هتر   ؛است باطل ،نباشد شرطدو  ینا. اگر است حق هامکتبها و و قاعده قانونو  هایند

ختدا   کته  است آن حق کهاست  این یکی شرطدو  آنباشد.  داشته یعیطب مصداقچند 

در  کته  یحقت  ۀکلم. شودیم گرفتهخدا  مکتبو از  گویندیمخدا  کامل یاءاولو  گویدیم

 حتق  ،یالتقتاط  مکتب ،معروف قوله ب ،یکن اقتباس آنو  ینا افکاراز  یا یکن یداپ یابانب

ّ  ِ ََّّنم ََّّق َّال ََّّ»: فرمایدیم. خداوند شودینم شناخته َّب از  کته  استت  آن حتق  یعنی،َّ«13َّک 

و  قتانون  یتن ا. یستت ن حتق  ،چهتار تتا   ،دو دو تا مثالً یاخدا گوئیمیم .آیدیمتو  یخدا

اگر  .است ینا یهآ یمعنا .یستن حق ،است بخشیجهنت کهها و هندسه درست یهاقاعده
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 حتق  ،یتد بگو یگریدو اگر  است حق .است درست حساب ینا ،چهار تا ،دو دو تا یدبگوخدا 

اما دو دو تتا چهتار    ،است باطل ،یادزو  ابنو  یزید یتاچهار  ،چرا دو دو تا پرسیمیم. یستن

را  حکومتت ختدا   کته  یانحصتارطلب  گویندیمرا  ینا ؟.است حقخدا  یاو  معصوم امام یتا

 ینبهتتر  گرچته  ،یدنرو یهمعاو ۀسفرسر  گویدیم .داندیم خودش یاءاولو  خودش بهمنحصر 

 ینجتو  نان یناباشد.  ینجو نان گرچه ،یدبرو یطالباب بن یعل ۀسفرباشد. سر  یذلذ یغذاها

 هتا یرینشت و  چربها و ها و لذتنعمت آن یکنول ،است حق ،گویدیمخدا  کهصحرا  علف یا

اگتر   که است ینا مثل ،سفرهدو  ینابا  ارتباطدر  باطلو  حق. است باطل گویدیم یهمعاو که

 مستئله  ینا. است باطل ،یندبگو هایهمعاواما اگر  ،است درست ،چهار تا ،دو دو تا یدبگوخدا 

شما قرار  یاراختخدا در  نامه بشود و  ذکر آنخدا بر  نام که است آن حالل ،گویدیمخدا  که

 درستت ختدا   زبتان از  ،چهار تتا  ،دو دو تا یاضیر حساب که فهماندیممعنا را  ینهم ،یردگ

 ،گویتد یمت  شتمارد یمت  کهرا  محرمات. خداوند است غلطخدا  دشمن زباناز  یکنول ،است

 یالهت  متار   که یاسفره آنو  مهلک سمومات، درنده یواناتح یتهم گوشت، خو  گوشت

»  ،یهمعاو ۀسفر پس .یستنخدا  نامه ب که یاسفره همان یعنی«14ََّّهللا َّی َّغ ل ََّّل َّه َّأ َّاَّم ََّّو َّ»  ،ندارد

 کته  یلذت آنبا  ،حرام یکی آن. استَّ«ِل  ََّّل َّه  أ َّ » ع یعل امام ینجو نانو  است«  هللا َّی َّغ ل ََّّل َّه َّأ َّ

 یتتا چهتار   ،دو دو تتا  کته  استت  ینا جوابدارد.  که یخشونت آنبا  ،حالل یکی ینادارد و 

 یتذ لذ. متوش  یدص یبرامانند مغز گردو  ؛اندگذاشته دامدر  که است یهاآند مانند ،یهمعاو

و از آنجتا   بترد یم نادرست حکومت پناه بهرا  مردماما  ،است درست. است هالکتاما  ،است

جتا در  و از آن بترد یم یغمبرپخدا و  خانهشما را در  ع یعل ینجو نان یکنول ؛جهنم یرسراز

 یتر تعب بهو  است یاله مار  ینهم ،یجوئ حق یاو  یگوئ حق اول شرط پس .یبهشت یزندگ

از  ،خدا دارند یاءاول یاخدا  دشمنان چهآنباشد. «  هللا ََّّی َّغ  ل ََّّل َّه َّأ َّ»َّ کهاین نه«  ِل  ََّّل َّه َّأ ََّّ» ،قرآن

 چتون  یول ؛است قدرتو  است علم ،است ثروت ،است مال همه هاینا ،قدرتو  ثروتو  مال

 جنتگ  همه یناو  کشاندیم جهنم بهرا  هاانسان ،خداست دشمنان دسته ب ،گویندینمخدا 

ها گفته یهشب گرچه ،گویندیمخدا  یاءاولخدا و  چهآن یکنول ؛اندازدیم راه به یادندر  نزاعو 

خدا  یاءاولخدا و  حکومت یۀساها شما را در گفته ینا یکنول ،خداست دشمنان یهانوشتهو 

و  حتق  یتن دو  حتق  کتاب یجستجودر  هرکس پس. بهشت یسوبهو از آنجا  دهدیمقرار 

. یرندبگرا در نظر  یاساس شرطدو  ینا یستیبا ،است حق رهبرانو  حق یهانعمتها و گفته

 یتده آفرخدا  که یهائنعمت بهرا  مردم یقتاًحق .نباشد خرافاتها ها و نوشتهگفته کهاین یکی

 حکومتت ختدا و   حکومتت  شعاعدر  کهاین یگردباشد و  داشته یعیطب مصداق .کند یتهدا
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را  هتا انستان مغز گتردو   طمع به کهنباشد  موش دامدر  یهاآندمانند  ؛خدا باشد یاءاول

 هاینا ۀهم که شودیم یداپ یدرجاتو  یدرکات ،حرکتدو  ینا ینب پس. بکشاند هالکتبه

 یهتا انستان اند تا داده یحتوضخود  یگفتارهادر  قسمت قسمت ،عاطهار  ائمهخداوند و 

 یتدا پ درجتات  کته  کننتد  حرکتت  یریمست را بشناسند و در  تکاملو  یترق راه ،یمترق

و  یتدان م  یتدن دو یبترا  کهطور همان .گرددیمظاهر  درکات که یریمسدر  نه ،شودیم

ختود   یبترا و  کننتد  حرکتو بستر بتوانند  یدانم آندر  هاانسان که است الزم یبستر

 الزمو بستتر   یتدان م هتم  یتکاملو  یفکر حرکات یدانمدر  ،یندنما یهته یزندگ وسائل

و در  کنتد بتاز   یتکامل حرکات یبرا یعیوس یفضا متعالخداوند  است واجبابتدا  .است

 یارشاناختدر  ،دارند الزم یزندگ منافعاز  مردم چهآن ،یتکامل حرکات یعوس یفضا آن

بتواننتد   ،دادهقترار   هتا آن یاراختخدا در  که یوسائلو  یعوس یدانم یناتا در  قرار دهد

 ،یمتاد  یزنتدگ  یتا و  یظاهر حرکت یدانمدر  .دهند ادامهخود  یاتح بهو  کنند یتفعال

 .است دادهقرار  مردم یاراختو در  یدهآفر ینزم ۀکر وسعتبرابر  یدانیمو  یفضائخداوند 

ختدا در   که ینیسرزم یعنی، « 15ای َّف ََّّارواج َُّت َّف َََّّّ،ة َّع َّواس ََّّهللا ََُِّّضَّأ َّ : »فرمایدیم رابطه ینادر 

و  یتنگت  یجتا  .استت  یعوس یاربس ،یدهآفرشما  یبرا که یوسائلو  گذاشتهشما  یاراخت

 دو یتدان م یتک . اگتر خداونتد   یستت نشتما   یاراختدر  یلیقل وسائلو  یمحدود یفضا

 یتن ا ،پرواز دهد اجازه یمائیهواپ یا پرنده بهبسازد و  یزانم ینهم به یفضائ یا یلومتریک

 یسترعت برابتر   یستیبا. یستن یماهواپ یاو  پرندگانبا پرواز  متناسب یتنگ یفضا ینچن

 داشتته وجتود   هتم  یفضائ ،اندداده یماهواپ به هاانسان یاو  داده پرندگان بهخداوند  که

 .ینامتناه به یکنزد ،نباشد ینامتناهاگر  .یعوس یاربس یفضائ یعنی ؛باشد

                       

  :است یدهآفرخدا  ،دارد الزمتا ابد  نسانا چهآن 

 

 ،گرفتته قترار   یدخورشت  تتابش  شعاعدر  چهآن ،ستارگان یفضا یا ینزم ۀکر سطح  

 همته  ،ینزم ۀکر سطح. خداوند در است هاانسان یمسافرت یا یمادو  یمال حرکات یفضا

 هاآن بهو  دادهقرار  یتبشر یاراختدر  یماد تکاملو  یترق و یزندگو  یاتح وسائلجور 

َّو َّ : »فرمایتد یم قرآن. در کنند استفاده یدهآفر هاآن یبراخدا  چهآناز  است داده اجازه

ََّّو ََّّوهَُّمَُّل َُّأ َّاس َّم ََُّّکّ ََّّنم ََّّکَُّات َّ
 
َُُّل ََّّهللا ََّّت َّعم َّن َّواَّد َّعَُّت ََّّنا شتما   ختواهش در  چته آن یعنی، « 16اوه َُّصََّّ
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 دادهشما قترار   یاراختو در  یدهآفرشما  یبراخدا  ،یددار الزمخود  یزندگ یانتهاو تا  هست

 هاانسانرا  چهآن ،در فضا یاو  آن اعماق یاو  ینزم ۀکر سطحدر  که کنیدیم مشاهده. است

 کهما  زمان ینا. در است کرده خلق هاآن یبراخداوند  ،کنند استفاده توانندیمدارند و  الزم

 یتا و  داده هتا آن به ینیماش وسائلخداوند  ،ندارند یسوارو شتر  یسوار االغ ۀحوصل مردم

 ۀحوصتل  یتا و  یدهبخشت  هاآن بهرا  برق یروینخدا  ،را ندارند یمقد هایینفت چراغ ۀحوصل

 بترق  یاو  نفتگاز و  امثالتر راحت وسائل همه یناخدا  ،ندارند را یزمیه ۀکنند گرم وسائل

و  تتر یعتال بهتتر و   وستائل از  و کننتد  یترقبخواهند  یشترب چهو باز هر  یدهبخش هاآن به

 بته  یمتاد و  یمتال از نظتر   هتا آن یزنتدگ  .هست هاآن یاراختدر  ،کنند استفاده یترراحت

قرار  یفکر بستبنشوند و در  منصرفو  منحرف ،حق ۀجاداز  کهاینمگر  ،رسدینم بستبن

 استتفاده  آننباشد از  یزیچ یگرد که گیرندینمقرار  یماد بست بنهرگز در  یکنول ؛یرندگ

اگتر   که گرفتهقرار  یگرید بزرگ یرویندو  مردم افکاردر برابر  االن کنیدیم مشاهده. کنند

 یانتر  و  یترو ناز  استتفاده  یکتی  .گیرنتد ینمت قرار  یقهمضهرگز در  کنند استفادهبتوانند 

قترار   یارشاناختخداوند در  که هائییکتکنو با   یاهسته یروهایناز  استفاده یاو  یدخورش

 حرکتت طتور  بته  نته  ،کننتد  استفاده یدور حرکت صورت به یروهاناگر بتوانند از  ،دهدیم

 کته  کننتد  یکتار  یعنتی  ؛رسدینمآخر  به هست یارشاناختدر  که یروهائینهرگز  ،یمصرف

 یلتبد و سوزدیم که ینیبنزو  نفت مثالً .برگردد مصرف مرکز به کنندیم مصرف که یروئین

و  نفت که اول صورت بهدود و گازها  ینا مرتبهبسازند تا دو  اییلهوس ،شودیمدود و گاز  به

 یفیتت ک بته  نته  ،یدور یفیتک به مصرف یناشود و  مصرف مرتبهبرگردد و دو  است ینبنز

 هتا یلیونماز  ،یختار یابتدااز  هاآب همه ینا. است داده نشان یعتطبرا خداوند در  یمصرف

و  رودیم .شودینم کم یاهادر آباز  یزیچو  شودیم مصرف ینزم ۀکردر  ،ینااز  یشپ سال

و  آباز  یکنول ،گرددیم مصرف یزندگ یۀاولو هواها و مواد  هاخا  همه ینا یاو  گرددیبرم

 .است زدندور  یفیتک بهجا  همهها مصرف یراز ؛شودینم کم یزیچو هوا  خا 

 مرتبته و دو  پرورانتد یم ارزاقو  علفو  یاهگ همه ینا کندیم حرکت هایانوساقاز  هاآب 

 یابتدااز  یفیتک ینهم بهو  طورینهم هم حرارت. نور و هوا و گرددیبرمخود  یاصل مرکز به

 ،شتده  مصترف  یگتر د یزهتای چو  یژناکسزا مانند  حرارتمواد  یادزقدر هتا امروز چ یختار

 ،بتواننتد  دانشمنداناگر  یفیتک ینهم به .است یامدهن کسر یزیچ آن یاصلاز مواد  یکنول

 یتن اهرگز  .است صنعت یالگو ،یعتطب .یابند یتحاکم یعتطببر  هاانسانبتوانند  هم یدشا

 ۀکوچت اگتر ختود را در    .گتردد ینمت  ختارج بشر  یاراختو از  شوندینم کم هایانر و  یروهان

 متردم  بته  خدمت راهخود را از  یتموفققرار ندهند و  استو تجاوز  ظلم که یکتار بستبن



 

 

 گرچته  ،گیرندینمقرار  یمادو  یمال بستبنهرگز در  ،کشتارو  قتل راهاز  نهدهند  ادامه

 موجود باشد. یتجمعصدها هزار برابر  ینزم یتجمع

 ظلتم  ،دهدیمقرار  بستبناو را در  یزندگبشر را و در انتها  فکرابتدا  که یزیچتنها  

و در  استت  یتک تار ،کتافر  انستان  فکتر  یعنی ،است مشتق ظلمتاز  ظلم. استو تجاوز 

 یفضتا و  یروشتنائ در  ،عتادل و  ستالم  انسان فکراما  ؛یستن کشف قابل یزیچ یکیتار

را  متردم  یفکرو  یعملو  یمادو  یمال یزندگ یدانمخداوند  پس. است نهایتیب روشن

 مردم چشمبرابر  که یفضائ ینچن ،قرار ندهد بستبناگر خود را در  .دادهقرار  نهایتیب

 هتم  یفضتائ دهند،   ادامهخود  یتفعالو  حرکت بهبتوانند  یعوس یدانم یناتا در  یدهآفر

 چشتم  یفضتا از  تتر یعوس نهایتیب یفکر یفضا. دادهقرار  هاآن علمو  هاآن فکربرابر 

 یلتومتر کچنتد   یتا  یلتومتر ک یتک تتا   .انتها دارد یدنداز نظر  چشم یفضا .است انسان

 نهایتت یبت  یفکتر  یفضا یکنول ؛و بشناسد یندببدارد  که یقتیحق بهرا  یزیچ تواندیم

 هتا آن یعلمت و  یفکر حرکت یفضا هاانسان مکتب .نامندیم مکتبرا  فکر یفضا. است

 فکتر  یفضتا . اگتر   هتا آن یمالو  یبدن حرکت یدانم ،و فضا ینزم ۀکر سطحو  باشدیم

 یسد ینتربزرگ. شودیم بسته مردم یرو به هم ینزم ۀکر یدانمو  چشم یفضا ،نباشد

 دانتش  ،ندارد علم که یمکتب .استمحدود  مکتب ،شودیم مردم یترقو  تکامل مانع که

 تواننتد یمت  ینتی مع یزانم به ،گیردیمقرار  مردم یاراختدر  یمحدود یدانم یک ،ندارد

 مکتتب بفهمند.  که بینندینمو  دانندینم یعنی ؛توانندینم آنبفهمند و بدانند و باالتر از 

انتهتا   بهبفهمند و  توانندیم. است بستبن خط ،ماده خواصو  ماده .است بستبن یتماد

و  جنگ یرمسخود را از  حرکت ،گیرندیمقرار  یفکر بستبندر  کهاین بهبرسانند و نظر 

 نهایتیب .دارد فکر نهایتیبکه  است یمکتب ،یاله مکتب یکنول ؛کنندیم شروعتجاوز 

 مکتبندارد.  بستبن ،است نهایتیب چون .کندیمباز  یتموفقو  یتفعالو  حرکت یدانم

 یتا و  دانتش و  علماز  چهآنو  ینامتناه است یمکتب ع معصوم یهاامام یرهبر به اسالم

 حرکتات . استت افراد و اعداد  نوعاز  ،گیردیمقرار  مردم یاراختدر  یمعنوو  یماد ارقام

 قستمت اعتداد   بته  ،یمتاد و  یمتال  حرکاتو  شودیم یمتقس مراتب به یعلمو  یتکامل

 بته  چه ،نور مراتبمانند  ،باشد یمراتب صورت به چهاعداد  که دانیدیمرا  یناو  گرددیم

 ینامتنتاه  یفضادر  حرکت نوعدو  یناو دو تا آخر،  یک ارقاممانند  ،اعداد باشد صورت

 یشتوایان پ یرهبر به اسالم مکتبآخر برسد.  به کهآخر ندارد  یراز ؛رسدینم بستبن به

در  یشآستا و  رفاهو  عدالتو  ثروتو  قدرتو  علم نهایتیب که است یمکتب یک معصوم

 ،استت و معتاد   نبتوت و  یدتوح ۀگان سه اصول که اسالم. ظاهر دهدیمقرار  مردم یاراخت



 

 

 به قرآنو  اسالم مقدس یند ساختن. خداوند با ظاهر باشدیم هاانسان یفکر تکامل یدانم

 گذشته یامبرانپ مکتب .کردباز  مردم یبرا ینامتناه یعوس یفضا یک ،اکرم یغمبرپ یرهبر

هتر   .کند اداره توانستیم ینیمع زمانرا در  ینیمع یتجمعاما محدود بود.  ،بود حق گرچه

 یعضتا او را  مکتتب و اگتر   شدیم مبعو  ،بودند یمحدود یتجمع کهخود  قومبر  یغمبریپ

بعتد از   .کترد یم ادارهرا  مردم یمحدود زمان ،گذاشتندیم یباقخود  اصالت بهو  کردندینم

 .بودنتد  افتادهخود جلو  مکتباز  یراز ؛داشتند الزم ترییعوس مکتب ،یندهآ مردم زمان آن

از  یکنول ،آیدیم به حسابع  یموس امتاز افراد  .است یلاسرائ یبناز  یسیع حضرت مثالً

 بته  .استجلوتر ع  یموساز  دانشو  علم یریفراگ یبرا یآمادگو استعداد و از نظر  فکرنظر 

 یبنت  بته لذا  .دارد الزم یادترز معارفو  یشترب یهاکتاب یراز ؛شودینم قانعع  یموس مکتب

َّب َّ ُکَّل ََّّلمَّح ََّّل  ََّّو َّ : »گویدیم یلاسرائ بر  که یزهاچ یبعضتا  امآمده یعنی، « 17یُکَّل َّع ََّّم َّّر َّحََُّّیاّلم ََّّعض 

 یتن ا یموس حضرت سنتدر  محرماتاز  یکی مثالً .کنم حالل ،است حرام یلاسرائ یبنشما 

 ،یکتار  ینتتر کوچتک ندارد  حق شنبهروز  ،است یموس یند یروپ که یهودی یک که است

غذا بپزد  شنبهروز  ،یهود سنتدر  یزندهد. اگر  انجام ،باشد شهاآنخ کردن جاروب گرچه

روز  .است شده مرتکبرا  یحرام فعل ،کند جاروبرا  شهاآنخ یاچادر خود را بدوزد و  یاو 

 بتدکاره  یمترد  یتا  یزناگر  یاشود  مشغول یخوانتوراتو  عبادت به صرفاً بایستییم شنبه

 .شتود یمت  نجسواال  ،بزند حرف هاآنندارد با  حق کس یچه ،شد عفت یمناف مرتکب ،شد

 کته  یدنتد درا  یستی ع حضرت شنبهروز  ،سنتدو  ینا اساس. بر کند غسلبرود و  یستیبا

چترا   که کردند کفر به محکوماو را  یهودعلماء  .و او را شفا داد یدکش یشلمرد  یپا به دست

 یتده طلبحضور  بهرا  بدکارهو مرد  زن یدندد یروزو باز  است قدغن کار. کرده کار شنبهروز 

او را  مرتبته دو  .کنتد یمت  موعظهرا  هاآنو  دهدیم پول هاآن بهو  کندیم محبت هاآن بهو 

 تمتاس  کارهو مترد بتد   زنو با  است شکستهرا  یموس حضرت سنتچرا  که کردند محکوم

 مرتکتب  یحرامت  فعتل  ؟یکرد کار شنبهچرا روز  کهگرفتند  یرادا مردم یوقت .است گرفته

را  متردم باشتد.   متردم  ختدمت در  یستتی با شتنبه  !هایافع یا !یاکارهار یاصدا زد  .یشد

را  شتنبه  من .باشند یبدبختو  یگرفتاردر  گرچهباشند  شنبه یراس ،مردم کهاین نهپروراند ب

قترار   شتنبه  استارت را در  یضمتر و شتما   دادمو او را شفا  دادمقرار  یضمر ینا خدمتدر 

 اعتتراض و در برابر  ،مسجد برود به مردم همراهو  کند یداپشفا  است یلما یچارهب. دهیدیم

متا   ،فرمتود  کترده  محبتت  هاآن بهو  یدهطلبحضور  بهرا  یابدکارهو مرد  زنچرا  که یگرد

 یاآ .یمکنمی معالجهرا  مردم یفکرو  یروح یهامرض.  یمهست مردم ارواح یبطب یغمبرانپ
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 یفهوظ یا کند یداپ تماس یضمربا  چماقو  چوبو  خشونتبا  یبطب یک که است درست

 یغمبتر پ یستی ع کته  کنیتد یمت  مشاهده ؟کند معالجهرا  یضمر یمتمالو  اخالقدارد با 

جلتو   یتل دل ،سازش عدم ینا .بسازد ،دهدیمقرار  یقهمضرا در  مردم که سنتدو  ینابا 

 یبترا  یموست  حضترت  مکتتب  یعنی ؛باشدیم یموس حضرتاز  یسیع حضرت افتادن

 مکتتب او  به. خدا کند یترق مکتب آندر  تواندینم که است یتنگ یفضا یسیع حضرت

 حضترت و  استت  یمتان ا ستوم  کالسدر  یغمبرپ یموسااند لذا گفته .دهدیم ترییعوس

 یتن ا یشمعنتا  ،رفتته  چهارم آسمان به یسیع گویندیم کهینا. چهارم کالسدر  یسیع

 یگتر د یغمبرانپاز  کالس یکاست.  تکاملو  تحول یفضا بلکه ،یستنسر  یباال آسمان

 است یکوچک یفضا ،باشد مانده سالم هماگر  اسالماز  یشپ یهامکتب پس. استباالتر 

 چته  ،را بپرورانتد  هتا آنو  کند یهتغذ دانشو  علمرا از نظر  مردم تمام ندارد یتظرف که

 یعلمت  ارزشاند و نموده یفتحررا  هاآن مکتب ینمنافق ،یسیعو  یموسبعد از  کهرسد 

 یرهبتر  بته  قرآن. ینامتناه است یمکتب یک اسالم مکتب یکنول ؛اندبرده ینبرا از  آن

در  یتقتو و  عدالتو  ثروتو  حرکتو  قدرتو  دانشو  علم نهایتیبتا  معصوم یهاامام

 بگتوییم بهتتر   یا گانه سه اصول ینا. رسدینم بستبن بهو هرگز  گذاردیم مردم یاراخت

 یزنتدگ  بته ختدا و اعتقتاد    عتدالت و  نبوت بهاعتقاد  ،یدتوح اصل یعنی گانه پنج اصول

 کته  یفهشتر  یۀآ ینا. خداوند در ینامتناه است یاصول ،امامتو  قرآن بهو اعتقاد  آخرت

را  هتا انسان که دهدیمخبر  یهآ ینادر  ،18کردم یمتقس طبقه هفت بهرا  آسمان گویدیم

. دادم انتقتال  صتاف  آسمان یفضا به ،خرافات به آلوده یفضا یاو  ینیزم تنگ مکتباز 

ََّّیو َّاست  ََُّّثمَّ: » فرمایدیم
 
َّا  ،گذشتته  یغمبتران پ دورانبعتد از   یعنی، « انخ  دََُّّی َّه ََّّو ََّّء َّامالسمََّّل 

. واال استت  اسالم مکتب ،آسمان یفضا ینا. دادم انتقال آسمان یفضا بهرا  ینیزم افکار

در  هتم . کننتد یمت  یزنتدگ  آسمان ینا یرزو  ینزم ینا یرو هاآنیوحو  هاانسان یتمام

 تکامتل و  یترقت و  دانشو  علم یفضا یمعنا به آسمان یکنول ،آسماندر  همو  اندینزم

خداونتد بتا    که است شده شناختهنامحدود  اسالم مکتب یفضا .استمحدود و نامحدود 

 .کندیم یفتعررا  آن یمعظ ۀکلم

 

  :اسالم مقدس یند یعلم ینامتناه یفضا 
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 یرونامحدود بتر   یعوس یفضا یک ،خاتم یامبرپ بعثتبا  یتعالو  تبار خداوند  ینبنابرا 

 یاوردن وجودبه مردم راهسر  یمانع .فضا داد ینا بهورود  اجازهرا  کس همهو  کردباز  یتبشر

و اگتر   کند استفاده اسالم مکتبدارد از  حق ،باشد داشته یطیشرا ینچن یهرکس یدبگو که

 یتا و  یشترط  ینتتر کوچتک  .ندارد اسالم مکتب بهورود  حق ،باشد نداشته یطیشرا ینچن

 حبسدر  مردممبادا  .یاوردن وجودبه یاندانشجو راهسر  ،اسالم مکتباز  استفاده یبرا یمانع

قرار داد  کلمهدو  قبول یۀپارا بر  اسالمظاهر  .شوند محروم مکتب یناو از  یرندگقرار  یفکر

 پتا  . استت  مسلمان ،کند یجار زبانبر  ینشهادت یهرکس. یاوردن وجودبه یگرید شرطو 

. در کنتد  تخطئه یاو  یرتکفندارد او را  حق یکس. گیردیمقرار  اسالم یتوال ۀحوزدر  .است

 یتت ب اهتل ماننتد   هتا انسان ینبهتر اسالم مکتب ینادر  که کنیمیم مشاهده یغمبرپ زمان

انتد  شده قبولالشهداء  یدس حمزه قاتل یاو  یهمعاوو  یانابوسفمانند  هاآن ینبدترو  یغمبرپ

و از نظتر   خواننتد یمت و نماز  شوندیم یغمبرپوارد مسجد  یکنواخت همه .کنندیم یزندگو 

 استتفاده  اسالم مکتبو  یاسالم کتباز  ،است داده اجازه هاملت یتمام به هم یفکر وسعت

در  مستلمانان  که اکرم یغمبرپبعد از  قرون. در است نکرده یجادا هاآن راهسر  یمانعو  کنند

 کتاب اهلابتدا  ،وجود آوردند به یاسالم یمعظ تمدن یکقرار گرفتند و  عظمتو  عزت اوج

 یتات مال فقتط  باشتند  یباق ینشانددر  کهداد  اجازه( یانزرتشتو  یحیانمسو  یهودیانرا )

 حکومت یفضادر  کتاب اهل به دادن اجازه ینا .بپردازند اسالم حکومت بهرا  یاسالم دولت

 یمسلمان یند یهودیان. است مردم تکاملو  یترق راهسر  یدننتراش مانع یمعنا به ،یاسالم

 ینهمت  استاس بتر   .طتور ینهمت  هتم  یانزرتشتو  یحیانمس. کنند فکررا بخوانند و بدانند 

را  زمتان  آن یمسکون مناطق چهارم سهحدود  ،یقرن نصفدر  اسالم مقدس یند ،یالتتسه

و  یبردگت  عنوان به همرا  پرستبت کفارخود قرار داد.  یتهدا شعاعرا در  یهبقو  گرفتفرا 

 سته بتر   دآور وجودبه یاسیسو  یجنگ مسائلاز نظر  که یطیشرا. کرد قبول مسلمانان برده

 یاستالم  کشتور و در  شتوند یم شناخته مسلمان ینشهادت به تلفظبا  ،اول شرط .بود قسم

 کته قترار داد   آسانرا  یمسلمان یبترت ینا به .شود هاآن متعرضندارد  حق یکس .نداقبول

 ،نباشد مسلمان باطندر  گرچه ،کند یجار زبانرا بر  کلمهدو  ینا جانش حفظ یبرا یهرکس

و  یهودیتان و  یحیانمست  .کتتاب  اهتل  یفتۀ طا سته بتا   جنگ قانون ،دوم شرط. است قبول

 کشتور داد در  اجازه. دهندیم یلتشکرا  زمان یتجمع یتاکثر ،یفهطا سه ینا که یانزرتشت

 یاستالم  دولتت  بته  فقط ،جا آورنده خود را ب یند مراسم و خود آزاد باشند ینددر  یاسالم

 آن یجته نت. در کندیم ادارهرا  مملکت که است حکومت حق یاتمال ینا یراز ؛بدهند یاتمال

 یتن اشدند و  قبول یاسالم مکتب یا اسالم یفضادر  ،بودند کتاب اهل یفۀطا سه که یتاکثر



 

 

 استالم  مکتتب و  یاسالم کتبداشتند در  اجازهباز بود.  هم هاآن یرو بهخدا  رحمتدر 

 قتانون  ،ستوم  شترط . کننتد  قبولبشناسند و  یتحقان بهرا  آن که یوقتتا  کنند مطالعه

 راهدو  ینبت  یتر مخّ هتا آن ،یستتند ن کتتاب  اهل و پرستندبت که یهائملتخدا با  رسول

 ۀبترد  ،یمتستل  صورتشوند و در  کشته ،جنگند حالاگر در  یاشوند و  مسلمان یا .شدند

 ،بودنتد  جنتگ  حالرا اگر در  کتاب اهل یرغ یاسرا ،مسلمانانشوند.  شناخته مسلمانان

و  بکشندرا  هاآننداشتند  اجازه. گرفتندیم اسارت به ،شدندیم یمتسلو اگر  کشتندیم

هتر   .شدندیم یعتوز مسلمانان ینب یزکن یا غالم، برده عنوان بهاسراء  آن ،اسارتبعد از 

و او را  دادیمت او را  یغتذا و  نتان . گرفتیم یبردگ بهرا  هاآناز  یزن یا یمرد یمسلمان

 محتض  بته و  نمتود یمت  استتخدام او را  یکشاورزو  یدامدار یکارهاو در  کردیم اداره

داشتتند از   حتق  یزمانتا  مسلمانان یراز ؛کنداو را آزاد  که داشتدستور  شدن مسلمان

 مسلمان ،یآزاد شرطباشد و  نشده یداپ هاآندر  یآزاد یطشرا که کنند استفاده بردگان

»  :فرمایتد یمت نتور   ۀستور در  اییهآبود. خداوند در  اسالم یغمبرپ دعوت قبولو  شدن

ََّّوهَُّبَُّت َّک َّف َّ
 
 حتق  قبولو  یعقلرشد  احساس ،بردگان ینااگر در  یعنی، « 19یا َّخ  َّمی َّف ََّّمُتَّل َّع َّ نا

 یآزاد یبترا را  المتال یتت ب ۀبودج هشتم یک. یدکنرا آزاد  هاآن یطیشرا طبق ،یدنمود

 یادزقدر هچ ،بود دولت یفۀوظ که هشتم یک ینا یۀحاشفرمود و در  ینمع بردگان ینهم

 یآزاد یبترا  .مقدر و مقرر فرمود یهائثواب. کنندرا آزاد  بردگان که کرد یقتشورا  مردم

 یگنتاه اگتر   یتا . کننتد آزاد  برده ،شود برآورده هاآن حاجتاگر  .کردندیمنذر  بردگان

 اجتازه  مستلمانان  به .کنندآزاد  برده ،روزهنماز و  تر  یاو  گناه ۀکفار به ،شدند مرتکب

 بردگان کهنمود  یقتشو بلکه ؛دارند نگه یبردگ عنوان بهرا  مسلمان عاقل ۀبرد یکنداد 

 یجهتان  صلح یۀپا ،شرط سه ینا. با یندنماآزاد  یتانسانو  حق قبول احساس محض بهرا 

 قتتل  بته  محکتوم بودند  جنگ حالدر  که یکسان فقط .کرداستوار  ینزم ۀکر تمامرا در 

 ؛کترد  مطترح  مستلمانان  یبرارا  آن ،اکرم یغمبرپ کهبود  اسالم مکتب ینۀزم ینابودند. 

استثمار  یۀپارا بر  اسالم گسترش هاآن ،افتاد نااهالن دست به اسالم زعامت چون یکنول

 کتار  هتا آنو از  یرنتد بگ یبردگت  بهرا  کفار یتمامداشتند  دوستو استعمار قرار دادند. 

 یناراضت  یمستلمان  یرشپتذ از  الاقل یا دادندینم هاآن به شدن مسلمان ۀاجازو  بکشند

 یحتت  .باشند عرب خدمتدر  یستیبا مردم یرسا .استنژاد برتر  ،عرب گفتندیمبودند. 

و  عاقتل  یمردمت  یلخنمود با  فتحرا  یرانا یاشعر یابوموس یوقت کهاند نوشته یختاردر 

 بته  تن یاو  شوندیم مسلمانزود  یا .و دانا هستند متفکر یمردم یدد .روبرو شد یارهوش
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 هتا آنبر  یقانون تسلط که شدمروبرو  یمردم ینچنبا  نوشت یفهخل یبرا. دهندینم یبردگ

 یبرا یمینمتر و  یک یامتر  یک چوب یک یفهخلو دانا هستند.  یارهوش، است مشکل یاربس

 قتدش  کتس هتر   .کن یریگاندازه چوب ینارا با  یرانیا مردانو  زنانقد  ،گفت و او فرستاد

 مستلمانان  یبترا  ینتده آقدها را آزاد بگذار تتا در   کوتاهو  برسان قتل بهاو را  ،بلندتر باشد

 کته نوشتند  یشبرا یگرد ینمتفکر یبعض یا یاشعر یابوموس. نکنند مخالفتشوند و  ساخته

 کننتد یم یامقما  یهعلبر  هاآن یتمام ،یمباش داشته یرفتار ینچن مغلوب یهاملتاگر ما با 

 یمنمود فتوحات همه ینا یلدل ینا بهما  .شودیم مشکل مسلمانان یبرا هاآن نظامو  ضبطو 

 اهتل  بته  یا پذیرفتیمیمرا  هاآن اسالم یمسلمان ۀکلمبا دو  .یمبود یتقوو  عدالتمظهر  که

 عمتل  یتن ارا از  یفته خلو  کشتتیم ینمت  نتاحق  بته  همرا  یرینساو  دادیمیم یمهلت کتاب

 حکومتت  یک ،جهانخدا در  رسول یاستسبا  کهبود  اسالم گسترش ینۀزم ینابازداشتند. 

 و کترد یمت  یداپ خاتمه نزاعو  جنگ ،آمدیم وجودبه کامل انسان یرهبر به یاسالم یجهان

 ۀکتر  تمامنتوانستند  اوالً یقناال یخلفا یکنول ؛شدیمباز  مردم یرو به بهشت یدرها کمکم

 کته  هتم را  یکشورهائ ثانیاً ،ماندند یباقخود  کفردر  هاملتاز  یاریبسو  کنند فتحرا  ینزم

 حکومت ینژاد یضتبعاستعمار و  یۀپا بر. کنند اداره عدالتو  علم بهنمودند نتوانستند  فتح

 عاقبتت آمد و  وجودبه عرب ملت یهعلها بر و نهضت هایامق یادزقدر هچ یندهآ. در کردندیم

 ۀتفرقو  یاسالم ممالک یۀتجزو با  کردند غلبه مسلمانانخود بر  یرتدبو  یاستسبا  کفار هم

 یبترا  ایینته زم اسالم پسقرار دادند.  ضعف یانتهارا در  یاسالم یکشورها ،اسالم مذهب

. کردنتد  یداپ مکتب ینا بهورود  اجازه ،زحمتو  رنج بدون هاملت یتمام که کرد فراهم یادن

 استالم  مکتتب از  یتایش دن یبرا ،بود یادن طالب که آن .دادند گسترشرا  آن یقحقاو  علوم

 استت  استالم  دعوت گسترش ینۀزم ینا. آخرت یبرابود  آخرت طالب کهآنو  کرد استفاده

َّو َّ» : فرمایتد یم اکرم یغمبرپ بهخداوند  که است یلدل ینا به. است یانعالم رحمتمظهر  که

َّلن َِّس َّأ َّاَّم َّ ََّّاک 
 
 یبرکتوجود با یعنی ؛یمدادقرار  عالم اهل یتمام رحمتتو را  ،«20َّی  َّال َّلع َّل ََّّة َّح َِّ ََّّلمَّا

 هتا ملتت  یتمتام  یتار اختخود را در  برکات. گیردیمرا فرا  یتبشر یتمام که یبرکتبا یندو 

 یمتعلت استاد  یکو  کتاب یک یزمانخداوند در هر  ،یقعمو  یعوس مکتب ینا. در گذاردیم

 یفکر بستبندر  مردممبادا  ؛قرار داد مردم یاراختدر  ،باشد یزمانهر  امام که کتاب ۀدهند

 بماند. مجهول نظرشاندر  ،هستند آن طالب کهرا  یامسئلهو  یرندگقرار  یعلمو 

                        

 :یتبشر نجات یبرا یعیطب راه 
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از  یتا و  فروشان برده یاو  حاکمان یتحاکم یرۀدااز  یانسانهر  نجات یبرا یعیطب راه 

 یعتی طب یآزاد یتک  کته  یعاملتنها  .است دانشو  علم فقطو  فقط ،ینادانو  جهل یرۀدا

 یهاخانه حبسرا از  هاآن ،کشتارو  قتلزجر و فشار و  بدونو  آوردیم وجودبه هاانسان

 دانتش و  علتم ، دهتد یم نجات ینادانو  جهل ۀخانحبسو از  هاانسان یبردگ یاو  یبندگ

و  بترده . کننتد ینمت  یداپ یآزاد یکنول ،شوندیم یمتسل ،قدرت اعمالبا  هاانسان. است

 یبترا  یآگتاه و  فکتر  بدون یمتسل. کنندینم یداپ  یآزاد یکنول ،شوندیم یگراند ۀبند

 یترۀ دارا در  یتبشتر  تواندینم زندان یواریدو هرگز چهار  است خانهحبس یک ،انسان

شتوند و   متمرکتز  یتنگ سوراخدر  که یستندن یواناتحمانند  هاانسان. یدنما حبسخود 

 انستان  فکرو استعداد خود هستند.  فکر یراس هاانسان بلکه ،نشوند خارجهرگز از آنجا 

 ،یعوست  روشتن  یفضتا  یک یدند یبرا انسان چشم کهطور همان. استنور  شعاعمانند 

از  انستان  فکر. یفیتک ینهم به هم انسان فکر ،دارد الزم ماهو  یدخورشمانند  یراهنمائ

 هتا کوه طرف آنخود  فکربا  انسان. است ینامتناه بلکهو  تریعوس نهایتیب انسان چشم

 ،ختود  فکتر . بتا  بینتد ینم یشترب یلومترکخود چند  چشمبا  یکنول ،بیندیمو فضاها را 

 بهو  کندیم ینمع ستاره آنخود در  ینۀسففرود  یبرا یدانیمو  کندیمرا رصد  یاستاره

 هتا جنگتل  یتا  هاکوه طرف آندارد  وحشتو  ترسخود  چشمبا  یول ،کندیمجا سفر آن

. استت  مکتتب  فقتط  انستان  فکر یعوس یفضا. است یعوس یلیخ ،فکر یفضا پس .برود

 ینااز  ،محدود مکتب. استو شعور  فکر یدایشپ عاملو  دانشو  علم یۀسرما که یمکتب

 ،ختود  فکتر  یبترا  انسان .استتر بدتر و تنگ یلیخ ،سازندیمها دولت کهها خانهحبس

و خواهد بتود و   هست چهآن. برابر کائنات ۀهمبرابر  یمکتب .دارد الزم ینامحدود مکتب

 یفکتر در استتعداد   که یآموزدانشجو و دانش یبرا ینامتناه یمکتبباشد.  است ممکن

 یداستات و  قترآن  یلۀوست به که است یمکتب فقطو  فقط ،مکتب آنو  است ینامتناهخود 

 یتهتدا  بته  استالم  یفکرو  یعلم یفضاو  قرآن مکتب. شودیمباز  مردم یرو به نآقر

 عنتوان  بته  یداستات  آندر متاوراء   هتم و ختود را   کندیم یمعرفخدا  که یبزرگ یداسات

 تکامتل و  یمترقت  انستان . ینامتنتاه  است یمکتب یک، کندیم یمعرفاستاد  ینتربزرگ

فضتاها را   فکترش دارد.  یمعنتو و  یمتاد  حرکتات تا ابتد   ینامتناه یفضا ینادر  طلب

 یشنمتا  بته را  دانتش و  علتم  یهتا گتنج  .شکافدیمرا  ینزمو  هاآسمان دل .شکافدیم

 قناعتت  یتک  کته  یغذائتنها  پس. دهدیم حرکت یشتربرا بهتر و  انسانو باز  گذاردیم

نداند و نتوانتد   چون که یتمحروم اساسبر  نه یقناعت ،آوردیم وجودبه انساندر  یقهر



 

 

ه بت  ،توانستهرا  چهآنو  توانسته ،دانستهرا  چههر  که یتموفق اساسبر  یقناعت ،خواهدینم

. استت او باز  یرو بهپرواز  خطو  حرکت یفضا همباز  شدنبهتر و بهتر  یبراو  آورده دست

را در  انسان فکر یقتاًحق. است معصوم یشوایانپخدا و  یراهنمائ به اسالم مکتب، مکتب ینا

جا  همه «. 21نئ  ه وَّاکَّاعملَّمااکنَّوَّماَّیکونَّوَّم َّ»  ،اند. گفتهگذاردیمآزاد  ینامتناه جهات سه

تتا   یفکتر  حرکت ،کانما  .است شده یفتعر کلمه سه ینا به عاطهار  ائمه علمو  قرآن علم

و  یاشتده  خلقو  یهستتو  کهجا  ینهم. از یبدانو  یکن فکرو  یبرو توانییمتا هر جا  .ازل

 نهایتت یب کهو تا عمر خدا  ازلتو تا  یرو به یخط ،یبدانرا  یختارها و گذشته یباش خواسته

 فکتر  تتوانی یمت و  یبدان خواهییم کهتا ابد. تا هر جا  یگرد خط ،یکون ما. کندیمباز  است

 عترض در  یعمود یگرد خطو  ینامتناه یفضائ یعنی ،تا ابد است یخط هم ینا .یبروو  یکن

 گانه سه جهات ینااز  یجهت یچهفضا. در  اعماقدر  یاو  یکن حرکت یبخواهکه فضا  طولو 

در دو بعتد   ،عتالم  یتکرو یلدل به یاوجود ندارد.  یتیمحدود ،است عمقو  عرضو  طول که

 هتم  یتن ا .مرکز به یرهدا یطمحاز  یگرد خطو  یرهدا یطمح به مرکزاز  یخط .کندیم حرکت

تتا   هایندهآ یعنی یکونما .علم نهایتیبها تا گذشته یعنی کانما  علم. است کائنهو  ما علم

 فقتط  یمکتب ینچن یک. نهایتیبتا  هم آنفضا  اعماقدر  حرکت یعنی کائن .علم نهایتیب

 بته را منحصر  قرآن علم که یکسان .است معصوم یشوایانپ یرهبر به  اسالمو  قرآن مکتب

 متثالً  .کننتد یم اشتباه یلیخ، یسازندگو  ساختو  یصنعت علوم نه دانندیم یتیهدا علوم

 بته  یعتت طب یحتشتر و بعد با  کندیم آگاه بدن ساخت یحتشر بهرا ابتدا  پزشک یک اسالم

 خلتق  مقتام را تتا   انسان، بدنو  روح به کامل یآگاه یرمسدوا و داروها و در انتها از  ساخت

بتا دوا دارو   کهرا  بقراطو  سقراط که یکسان !است یبعج یلیخ. بردیمباال  یدنآفرو  کردن

و  ستازد یمت  انستان و  یوانح گلو  خا از  که یسائیعاز  دانندیمماهرتر  ،کنندیم معالجه

 جهتل  یتل دل یمنکنت  اعترافو اگر  یمکن اعتراف است الزم پس .رساندیم یزندگ بهرا  هاآن

و در  ینامتنتاه  استت  یمکتبت  ،استالم  مکتب کهنای به اعتراف. یتواقعو  یقتحق نه ماست

اَّاذ َّم  ف َّ : »فرمایتد یمت  رابطه ینا. خداوند در است یمتعل قابلو  کشف قابل یزچ همه ینامتناه

ََّّّق َّال ََّّعد َّب َّ
 
. مگر بعتد از  هست یگرید یزچ یگمراهجز ه ب حقمگر بعد از  یعنی، « 22اللَُّالضمََّّلمَّا

. هستت  یتزی چ ضعفو  نقصجز ه ب ،تکاملو  قدرتبعد از  یا هست یزیچ جهلجز ه ب ،علم

                                                           
َو َكاِئٌن ِإَلي َيْوِم اْلِقَياَمِة َو ِفيِه َو َأَنا َأْعَلُم ِكَتاَب اللَِّه َو ِفيِه َبْدُء اْلَخْلِق َو َما ُه: » 11، ص 1امام صادق ع ، كافی، ج  -21 

َأْعَلُم َذِلَك َكَما َأْنُظُر ِإَلي َكفِّي ِإنَّ اللََّه َخَبُر السََّماِء َو َخَبُر اْلَأْرِض َو َخَبُر اْلَجنَِّة َو َخَبُر النَّاِر َو َخَبُر َما َكاَن َو َخَبُر َما ُهَو َكاِئٌن 
خدا است. اخبار آسمان،  كائنات در كتاب ۀشناسم. آغاز آفرينش و برناممن كتاب خدا را مي، َشْي َيُقوُل ِفيِه ِتْبَياُن ُكلِّ

دانم، گويا كه در كف اين مسائل را مي ۀگيتي در كتاب خدا است. من هم ۀزندگي و گذشت ۀاخبار بهشت و دوزخ، آيند

 «.ها استپديده ۀگويد: كتاب من بيانگر همنگرم. آري خداوند تبارك و تعالي ميدست خود مي
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در  ،هستت  آنچه .و خواهد بود هست چه آن .هایهست ۀهم یعنی یفهشر یۀآ ینادر  حق

 یکستان  پس .شودیم خلق که خداست علمدر  ،خواهد بود آنچهو  است شده خلق عالم

 یتاج احت یتزی چ بته  ائمهمانند خدا و  یدیاساتو  اسالمو  قرآنبعد از  کنندیم یالخ که

 یگتر د یختدائ و  یگتری د یامتام و  یگرد مکتبانتظار  به است الزم !در اشتباهند ،دارند

 و خود یرأ خود صاحبانو  هایقاض که یاخطبهدر  یرالمؤمنینامموال  چهچنان. ینندبنش

 یبترا  هتا آن، از کترده  نتازل  یناقصت  یندمگر خدا  ،فرمایدیم ،کندیم یفتعرمختار را 

. است غلط نبوتو  رسالت ختم ،باشد ناقص ینداگر  پس. است خواسته کمک آن یلتکم

ّ َِّ ََّّةَُّم َّلک  ََّّتممَّت َّ و َّ : »فرمایدیم چهچنان. است حکمتو  علم یلتکم یمعنا به رسالت ختم َّب َّک 

 «23َّدل َّع ََّّو ََّّدقا َّص َّ

از  یشپت  یهتا انستان ، عاطهار  ائمه یرتفس طبق که فصلت ۀسور یاتآ یرتفس ۀدنبال 

 یآستمان را  اسالمبعد از ظهور  یهاانسانو  کندیم یمعرف خاتمتا  آدمرا از  اسالمظهور 

 ختاتم بعد از ظهور  اسالم مکتب یفضادر  کهرا  یهاآنگهفت طبقات است الزم ،داندیم

 .یمکن یبررس آمدهوجود  به یغمبرانپ

 آستمان  یفضتا  بهرا  یندهآو  زمان یهاانسان ،اکرم یغمبرپ بعثتبا  کهجا خداوند آن 

ََّّی َّواست  ََُّّثمَّ : »فرمایدیم ،دهدیم انتقال علم
 
َّا اف ََّّ،...ان َّخ َّدََُّّی َّه ََّّو ََّّامء َّالسمََّّل  ََُّّهنمَّق ض  َّات َّو َّس   َّبع َّست 

ی َّ َّی وم  َّأ ََّّو ََّّ،ِف  ََّّوح  مَّز َّ اَّو َّه َّمر َّأ ََّّاء َّس  ََُّّکّ ََِّّف  َّل  ذ ََّّ،فظ ا َّح َّ و ََّّیح َّاب َّص َّم َّب ََّّای َّنَّال ََّّاء َّم َّالسمََّّانمَّی َّی ز َّز َّالع ََّّیرَُّق د َّت ََّّک 

ی َّل  الع َّ
 کترد  ارادهخداوند  ،خاتمتا  آدماز  گذشته یغمبرانپ دوران یانتهابعد از  یعنی ،« 24

 افکتار  که کرد مشاهدهدهد.  یترقرا  هاآن دانشو  علم یفضارا بسازد و در  مردم افکار

و ستحر و   هتا یتری گجتن و  کهانتمانند  موهوماتو  خرافات بهاز نظر ابتالء  زمان مردم

دود و گاز و گترد و   به آلوده که یفضائاز دود و گاز.  استپر  که است یفضائ مثلجادوها 

آور خفقان است یفضائ یاو  یستنپرواز  قابل یفضا یاو  تکاملو  یترق یفضا ،استغبار 

بود  یفضائ ینچن ،اکرم یغمبرپ بعثت زمان یهاانسان فکر یفضا. باشدینم تنفس قابلو 

: فرمایتد یم .کندیم اشارهفضا  ینا بهخود  یسخنراندر  یهاعل اله سالمزهرا  حضرت که

ماننتد   یبعضت نتد و  امشغول یپرستبت بهعمر  تمامو  شوندیم معتکفها بت یپا یبعض

گرفتتار   و هتا آتشکدهو  هایپرستآتشگرفتار  ،بودند زمان مردم ترینیمترق که یرانیانا

 یگتر د یبعضو  استشر  عامل یگریدو  یرخ عامل یکی کهدو خدا  به قائل .بودند یتثنو

گرفتتار   هم هاآن ،یحیتمسبودند مانند  یاله یند ترینیکنزد یاو  ینبهتر یفضادر  که
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 یتک  شتعاع و در  بتوده  القدس روحو  ابنو  اب مانند ،ثالثه یماقانمانند  یجهاالتو  یاالتخ

 صتف و او را در  داده تنزل عظمتشو  یتربوب مقامرا از  متعال یخدا که یخراف یدعقا ینچن

و  صاف یماتتعلتا با  کرد مبعو را  اسالم یغمبرپخداوند  ،کنندیم یمعرف یمخلوق یک صف

 متردم  افکتار آور را از  خفقتان  خرافات یادود و گازها  آن ،یغمبرپ ینا خالصو مصفا و  صاف

 معرفتت  یسوبه بخشروحو طاهر و  یبط یهوائو  روشنو  صاف یفضائرا در  هاآنو  یدبزدا

و  صتاف  یفضتا  یتن ادهد. در  حرکت یبهشت یزندگ فاضله ینۀمدو  یتانسان کرامتخدا و 

و  یفکتر از نظر  مردم ،گذاشتآزاد  کردن یقتحقو  دانستنو  یدنفهمرا در  مردم که روشن

و  یمخصوصت  حکتم  ،استالم  مقدس ینددر  یاطبقهقرار گرفتند و هر  طبقه هفتدر  یعلم

برستد و   یجهتان  فرج که یروزتا  گرفتقرار  هاآن یاراختدر  یند یشوایانپاز  ینیمع ۀرسال

 بته  یتر تعب آناز  یگتاه  که اسالم مقدس یند ینامتناه یفضا ینا. در کند یامق یند صاحب

 تکامتل  یانتهتا  به وصولاز تولد تا  هاانسان ،کنندیم فلک نه به یرتعب یگاهو  آسمان هفت

 طبقته  ینادر  یئهاانسان .شده شناخته کودکستان یابتدائ طبقه. گیرندیمقرار  طبقه نهدر 

و  ثتروت و  یتا دن یزندگو  یادنجز ه ب .هستند یمادو  یعیطبصد در صد  که کنندیم یزندگ

 نظرشتان در  ،حکمتت و  آخترت و  یتانستان و خدا و  یند کلمات .فهمندینم یزیچ یتماد

وجتود  بته  کته  یعیطبو  یماد یهامکتب یاخود و  دانشو  فکر. با یستن یشترب یهاآنافس

 هاآنو خود  یباز یدانمرا  هاآن یزندگخداوند  .هستند یعتطبو  یتماددر  غرق ،آورندیم

َّ : »فرمایدیم .کندیم یمعرف کودکستان کودکان یجا بهرا 
 
مَّا َّال ی اُةَّاَّم َّن و «  25وَ لَهتو    ب َّع  ل ََّّای  نَّال 

ات َّم َّالسمَّاَّقن َّل َّاَّخ َّم َّوَ  : »فرمایدیم یگرد یۀآدر  َّل َّاَّو ََّّو  َّل  ذ ََّّ،26ی َّب  ع َّل ََّّام  یّن  َّب َّاَّم  َّو ََِّّض  َّی ن َّاّلم ََّّن َّظ  َّک 

َّ«27َّوارَُّف َّک َّ

   :یتوال مقام به وصولتا  مسمانان گانههفت طبقات

 

باشتد و   یبتاز  یدانم فقط که یمنکرد خلقمنظور  ینا بهرا  هاینزمو  هاآسمانما  یعنی 

 یتن ا. استت  یباز یدانمسراسر  یزندگ ینا که کنندیم یالخ کفار. گریباز کود  هم انسان

و  کنتد یمت  کودکستتان  به یرتعب آناز  .آورده وجودبهخدا  که است یمکتب یابتدائ قسمت

از  یگتر د یقستمت  ،کودکستان ینا. بعد از شده شناخته لعبلهو و  یدانم هاآن یباز یدانم

 متردم و  استت  یتک نزد متردم  افکار به که یآسمان .کندیم یمعرف یآسمانخود را  بندگان

و  کفار فکر فوق که را  یفضائ ینچن یک. کنند حرکت آن یفضاو در  ینندببرا  آن توانندیم
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مَّز ََّّو َّ » :فرمایتد یمت  .کنتد یم یفتعر یاالدن ءسما عنوان به ،است کودکستان ۀدور فوق َّان  ی

شتما   یبترا  کته  یفلک نه یاو  آسمان هفت ینااز  یعنی ،« 28فظ ا َّح ََّّو ََّّیح َّاب َّص َّم َّب ََّّای َّنَّال ََّّاء َّم َّالسمَّ

علمتاء و   کته  یتهتدا  یهتا چتراغ  بته را  مردم افکار به تریکنزد آسمان ،یمکرد یفتعر

 مقتدس  یتن د اول کتالس  یادن آسمان ینا .یمداد ینتز ،باشند اسالم مکتب دانشمندان

 یفضتا در  یمانا مکتب به کنندیم یرتعب آنباز از  که است عاطهار  ائمه یتهدا به اسالم

 .اسالم

 یتزی چ یتا دنو جز  ندایتاکثر که اول دسته .کندیم یمتقس دستهدو  بهرا  مسلمانان 

 کته را  دوم دستهو  کندیم یمعرف مسلمانهستند،  یاسالم حکومت یمتسلو  فهمندینم

و  امامتت  بته را  حتق بر  ۀائمو  نبوت بهرا  اسالم یغمبرپ، شناسندیم یتحقان بهرا  اسالم

را  طبقته  یتن ا، کننتد یم استفاده هاآن یماتتعلو  هاآن یرهبراز و  شناسندیم یتحقان

، یحکومت یاو  یعیطبو اجبار  اکراهبا  کههستند  یکسان مسلمانان. کنندیم معرف مؤمن

و  دانتش و  علتم و شتعور و   عقتل از نظتر   یکنولت  ؛اندشناخته یترسم بهرا  اسالم یند

و  یتت ماددر  غترق  هتا آنمانند  بلکه ؛یستندنجلوتر  عالم یعیونطبو  کفاراز  ،یاطلبیدن

و  یتده عقو  فکتر در  که هاآن امثالو  هاآنیابوسف ،هایهمعاومانند  یمسلمانان. اندیعتطب

 مستلمان  یفته طا یتن ا .ندارنتد  یتر نظو  نمونه هم پرستانبتو  کفار یانمدر  یدشا ،عمل

 یترا ز ؛انتد نشتده  شناخته مؤمن یکنول ؛یاسالم حکومت یمتسل یعنی ؛اندشده شناخته

باشتد و   یستربند  هتا آن یبرا که یآدابو  رسوم بلکه ؛شناسندینم یتحقان بهرا  اسالم

 ،شوندیم شناخته مکتب ینادر  اول آسمان عنوان به که دوم ۀطبق. کنند یزندگبتوانند 

 یتت حقان بته را  اسالم که است یکس مؤمنهستند.  عاطهار  ائمه یتوال مقام به ینمؤمن

 بته را  استالم  کتس . هتر  یستت نجدا  یتوال مقام شناختاز  یشناسائ یناو  شناسدیم

 ینتی د آن حق یند. داندیمو  شناسدیم کامالً ،مکتب ینارا در  امامت ،بشناسد یتحقان

 ،عاطهتار   ائمه دوستان یاو  هایتیوال ۀطبق ینا. یگراند نه گویدیم معصوم امام که است

را  هتا آن یزنتدگ  یتدان مو  کودکتان را  هتا آن کته هستتند   اول ۀطبقبعد از  دوم ۀطبق

 .است شناخته کودکستان

  حجترات  سوره یۀآ، یهآ ینبهتر ،یکدیگراز  مسلمانو  مؤمن یفۀطادو  یصتشخ یبرا 

 اعتراب  زباناز  سوره ینا. خداوند در کندیم یدتأئرا  یفهشر یۀآ ینا کهاست  یثیاحادو 

 یاسالم حکومتشدند و  یاسالم حکومت یمتسل فوج فوج که یاعراب آن .گویدیم سخن

نشتناختند. از   کتافر و  متؤمن و  باطلو  حق اسالم مکتب ینااما در  ،کردند یردا عالمدر 
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ال ََّّو ََّّ،امن َّسل َّأ َّواَّولَُّقََُّّنک َّل َّو َّواَّنَُّؤم َّتََُّّمل ََّّلقََُّّ،انمَّأ م ََّّاُبَّعر َّال ََّّت َّال َّق َّ : »گویدیم هاآن زبان ََّّل َّدخَُّی ََّّمم
 
ََّّانَُّی َّال َِّف 

 مؤمنما  که کنندیمادعا  همهو  رسندیم یغمبرپ یاتو  خدمت هاعرب ینا یعنیَّ،«29َُّکَّوب َّلُ قَُّ

 امن َّس ل َّأ َّ»  یتد بگوئشما  ،فرمایدیمو  کندیمرا رد  هاآن یادعا. خداوند یمآورد یماناو  یمشد

. هنتوز  یمنتدار  ینزاعو  جنگبا تو  یگردو  یمشدتو  حکومت یمتسلما  اهلل رسول یا یعنی، «

 هتا آن درستت  یادعا ؟هستند مؤمن که کنندیمچرا ادعا  ،نشده هاآن قلب داخل یمانا که

در  یمتان انتور   وقتت . هتر  یمهستت  استالم  حکومت یمتسل .یممسلمان یندبگو که است ینا

 انتختاب  یرهبر بهرا  حق مردانشناختند و  باطلو  حق ،یمانانور  آنوارد شد و با  قلبشان

 .کندیمجدا  اسالمرا از  یماناخداوند  یهآ ینادر  پس .یمآورد یماناما  که کنندادعا  ،کردند

وارد  هاآن قلبدر  ،است یشناسحق علم همان که یمانانور  اوالً کههستند  یکسان ینمؤمن

 یتحقان. کنندیم در را  حق یقتحق .کرده یلتبد یمانیا بهرا  هاآن یانسان یتماهو  شده

ختدا   طاعتو خود را در  فهمندیمرا  آخرتو  یادن یمعنا .کنندیم در خدا را  یاءاولخدا و 

دارنتد. از   وحشتت  یتمعصت و  گنتاه از  کهند اچنان یرواناز نظر  .دهندیمخدا قرار  یاءاولو 

ختود وادارنتد.    ۀاراد بته و  خودکارنتد خدا  اطاعت راهدر  .کنندیم استقبال عبادتو  یتقو

 یترۀ دادر  ،استت  شتهوت و  یتا دن که مزاجشانو  یعتطب یرۀدااز  فکرشان که یافراد ینچن

هستتند   یکسان .هستند مؤمن ،شدهوارد  ،است یتحقانخدا و  معرفت که عقلشانو  فطرت

 یتک تفکانتد. در  قرار گرفتته  یمانا مکتبدر و اند باالتر رفته کالس یک اسالم مکتباز  که

 یتت حقان بته اطهتار را   ائمته  کهرا  یمسلمانان ع صادق امام ،یکدیگراز  اسالمو  یمانا ینهم

 بهشتت  اهلو  مؤمنرا  هاآندارند و  قبول مسلمان عنوان بهرا  هاآن دشمنانو  شناسندیم

 حرکتخدا  خانه یارتزقصد  به که یانیحاج به کندیم یهتشبرا  یفهطادو  ینا ،شناسندینم

 الحراممسجد  بهاما  ،اندشده حرموارد  .اندیدهنرس کعبه بهدر راهند و هنوز  یاعده. اندکرده

 اماممشغولند.  طواف بهو  اندیدهرس الحراممسجد  بهو اند جلو افتاده هم یاعده .اندیدهنرس

 بته  و انتد گذشتته  حترم و  یقتات ماز  کته  یتانی حاج به کندیم یهتشبرا  شیعیان، ع صادق

 ،گذشته یقاتماز  که یانیحاج به کندیم یهتشبرا  مسلمانان یرساو  اندیدهرس مسجدالحرام

 اهلو  کعبه ۀخان همان ،یواقع ۀکعب. اندیدهنرس مسجدالحرام بههنوز  ولی اندشده حرموارد 

 یرمست در  مستلمان و  متؤمن  تشتبیه ، ع صتادق  امام لساندر  یهتشب ینا. است کعبه ۀخان

 حترم وارد  یگتر د ۀعتد و  اندیدهرس کعبه به یبعض که است یزائران به ،تکاملو  یشناسحق

و  خشک ۀخان دانندیمو  شناسندیمرا  یتالب اهل که یکسان. اندیدهنرس کعبه بهاند و شده

 ،رودیمت  خانه یارتز به کس. هر است خانه صاحب ،اصل بلکه ،یستن یارتز مستحق یخال
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 یفرقها خانه یرساو با  است کلوخو  سنگ که یواریددر و  نه است خانهصاحب منظورش

در  ،یتد برو خانه یارتز به گویدیم و کندیم یمعرفرا  یتب ،یهآ یکدر  که یخدائندارد. 

َّ : »فرمایدیمو  کندیم یمعرفرا  یتالب اهل یگرد
 
مَّا َّال ّر ََّّنُکَُّع  ََّّب َّذه َُّی ل ََّّهللاََُّّی دَُّر َّیَُّاَّم  ن َّه ل َّأ ََّّجس 

 کنندیم طواف خانهدور  که دشویم یهائعرب معترض یگرد یۀآو در  « 30ًیاه  طت ََّّکَُّر َّهّ ط َّیََُّّو َّ

ََّّو َّ : »گویتد یمت  .کنندیم  اخراج مکهخدا را از  رسولو 
 
َُّأ ََّّن  َُّم ََّّه    َّأ ََّّاجَُّخ ر َّا  یعنتی ، « 31ک   

 .است تربزرگ حرام ماهدر  جنگاز  گناهش ،کنیدیم یرونب خانهرا از  خانهصاحب

 داللت بهو  کندیم یمعرفرا  خانه اهلجا  یکرا و  خانهجا  یک ،حج یارتز یاتآ پس 

 یبترا  .انتد او جتا گرفتته   منصبو  مقامدر  که یکسانو  خداست رسول ،خانه اهل ،قرآن

 احتترام  کته بفهمتد   یادنتا  است شده واقع کعبه ۀخان در ع یعل والدت ،معنا ینا وضوح

 یتارت ز بلکته  ،یستت ن مطلتوب  خانته  یارتز. است خانهصاحب به احترامخاطر  به خانه

 مکتتب در  یعنتی  شناستند یمت را  یتالب اهل که یکسان پس. است مطلوب خانهصاحب

 منحترف را  یگتران دو  شناستند یمت  یتحقان بهرا  هاآن .انداطهار وارد شده ائمه یتوال

 یعنتی  .ندارنتد  یشتعور و  عقل ینچن یک که یمسلمانانباالترند از  کالس یک ،دانندیم

 یکنولت  ،یختندآوخود  گردن بهرا  قرآنجلد  یارا شناختند و  خانه فقط یگرد مسلمانان

 اند.نشناخته است خانه عظمتو  عزت اساس کهرا  خانه اهل

 ،باشتد  داشتته  یقرآنت  فهم کساند. هر ندانسته قرآن یمعناو  اندکرده یلحما قرآن 

 یرهبتر  بته  یاستالم  یالتتشتک  آن تواندینمو  کنداطهار جدا  ائمهخود را از  تواندینم

 حتق  پسبشناسد.  یتاسالم به تواندیم گرچه ؛بشناسد یتحقان بهرا  یزیدهاو  هایهمعاو

 بته و  اندکرده یداپخدا  یاءاولخدا و  به معرفت ،یرواناز نظر  که اسالم مکتبدر  شناسان

 یتن ادر  که یکسانباالترند از  کالس یک ،شناسندیم باطلو  حق ،عالمدر  یفیتک ینهم

. خداوند اندندانسته یزیچ یاپرستیدندر  یادنجز ه ب و اندشده غرق یعتطبو  یاپرستیدن

 کتالس  یتن ا گویتد یمت . شناستد یم اول آسمان عنوان بهرا  یشناسحق دوم کالس ینا

 یفضتا  ،یتهتدا  یهاچراغ آناند تا داده ینتز یتهدا یهاچراغ یلۀوسبهرا  یشناسحق

صتعود  بتاز دارنتد.    یپرستت یطانشت و  یگرائباطلرا از  مردمو  کنند روشنرا  مردم فکر

 استالم  یشناسحق کالس در ،ندنکیم یرمرا  هاآن که یهائشهابو  آسمان به یاطینش

و بتا   کنتد  اختتالس را  یتن د یقحقابخواهد  که یطانیشهر  ،فرمایدیمخداوند  که است

 حتق  اهتل و  حتق  یشناسائرا از  هاآنو  یدنما گمراهخدا را  بندگان ،یندتظاهر در جلد 
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 اختراج  استالم  یتن د ۀحتوز و از  کنتیم یمت او را طرد  آسمان ستارگان یلۀوسبهما  ،بازدارد

 یرواناز نظر  ینمؤمن حساب ینا. با دکن گمراهخدا را  بندگاند تا رسوا شود و نتوان نمائیمیم

 یتک و  پلته  یک ،کفار یرساو  مسلماناناز  ،باشدیم هاآن خلقت به مربوط که یفکرو  یروان

. استت  کتافر و  متؤمن  یفۀطادو  ینا یتترب به مربوط یباالتر یناباالتر هستند و  کالس یک

 یتت نوران ،خدا باشتند  یاءاولخدا و  خدمتو حاضرند در  پذیرندیمرا  حق دعوت که یکسان

 هتم  یمتان ا روحرا  یروشنائ ینا .شودیم روشن یاله علمنور  به دلشان .کنندیم یداپ یقلب

 ینبت  فترق . استت  یتوان حدر وجود  یاتح روحمانند  ،انساندر وجود  یمانا روح. نامندیم

دارد و  ارزشو  ارجچقدر  ،روح یتجنس. است یاتح روح همان ،زنده یوانحو  مرده یوانح

 ینهمت . کنتد یمت  یداربرا  یدهخواب و کندیم زندهرا  مرده که است یتخاصو  برکتچقدر پر

 ارتبتاط در  کافروجود دارد.  هم کافرو  مؤمن ینب ،یاتح روحاز نظر  ،زندهو  مرده ینب تفاوت

را  باطلو  یتحقان بهرا  حق کهندارد  یشعورو  عقل ینچن یک. است مرده حق اهلو  حقبا 

 یبعضت . خداونتد در  استت  یشناسحقو شعور  عقل یدارا مؤمن یکنول ؛بشناسد بطالن به

ََّّنم  َّع َّس م َّمَُّب ََّّنت َّأ ََّّام ََّّو ََّّ"یاحََّّاکنَّمنتنذََِّّانک : »فرمایدیم اکرم یغمبرپ به یاتآ ِ َُّب القََُِّّف  ،َّ«32َّو

 گورستتان در  کته  یکستان  به. شنوانییمو  فهمانییم زندگان به فقطرا  حق حرفتو  یعنی

 مردگتان هرگتز   اکترم  یغمبرپ که است مسلم. یبشنوانرا  حق حرف توانیینم Tاندیدهخواب

 .دارد تماسو بازار  یابانخ یهاانسانجا با  همه .است نکرده دعوتخدا  یند بهرا  گورستان

دو  بته  ،کننتد یمت  یزندگ کهرا  زنده امت ینهم. خداوند کندیم دعوتخدا  یند بهرا  هاآن

 فقدان به مرده. یمانا روحو شعور و  عقل به زنده یعنی. زندهو  مرده ؛کندیم یمتقس قسمت

ََُّّل ََُّّهللاََُّّل َّع َّی ََّّمل ََّّنم َّ و َّ : »فرمایدیم یگرد یجا. یمانا روحو شعور و  عقل ِ َّنُ َّنم  َّل ََُّّام  ف ََّّ،وِا َّن 33َّو

 یگتر د یجتا از  ،ننمتوده  روشنرا  قلبش چراغو  نداده یتنورانخداوند  کهرا  یکس یعنی ،«

 روح، حکمتت و  علم روح. است روح جنسنور از  ینا یراز ؛آورد دسته ب یروشنائ تواندینم

. استت  متعتال خداونتد   دستت ه بت  جاهمه  ،روح ۀافاض .است یاله حکمت همان که ،قرآن

 روح ینا. با یرندبگ یکساز  یابدهند  یکس به کهندارند  تصرف ،یتروحانو  روحدر  هاانسان

 ینچنت  یتک در  کته  یکست  ینبت  .شتود یم روشن انسانوجود  یفضا ،است قلب شعاع که

 همتان  یکتدیگر بتا   هاآن تفاوت ،است یروشنائ ینافاقد  که یکسو  گیردیمقرار  یروشنائ

در  کته  استت  یکس یانسان ینچن یک. است آسمان یاو  ینزم تفاوت یاو روز و  شب تفاوت

. از استت  گرفتته  یتاد از خدا  است یمانا روح همان کهرا  یند یالفبا. شدهوارد  یند مکتب
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 شتروع  یمتان ا، شتده  ذکتر  فصتلت  ۀسور اول یاتآدر  که یهاآنگهفت تحوالت ینهم

ختدا   یتاء اولختدا و   به یقلب یشگرا ،است روشن یمانانور  به قلبش که یمؤمن. شودیم

 شتروع خود را  یتکامل حرکات مکتب یناو در  استمتنفر و منزجر  گناهو  کفردارد و از 

 آناز  کته  شودیم یاله یوضاتفاز  یضیف مستحقخدا هر روز  اطاعت یرمس. در کندیم

 نهتج  اول ۀخطبت  در ع یرالمتؤمنین ام. موال شودیم حکمتو  معرفت به یرتعب ،یوضاتف

خداونتد   به معرفت ،یند بهورود  قدم یناول یعنی، «  َُّتَُّف َّعر َّم ََّّین َّاّل ََّّلَُّومَّا َّ»  :فرمایدیم البالغه

 ،کنتد یم در وجود خدا را  که یکس .استوجود  احساس یمعنا به معرفت. است متعال

 ختواب  کته  یکسمانند  ؛است شده مخابره یادگاریو  عالمت یک متعالاو و خداوند  ینب

 یخواهشت از ختدا   کته  یکست مانند  یا ؛شود یتهدا خواب عالمدر  و باشد یدهد یصادق

مانند  یا ؛نموده اجانباو را  خواهشخداوند  که داندیمو  شده مستجاب یشدعاو  نموده

 .دانتد یم واجبنذر را بر خود  به یوفا ؛شودیم برآورده حاجتش و کندیمنذر  که یکس

 عظمتت  ،خود قلب دروناز  یافراد ینچن .گیردیماز خدا  که است یواجب حکم یک ینا

پتدر   دانتد یمت  که یکسمانند  ؛نامندیم معرفترا  احساس ینا. کنندیم احساسخدا را 

 دانتد یمت  فقط .شده بزرگ یگرد یجادر  یکودکاز  .نشناختهو  یدهندرا  پدرشاما  ،دارد

 نامه یاو  کاغذ ،پدر جانباز  یمدتاز پدر خود ندارد. بعد از  یادگاری یکنول ،پدر دارد که

با پدر  یعقلو  یقلب ۀرابط ،یههدو  نامه آن گرفتنبا  .شودیم ارسالاو  طرف به اییههدو 

 مکلتف و ختود را   کنتد یمت  احستاس پدر را  یاتحوجود پدر و  یعنی ؛کندیم یداپخود 

در  حالتت  یتن او او را بشناستد.   یندبب یکنزدپدر خود را از  ،است یلهوسهر  به داندیم

و  نامه که یحالتبود با  نکرده احساسرا  وجودشاما  ،پدر دارد دانستیم که یانسان فکر

وجتود   احستاس  یمعنتا  بته  معرفتت  پتس  دارد. فرق کندیم یافتدراز پدر خود  یههد

 بته  یاحادثه .شودیم مبادله یامیپو خدا  انسان ینب وجود خدا. به علمتنها  نه خداست

 .استت  آورده وجتود بته را خدا  حادثه ینا که کندیم ادرا صد در صد  که آیدیموجود 

وجتود   احستاس  یمعنتا  بته  که یادراکات یلقب یناو از  نموده مستجاباو را خدا  یدعا

 شتناخته ختدا   یتن ددر  انسان حرکت اوّل قدم یناوجود خدا.  به علمتنها  نه، خداست

 ینهمت از  ،ختدا  یتاء اولخدا و  شناختدر  یباطنو شعور  یند مکتباز  استفاده. شودیم

 یممستق ۀرابط که یروزتا  شودیم یداپ انساندر وجود  یتحوالتو  درجات ،بعد به حالت

 قلتب . خدا را با نتور  شودیم اهلللقاء  به یرتعب رابطه آناز  که کند یداپبا خدا  یاروئیروو 

 یزنتدگ و مفاستد   مصتالح  بته خداونتد او را   .گیردیم جوابو  پرسدیماز خدا  .بیندیم

 آستمان  ،شودیم یداپ کامل معرفت ،متعالاو و خداوند  ینب که حالت ینا .کندیم یتهدا



 

 

 یدرجتات  ،یالهت  معرفتت  یابتدائ حالت آنبا   یلقاءاله حالت ینا ینب. شودیم یدهنام هفتم

 ۀدرجو با  است ینزم به آسمان نسبت ،ترینپائ ۀدرجبا  یادرجههر  نسبت که شودیم یداپ

در  ،شتده  مطترح  قرآندر  که آسمان ۀگانهفت طبقات. آسمان به ینزم نسبت ،باالتر ۀدرج

 خلقتت در  فصلت ۀسور یاتآ ینا البته. است شده یرتفس یفیتک ینا به عاطهار  ائمه لسان

 یرتفست ، عالم خلقت به یاتآ ارتباطاز نظر  .داردرا  مصداق، هر دو هاانسان یتتربو در  عالم

 یتا  یتل تأو ،هتا آن یفکتر  تکاملو  هاانسان یتترب به یاتآ ارتباطو از نظر  شودیم شناخته

 ،دارنتد  کامتل  یآشتنائ  یاتآ باطنظاهر و  به که عاطهار  ائمه. شوندیم شناخته یاتآ باطن

را  آن یلیتتأو قواعتد   ،اندگذاشته علم یاراخترا در  قرآن یاتآ یریتفسقواعد  کهطور همان

 یرتفست دارد، در  مصتداق  یتل تأودر  فقتط  قرآن یاتآ یبعضاند. گذاشته علم یاراختدر  هم

و  تحول درجات. کندیم یداپ یشنمادارد و  مصداقدر هر دو جا  یاتآ یبعضندارد و  مصداق

 به هاانسان حرکت یفیتکتا  شودیم روشن ندبه یدعا شرحدر  اجمالطور  به یمانیا تکامل

 گردد. روشن کامالً ،حضرت آنظهور  یطشراشود و  شناخته ع زمان امام حکومت یرۀدا

 یتۀ آ ینا ،یعتطب به نه شودیم مربوط هاانسان یتکامل درجات به فقط که یاتیآاز  یکی 

ََُّّکَّوق َّف ََّّان َّقَّل َّخ َّدَّق َّل ََّّو َّ : »فرمایدیمخداوند  که است مؤمنون ۀسوردر  یفهشر َّانم کَُّاَّم  َّو ََّّق َّائ َّر َّط ََّّبع َّست 

 به مربوط راه که است یهیبد .یمادادهقرار  راه هفتسر شما  یباال یعنی ،« 34ی َّل َّاف َّغ ََّّلق َّال ََّّن َّع َّ

 حرکت ،باشد محسوس آسمان ینا یسوبه حرکت ،راه ینااگر  .است انسان یتکامل حرکات

و  کننتد  حرکتت  راه یتک از  که است راه یک یا ،ستارگان یفضامانند  ،محسوس آسمان به

 بته  یتره دا مرکزاز  حرکتمانند  ،است راه یلیونم هایلیونم یاآخر فضا برسانند و  بهخود را 

و متا از   یتم ادادهقترار   راه هفتت سر شما  یباال فرمایدیمچطور خداوند  پس. یرهدا یطمح

 هتا آنمتا بتا    کته  یبزرگ هاییتشخص یعنی انسانسر  یباال. یستیمن غافلخود  مخلوقات

 مقام بهتا  آئیمیم حساب به کودکستان کود  هاآندر برابر . یمدار یوجودو  یفکر فاصله

تا در انتها  یمدار تکاملو  تحول نوع هفت یمبرس هاآنو استعداد  قدرتو  هاآن فکرو  هاآن

 ۀگانت تهفت  درجتات  ینا. از دانندیم هاآن که یمبدان چنانهستند و  هاآن که یمباش چنان

 یشتتر ب یکتی  یفضائ راها والّ، است شده راه هفت به یرتعب ،یگرد کالس به یکالساز  تکامل

َّ ُکَّوق َّف  اَّن  ب ن یََّّو َّ»  :فرمایتد یمت خداونتد   که استنباء  سوره یۀآ همان یگرد یۀآو  یستن َّبعا َّس ت 

و  یتدیم آفر محکم یاربس آسمان هفتسر شما  یباال یعنی ،« 35ًاج اهمَّو ََّّاج ا َّس  ََّّالن َّع َّج ََّّو ََّّ،ادا َّد َّش َّ

 یبتاال  یهاآسمان ینهم ،شداد سبع ینا. اگر تابندهو  تابان یاربس یچراغ هاآسمان ینادر 
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 کته  یطوربه .یکرو طبقات یفیتک به هم آن ؛دارد الزم ینیزم ،یآسمانهر  کهسر باشد 

 ۀگانهفت طبقات. است یابانبدر  یانگشتر ۀحلقباالتر مانند  ۀطبق مرکزدر  ترینپائ ۀطبق

 حضترت  یرتفس طبق. است الزم ینزم یاطبقه ،آسماناز  یاطبقهدر برابر هر  که آسمان

 شتش  که است بزرگقدر  آن .است یکرو ینزم هفتم ۀطبق آن فرمایندیم که ع هشتم

 ینزمت  آن مرکزدر  ستارگان همراه به ستارگان یفضاو  ینزم ۀطبق ششو  آسمان ۀطبق

 یشتکل  یتن ا طبقتات در  که دانیمیم. است یعوس یابانبدر  یانگشتر ۀحلقمانند  ،هفتم

 روشنخود را  یشمس ۀمنظوم فقط یدخورش. کندینم یتکفا یدخورشمانند  یچراغ یک

 منظومه ینا یدخورش ،کند یداپ انتقال یگرد ۀمنظوم به منظومه ینااز  یکساگر  .کندیم

 آستمان  هفتت  ینادر  که یدخورش آن پس .بیندیم یفضع یاربس یاستاره صورت بهرا 

و  عصمت مقام ،دهدیم یروشنائ یدخورش همان یاطبقهو در هر  کرده روشنجا را  همه

ختدا را   کته  یاللهت لقاء    ساعتو  حالت آنتا  گرفته کودکستان طفلاز  که است یتوال

 .هستتند  تابتان  یهتا چراغ کهاست  یتوال مقام ینهم ،بشناسد است یستهشا کهچنان

در  یتا  یتا دندر  یکالست در هتر   کههستند  معصوم یهاامام ،تابندهو  ینوران یاربس چراغ

و  یتا دن یتان مرب .هستتند  متردم  یراهنما هاآنو  کنندیم یتهدارا  مردم هاآن ،آخرت

پتدر دانشتمند بتا     یتک  ۀرابطمانند  هاآن یرغبا  هاآن ۀرابط .باشندیم آخرت ینسالط

تتا   باشتد یمپدر او  ،کود  ینا همراه یکالسدر هر  که است ساله سهو  سالهدو  کود 

 یتن ا بته  یتات آ یتن ا امثال پسخود برساند. مقام بهو  کند مربوطخود  بهاو را  که یروز

و  درجتات  بته  یکنولت  ؛یستت ن یقتطب قابلباشد  ستارگان یفضاو  ستارگان که یعتطب

 یتکتامل  درجتات  یانبدر  یثحد ینبهتر. است یقتطب قابل هاانسان یتکامل یهاکالس

از  یکتاف  کتابدر  یثحد. است یلخل یمابراه یتکامل حرکات به مربوط یثحد ،هاانسان

َّ»  :فرمایندمی ع امام .هاکتاب ینبهتردر  یثاحاد ینبهتر
 
ََّّهللا ََّّنمَّا ال  َّت ع  َّو  ک   ِ ََّّذ َّاّتم َّت ب ا

 
َّی َّاه َّبر َّا

َّّن ََّّهَُّذَُّخ َّ مَّی ََّّنأ ََّّبل َّق ََّّ،بدا َّع َّ ََّّو ََّّ،یا َّب  َّهللا  نم
 
ََّّو ََّّ،ول َّسَُِّ ََّّهَُّذَُّخ َّ مَّی ََّّنأ ََّّبل َّق ََّّا َّیَّّب َّن ََّّهَُّذَُّاّتم َّا َّهللا  نم

 
َّب ل َّق ََّّول َُّس ِ ََّّهَُّذَُّاّتم َّا

ََّّو ََّّ،یال َّلَّخ ََّّهَُّذَُّخ َّ مَّی ََّّنأ َّ َّهللا  نم
 
ُ ََُّّنأ ََّّبل َّق ََّّیال َّلَّخ ََّّهَُّذَُّاّتمَّا ع  ََّّی 

 
َّ)َّ،ماما َّا ُُل  ّّنَّجاع  َّ:َّا  َّالأشتیاء َّقال  ُ َّل  ع  ف ل ّماََّج  

ماما َّا  َّق الَّییتذََِّّمنوََّّقالَّنظرهَِّفَّذلکَّعظمَّیِااماما"َّفلامََّّللناسَّعلکجاَّاینَّفقالَّ(36ل لنّاس 

َّ«.یالظالَّیعهدَّینالل

 یبنتدگ  بته را  یمابتراه  ،اول یروزهتا و  مرتبه یناولخداوند در  یعنی: یثحد ۀترجم 

 یشتاگرد  یمعنتا  بهخود  یلاص یمعنادر  هم یبندگ .داد یبندگ نشاناو  بهو  کرد قبول

 بته  .کنتد یمت  اطاعت فقط بردهدارد.  فرق یلیخ بندهبا  بردهموال.  یبردگ نه استاستاد 
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 کته  کنتد یم اطاعت یشاگرد صورت به بنده یکنول ؛یستن شدنو استاد  یافتن تکامل فکر

ختود   مقتام  بته او را  که دهدیم یادشاگرد خود  به هماستاد  .استاد برساند مقام بهخود را 

 یبنتدگ و  یتت عبود بته را  یمابتراه خدا  ،روز یناولدر  فرمایدیم که جمله ینا پسبرساند. 

 یمابتراه  یشتاگرد  دوران یمدتشاگرد خدا باشد.  که یرفتپذرا  یمابراه یعنی ،کرد انتخاب

و  ینمتؤمن  یتمتام  .استت باالتر  کالس یک یبندگاز  نبوت. رسدیم نبوت مقام به گذردیم

 مشتاهده شتود.   یوحت  هتا آن بته  که اندیدهنرس نبوت به یکنول ،خدا هستند بنده مؤمنات

با  هم یممر حضرت ،شودیم یوح هاآن بهبا خدا دارند  یغمبرانپ که یارابطه همان کنیدیم

او  کتود   که شودیم یوح یموس حضرتمادر  به. شودیم یوح یممر حضرت به .خدا دارد

 ینچنت  یتک متادر   کتدام . یانتدازد ب یادر بهخود را  ۀبچ دهدیماو دستور  به .است کارهه چ

 .گرددیبرماو  به یگرد یقطراز  کهو بداند  یاندازدب یادر بهخود را  کود  کهدارد  یاستعداد

 یغمبرپ ،فرزند آنو  آوردیم یادن به یفرزندشوهر  بدون که شودیم یوح یممر حضرت به یا

، کالس یناو  نامندیم یوحرا  متعالاز خداوند  مطلب یریفراگ حالت یناخواهد بود.  یبزرگ

متادر   ع، یموست . متادر  است نبوت شغلدر  ،و مرد زن تفاوتو مرد ندارد.  زن ،نبوت کالس

 ینادر  ،یهاعل اله سالم یکبر یجهخدس، زهرا  حضرتو  ع یطالباب ابن یعلمادر  ع، یسیع

و  رستالت  یا نبوتندارند.  نبوت شغل یکنول ،گیرندیمرا از خدا  مطلب کههستند  هاکالس

 دهماننتد   ؛اندیدهگذرانخود را  یتکامل یهاکالس که است یئهاانسان شغل به مربوط امامت

 تفتاوت  یکتدیگر . بتا  یکارندب یگردنفر  پنجدارند و  طبابت شغل هاآننفر  پنج که دکترنفر 

 اول .است یتعبود کالسباالتر از  نبوت کالس پسدارند.  یشغل تفاوت بلکه ،ندارند یکالس

 حالتت  آن نبتوت . یدرس نبوت بهو  رفتباالتر  یکالسشاگرد خدا و بعد  یعنی ،عبد خدا شد

ختود   یخدا بهدارد  دوستخدا  ۀبند که یوقت. است متعالاز خداوند  دانشو  علم یریفراگ

 قابتل  ینفستان  تکامتل و  علم بدون ،مقامو  قرب ینا ،کند یداپ مقامو  قربشود و  تریکنزد

تتا بتر    بده من به یارسالهو  یاکتابچه گویدیمخود  یخدا بهشاگرد خدا  یاگو. یستنظهور 

 یصفحات یا یکتاب .دهدیم رسالهاو  بهخدا  .یرمبگ یادو  کنم اطاعتتو را  آن دستورات طبق

از  یتل خل یمابتراه  یچندبعد از  گویدیم یثحد یناو باز در  دهدیماو قرار  ینۀسدر  علماز 

تتا   یاجتمتاع  یتت مأمور یعنی رسالت .یدرس رسالت مقام بهشد و  یدهکشباالتر  نبوت مقام

را  بهشتت  یستو بته  حرکت راهو  است شده یتهداخدا  یند به رسول شخص کهطور همان

 کته  کندیم یداپ یتمورأم یزماندر  یاله یغمبرپ یک. کند یتهدا یزنرا  مردم ،است یدهفهم

و  علتم  بته مجهتز   یوقت .باشد دانستهو  خواندهرا  یاله یتکاملو  یدرس یهاکالس خودش

با خدا هر  ارتباطدر  سال چهل اسالم یغمبرپ .کندیم یداپ یاجتماع یتمأمور ،شودیم دانش



 

 

. دهتد یمت  دستت او  یبترا  یهلّلقاءال حالت که یروزتا  کندیم یداپ یادرجهو  مقامروز 

. شودیم مردم دعوتمأمور  ،سال چهلو بعد از  کندیم جلوهاو  یبراخداوند در غار حرا 

 اول کته  استت  ممکتن  یوقتت  یتهدا یناو  مردم یتهدا یبرا یتمأمور یعنی بعثت ینا

متدار  یاستسو مدبر و  یرمد یکباشد.  شده یتهدا یندرموز و اسرار  یتمام به خودش

 ،رستالت  دورانبعتد از   طورینهمبرساند و  کاملرشد  بهرا  هاانسانتا  شودیم یاجتماع

ختود   یتن ددر  کته  یغمبتری پتنها . امامت نشان ،یلیتخل نشانو بعد از  یلیتخل نشان

 ،استت  یدهرس قبل زمان به نسبت تریعال یمقام به یزماندر هر  و بوده متکاملو  یمترق

 شتده  شناخته یفحن ینشاند مناسبت ینهم به .اندبوده اسالم یغمبرپو  یمابراه حضرت

ََّّّلم َّم َّ» . است
 
 یزندگو  هاانسان به که ینید .یمترق یند یک یعنی یفحن. « 37ًیف ان َّح ََّّی َّاه َّب ر َّا

 هاآن یزندگو  یبهشت یهاانسان به هاانسان که یروزتا  پروراندیمو  دهدیمرشد  هاآن

 کته اینبتر   کامل است یبرهان یثاحادو  یاتآ ینا پسشود.  یلتبد یبهشت یزندگ به هم

 آموزگتاران  معصتوم نفر  چهارده یناو  باشدیم یتکاملو  یکیکالس مکتب یکخدا  یند

 یبترا  یبهشتت  یزندگبرسانند و  یهلّاللقاء  مقام را به هاانسان که یروزتا  ندامکتب ینا

 .کننددائر  هاآن

 است رسالت نشانبعد از  یمدالو  نشان که یفشر یثحد ینادر  هم یلیتخل یمعنا 

 یک به انسان. ورود است متعالخداوند  یراتتقدخدا و  یکارها به انسانورود  یمعنا به

و  شناستد یمت و  داندیمخدا را  یتیترب یهانقشه ،مقامو  درجه آندر  که یمقامو  درجه

 یگرید یبراو  کندیممقدر  یطوالنعمر  ،یغمبرپ آن یبراخداوند چرا  که داندیم درست

 یمانستل مانند داود و  ،کندیممقدر  ثروتو  قدرت ،خود بندگاناز  یکی یبرا .کوتاهعمر 

 کته  یغمبتر پ یتوب اماننتد   ،کندیمو بال مقدر  یبتمص ،خود بندگاناز  یگرد ۀبند یبراو 

 یستتی با کته  شودیمو عاجز  یرگینزم چنانآنو  رودیم دستشاز  فرزندانشو  ثروتش

بتر   یراتتقتد  ینا. سّر کند یهتهو غذا  آباو  یبرابرود و  طرف آنو  طرف ینا همسرش

و  هتا یادیزو  هایکم ینا کنندیم یالخ مردماز  یاریبس .است مجهول عالم اهل یتاکثر

و  استت  مستلط  اوضتاع بر  ظالم سلطان یک یگاه ،شودیم یداپ جامعهدر  که ییراتیتغ

قترار   قتدرت  رأسدر  استالم  یغمبتر پماننتد   یتیشخص یگاه ،عادل سلطان یک یگاه

 یتال خ متردم  گرچته . عتاص و عمر  یهمعاومانند  یند یبو  ظالم یانسان یگاهو  گیردیم

 مستلط ختود را   ،انتد آورده وجودبه ییهاقدرت ینچن یک کهاند بوده هاآن که کنندیم

 یتن ا یتمتام  سترنخ . شودیم یداپ عالمدر  که یحوادثو  تصادفات همه ینا یااند و نموده
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 ستقوط  درختت از  یبرگت  ،نکندتا او نخواهد و مقدر  .است متعالخداوند  دست به مقدرات

از متوال   یوقتت . مشتکل و  یتق عم یاربست  استت  یدرس یاله یراتتقد به یآشنائ. کندینم

 یتن اخداوند چرا  ؟چه یعنیقضا و قدر  که کنندیم سئوالقضا و قدر  دربارۀ ع یرالمؤمنینام

َّ : »فرماینتد یم حضرت ؟دارد مختلف یراتتقد همه ینا َّف الََّّی ق َّطرََّّفالتلج وهَّی ق َّعَّحب ر  وع ر 

بهتر  .شویدیم غرق. است  رفو  یقعم ییایدر ،قضا و قدر به یآشنائ ینا یعنی، « 38تس لکوه

 ،یالهت  یراتتقتد  تحمتل در برابر  یغمبرانپ یبعض یگاه .یدنکنعبور  راه ینااز  که است ینا

و  یبردگرا از  هاآن .یدهکش زحمت امت یبرا همه آن یغمبرپ یموسا. کردندیم یداپ مشکل

 یقتانون و  یکتتاب  متردم  یبترا تا  است رفتهطور  کوه به اکنونو  داده نجات فرعون اسارت

او  امت یسامر بنام یدغل یطانش یک که کندیم مشاهده روزه چهل مدت ینا ظرف .یاوردب

و  ناراحتت  چنانآن. است یدهکشان یپرستگوسالهو  شر  بمکت بهرا  هاآن .کرده گمراهرا 

 ینزم به است بوده یهائنوشته سنگ یدشا کهرا  تورات الواح گویندیم که شودیم یعصبان

چترا در   کته بزنتد   ینزم بهاو را  خواهدیم .کشدیمو  گیردیمرا  برادرش محاسنو  انداخته

بتا   یقدر که است هارون برادرش ینا باالخرهو  است یدهنجنگو با او  یستادهنا یسامربرابر 

 یبنت  ینبت  ،کتنم  اقتدام  و یتام قاگر  یدمد گویدیم. کندیم آرامرا  یموس یحتنصو  موعظه

 یتن ابهتر  گفتم .افتندیم یکدیگر جان بهو  شوندیم گروه. دو شودیم یداپ اختالف یلاسرائ

از  یدشتا  .شودیم غضبنا  جاینادر  یموس. یستچدستور خدا  ینمببتا  کنمصبر  که است

 امت که کندیم یداپ یامکانات ینچن یکاو  زمان یطانِشچرا  که استخبر یب یرتقد یناسر 

 : »گویتد یم ،کرده گمراهتو را  امت یسامر گویدیم یموس بهخداوند  که یوقت. کند گمراهرا 

َّ
 
 ََّّی َّه ََّّنا

َّ َُّتن َّف َّ لمَّا اءََُّّاءَُّش َّت ََّّنم َِّب  اََّّل َّذ َّتََُّّک  نَّت ش  یَّم  د  ََّت   باشتد یم خودت یهافتنه همه هاینا. «39َّو 

چرا خبتر   .کنییم گمراه یبخواهاگر  یاو  کنییم یتهدا یبخواهرا  کهها هر فتنه ینابا  که

 حضترت  بهخداوند  جاینا. در شودیم تماماو  امتاو و  نفع به عاقبت یراتتقد ینا کهندارد 

 یالهت  یراتتقتد استرار   به یکم. کند مداخلهخدا  یتیترب یهانقشهدر  کهداد  اجازه یمابراه

اگر  یدشا. است باطلو  حقاز  یرغ ،باطلو  حق مال بشناسد.  باطلو  حق مال شود.  آگاه

 وحشتشما  ،کند اعتراض یکس یدنبا ،است حق یزیدو  یهمعاو حکومت یدبگوشما  به یکس

شتود و   شهید ع یطالباب نب یعل که است ینادر  زمان مردم صالح چگونه که کنیدیم یداپ

او را  یجتا  باطتل شتود و   برکنار کاراز  حق. یردگقرار  قدرت یکۀاردر  مزاحم بدون یهمعاو

 طتور یتن اخدا چترا   یکنول ،است منطقو  قانون خالف یعمل ظاهراً که است درست. یردبگ
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و  کنتد  حفتظ دارد او را  قتدرت  ؟دهتد یمموال را  شهادت ۀاجازو خدا چرا  کندیممقدر 

بتاز   یته معاو یبرارا  راه یکنول ،یردگقرار  قدرت یکۀاراو بدهد تا بر  به یشتریب امکانات

 باطتل و  حق. ظهور است حقخدا  ۀنقشدر  یکنول ،است باطل ،یرتقد نیا . ظاهراًکندیم

 یتب غاو  کنتد یمت  غروبروز  سلطان. است یعتطبو روز در  شبمانند ظهور  جامعهدر 

 یاربست  آن در  کته  استت  یمسائل هاینا. گیردیمرا فرا  عالم یکیتارو  ظلمت .شودیم

و  یندبب .وارد شود یراتتقد ینا خاللدر  کهداد  اجازهع  یمابراه بهخداوند  .است مشکل

شاگرد خود واگتذار   بهرا  کارها یبعض که یاستادمانند  ،شده چنانو  ینچنچرا  کهبداند 

هر  .شد برداشتهع  یمابراه چشم یها از جلودارد. پرده نظارتاو  کار به خودشو  کندیم

 حتال در  یگتری د آنو  اطاعتت  حالدر  یابنده .کرد مشاهده ،بود یحالرا در هر  یکس

او  یننفتر  بته  ،کتار یتمعصت چند نفر  .نمود یننفررا  یعاصو  کردرا دعا  یعمط. یتمعص

 ینچنت اگتر   .کتن  جمتع خود را  یننفرو  لعنت بساط ،فرمودع  یمابراه بهخداوند  .مردند

 خلقت بساط یستیبا ،یرمبگاو را  جان یفور من شودیم مرتکب یگناه کسهر  کهباشد 

تا  دهمیم مهلت هاآن به منو  شوندیم گناه مرتکب هاآن. ینمبرچخود را  ینندگیآفرو 

در  .کنمیمخود مدارا  بندگان. با هستم یمحل یخدا من .کنند توبهرا بچشند و  گناهضرر 

 دهنتد یمت  گناهکتاران  بته ختدا   کهرا  یمهلتر سِع  یمابراه که کنیمیم مشاهده جاینا

 ،کنتد  یقربانفرزند خود را  گویدیماو  بهخدا  که یگردو باز روز  کندیم یننفرو  داندینم

 یتل خل یمابتراه  فکتر  حتال دو  یتن ادر  پتس  .شتود یم یمتسلو  فهمدیمرا  یقربانسر 

 یتل خل. استت بهتر و باالتر  ،کندیم یقربانفرزند خود را  که یروز فکر. یستن یکنواخت

ختدا گتردد و از    یراتتقدو چراها و  چوندارد وارد  حق که است کرده یداپ یمقام یعنی

 بته  کته  است یزمان دهدیماو  بهخدا  که ینشان ینآخرآورد و  خدا سر در حکمتاسرار 

 نته  ،امامتت  مکتتب  بته ورود  یعنی ،شودیم انتخاب مردم یعملو  یعلم یشوایپ عنوان

 .کامل امامت

 مقتام  به یوقت .شودینم واقع قبولتقاضا مورد  آنو  کندیم یتقاضائ حال ینالذا در  

 اجتازه  ،پروردگتارا  داردیم عرضه ،باال و واال یلیخ است یمقام بیندیمو  رسدیم امامت

 کتدام هر  ،کنندیم یزندگ یختار طولو در  آیندیم یادن به من صلباز  که یفرزندان بده

 .کندینم قبولرا او  یتقاضاخداوند  .مردم امامو  مردمرهبر  .باشند منصبو  مقام ینادر 

 ظالم یبنص یرهبرو  امامت منصب ینا یعنی، « 40ی َّم َّال َّالظم َّی َّهد َّع ََّّالَُّن َّی ََّّل َّ ق ال َّ : »فرمایدیم

 تحتوالت و  درجاتاز   مختلف مقاالتو  حاالت یناباشد.  یمابراهفرزند  گرچه ؛شودینم
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 است الزم پس. کندیم یتحکا، است شده یمابراه حضرت یبنص که یمانیاو  یعلم مختلف

 .کنتد  حتبس  یتره دا آنرا در  هاانسان که یستن یمحدود یرۀدا یکخدا  یند که یمکنباور 

 یتک ختدا   یندشوند.  بهشت داخل یمانیاو  یفکر تکامل بدوندهند و  انجام یمراسم فقط

 ذات بته  کامتل  معرفتت  یدایشپ آن کالس ینآخر که مختلف یهاکالس یدارا .است مکتب

 .باشدیم یاللهلقاء  حالتخدا و  مقدس

               

  :سماوات سبع یرتفس تکامل درجات شرح

 

ََّّنمَّاهَُّض َّق َّف َّ»  یفۀشر یۀآ یرتفسدر  رابطه یناو در   و  درجات ینا به یمختصر«  41وات َّس  ََّّبع َّست 

و  مراتب یناتا  است شده نوشته ق سوره یرتفسدر  آن مفصل شرحو  کنیمیم اشاره مراتب

 علتت و  یزنتدگ  دورانرا در  عاطهتار   ائمه شدن یمنزو علت راه یناو از  یمبدانرا  درجات

 یبیعجو  یمعظ نظامو  حساب یک یرو هاینا همه که یمبدانو  یمبشناسرا  زمان امام یبتغ

 .یستنظهور  قابل یناجز  به که شودیم واقع

 .داد انتقال یند مکتب بهرا  یتبشر ،آلهو  یهعل اله صلوات خاتم حضرتخداوند با ظهور  

نمودنتد و   مکتتب  بته ورود  ۀآمادرا  هاآن افکاررا و  هاانسان گذشته یاءانب کهبود  ینامانند 

 یدنفهمو  دانستن به مکلفرا  مردمو  کردباز  هاآن یرو بهرا  اسالم مکتبدر  اسالم یغمبرپ

 بته مستاجد را   ،حضترت . لتذا  کننداجرا  یمراسمو  یرندبگرا  یدستورتنها  کهاین نهنمود. 

 سجده یجا یعنی ؛معابد بود فقطمساجد  ،حضرت آناز ظهور  یشپ .درآورد مدارس صورت

، یگرد مراسم یابعد از نماز  .ظاهر نمود مدارس صورت بهمساجد را  حضرت یکنول ؛عبادتو 

 متردم  فکتر  ستطح . آموختت یم مردم بهرا  علم یقحقارا و  نآقر یاتآ .رفتیممنبر  باالی

 یامعجتزه  وقت. هر کرد یتترب یاسیسو  یجهانمعاصر خود را  یهاانسان ورا باال برد  زمان

 یتات آ بته را  مردم ،باشد داشته یضابو  یدعصا و  یگرد یغمبرانپمانند  که خواستندیماز او 

 حکمتت و  علتم  بته  هتم  قترآن . اعجاز است قرآن من ۀمعجز فرمودیم .دادیم حواله قرآن

 یدنیدمظاهر  یک یامبرانپ معجزات. یستن در  قابل یدنشنو  یدندو با  شودیم شناخته

 بترستند  مردمدهند تا  نشان زمان مردم بهخود را  العادهفوق قدرت یغمبرانپ که است بوده

ََّّت َّای َّلأَّب َّ لَُّرس َّنَُّاَّم ََّّو َّ : »فرمایدیمنشوند. خداوند  هاآن مزاحمو 
 
را  معجزات آنما ، « 42ًیف او َّّت ََّّلمَّا

 بته  تعترض شترور و فتاجر را از    یهاانسان یاو  زمان ینسالط که یمکردمنظور ظاهر  ینا به
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 معجتزات  همه آن .باشند نداشته یامبرانپ کار به یکار. بترسند و یمداربرحذر  یغمبرانپ

 یموست . کنتد آشنا  یدیتوح معارف بهرا  هاآن یقدر ودهد  ییرتغبشر را  افکار نتوانست

 امتت آورد و  دسته ب زمانمقتدر  سلطانخود را بر  یروزیپ معجزات همانبا  که یغمبرپ

 یدنتد د کردنتد یمت عبور  یدهاز  یوقتاو  امت ،داد نجاتو استثمار  یبردگرا از  یلاسرائ

متا   یبترا گفتند تو چرا  یموس به پرستندیمدارند و  یکوچک یخدا کدامهر  پرستانبت

 یبترا  .کرد استفاده یسامر، فکر ضعف همان. از یمبپرستتا او را  کنیینم درست یخدائ

 یختتار در  یعلمت و  یفکتر  تحوالت نتوانست معجزات پس. ساخت یطالئ ۀگوسال هاآن

 استت  مستلط و  یطمح قدرت یک که متعالوجود خداوند  بهرا  هاانسانآورد و  وجودبه

را  یتات آقرار داد.  دانشو  درسو  کتابرا  اسالم یامبرپ ۀمعجزخداوند  یکنول ؛کندآشنا 

 متن  زبتان بتر   که خداست صنعتها و سوره یاتآ ینا فرمودیمو  خواندیمها را و سوره

 یتمتام  کته  یفیتیک بهرا باال برد.  زمان مردم فکر سطح ،خود یماتتعلبا  .شودیم یجار

 شدند. شکنبتها را شناختند و بت مسلمانان

 کته  است یقتیحقخداوند  که یدندفهم مردمشد و  یدهبرچ یپرستبتو  شر  بساط 

 یمکتبت ، اسالم یغمبرپ یلۀوسبه هاانسان پس .ندارد عالم مخلوقاتو  اجسامبا  مشابهت

ظواهر  یک فقط نه است یگرفتن یاد مسائل یک یند که. دانستند یمراسم فقط نهشدند 

و  انتد کترده  حفظرا  قرآن یاتآ که مسلمان امت ینا ینب یکنول ؛یعمل مراسمو  یدنید

 ،هستتند  قترآن  بته  عتالم  که عاطهار  ائمهو  دانندیمرا  آن یظاهر ۀترجمو  خوانندیم

 ،اننتد دیم یوجود فواصلرا  کمالو  نقص یهافاصله ینچن یک. است یادز یاربس فاصله

وجتود دارد.   دانشتمندش با پتدر   ساله سه یا سالهدو  کود  یک ینب که یافاصلهمانند 

 زمان مردم یکنول ،هستند قرآن علم به عالم کهدانشمندند  یپدرها همان عاطهار  ائمه

 فتائق ختود   زمتان  متردم بر  یدانائمقدار  همانو با  دانندیم قرآناز  یالفبائخدا  رسول

 نظتام  یتک اند و بتا  فرا گرفته اسالم یغمبرپاز  که یاستیسو  یرتدبآمدند و توانستند با 

 غلبته روز  آن متمدن یکشورهابر  ،گرفتند یاد حضرت آن یماتتعلاز  که یعلمو  یقانون

 آناز  هتا یتن ا همته . بتا  کنند یداپ یتحاکم هاآن ناقص یهافرهنگها و و بر ملت کنند

 حواد  یرمسدر  یتبشر یستیبادارند.  فاصلهاطهار هستند  ائمه که دانشو  علممظاهر 

هتا  فاصله یناخود برسند تا  یواقعرشد  به باطلو  حقو برخورد با  تحوالتو  انقالباتو 

 یتک  یتدایش پ یبترا  .شود فراهم دانشو  علممظاهر  یتحاکم موجباتگردد و  برطرف

 آنو  کترد مقدر  حادثه هاملت یتمام یاو  مسلمان ملت یبراخداوند  ،یفکررشد  ینچن

 ائمته لذا  .شودیم یداپ یفرهنگ یاو   یحکومت انقالبات یرمساز  که است یتحوالت حادثه



 

 

ختود   یتت تربو  یمتعل شعاعرا در  هاانسان ،و صبور یمحلپدر دانشمند و  یکمانند  عاطهار 

و  فکتر و برابتر   شعورشتان و  عقتل برابتر   هتا یتجمعو  هاملت کهدادند  اجازهقرار دادند و 

 ینهمت  یتدایش پ یرمست آورنتد تتا در    وجتود به، خواهندیم که ییهاحکومت استعدادشان

خدا  یاءاولخدا و  حکومت کهبفهمند  عاقبتو  کنند یداپ یدانشو  عقل مختلف یهاحکومت

 یرشتد  ینچن یک به یدنرس یبرا. یستنظهور  قابل متعارفو  معروف یهاانسان یلۀوسبه

 ائمهو  گذاشترا آزاد  یتبشرخداوند  ،باشدیم هاحکومت یدایشپ آنمظهر  ینتربزرگ که

 موقع بهجا و ه باشند. ب حرکتدر  کودکان ینا ۀدنبالپدر  یکمانند  که کردرا مأمور  عاطهار 

 یماتتعل شعاعرا در  مردمو  کنندرا بازگو  علم یقحقا ،باشد مناسب که یمکانو  زماندر هر 

 کته  کند یداپ یاقتل هاآنو استعداد  هاآن افکار کهیزمانثمر برسانند تا  بهخود بپرورانند و 

 یاسبعه تحوالت یرتقد ینهم یرمس. در خدا باشد یاءاول حکومت عرشو  خالفت یکرس یرز

 یروزتتا   استظهور  قابل مسلمانانو  اسالم جامعهدر  است شده اشاره آن به یهآ ینادر  که

ظاهر گتردد و   داندیمخدا  یاءاولخدا و  بهرا منحصر  حکومت که یاتآاز  یاریبس یمعنا که

در  یمعنوو  یماد مهالکاز  یتبشر نجات کهو استعداد خود بفهمند و بدانند  عقل به مردم

 گرچه ،انسانبر  انسان حکومت شعاعدر  نه استظهور  قابلخدا  یاءاولخدا و  حکومت شعاع

 باشند. یاسالمو  ینید هاحکومت ظاهراً

 .آمد وجودبه یبشر جامعهدر  تحول نوعدو  حضرت آن یماتتعلو  اکرم یغمبرپ زماندر  

 بته  یقتانون و  یحکتومت  اسالماز  دوم تحولو  اسالم به یپرستبتو  شر از  یابتدائ تحول

 آنمعاصتر   مستلمانان  یتمتام  اکترم  یغمبرپ رحلتبعد از  یجهنتدر  .خدا یاءاول یتوال یرۀدا

 تکاملو  تحولرا از نظر  گروهدو  ینا ائمهشدند و  یمتقس مؤمنو  مسلم دستهدو  به حضرت

 الصلوه یهمعلمحمد  آلما  یتوال که یکساننمودند و فرمودند  یهتشب حرمو  کعبه به یفکر

از  احترام  لبتاس با  کههستند  یمسلمانانمانند  ،دانندیم حقرا شناختند و ما را بر  اسالمو 

را نشتناختند و   یغمبتر پ عترت یازامت که یمسلمانانو اما  اندیدهرس کعبه بهگذشتند و  حرم

و  قترآن جلتد   فقتط  کههستند  یکسان ،دانندیم یمساو هاآنرا با  مردمو  مردمرا با  هاآن

 یگتر داند و ساخته یاسالم یحکومت نظام یکو  اندکرده قبولاند و را شناخته اسالمظواهر 

هنوز  .کنندیم حرکت حرمدر  هاآن باشد. یکس چه نظام ینا رأسدر  که رسدینم عقلشان

 ینا. است متعالخداوند  به یمانا ،اسالمبعد از  تحول یناول پس .اندیدهنرس مسجدالحرام به

 طتول  ینادارد و در  طولبشناسند  یتعلمو  یترسم بهرا  ائمه یتوال که یروزتا  هم یمانا

 برسند. درجه ینآخر بهتا  که شودیم یداپ یدرجات مدت



 

 

 یاسادهو ابوذر و مقداد و عمار هستند و باز افراد  سلمانمانند  یافراد مکتب ینادر  

 ؛رونتد یمو جهاد  جنگ به یخواهآخرتو  یجوئحق یروخدا دارند و  به یقلب یمانا که

 یبعضت  رابطته  ینهمت در  .استت  یدهنرساطهار  ائمه یتوال مقام به عقلشانهنوز  یکنول

 دعتوت  ختط نفر از  هفتجز ه ب یانفر  سهجز ه ب هاآنمسلم یتاکثر کهفرمودند  یثاحاد

 تمتام . 43بتود  یتوال مقام شناختناز  انحراف یناشدند و  منصرفو  منحرفخدا  رسول

را نشناختند. «  مول ََّّلیَّع َّاَّذ َّه ولءَّف َّم ََّّنُتَّکََُّّنم َّ»  ۀجملو  خم یرغداما  ،کردند قبولرا  مسائل

 بته  ،شدند یادترز یندهآنفر بودند و در  هفتدر ابتدا  که هم یتوال مقام بهآشنا  ینمؤمن

 بته خدا را  رسول عترت که ینیمؤمن یعنی ،متعلم ینمؤمن اول قسمتشدند.  قسمتدو 

 بته را  ائمه که یگرید ینمؤمنو  پذیرندیماستاد  عنوان بهرا  هاآنو  شناسندیم یتعلم

 یتاد  هاآناز  یستیبا کهو دانشمند  عالم یک عنوان به نه شناسندیم یرهبرو  یتحاکم

َّع َّت َّمَُّ» . یرندبگ  سته در ابتدا دو  عیرام حضرت زمان ینمتعلم. یستندن «44َّة َّان  َّیل َّبَّس ََّّلع َّمل 

 یتا و  کردنتد یم سئواالت حضرتاز  کهشدند  اضافه یگرید نفرات یندهآو در بودند نفر 

 آن ختدمت در  عبتاس  بتن  عبتداهلل . کردندیم ضبطو  ثبترا  حضرت آن هاییسخنران

 گتروه دو  به هم ینمؤمن پس .یفیتک ینهم بههم و ابوذر  سلمان. خواندیم درس حضرت

 ینمتؤمن و  کننتد یم یتفعال یدانشجوئ خطدر  که متحول متعلم ینمؤمنشدند.  یمتقس

استاد  یک عنوان به نهو  شناسندیم یرهبرو  امامت یازامت بهرا  ائمه فقط که متعلم یرغ

 در  فکتر  بته  کته  یگروهشدند.  یمتقس گروهدو  به یندهآدر  متعلم ینمؤمنو باز  عالم

. عتارف  ینمتعلم واقعدر  .هستند یغمبرانپبر  هاامام یازامتو  امامت مقامو  یتوالاسرار 

 مقتام آثتار   کشف دنبال بلکه ،کنندینم اکتفا دانستنو  خواندنو  نوشتن به صرفاً یعنی

آثتار   بته را  ائمته و  اشیوجتود آثتار   بته دارند ختدا را   دوستهستند.  یتوالو  یدتوح

در  متثالً  ،کننتد یم کشفخدا را  یوجوداز آثار  یاثر که حالت ینا. بشناسند امامتشان

را  هتا آنختدا   داننتد یمت و  شتوند یمآشنا  یغمبرپ نبوت یاو  ائمه یتوال به خواب عالم

 خدمت خواب عالمدر  ع هشتم امام زماندر  که یمسلمان آنمانند  .است کرده یراهنمائ

و  کنتد یم تناول است یغمبرپ یاراختدر  یخرمائ طبق که یدد خواب .یدرس اکرم یغمبرپ

 ختواب از  .بتود  دانه یجدهه کهشمرد  گرفت یغمبرپ دستخرما از  یمشت ،خواب عالمدر 

 بارا  حضرت .یدرس ع هشتم امام خدمت کهاینتا  .یدنفهمرا  خوابشر سِ یکنولشد  یدارب

در  یخرمتائ  طبتق  کته  کرد مشاهده ،بود یدهد خواب عالمرا در  یغمبرپ که یئتیه همان
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 کته ختدا داد شتمرد    بنتده  آن به یمشتخرما  طبق آناز  هشتم امام .است حضرت یاراخت

 یخرمتا  .یتد کن محبتت  متن  بته  یشتتر ب یقدر اهلل رسول یابن کرد عرضبود.  دانه یجدهه

تتو   بته  هتم  متن  دادیم یشتربخدا  رسول جدماگر  ،فرمودند حضرت .کرد مطالبه یشتریب

 .گویندیم عرفانرا  یحالت ینچن یک .استخبر او با خواباز  امام که یدفهم .دادمیم یشترب

 بته را  حضترت  آنو  کنتد یمت  کشتف  ختواب  عالمخدا را در  رسول یوجودآثار  .گویندیم

 بته  عتارف  یدد که یخواببود و بعد از  شناخته یختار یرمسروز از  آنتا  .شناسدیم یتحقان

و  امتام  یروانت و  یروحت  ۀرابطت  .هشتتم  امام مقام به عارف طورینهم ،خدا شد رسول مقام

 .متعالدو نفر را با خداوند  ینا ۀرابطو  شناخت یکدیگررا با  یغمبرپ

  :عرفان به علماز  تکامل 

 

 ختواب  عالمدر  یآثار ینچن یک ائمهو  انسان ینب یاو خدا و  انسان ینب کهرا  حالت ینا 

 اتصتال . یکتدیگر  بته دو وجود  ۀرابط یعنی عرفان. نامندیم عرفان ،شودیم یداپ یداریب یا

 یروانت  ۀرابطت  ینچن یک. عرفا از انسان به ائمه یروح اتصالخدا و  به انسان یفکرو  یروح

 یقحقتا  کشتف  ختط در  کته را  حکمتا و  فالسفه یجهنت. در کنندیمو شهود  کشف به یرتعب

 .یونمشائو  یوناشراق گروهاند دو نموده یمتقس گروهدو  به ،هستند

 یقتت حق به یروانو  یروح ۀرابطو شهود و  کشف یرمساز  کههستند  یحکمائ یوناشراق 

 یونمشتائ . کننتد یمت  یتدا پ اتصتال  عاطهار  ائمه یتروحانو  روح به هاآن .شوندیم مربوط

بتا ختدا    یعلمت  ۀرابط یعلمو  یعقل تفکراتو  استداللو  کتاب یرمساز  کههستند  یکسان

 ؛دارنتد  یعرفتان  ۀرابطت  کته هستند  یمدع یوناشراق یکنول ؛یعرفان ۀرابط نه کنندیم یداپ

را  اتصتال  ۀرشتت  یتن ا .انتد کرده یداپ ائمهخدا و  یتوال مقام به یمانیاو  یروح اتصال یعنی

در  هتم  ع یرالمتؤمنین امموال  .کندیم تابش هاآن قلببر  یتوالنور  یعنی ،گویندیم اشراق

 یعنتی  ؛خداست عرفان ،یند اول قدم یعنی، «45َُّت  َُّف َّعر َّم ََّّی ن َّاّل ََّّلَُّومَّا َّ : »فرمایندیم البالغه نهج

 یتا و  مستجاب یدعا یاو  صادق یایرومانند  ،و خدا انسان ینب یاثر .خدا یوجوداثر  کشف

 حاجتشتان  و بیننتد یمت  ختواب را  حضترت  ،شوندیم متوسل زمان امام به که یکسان مثالً

 اول تحول .یمکن کشف تحول سه مسلمانان یانمدر  توانیمیم جاینااز  پس. شدیم برآورده

را  یپرستت بتو  شر  کهدارند  یعقل چنان مسلمانان یعنی یدتوح م.اسال به کفرو  شر از 

 .اندشکنبت هاآن همهو  دانندیم غلط
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 یتا و  مستلمانان  یتان مدر  باطتل و  حتق  کشتف  یعنتی  یمانا به اسالماز  دوم تحول 

 بته ورود  یبترا تنها  اسالمِ دانندیم کههستند  یکسان ینمؤمن. باطلو  حق یهاحکومت

و  استالم  عالمدر  که یانمسلمان. است یمانابا  توأم که یاسالم بلکه ،یستن یکاف بهشت

 یتا و  حقبر  یتوال ،شناسندیم خوببد و  ،شناسندیم باطلو  حق یاسالم یهاحکومت

 یتت حقانانتد.  قائتل  یازامت هاطاغوت یاو  حقبر  یحکما ینب ،دانندیم باطل به حکومت

 یتف تعررا  هتا آن. متوال  تعلتم  به یمانااز  سوم تحول .کنندیم در را  ائمهو  یغمبرانپ

َّع ََّّمل َّتع َّمَُّ»  :فرمایدیمو  کندیم  یقتحق خواهدیم کهدانشجو  مؤمن یعنی ،«46َّة َّان ََّّیل َّبَّس ََّّل 

 ،دانتد یمت  یتت رواو  یثحتد  .دانتد یم قرآن یرتفس که یمؤمن عالم مؤمن .کند در را 

 هتا کتابخود را در  دانشو  علم .است کتاب صاحب.گیردیم یادو  نویسدیمو  خواندیم

 یتر غ عتالم  یتک بتا   عارف عالم یک .عرفان به علماز  چهارم تحول .گذاردیم یادگار به

 عتالم  یتک ،ع ینالمتؤمن  یرامشاگرد  عباس بن عبداهلل که بگوییم توانیمیم یدشا. عارف

 عتارف  عالم ،یلکماشتر و  مالک وذر و عمار یابو  سلمان یکنول ،یستن عارف ولی است

 اهتل را  هاآن دوستانو  ائمهدارند.  عاطهار  ائمهبا خدا و  یوجودو  یروان ۀرابط .هستند

 کته  فهمنتد یمت و  دانندیم جهنم اهل ،باشند مسلمان گرچهرا  هاآن دشمنانو  بهشت

 یکست  بته ختدا   کته  یبخششت و  لطف نه ،است یرو راههیبو  راه یهقض جهنمو  بهشت

 تکامتل  راهو  بهشتت  راه عنتوان  بته را  یتد توحرا و  یتوالنرساند.  یگرید بهبرساند و 

 بته را  امامتو  یتوال ینا یدشا یگراند یکنول ،کند حرکت راهدارد در  یسع .شناسدیم

 کته  استت  یهتائ بخشتش  یآخرت یهانعمت کنند یالخنشناسند و  راههیبو  راه عنوان

 بته  ائمته و  استالم  شتناخت . دهدینم یا دهدیم یکس به عداوتو  محبت یروخداوند 

دارد.  الزم یوجتود شتار    یگتر د یرتعب به یادارد و  الزم یوجود کشف تکامل راه عنوان

 نته  کنتد  یتدا پ ائمهبا خدا و  یروانو  یروح ۀرابط انسانشود و  یتتقو روح یروین یعنی

 ستالم زهرا  حضرت یفتعردر  رابطه ینا. در دانستنو  خواندن یرمساز  یعلم ۀرابط فقط

اَّو » کهاند فرموده یهمعل اله مم  ن  فاطمه یعنی ،« 47اتعرف َّم ََّّنع ََّّاوَّمَُّط َّفََُّّلق َّالَّنَّّل  ََّّة،فاطم یتسَّّ ا 

 ۀکلمت علمتا   .انتد شده یتتقواند و شده یهتغذاو  معرفت به مردم یراز اندیدهنام فاطمهرا 

ََّّنمَّل  َّ» اند . گفتهاندکردهمنعوا معنا  بهفطموا را  «  فط اموََّّفط م»َّ«.ََّّات عرف َّم ََّّنع  ع واَّن َّمََُّّالناس 

 ،بتود «  منع وا»  یمعنتا  بته  « افطم وَّ » اگتر  .استت  واقع«  امنع وَّ»  خالف جهتدر  درست

 لغات یکنول یعرب است یلغتببرند. هر دو  کار بهرا «  منعوا» ، « فطموا»  یجا توانستندیم
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ختود را دارنتد.    یتموجودو  یتشخص کدامهر  عالم موجوداتو  مخلوقاتمانند  هم الفاظو 

 یتت قادرو  یتت عالمو  یتخالق بهرا  متعال. خداوند نشیندینم یگرد کلمه یجا یاکلمه یچه

 بکتار  صانع یجاقادر را  کلمه یاو  یتقادر یجارا  یتخالق کلمه توانیمینم. کنندیم یفتعر

 کلمتات  یرستا از  یفته لط همانبا  کهخود دارد  به مخصوص اییفهلط هاآناز  کدامهر  .یمببر

بعتد   است یرخوارش کودکان بازداشتن یرشاز  یمعنا به«  فط اموََّّفطم»  ۀکلم. شودیمممتاز 

 هاآن بدنو  هاآن اعصابو  عضالتمادر  یرشباشد و از  شده کامل هاآن یرش مدت کهآناز 

 یتۀ تغذبعتد از   ،یرشت را از  هاآن داشتنو باز راخو یرش کودکان دادن یرشباشد.  گرفته قوت

 نتوع دو  هتا انسان که یقتحق ینا به توجهبا  .نامندیم فطم ،است سالدو  آن ۀدور که کامل

 یته تغذ یگتر د یغذائو مواد  یرشاز  هاآن بدن. یروح یۀتغذو  یبدن یۀتغذ ؛دارند الزم یهتغذ

و  یروح. شار  یتقوو  یماناو  دانشو  علماز نور  هاآن روحو  کندیم یداپ یتتقوو  شودیم

. آیتد یم حساب به یروح یهتغذ ،یتوالو  علمنور  به انسان قلب یروشنگرو  یروح یتتقو

 جتنس از  یتیروحان به هم انسان روح .شودیم یتتقو خودش جنساز  یمواد به انسان بدن

 یبرق آالت ینماشدر  برق یروینمانند  انساندر وجود  روح یروین. گرددیم یتتقو خودش

َّ.یقو برقبا  یگاهو  کندیم حرکت یفضع برقبا  یگاه یبرق آالت ینماش .باشدیم

 نتورش  یگتاه و  زنتد یمسوسو  یشمع ۀانداز به ،است یفضع نورش یگاه هابرق چراغ 

 ینا یمکن یتتقورا  یبرق آالت ینماش یمبخواهاگر  پس .کندیم روشنجا را  همه ،است یقو

 تتر روشتن و  کندیم یداپ یتتقو ،برندیمرا باال  برق. ولتا  است ممکن برق یلۀوسبه یتتقو

 یبرقت  آالت ینماش ینهممانند  همخدا  مخلوقات. شودیم یفضع ،آورندیم ینپائ .شودیم

 یترو ن، شوندیم یتتقو آن یلۀوسبه عالم ذرات که است برق یروینمانند  عالم روح .هستند

 یتات حمنشاء  که روح یروین .شوندیم زنده یواناتحو  حشرات .کنندیم حرکتو  گیرندیم

 یقتو  یتۀ روحاز  هتا انستان  یبعضت . کنتد یم یداپ ضعفو  شدت ،شودیم عالمدر  حرکتو 

تتا   یمکنت  یته تغذرا  هاانسان یمبخواهاگر  پس .است یفضع یگرد ۀعد یۀروحبرخوردارند و 

از  ارواح یتت تقوشتود.   یتتقو عالم یکل روحاز  هاآن روح یستیبا کنند یداپ یروح یتتقو

و  یروهتا ن یتد تولو مبتداء   یافتته  تعلتق  منبتع  آن به یروهان تمام که است ممکن یمنبع آن

 ائمته  یتت وال مقامدر برابر  هاانسان یتمام. است یتبشر جهاندر  حکمتو  علمو  هاقدرت

 منبتع مبتداء و   کته  یمادرپدر و  .اندپدر و مادر قرار گرفته دامندر  کودکانمانند  عاطهار 

 مقتام  .باشتند  هتا انسان یروح یتتقوو  یهتغذو  هاحکمتو  علمو  هاقدرتو  یروهان یدتول

 آنخود  کتابخداوند در  که یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت و مخصوصاً ندعاطهار  ائمه یتوال

را  حضرت آن عاطهار  ائمهو  کندیم یمعرف برکاتو  یوضاتف تمامرا مبداء و منشاء  حضرت



 

 

 یاصتل و او را مادر  دانندیم اولخدا  مقدس ذات به ارتباطو  اتصالو  مرتبهو  مقاماز نظر 

 المومنتات و  ینالمتومن  امو  یاءاالول ام ،یاءاالنب امزهرا  حضرت واقعدر  .شناسندیمخود 

شتود و   یروحت  یته تغذ بزرگمادر  ینا یلۀوسبه که کندیم یداپخدا  به یمانا یکس 

ختدا و   به معرفت. یردبگ یرون فرزندانشو  حضرت آن مکتباز  و کند یداپ یروح یتتقو

 انستان  ۀحافظت وارد  کته  یستت ن الفتاظ و  کلمتات  مشت یک معرفت ینا .کند یداپ ائمه

 یاصل یمعنادر «  ات عرف َّم ََّّنع ََّّاموَّط َّفَُّ»  ۀکلم پس.  استیروح یهتغذو  یتتقو بلکه شودیم

 یتۀ تغذ عاطهتار   ائمته و  حضرت آن یلۀوسبه که یمردم یعنی. است شده استعمالخود 

و  کنتد  یتدا پ استتحکام  شعورشانو  عقل ،کنند یداپ یروح یتتقوباشند و  شده یروح

 ؛نکننتد  یفتعر ،است امامهمسر  یاو  یغمبرپدختر  که زن یک عنوان بهرا  خانم آن یگرد

در متا  کته  یآسمانو  یاله یمعظ یتشخص یکخدا و  یاءاولاز  یبزرگ یول عنوان به بلکه

شتار    کته ختود را   یوجتود  هاییهسرما عاطهار  ائمه یعنی ؛هااماممادر  نهباشد  امامت

را از  یمعنتو و  یروح برکات ینا یتمام ،یتقوو  یمانانور  یاباشد  حکمتو  علمو  یروح

و  انتد کترده  یتف تعر کلمته  یتن ارا بتا   حضرت آنلذا  .اندزهرا گرفته حضرتمادر خود 

 همتان  کته  استت  حضترت  آن متال  هاامام یمادر یعنی، « 48مئ  ال ََّّةَُّوم َّمَُّأ َّاَّه ل َّ» :اندفرموده
 هتم  یگتر د یمادرهتا  هتا امام ،تولد باشد یمعنا به یمادرواال اگر  ،باشد امامت یمادر49

 حضترت  اکترم  یغمبتر پ مناسبت ینا به .یگرد یمادرها یااسد و  بنت فاطمهمانند  ؛دارند

 متن  بته دختتر   ینااز  من یوجود هاییهسرما ینا یعنی. است داده لقب هایاب امزهرا را 

َّیواغُذ»ََّّیعین«ََّّاتعرف َّم َّ نع ََّّمواط َّفَُّ»  پس .رسدیممادر  یرشاز  که یبدن یۀتغذمانند  ،رسدیم

ِوهحاَّنوِهابَّ  کهند امؤمن یکسان فرمایدیم صادق امام یثحد ینادر  .«احمکت وََّّهاعلمَّوََّّوَّ

 بته  روح یتتقو که روح یغذا ینا ،شود یروح یۀتغذ کسباشند و هر  شده یروح یۀتغذ

 شتود یمت  بهشت داخل یکس. شودیماو  یبنص یروحانمادر  ینااز  ،است حکمتو  علم

 ،یستت ن یدرس معرفت یناباشد و  شدهشار   یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت معرفتاز  که

 .کننتد یمت  یمانا روح به یرتعب آناز  که شودیم افاضهخدا  جانباز  ینورو  یروئین بلکه

 یمعنتا  بته  کته  شودیم یمتعد«  ع ن»  ۀکلمبا «  فطموا»  ۀکلم یفشر یثحد ینالذا در 

 ،شتود یمت  یتدا پ درختت از  هایوهم یا رویدیم درختاز  هاگل یوقت. است یروح تکامل

 ة،الش جرَّ ع نَّةالمث رََّّظه ره، گوینتد یمت  .کنندیمادا «  نع َّ»  ۀکلمبا  درخترا از  یوهمظهور 

 یتن ااز  یمتان ا روح .استت  یتت وال رۀشجزهرا  حضرت .درآمد هادرختاز  هایوهم یعنی
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 ۀشتجر  هتای یتوه مو  هتا گل به یهتشبرا  مؤمناتو  ینمؤمن .دهدیم ثمرهو  رویدیم شجره

 علتم  .شود یتتقو یستیبا مذهب یناو  یند ینا یلۀوسبه انسان یکلطور به. اندکرده یتوال

 یارابطته  ینچن یک. اگر کند یداپاطهار  ائمهبا  یروانو  یروح ۀرابط .یردگفرا  حکمتو  علم

 که یخانم یک عنوان به نه ،شناسندیم یتیوال عظمت بهزهرا را  حضرت ،شد یداپ یارابطه

 ،یهتا عل الته  ستالم زهترا   حضرت یبرا مقام ینا برهان. است امامهمسر  یا یغمبرپدختر  که

 چنتان  یتک  توانتد ینمت  معصوم امامجز  کس یچه که استدر مسجد  حضرت آن یسخنران

 عتالم و  هتا یندهآاز  یغمبرانپو  قرآنمانند  که کند اقامهخود  یسخنرانرا در  یعلم یقحقا

 اهتل  چهارم ۀمرتب ینا .کندبازگو  مردم یبرا هست که چنانآنرا  یقحقاخبر بدهد و  یبغ

 که یکودکمانند  ؛شوندیم یعلمو  یروح یۀتغذ ،ائمه یتوال مقاماز  که است عرفانو  یمانا

و  علتم  یرشت از  یعنتی ، « اتعرف َّم ََّّنع َّمواَّط َّفَُّ» . کندیم یداپ فطامو  شودیم یهتغذمادر  یرشاز 

 .است شدهجدا  کودکان یرسااز  حسابشاناند و شده یتتقومادر  ینا حکمت

 ینا ،شده گفته هایترواو  یثاحاددر  فاطمهو  فطم لغتدر  که یرهاییتفساز  یگرد یکی 

ََّّتم َّط َّف َّاَّّن ََّّل  ََّّة َّفاطمَّتیمَُّس َّ : »اندفرموده که است جمله ِ َّالنم َّن َّع  َّات  َّیع َّشت   یعنتی ، « 50قطع تَّیأ ََّّا

 .استت  کترده  قطع آتشخود را از  دوستانو  یعیانش کهاین یبرا اندیدهنام فاطمهرا  فاطمه

 فطمت»  یمعنااز  اییفهلط « قطعت»  یناو  اندکرده یرتفس«  قطعت»  بهرا «  فطمت»  ۀکلم

 یکستان  یراز ؛باشدیم«  فُطمت»  یمعنااز  اییفهلط«  مُنعت»  ۀکلم کهطور همان .باشدیم« 

 آتتش  حرارت روح ،شعاع ینا .گرددیم یقو روحشان شعاع ،کنندیم یداپ یوجودشار   که

 کته را  یمابتراه  حضرت. یلخل یمابراه حضرت داستانمانند  .کندیم یخنثو  زندیم کناررا 

 یکنولت  ،بتود  اول یهاشعلهو  فوران هماندر  .نشد خاموش هاآتش ،انداختند آتش یانمدر 

. اگر شودیم یداپ یروح یتتقواز  هم مقاومت. آمد وجودبه مقاومت یمابراه حضرت بدندر 

 یترا ز ؛کنتد یم غلبه آتش حرارتنور بر  شعاع ،یمدهقرار  آتش حرارتنور را در برابر  شعاع

 یقتو در نهاد خود  که یدرو نئو  یژناکس ذرات .شودیم یداپ ذرات حرکت یرمساز  حرارت

اگتر   .شودیم یداپ حرارت ،حرکتو  پرش ینااز  .کنندیم حرکتو  پرندیم شدت بههستند 

 آتتش  حرارت ،چراغنور  ،یمدهقرار  آتش حرارتدر برابر  تششعپر از  ینوران یاربس یچراغ

شتار    کته  متؤمن  بتدن . کندیم متوقفرا  حرارت ،باشد تریقوو اگر نور  کندیم یفتضعرا 

را در  آتتش  ،یمتان انور  یروشنائو  روح قدرت ،است کرده یداپ یروح یتتقودارد و  یروح

 شتده  خاموش یمابراه آتش. اگر شودیم متوقف حرارتو  کندیمسرد  بدنبا  ارتباط یطمح
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ور ختود شتعله   حتال  بته  آتش یکنول ،کردندیم روشنرا آن مرتبهدو  .نبود معجزه ،بود

ع،  یمابتراه  یتنورانو  روح شعاع .است سالمتسرد و  یمابراه حضرت بدن اطراف ،است

 یامتت قروز  یتث احاددر  .سازدیم متوقفو  کندیم یخنث بدن یطمحرا در  آتش رارتح

 قرآن یۀآ .کنندیمعبور  جهنماز  بهشت بهورود  یبرا هاانسان یتمام که است شدهوارد 

ََّّو َّ : »فرمایتد یمو  کندیم ذکررا  یقتیحق ینچن هم یممر ۀسوردر 
 
ََّّنُکَّم  ََّّنا

 
ِ ََّّو َّّلَّا َّاکن َّاَُّده  ا

َّع َّ َِّّ ََّّل  َّب   جهنمو از  شوندیم جهنماستثناء وارد  بدون هاانسان ۀهم یعنی، « 51ًایَّّقض َّم ََّّمت َّح ََّّک 

ََُُّّثمَّ:» فرمایدیمبعد  یۀآ. کنندیمعبور   ََّّی َّّج  ن َّن
مََّّی ن َّاّلم  جهتنم  بته بعتد از ورود   یعنتی ،«واق  ات

 سخن مؤمنبا  جهنم ،گویدیم یفشر یثحد رابطه ینادر  .دهیمیم نجاترا  یزکارانپره

 مؤمن به جهنم یعنی، « 52یانِاطفاءََّّنوِکَّفانَّمینجزََّّمؤمن ای : »گویدیماو  به .گویدیم

. در کندیم خاموشمرا  حرارتتو  یتنوران یراز ؛کنعبور  یاب ،نترستو  مؤمن یا گویدیم

 شتعاع . استت  غالتب نور بر نار  .دهدیم یحتوضرا  نار نور بر ۀغلب هم یفشر یثحد ینا

 کندیمبرخورد  ینزم یهوا به یوقتاما  ،استو هوا سرد  مادهاز  یخال یفضادر  یدخورش

. شتود یمت  حترارت  بته  یتر تعب حرکتت  ینااز  .کندیم یجادا حرکتهوا  یهامولکولدر 

بتا   ،استت  یدهرست  ینزم به یدخورش ۀچشماز  ینزم حرارت کنندیم یالخ دانشمندان

و  حرکتت  ،جستم و  متاده نور در برخورد بتا   یناو  تابدیمنور  یدخورش ۀچشماز  کهاین

 مؤمن. کندیم غلبه آتش حرارتو بر  آوردیم وجودبهنار  ،نور پس .کندیم یدتول حرارت

 استت  ممکن یبهشت یک یگاه. شودینممتأثر  آتش حرارتاز  ،دارد یوجود یتنوران که

سترد و    یبهشتت و  استت  حترارت  درجه هزاران یجهنم آن .یندبنش یجهنم یک کنار

ََّّتم َّط َّف ََّّهانل  ََّّة َّفاطمَّتی َُّسّ َّ» :گویدیم که یثحد ۀجمل ینادر  پس .سالمت ِ َّالنم َّن َّع ََّّات  َّیع َّشت   ا

 روشتن  یتت والاز نتور   متؤمن  یوقت. فهماندیمرا  یروحشار   یمعنا هم کلمه ینهم، «

 یقتو نور  یناو  شودیم یتتقو شمع هایلیونم به شمع یکاو از  یوجود شعاع ،گرددیم

و اخبتار و   یتات آ. ستازد یم متوقفخود  حرکت یطمحرا در  آن یاو  زندیم کناررا  آتش

 گرددیم روشن مؤمن دلدر  .استنور  شمع یک ،یمانا کهدارند  یتحکاجا  همه یاتروا

 .کندیم یداپ غلبهبر نار  یتنوران یناو 

بهتتر و بهتتر    یروحت  یتت تقوهر روز در اثر  ،یترقو  تکامل یرمسدر  مؤمن حرکات 

و  یقحقتا  یعنتی . گرددیم حکمتو  علم به یلتبداو  یدۀعقو  یمانا که یروزتا  شودیم

ختدا   که داندیمو  فهمدیم چنانآنرا  هایبدو  هایخوبو مفاسد را و  مصالحرا و  یقدقا
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 ینچنت  یک یدایشپ. شودینم یداپ اشتباهاو  یصتشخ یاو شعور او و  فهمدر  یاذره .داندیم

هزارهتا   ،یزمتان  آن یتک در  کته  گوینتد یمت را  یانسان ،معصوم. نامندیم عصمترا  حالت

و  مطالعه به یاجاحت یگرد. او کندینم اشتباه یاذرهو  دهدیم جوابرا  یضنقضد و  سئواالت

او  به . مثالًکند یوحاو  بهرا  یفرمانرا و  یدستورخداوند  یستن الزم طورینهمندارد.  تفکر

 یتن ا یتد بگو یا ؛یننوش ،است حرام شراب یدبگو یا؛ ینخور ،است حرام خو  گوشت یدبگو

 عتالم از  نه شودیم ابالغ جاهل به عالمجا از  همه دستورات یراز ؛ینرو ،استپر از خطر  راه

 ۀهمت و  هاآنخود  کارخداوند  کهمجهزند  دانشو  علم به چنانآن معصوم یهاامام. عالم به

و  کننتد یمت  اداره خودشتان  یرتتدب و  علتم  بهرا  آدمو  عالم. کردهواگذار  هاآن بهرا  یقخال

 عتالم ماننتد   هتا آن یبترا  یبغ عالم. شودینم یداپ هاآن یصتشخو  فهمدر  اشتباه یاذره

َّش َّکَُّوَّل َّ » :فرمایندمی ع یرالمؤمنینامموال  .استشهود  اگر  یعنی ،« 53ًقین ای َََّّّدُتَّازد َّم  َّطاء َّالغ ََّّف 

 یتا و  فرشتگانوجود خدا و  کهرا  یعتطبو ماوراء  بردارم چشممرا از جلو  یعتطب یهاپرده

 امتام . کتنم ینم یداپ یاتازه علمو  شودینم اضافه یقینمبر  ،ینمبب است حکمتو  علماسرار 

َّ : »فرمایندیم یکاف کتاب در ع صادق
 
ََّّضّو َّف ََّّهللا ََّّنمَّا

 
 یریتمتد خداوند امر  یعنی ،«54مر َّال ََّّان َّیَّل َّا

 تکاملو  تحولدر  معصوم یرغ یهاانسان. است کردهما واگذار  بهخود را  ینهو  خود را و امر

ماننتد   ؛استت  استالم  تحتوالت  یتن ا اول ۀمرحلت شوند.  ملحق هاآن به که یروزهستند تا 

از نظتر   که یمؤمن یعنی. است یمانا ،دوم تحول. یستندن یتوال مقام بهآشنا  که یمسلمانان

 طهتارت  بته را  هتا آن و شتود یماطهار آشنا  ائمه یتوال مقام به یمانیا تحولو  یروحشار  

 یرشپتذ  یبترا  یروانت و  یروح یآمادگ ،یمانابعد از  سوم تحول. شناسدیم عصمتو  یذات

و  گنتاه ختود را از   ،ینفترام و  احکتام  یتن اتا بتا   است متعالخداوند  ینفرام در و  احکام

 سته  بته  یآشنائ ،ششمو  پنجمو  چهارم ۀمرحل .کند یداپ یقلب طهارتو  کند پا  یتمعص

 ۀکلمت  سه ینا. شناسدیمبشر را  یتتربو  خلقت ۀنقش یآشنائ ینابا  که است حکمت ۀکلم

 سوماز  دومو  ترسبک دوم ۀمرتباز  اول ۀمرتب ،شودیم قسمت گانهسه مراتب به که حکمت

 یلدل چه به کهآشنا شود و بفهمد  انسان. است خلقت یغائ علت کشف یکی .است ترسبک

 ،تحتول  ینادر  .یستچ آدمو  عالم خلقتخدا از  هدفو  شده خلق انسانو  جهانو منظور 

منظتور   یتن ا بته  .شده خلق معرفتو  علم کسب یبرا انسان که فهمدیمصد در صد  انسان

 کته را بشناستد   آخترت و  یتا دنرا و  یزنتدگ ختود را و   یخداخود را و  که است شده خلق

 مصتالح  کشف یا یماد علت کشف ،است ترینسنگ یقدر کلمه ینااز  که دوم ۀکلم .یستچ
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 کته  دانتد یمرا  ماده یقتحق ،پنجم تحول ینادر  انسان. است خلقت عالم ساختو مواد 

 یعتت طبرا در  متاده نتور و   اصتل  .شناستد یمت و نور را  روح یقتحق ینهمچنو  یستچ

و  هستت  کته چنتان را  مادهنور و  یارا و  جسمو  روح یتجنس تفاوتو  شناسدیم هست

 یجنست و  یوجتود  تشابه مخلوقو  خالق ینبهرگز  .فهمدیمو  داندیم ،است کرده خلق

و  یوجتود  ینتبتا  متعالخود با وجود خداوند  یتجنسدر  یقخال که داندیمو  شودینم

و  علتم از  یادرجه ینچن یک به که یئهاانسان. یجنسو  یوجود تشابه نهدارند  یجنس

و  یتفکراگر  یاو  مخلوقات به شباهتاز  دانندیم منزهخدا را  یتعبد یا اندیدهنرس دانش

 یوجتود  تشتابه  ختالق و  خلقوجود  ینب کههستند  یونان ۀفالسفمانند  دانندیم یعلم

وجتود   بته  قائلنباشند و  یلتعطاگر در حد  ینخواه یخواه ،قائلند یفیکو  یکم ینوتبا

 کته  استت  یقتو قتدر  آن شتباهت  یتن ا یگاه. گیرندیمقرار  یهتشبدر حد  ،خدا باشند

ختدا   یبترا  یعنی ،است یفضع شباهت ینا یگاهو  پرستندیم خالق یجا بهرا  یمخلوق

و ختدا را   داننتد یم یفیتکو  یتکماز  یمحصولرا  مخلوق. یستندن قائل یفیتکو  یتکم

 یتا و  آب مشتقات شباهتقائلند. مانند  یوجود شباهت یکنول؛ یفیتکو  یتکماز  منزه

و  روان آب. مختلتف  یهتا صتورت در  هاآن شباهت عدمو  خا و  آب یتجنسدر  خا 

 ،آب یتجنسدر  یکنولمختلفند  هاصورتدر  هاآن امثالو  تگرگو  برف یاو  یخ قطعات

و  یجنست  یهتشتب  ختواه  ،یهتشتب و  یلتعطاز حد  پنجم تحولدر  مؤمن. اندیقتحق یک

 ،یوجتود  یتجنست و خدا را در  شودیم خارج ،یفیک یاو  یکم یهتشب یاباشد و  یوجود

 یمتعلت  بته  متؤمن  یهتا انستان  ،ششم تحول. در داندیم خلقوجود  به شباهتاز  منزه

 فهمنتد یمت  .کنندیم یداپ آدمو  عالم ساخت یفیتک به ییآشنا ،یتعالو  تبار خداوند 

 و شتود یمت  یتدا پ حرکتت  و یاتح ،ماده در چگونهو  شودیم یبترک مادهبا  روح چگونه

و کند می یبترک یکدیگررا با  هاآن و سازدیمرا  جسم یاتیح یهاسلولخداوند  چگونه

 کته  یحالو در  آوردیم وجودبه یاتح ،اندیتمخود  ذاتدر  که یاصول یبترکاز  چگونه

 اساسو بر  یفیتکو  یتکم بهرا  آدمو  عالم خلقت. گرداندیبرم موت بهرا  هاآن ،اندزنده

 .کندیم کشف کندیم خلقرا  هاآنخدا  که یاقاعدهو  قانون

 تحول .است شده یمعرف ششم آسمان نامه بخدا  کتابدر  که است ششم تحول ینا 

 ،متعتال خداونتد   مقتدس  ذاتو  انستان  ینب حالت ینادر  .است یهلاللقاء  حالت ،هفتم

 بته  یتف تعر یتن ادر  .کنتد یم یمعرف انسان بهخدا خود را  .شودیم یداپ یممستق ۀرابط

 : »فرمایدیمموال  که شودیم چنانو  کندیم یداپ یآگاه متعالخداوند  یوجود یتجنس



 

 

اَّدَُّعبَُّا ف ا َّ ِ کََُّّلکنو ََّّان َّی َّالع َََّّّة َّد َّاه َّش َّمَُّب ََّّونَُّیَُّالعَُُّهَّات ر ََّّل َّ : »فرمایدیمبعد  ،«55َّیِ َّا ََّّل ََّّم   یق َّقاحب  ََّّلوُبَّالقََُّّ َُّتُد

 ،باشتد  متن در برابر  اییافهقو  صورت که بینمینم چشم مشاهده بهخدا را  یعنی، « 56یان َّال َّ

 فترق  چشتم  یتت رؤبا  قلب یترؤ .بیندیمدارد خدا را  که یمانیا یقتحق به من قلب یکنول

 یتک  کته  قلباما  ،بیندیم ینمع جهتو در  بیندیمرا  یزیچ یافهقو  صورتدر  چشمدارد. 

و  صتورت در  کته این بتدون . بینتد یمت جا  همه هست کهچنانخدا را  ،است یکرو یتجنس

 .کنتد یمت  یتف تعر را ع یعلت  یهتا عل اهلل ستالم زهترا   حضرت رابطه یناباشد. در  اییافهق

َّم ًَّ ای َّلَّع ََّّنمَّا َّ : »فرمایدیم را  حالت ینادارد.  تماسخدا  ذات باع یعل یعنی «57َّهللا ََّّات َّذ َّب  َّمسوس 

دارد تتا در   یدورانت  آنو بعتد از   شودیم یداپ هفتم تحولدر  که گویندیم یالهلقاء  حالت

 فقط سبعه تحوالت ینابداند و بفهمد.  هست کهچنانرا  یزیچو هر  یردگقرار  کامل عصمت

 .شودیم یداپ معصوم چهارده یرهبر به اسالم مکتبدر 

. یستنظهور  قابل یتوال مقام به ارتباط بدون ،هاانسان تفکراتدر  یاو  یگرد مکاتبدر  

 یتن دظهور  یبرارا  یتبشر فکر کهآنشد بعد از  تالوت قبالً که اییهآدر  متعاللذا خداوند 

َُّه نمَّاَّض  ق َّف َّ : »فرمایدیم ،دهدیم انتقال اسالم مکتب بهرا  هاآنو  کندیم آماده اسالم مقدس

َّ  هتا انسان یبرا تکاملو  تحول کالس هفت یا دوره هفت مکتب ینادر  یعنی «58َّات َّو َّس  ََّّبع َّست 

را  استالم و  قترآن  یتات آ هتا انستان  که یزمان. است مکتب ینآخر اسالم مکتب. کردمقدّر 

 مکتتب خدا و  کتاب. ماندینم یباقبشر  یبرا یمجهول یگردبدانند و بفهمند  هست کهچنان

 .است گرفتهقرار  مطلق کمالاطهار در  ائمهو  اسالم یغمبرپ یلۀوسبه که خداست

 گذشتته  مباحث .رسدیم اتمام به مقدمه عنوان به ندبه یدعا شرح دوم قسمت ینجااتا  

را  هتا انستان  فکر یعنی ،کندیم آمادهرا  مردم افکار عاطهار  ائمه یتوال ۀحوز بهورود  یبرا

و تعبد  یدتقل یرۀدارا از  خودشان که کندیمرا وادار  مردمو  آوردیمبار  یدانشجوئو  یمکتب

را  انستان  گرچهو تعبد  یدتقل یراز ؛یرندگقرار  حکمتو  علمو  مکتب یرۀداو در  کنند خارج

 یتن ا یکنولت  داردیمت  نگه ثابت مکتب یسوبه حرکت خطدر  یاو  کشاندیم یاله مکتب به

 .یستن کارسازو تعبد  یدتقل

  :ندارد مقامت علم برابردر  یتعبد و یدیتقل یند        

 یتدۀ عق ،یرنتد گقترار   عالم یماتتعلو  یغاتتبلمقلد و متعّبد اگر در برابر  یهاانسان      

 یتا مقلد و  یدۀعق خالف عالم آن گرچه شوندیم عالم آن یمتسل و دهندیم دستخود را از 
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را  هتا آنختدا دارنتد و    یتن د دشمنان یزندگ به یآشنائ که یکسان. زندیم حرفمتعبد 

 .شناستند یمت را  هتا آن مطاعن و  دانندیمرا  هاآن فضائل ،شناسندیمهستند  کهچنان

صتدر و   ۀستع  به .شناسندیم یاستسو  یرتدب به .شناسندیم سخاوت بهرا  یهمعاو مثالً

 یتن ااو را از  هتدف  یکنولت  ،شناستند یمت  یزرنگت  به .شناسندیم یدارملکو  حوصله

 ائمه دشمنان یرتدبو  یاستس به یااندازهتا  که هاینا. شناسندینم یرهاتدبو  هایاستس

 بته  علتم امتا   دارد ع یعل یتحقان به یدهعق کهروبرو شوند  یانساناگر با  ،دارند یآشنائ

 کته  شتوند یمت  یانسان آن مغلوب ،مباحثه یدانمدر  ،ندارد حضرت آن فضائلو  یتحقان

 ابن یعل مناقبو  فضائلاز  یکنول شناسدیمرا  یهمعاوخود  یشوایپ هاییزرنگو  یرکیز

و  منصترف اطهار  ائمه یتوالرا از  مردم ،یغاتتبلبا  یلدل ینهم به. ندارد یآگاه یطالباب

 هتا آن بته  معرفتت  یکنولت  داشتتند  هتا آن یتحقان به یدهعق که ینابا  ،کردند منحرف

 بلکهنبود  یعلم یدهعق یکنول اکرم یغمبرپ عصمتو  یتحقان بهداشتند  یدهعقنداشتند. 

در  متثالً  .کردنتد  قبتول ختدا   رستول  یهعلرا بر  ینمنافق یغاتتبل. بود یتعبدو  یدیتقل

 شتده  جمع حضرت آنبستر  کنار مسلمانان که یغمبرپ وفات به یکنزد هاساعت ینآخر

 یکست  چه که انداختندیم راهسر و صدا  ،بود گرفتهاحتضار قرار  حالدر  حضرتبودند و 

 یگاهو  بخواننماز  مردمبرو با  دادندیمدستور  بکریاب به یگاه .نماز بخواند یغمبرپ یجا

 ینجانشت و  رودیمت  یتا دناز دار  یغمبرپ که انداختندیم راهسر و صدا  و عمداً یگراند به

او نمتاز بخوانتد.    یجتا  یکست  چته  که دهدینم موکّد. دستور است نکرده ینمعخود را 

 یادنخدا از دار  رسول که کردندیموانمود  یطورو  انداختندیم هاآنمسلم یانم اختالف

 اختتالف  آناز  اکترم  یغمبتر پ که جاینادر  .کندینم ینمعبعد از خود را  یفۀخلو  رودیم

و بعد  یسمبنو یکتبخود را  ۀنام یتوصتا  یاوریدب کاغذو  قلمشدند فرمودند  آگاهاندازها 

 دوم یفتۀ خلدادنتد   یدستتور  ینچنت  که یوقت .یدنکن یجادا یاختالفات ینچن یک مناز 

صد در صتد   مردم یفتکل ،یسدبنو یکتبخود را  ۀنام یتوص حضرتاگر  که کرد مشاهده

: گفت ینجاادر  .ماندینم یباق یانداز اختالف یبرا یجائ یگردو  شودیم مشخصو  ینمع

 یانهتذ مترد را   یتن ا یدکنواگذار  یعنی، « 59الوج عَّی علََّّغلبقدََّّوَّیجرلَّالرجلَّانَّدعوه »

 یبعضت  جتا  ینهمت در  .زنتد یمت  حترف  حسابیبو  شده غالبو درد بر او  تب ،گویدیم

 کته  یگتر د ۀعتد و  کنتد  ینمعما را  یفتکلتا  یاوریدب کاغذو  قلم یدبروگفتند  مسلمانان

. استت  شده غالببر او  تبدرد و  .گویدیم یاوه ،یستن خوب حالش ،بودند گفتند منافق
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 یتد برو ینجتا ااز  « الاخ تال َّنیبعندََّّیوزلَّن فا60َّعینقومواَّ : »فرمود اکرم یغمبرپ جاینادر 

 یرأاز شتما   کتدام و هتر   یدبزن حرف اختالف به یغمبرپدر حضور  که یستن درست. یرونب

 هتم بتاز   یسندبنو یکتبرا  نامه یتوص ینااگر  که یدندد اکرم یغمبرپ. یدکناظهار  مخصوص

 بلکته  ،شود یداپ نامه یتوص اطرافدر  اییدهعقو  یفکر وحدت که گذارندینم ینمنافق هم

طرفدار  یقسمت .کنندیم قسمت گروهدو  بهرا  مسلمانان. شوندیم یمتقس دستهدو  به بلکه

 نامته  یتوصت  ینا تب شدت حالدر  کهاین ۀبهان به !نامه یتوص مخالف قسمتو  نامه یتوص

 آندر  اختتالف  یتن او  کننتد یم یاندازتفرقه  نبوده عصمتو  عقل یزانم یرو .شده نوشته

 یتوصت  کته ایتن فرمودند از  یخوددار حضرت. کشاندیم ینابود بهرا  اسالم یزمان یتموقع

ختدا   بهرا  مسلمانان مقدراتو  کردند اکتفا یشفاه یغاتتبل همان به .یسندبنوخود را  نامه

 جهتل  یتل دلمقاصد ختود   به یدنرس یبرا ینمنافق یشرفتپبا  اختالف یناواگذار نمودند. 

 بته  یتا دارنتد و   حضرت آن نبوت به یدهعق .بود اکرم یغمبرپ یتعلمو  عصمت به مسلمانان

 یوقتت . یستتند ن حضترت  یتت حقان به عالم یکنول دانندیمخدا  یغمبرپاو را  .و تعبد یدتقل

 یت  تبل ینا مسلمانان یتاکثر ،گویدیم یانهذ ،شده غالبو درد بر او  تب گویندیم ینمنافق

 کارستاز  یتنهائ بهو تعبد  یدتقل ینبنابرا پس. کنندیم یرویپ ینمنافقو از  کنندیم قبولرا 

 یمتات تعلدر برابتر   کته  داردیمت  نگته  ثابتخود  یندرا در  انسان یصورتدر  یدتقل .یستن

و  یتعبتد  یتان ادبتر   باطتل و  غلط یهافرهنگجا  همهمنظور  ینهم به. یردنگقرار  مخالف

 .کندیم غلبه یدیتقل

 ،و جلتو افتادنتد   انتد یشرفتهپ تجربهو  علم یرمسدر  یااندازهتا  که هایغربما  زماندر  

 عمتل  یکرا  اسالم ینداند. نموده متزلزل یمسلمانو  یند بهرا در اعتقاد  مسلمانان یتاکثر

 استالم  مقدس یند بهرا  مردماند و نموده یمعرف یادگرائیبن خودشان یدۀعق به یا یارتجاع

 یاو  رفتن یارتز به یا گرفتن روزهو  خواندننماز  که اندکردهوانمود  طورینا .اندکرده ینبدب

و  جهتل  بته  تمتدن و  علم یرمساز  برگشت یعنی. است یادگرائیبنو  ارتجاع ،عاشورا مراسم

 یعقلت و  یعلمت  یتل دل که یمراسم یک به برگشتو  دانشمندانعلما و  نمودن تنزل. ینادان

 جامعته  افکتار  یتون افرا  یند خودشان یدۀعق به یا .کندیمرا سربند  مردم صرفاً بلکه ندارد

 یقتت حق بته را  یتن دو  یستتند نختود   یتن د بته  عالم که یکسان یجهنتدر  .کنندیم یمعرف

مجهتز   که هایغرب یغاتتبلو  یماتتعلدر برابر  ،یدندتقلتعبد و  خطدر  و دانندینم اشیعلم

 هتا یغربت  فرهنتگ  بته  وابستهو  کنندیمخود را رها  یدهعقو  یند ،هستند تجربهو  علم به

تعبتد و   یتروی ن .استت  علتم  فقط ،گیردیمقرار  علمدر برابر  که یقهرمان آن پس. شوندیم
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 ینهمت  به. دهدیم دستخود را از  مقاومتو  شودیم یفضع دانشو  علمدر برابر  یدتقل

 کته قترار دادنتد    یتن ابر  یغمبرپخود را بعد از  هدفو  همت یتمام عاطهار  ائمهمنظور 

 بته  یدنرست  یبترا  مستلمانان  که هاآنیدم آندر  .دهند یمتعل مردم بهرا  یند یقتحق

و در  کردنتد  استفاده هافرصتاز  عاطهار  ائمه ،بودند نزاعو  جنگدر  یکدیگربا  خالفت

 همتان آموختنتد و   متردم  بته را  مکتتب و  علتم  یقحقانشستند.  یتتربو  یمتعلمسند 

 بختش نجتات  که ینیدتنها  پس .گرفتقرار  اسالم مقدس یند دوامبقاء و  یۀما ،یماتتعل

. تعبد و است یعرفانو  یعلم یند ،رساندیم یابد سعادت بهرا  انسانو صد در صد  است

صتد در صتد    مسلمانان نجات یبرا کهاین نه است اسالم مکتب بهورود  یابتدادر  یدتقل

 .بشناستند  اشیعلم یقتحق بهرا  اسالم ینددارند  یفهوظ مسلمانانباشد.  یکافو  یدمف

عمتر ختود را    احکتام  یاجترا  یترۀ دادر  فقتط  نهدارد بشناسند  که یحکمت بهرا  احکام

 .بگذرانند

و  دعتوت و  دانشو  فکر یرمسدر  آدم خلقت یابتدارا از  یتبشر ندبه یدعا ینا پس 

از  یغمبتری پ یلۀوسبه ،یزماندر هر  ،یروزو هر  اندازدیم راه به یکاروان صورت به ی تبل

 یرو بته  دانتش و  علماز  یدر ،کنندیم حرکت یاءانب خطدر  که یدانشمندانو  یغمبرانپ

 مبتار  را در وجود  هاآن افکارتا  بردیمجلو  و دهدیم حرکترا  هاآن .کندیمباز  مردم

و  یغمبتران پ داستانبعد از  جمالت ینهم. در یدنما متمرکز عاطهار  ائمهو  اسالم یغمبرپ

 ،فرمایتد یمت  ،داد انجتام  یکتار  چه یغمبریپهر  وسیلۀبهخداوند  که یقتحق ینااظهار 

 جامعته  به یدانشمند ،یغمبریپآورد و بعد از هر  یگریدبعد از  یکیرا  یغمبرانپخداوند 

شتعار   کهخدا  یند صورتتا مبادا  کند حفظاو را  کتابو  یغمبرپ آن یند که کرد یمعرف

و  کفتار  بته . خداونتد  یرندگقرار  مطلق یکیتاردر  مردممحو شود و  مردم افکاراز  است

 ،کنند یتفعال گناهو  کفر راهدر  توانندیمو  خواهندیم چههر  که دادیم یدانم ینمنافق

وجتود   کهخدا را  یندو شعار  کنند کوررا  یغمبرانپ خط که دادینم اجازه هاآن به یکنول

 یتن اببرنتد. در   ینباز  ،است زماندر هر  یآسمان کتابوجود  یا زماندر هر  یغمبرپ یک

ِ َّالط ََُّّکَُّوق َّف َّاَّعن َّف َِّ ََّّو َّ»  :فرمایدیم متعالخداوند  رابطه َّ«61َّة َّومَّقَُّب ََّّاکَُّین َّات َّاَّم ََّّواذَُّخََُّّو

بتا   کوه آندر  یموس .استطور  کوه ،آنتابلو  که است یتوالو  نبوت مقام همانطور  

طتور   کوه یناما  فرمایدیمخدا  ینجاادر  .شنیدیمخدا را  کالمو  گرفتیم تماسخداوند 

اجبتار   کته  یمکترد  وادارشتان و  یمساخت حاکم مردم افکاربر  ،باشد یتوالو  نبوت کهرا 

. یتد کن قبتول و  یدبشناس یترسم بهرا  نبوت عنوانو  مقام ینا یهاله یۀقهر ۀقوبا  یددار
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و  گناهدر  گرچه ،کنندمحو  امت افکارخود را از  یغمبرپ رسمو  اسمنتوانستند  یامت یچهلذا 

 بته  دعتوت را  متردم  کته  هتا آن ۀزنتد و آثار  یغمبرانپ اسمدر محو  یکنولآزادند  یتمعص

 یهود .یستندناد آز ،اندبوده آن قبول بهاند و مجبور نموده آخرت یزندگ قبولو  یخداپرست

 ینبت از  تواننتد ینماو را  کتابو  یموس حضرت نام .کنندیمرا برپا  مفسدهفساد و  همه آن

 .یحیتمس ینهمچنببرند و 

و  پا  یهاانسان کهرا  یممرو  یسیع حضرتشعار  همباز  هایتجناو  هاظلم همه ینابا  

 متردم  فکر ۀحوزاز  توانندینمنتوانستند و  ،دانندیم مقدس کتاب کهرا  یلانج یامقدسند و 

خداونتد   ،ببرند ینبرا از  یاءانبشعار و آثار  که رسدیم جاینا به کفارفساد  یوقت. کنندمحو 

را  یتن د ختط  یاخدا و  راه که دهدینم اجازه هاآن به اندازه یناو تا  کندیم سرکوبرا  هاآن

 نصتب  کعبته  ۀخان نامه ب ییتابلوخود  یفحن یعتشر یبرا یلخل یمابراه حضرت. کنند کور

 فرزندش سپردنو  کعبه یبنا هنگام .کرد یمعرف عالم اهل بهخدا  ۀخان عنوان بهرا  آن .نمود

، پروردگتارا  داشت عرضه ،برداشتدعا  به دست یتالب اهل عنوان به کعبه ۀخان به یلاسماع

« َّ
 
َّا مَِّّ َّذََُّّنم ََّّنُتَّسک َّأ ََّّیّن  َّی َّیت  ب َّ ند َِّع َّع َّز ََّّیذ ََّّی َّغ ََّّاد َّو َّب ََّّیت  َّفئ  أ ََّّاجع  لف ََّّم َّرمَّح  الََُّّک  َّالنم َّن َّم  دة  ََّّیو ََّت  َّاس 

 
َّمی َّل  ا

و  امتن را  خانته  ینا .سپردمتو  ۀخان بهفرزند خود را  من ،پروردگارا ،« 62رات َّم  الثمََّّن َّم ََّّمقهُاِزَُّو َّ

 یهتا دلببترد.   ینبرا از  خانه اهلرا و  خانهو بتازد  خانه ینانتواند بر  یکستا  بدهقرار  امان

 یایندب خانه یارتز به عالقهو  عشق یروتا از  کن خانه اهلو  خانه ینا به یلمتمارا  بندگانت

 یدعتا . کننتد  یتت تقوو  یته تغذرا  خانه اهل ،خود یزندگ ثمرات یاخود و  ثروتو  مالو از 

 ینیستالط و تتاز   تاختت  معرضدر  یدههر شهر و  که یختار طولدر  .شد مستجاب یمابراه

 یچهت  ،یگتر د ستلطان  یتار اختدر  یگردو روز  سلطان ینا یاراختروز در  یک ،گرفتیمقرار 

 یمابتراه شتعار و آثتار    و کند مسلط کعبه ۀخان اهلو  کعبه ۀخانخود را بر  نتوانست یقدرت

 تواندینمچرا  که شدیم یعصبان یسلطان وقت. هر یدنماخدا بود محو  یند خط کهرا  یلخل

 بته  ،یدنماو استثمار  بکشد یبردگ بهرا  هاآن تواندینمشود و چرا  مسلط مکه اهلو  مکهبر 

از  یشپ. کردیم یداپ یبد سرنوشت ،گرفتیم یمتصم خانه اهلو  خانه یهعلبر  کهاین محض

 .نهادند نام یقتع یتبرا  خانه آن اسم یجهنتدر  .شدیمنابود  ،کند خرابخدا را  ۀخان کهآن

 یتر ز یزمتان  یچهت و  بودهآزاد  یختار طولدر  اشخانوادهو  اهلشبا  که یهاآنخ یعنی یقعت

 .است نگرفتهقرار  گرانسلطه ۀسلط
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 ،کننتد  یتت فعال گناهو  کفردر  دهدیم اجازه کفار یرسا یاو  مکه اهل بهخداوند  پس 

و  یروزو اگتر   ینتد نمارا محتو   هاآن یوجودو آثار  یغمبرانپ اسم دهدینم اجازه یکنول

باشتد   یتهتدا و  حق طالباگر نفر  یک که یزانیم به ،کردیم غلبهها بدعت هم یروزگار

 زنتده را  گذشتته  یغمبتران پآثار  یغمبریپ نمودن مبعو خداوند با  ،شود یتهدانتواند 

در هتر   فرمایدیم امام جمالت ینا. در دادیمقرار  مردمو منظر  یمرئرا در  آنو  کردیم

 افکتار خدا را در برابر  یند پرچمتا  کردیم یمعرف گرییتهداو  مستحفظخداوند  یزمان

 ختط  کهخود  گاهاز قرار  حق یندمبادا  .خدا باشند بندگانبر  حجتو  یندنما نصب مردم

 یتار اختدر  یتامبران پو  یتاء انباز  یآثتار  یندگانآ یگرد کهو نابود شود  یلزا ،باشد یاءانب

 .یدنمارا محو  آنتا  کند غلبه حقبر  باطلشوند و  یتهداباشند تا  نداشته

 ،استت  یغمبرانپو آثار  یغمبرپ همان کهرا  حق پرچمخداوند  یختار طولدر  یشههم 

شود و  یتهدابتواند  ،است یتهدا طالب کساند تا هر داشته یپا به مردم افکاردر برابر 

و  کفتر  یبترا  یامتقروز  کافرانو  گمراهانمبادا  .باشد داشته یاراختدر  یتیهدا یلوسا

متا   یتار اختدر  یتهتدا  عالئتم و  ینفرستاد یامبریپخدا  یا که یاورندب یعذرخود  گناه

 افکتار را در  یغمبتران پ یتشخصت را و  نبتوت  عنوانخداوند  یفیتک ینهم به. ینگذاشت

 حضترت  دعتوت  پناه بهرا  هاآنو در انتها  کرد حفظ یابتدائ عظمت همانبا  یختار مردم

 افکار یرمسرا در  مردم کار عاقبت کهاینتا  گویدیم جمله ینادر  که یدکشان اکرم رسول

و از  یآورد صمحمتد   حضترت ختود   یبنجو  یبحب ۀخاندر  ،یامبرانپ خطدر  و  ینید

 یتهتدا  یبترا  متعتال خداونتد   ،کندیم مربوط اسالم مکتب بهرا  مردم کهبعد  به جاینا

 یطتور  اکرم یغمبرپ یلهوس به اسالم مقدس یند. بردیم کاره ب یگرید نقش مردم افکار

 طولخود در  یعلمخود و آثار  کتاببا  دانشگاهو  مکتب یک عنوان به که شودیم ی تبل

 ،دانتش و  علتم  یرمست شود تا از  ترروشنو  ترروشن یزمانبماند و در هر  محفوظ یختار

و  عتدل را پتر از   یادن ،یتوال خط یناو در  بکشاند اسالم یند یتوال یرۀدا بهرا  یتبشر

 .کندداد 

               

 :یاءانب مدال و نشان و اسالم خطدر  یعمل و یعلم تکامل

 ائمته و  اکترم  یغمبتر پ یعملت و  یعلم حرکات یفیتک ندبه یدعابعد  به ینجاااز        

 اکرم رسول حضرت یروح عظمتو  یخانوادگ یتشخصابتدا  .سازدیم روشنرا  عاطهار 

 یتب حب ۀکلمت . کندیم یمعرف یبنجو  یبحب عنوان بهرا  حضرت آنو  کندیم یمعرفرا 

 یتان م. در شتود یمت  یتراد ا یغمبرپ یک وصفدر  که است یاکلمه ینتربزرگو  ینباالتر



 

 

 یمیصم دوست عنوان به یاو  یبحب عنوان به یک یچه ،یغمبرپو چهار هزار  یستبو  یکصد

و  ینب یغمبرانپ یتمام بزرگ عنوان .است نشده یمعرف ،باشد داشته یگانگیبا خدا  کهخدا 

 روحانتد و خداونتد   خود بوده ۀخانوادخود و  اصالحمأمور  که یغمبرانیپ .است بوده رسول یا

 آگتاه ختدا   حکتم  بته  الهتام و  یوح یقطرو از  داده هاآن بهخود را  احکامو  یند به یآگاه

و او با  آموزدیم او بهرا  اشینید وظائف .کندیم روشنخود  یندرا در  هاآنو خدا  شوندیم

و  شاه یاو  یپرستآدم یا یپرستبتو  بت که داندیم .شناسدیمرا  باطلو  حق یآگاه ینهم

 ختالق  کته را  یواقع یخدادارند  یفهوظ همه هاانسان. است غلط هاینا ۀهم ،یپرستسلطان

 یانسان ینب باشندیم ینب. کنند انتخاب یتالوهو  یتربوب بهاو را  فقطبشناسند و  ستهاآن

 بته ما  ۀگانسه اصول ینا .شودیم آگاهخدا  ینددر  یاساس اصل سه به الاقل که گویندیمرا 

. خداونتد  کنتد  یتت رعارا  آن را بفهمد و عمالً آن  یدبا که است یانسانهر  سعادتو  صالح

 ختط در  کته  یئهتا انستان  یاو  یهودیان یا مسلمانان :فرمایدیم بقره ۀسوردر  اییهآ ضمن

از افتراد   یتک هتر   ،یاننصران طورینهماند و خدا آشنا نشده یواقع یند بههنوز  ،اندیقتحق

 اصتل  سه ینا یترعاخود را بر مدار  یزندگو  کند یترعارا  اصل سه ینا که یصورتبشر در 

و  شتود ینمت  او متوجه یخطرو  خوفباشد ، نداشته یاغصهو  غماند، بهشت اهلدهد  ادامه

ختود در   یتامن یلۀوس. خدا را متعالخداوند  به یمانا اوّل اصل ،از است عبارت اصل سه آن

 باطل هاییند یاو  هاابرقدرت به وابستهببرد.  پناهخدا  به یاحادثهقرار دهد ودر هر  یزندگ

 به  یعنی .مشتق است یتامناز  یمانا ۀکلمگرداند.  حاکمخود  یدۀعقو  فکرنشود. خدا را بر 

 .باطل یانادها و و طاغوت هاظالم پناه به نهخدا برود  پناه

و  هستند و مترگ  یابد هاانسان کهبداند  .باشد داشته آخرت یزندگ به یمانا دوم اصل 

 اعمتال  یجته نت کته بداند  اصل ینا اساسنبودند. بر  یگوئ کهشوند  چنان کهندارند  ینابود

 قبتول را  آخترت اگتر   هاانسان. گرددیبرم خودش به، مضربد و  اعمال یجهنتو  نافعو  یکن

و  ختانواده  بته  ختدمت و  یاجتمتاع  خدماتدر  . مخصوصاًگیرندینم یجدرا  یزندگ ،نکنند

 زحمتت  قتدر یناچرا  گویندیم. کنندینمرا آباد  یادن. شوندیم تنبلو  سست یلیخ یگراند

 کهما  گویندیم یراز ؛کنندینم اصالحخود را  یدۀعقو  فکر ینهمچنببرند و  یگراند ،یمبکش

 یکنول ؛هایخوب نفع نهو  رسدیمما  به هایبدضرر  نه ،یمباش خوب یا یمباشبد  ،یمشدنابود 

 یتا باشد  خوب ،یعملو  علمهر  محصولباشند و بدانند  داشته آخرت یزندگ به یمانا یوقت

ضترر   یتا و  برنتد یمسود  یزندگاز  کههستند  هاآنو خود  گرددیبرم خودشان به ،بد باشد

 یتز پره ستتم و  ظلمو از  گیرندیم یجدرا  یاجتماع خدمات را و مخصوصاً یزندگ ،کنندیم

باشد  راهباشد. از هر  مصلحو  صالح تواندینمندارد  آخرت به یمانا که یانسان پس. کنندیم



 

 

و  ختودم را  روزهچنتد   یتن ا کته  است ینا اصل گویندیم .شودیم یادننقد  یزندگ طالب

 و استثمار باشد. یتجناو  قتل یرمساز  گرچه ،کنم استراحت امبچه

و  علتم  کننتده  اصالح عامل یگانه ،خدا به یمانا اصلمانند  آخرت به یمانا اصل پس 

 بته  ستوم  اصل که است صالح عمل ،آن بهو اعتقاد  اصلدو  ینا یجهنت. است انسان عمل

در  عنتوان  سه ینا. صالح عملو  آخرت عالم به یماناخدا،  به یمانا اصل. آیدیم حساب

 ،نموده یترعارا  اصل سه ینا یزندگدر  کهشود  شناختهشود و  نوشته یاشناسنامههر 

َّخ  َّل َّ»  :فرمایتد یمت  یته آ ینهمت . در آخر است بهشت اهل  .«63َّون َّنُ ز َّی ََّّهََُّّل ََّّو ََّّمی َّل  ع ََّّو  

 یغاتتبلو  یماتتعلرا در  اصل سه ینهماطهار  ائمهو  اسالم یغمبرپ و مخصوصاً یغمبرانپ

 شتناخته  ینبت  ،کندیم یترعاخود  فکررا در  اصل سه ینا که یکسدادند.  پرورشخود 

 متؤمن  به اسالم یغمبرپو بعد از  شودیم انتخاب نبوت به اسالم یغمبرپاز  یشپو  شودیم

 ،رستول . استت  رسالتو  رسول ،اندکرده یمعرف یغمبرانپ یبرا که یدوم عنوان. یهفقو 

 احکتام  یتت رعاو  یند مکتبدر  که گویندیم یکس به ینب. است ینبباالتر از  درجه یک

 گنتاه  بته و  شتود ینمت  یرهکب گناه مرتکب، نموده اصالحخود را  عملخود را و  فکر ،خدا

 کنتد یم یداپ یاجتماع یتمأمور که گویندیم یکس به رسول یکنول ؛اصرار ندارد یرهصغ

خود و  دعوتو در برابر  کند دعوتخدا  یند بهرا  هاانسان شودیمخدا مأمور  جانباز  و

 رواجختدا را   مکتتب  که یروزخود سازد تا  یشهپرا  تحملصبر و  هاانساندر برخورد با 

در  .رستول و  ینبت  یعنیاند. شده یمعرف عنواندو  ینهم به فقط یغمبرانپ یتاکثردهد. 

 کته  یمدالو  نشان .انداز خدا گرفته هم یگرید مدالو  نشان یغمبرانپنفر از  سهجا  ینا

 یتل خل یمابراه، اهلل یمکل یموس گوئیمیم .است یفتعرو  وصف دهدیم یامبرانپ بهخدا 

 استت  یمتدال و  نشان ،چهارگانه کلمات ینا. اهلل یبحب( ص، محمد )اهلل روح یسیع، اهلل

و  دادهنشتان   یتامبران پ یرسارا بر  هاآن یازامتو  داده یغمبرپچهار نفر  ینا بهخداوند  که

 طوفتان از  یعنتی  ،اندخوانده اهلل ینجاو را  که یغمبرپ نوح ۀاضاف به یغمبرپچهار نفر  ینا

 به توکل ،بوده محکمو  یقو یمانشانا اوالً .نامندیم اولوالعزمنفر را  پنج ینا ،یافته نجات

انتد. بتا   داده رواجخدا را  یندتا  اندیدهنهراسو  یدهنترس یکساز  اند،گرفته یجدخدا را 

و  درجه توانیمیم ،شده گفته یغمبرپنفر  پنج ینا یبرا که یالقابو  اوصاف ینهم به توجه

 یغمبتر پ نتوح . یمبشناس متعالخداوند  مقدس ذات بهرا  هاآن بعد و قربرا و  هاآن مقام

 داده نجتات  همخود را  همراهان .یافته نجات ،بوده یاله یبال که طوفاناز  .است اهللینج
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 بِِِّهْم َوَلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزُنوَنِعنَد َر



 

 

 مقامو  قرببر  یادز داللت یکنول. دهدیم نجاترا  انسانخدا  که است یازامت اهلل ینج. است

 انستان  یک که فهماندینمندارد.  متعالخداوند  مقدس ذات بهاو  اتصالو  ارتباطو  اهلل ینج

 یموست  حضرت یبرا است یازیامت هم اهلل یمکل. بودهخدا  مکتبدر  یلالتحص فارغو  کامل

مانند ، خدا مقدس ذات به یغمبرانپو بعد  قرب. گفته سخنو خدا با او  گفته سخنبا خدا  که

 سلطان ینجانشنفر  یک. است مملکت آن اول شخص به مملکت یک یهاانسانو بعد  قرب

با او  سلطانو  زده حرف سلطانبا  کلمهچند  یگریدو  آیدیم به حساباو  یعهدولو  شودیم

 است سلطان یفۀخلاو مانند  که کندینم داللت گفتن سخن کلمهچند  ینا. است گفته سخن

 کلمه طورینهمخود بشناسد.  ینجانشو او را  کنداو واگذار  بهرا  مملکت تواندیم سلطانو 

 بته  .کننتد یم القدس روح یرتعب آناز  که است حکمتو  علم روح ،اهلل روح ینا که اهلل روح

 روحاو را  جهتت  یناخود دارد. از  همراه به یوانیحو  یانسانهر  که یستن یاتح روح یمعنا

. ابتدا مادر است زده حرف یمانهحکو  عالمانه وفاتتولد، تا روزگار  یابتدااز  کهاند گفته اهلل

و بعتد   آبروئتی یب یۀما نه هستمتو  یآبرو یۀما من که کندیم آرامو  دهدیم یتتسلخود را 

و فرزند او را  کنند متهم نامشروع عمل بهرا  یممر حضرت خواهندیم کهخود را  زمان مردم

 گویدیم .زندیم حرف هاآنبا  یمانهحکو  عالمانه .کندیم قانعرا  هاآن ،نشناسند یترسم به

 نجتات  موهومتات و  خرافتات را از  یلاسترائ  یبنت  امتشما  .هستممأمور خدا  .یغمبرمپ من

 به اعمالشو  کردارتولد تا انتها گفتار و  یابتدااز  .دهمیم یمتعلشما  بهخدا را  یند .دهمیم

در وجود  یاله علم یعنی .است شده شناخته اهلل روح جهت ینا. از است بوده معجزه صورت

 انستان  هتم بتاز   یکنول کند یمعرف یپاک بهخود را و مادر خود را  توانست که گرفتاو قرار 

 لقتب بدهتد و   متردم  افکتار  یلتحوو  یردبگخدا را از خدا  کامل یندبتواند  که یستن کامل

 یثیحتد  ضمن ع صادق امام .اندیدهنام اهلل یلخلاو را  که است یمابراه حضرت یبرا یگرید

. یتد ناماو را عبتد ختود    .بود یبندگ نشان ،دادع  یمابراه بهخدا  که ینشان یناول ،فرمایدیم

  اهلل رستول او را  .بتود   رستالت  ،نشتان  ینسوم .یدنام اهلل ینباو را  .بود نبوت ،نشان یندوم

 کته بتود   امامت نشان ینپنجم و یدهنام اهلل یلخلاو را  .بود یلیتخل ،نشان ینچهارم. یدنام

بتود   امامتت  ۀحوز بهورود  یابتدا که جا ینهمو در  دهمیمقرار  مردم امامخدا فرمود تو را 

 که یمکن بحث یبیتحبو  یلیتخل ۀدربار یقدر است الزم جاینا. در کرد یداپ خاتمهاو  مقام

 .است ترمهمباالتر و  یگریداز  یک کدام

و  خلّت .مفتخر شد یلیتخل نشان به ،شود انتخاب امامت به کهآناز  یشپ یلخل یمابراه 

بتا   کته  یمختصتر  یگانگیو  یتاهل یرو که استشما  دوستاناز  یدوست یمعنا به یلیتخل

شتما   یزنتدگ دارد در  اجتازه شتما   جانتب از  .شودیم یادزبا شما  آمدشو  رفت ،شما دارد



 

 

 کته  انستان  یمیصتم  دوستت . شتما باشتد   یزندگ محرم کارها یبعضدر  و کند مداخله

شتما   یزنتدگ شتما و   به نسبت. است فرزندانو  بچهو  زن ۀرابطمانند  انسانبا  اشرابطه

 یاو  یبسپاراو  بهخود را  یزندگو  خانه یدکل که کنیدیم یداپ یناناطمشما  .دارد یتاهل

استرار   بته  یاانتدازه تا  .یکن مسافرتو  یبسپاراو  بهخود را  بچهو  زنو  یزندگ مخارج

 یتمامشما باشد و  خلیفهیزندگدر  کهمقدار  آن به نه یکنول ،شودیم عارفشما  یزندگ

و  ختالل و  خلتو  یلخل. استشما  یلخل یدوست ینچن .یردبگ دسته بشما را  مقدرات

 ؛نامنتد یمت گتر  را اخالل هاانسان یبعض .اندمشتق ماده یکاز  کههستند  یکلمات اخالل

 یزندگشما و  بهشما.  اجازهو  اذن بدون، کنندیم مداخلهشما  یزندگدر  که یکسان یعنی

 یرادشتان ا کته این بته نظر  ؟چنانو فرزند تو  است ینچنتو  ۀبچچرا  .گیرندیم یراداشما 

را  هتا آن ،کننتد یم مداخله، کنند مداخلهدارند  حق که یااندازهاز  یشتربو  استجا هناب

 یگتاه نابجا دارد و  یراداتاو  شودیمشما وارد  یزندگ خاللدر  یعنی. نامندیمگر اخالل

 هتم بتا   کته  یمحبتت و  یدوست یرو ،خانهصاحب. از است مشروعو  مطلوب مداخله ینا

 ۀاجتاز و  اذن بته  مشتروع  ۀمداخلت  .شتود یمت  دادهاو  بته  یزندگدر  مداخله حق ،دارند

 مشروع یفیتک به که یکس. صاحبخانه ۀاجازو  اذن بدون نامشروع ۀمداخلو  خانهصاحب

در  استت  داده اجتازه و  شتناخته ختود   یزنتدگ  محرماو را  خانهصاحب ،کندیم مداخله

 اجتازه و  اذن بدون دوم یفیتک به که را یکس. اما نامندیم یلخل ،کند مداخلهاو  یزندگ

و  نشتان بعتد از   متعتال . خداوند نامندیمگر اخالل ،کندیم مداخلهشما  یزندگشما در 

و  زمتان  طتاغوت ختود را بتا    ۀمبتارز بتود و او   داده یتل خل یمابراه به که رسالت مدال

و  یدندجنگبا او  زمان اهل که یجائتا  یدگردان کاملو  کرد شروع یشکنبتو  یپرستبت

مفتختر شتد.    یلیتت خل نشان به رسالت لمرحل یلتکمبعد از  .انداختند آتش یانماو را 

 کته چنتان ختدا را   بنتدگان  توانستت  .کرداو باز  یرو بهرا  یبغ یدرهااز  یدرخداوند 

َّو َّ : »فرمایتد یمت  رابطه ینا. در کند مشاهدهرا   هاآنو بد  یکن احوالو  اوضاع  ،هستند

َّل َّذ َّک َّ ََّّیر َّنََُّّک 
 
َّال ََّّو ََّّوات َّم َّالسمََّّوت َّکَُّل َّم ََّّی َّاه َّبر َّا  یحکمهر  مال  یفیتک ینا بهما  یعنی ،«64َِّض 

 بته او را  و یتم داد نشتان  یمابتراه  بهرا  مردم هالکتو  نجات مال و  ینصبو  عزلو هر 

 یتا و  یبهشتت  انستان  ،یلدل چه بهو  چطورو  چگونهتا بداند  یمکردوارد  یزندگ مالکات

 .شودیم یجهنم

 یتیوضتع  کردخود تقاضا  یخدااز ع  یمابراه که است شدهوارد  رابطه ینادر  یثحد 

 ،یواقعت  کافر یا یواقع مؤمن ،هست که یحالرا در هر جا و در هر  یانسانهر  که کند یداپ
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 به ،مرد یا زن ،را یانسانهر  شد و برداشتهاو  چشم یاز جلو پردهتقاضا  ینابشناسد. بعد از 

 یتق طراز  هتا انسان که یخوببد و  روابط. شناختیم یماناو  کفر یقتحقو  یتن یقتحق آن

شتد.   آشتکار  یمابتراه  حضرت یبرا هایتواقعو  روابط ینا ،خود دارند یخدابا  یماناو  کفر

 ینشتان نفر، شتناخت  کافررا  هاانسان یبعض .دارند بشناسد که یقتیحق بهرا  مردم توانست

 یتن ا. کردند یداپ رونقو  رنگ ؛کرد یشاندعا، شناخت مؤمنرا  هایبعضمردند و  یفور ؛کرد

 یننفتر  بهشد. چند نفر  تکراربود  شده آشکاردر نظر او  که یتیواقع اساسو دعاها بر  یننفر

 یننفر بساط کهفرمود ع  یمابراه به. خداوند کردند یداپ رونقو  رنگ یگرد نفراتاو مردند و 

را و  کتافران  بالفاصتله  کته  نکردمآشنا  هایقتحقو  هایتواقع بهتو را  من .کن جمعخود را 

 بندگان به من. یبخواه یائیدن رونقو  رنگ ،صالح ینمؤمن یبرا یاو  یکن لعنترا  گناهکاران

از  توبته  همتان  یلدل بهتا  کنند یداپ گناهاز  توبه یقتوف که یروزتا  دهمیم مهلتخود  کافر

 فکرشتان  یزنتدگ و در اواخر  شوندیم گناه مرتکب یزندگ یلاوا. در کنند استفاده منعفو 

 یمهلتت و  فرصتت  کنمرا نابود  هاآن گناهبعد از  بالفاصله. اگر کنندیم توبهو  شودیم اصالح

 یتن ادر  گناهکتاران از  یتادی ز ۀعتد  .دهتم یم مهلت هاآن به شودینم یداپ هاآن ۀتوب یبرا

و  کفتر  بهتا آخر عمر  هم یکم ۀعد. کنندیم توبه و شودیم اصالح فکرشان مهلتو  فرصت

 آخترت  عتالم  بته  هاآن مقدرات و شومیم یوسمأ هاآن ۀتوباصرار دارند تا در انتها از  گناه

 انتقتام  ظتالم و  کتافر زود از  یلیخ .هستم یمکرو  یمحل یخدا من پس. کندیم یداپ انتقال

 بندگاناز  یبعضبسا  چه .من مؤمن بندگان طورینهم. دهمیم مهلت هاآن به بلکه گیرمینم

 طبتق اگتر بتر    ،خداست یاد به دائمو  کندیم عبادتخدا را  ینادارفقر و  یلدل به که مؤمن

 گناهکارو  یعاص ،برسانم قدرتو  ثروت بهو او را  کنم برطرفرا از او  ینادارتو فقر و  یدعا

بهتر  فشود یادترز فقرش یااگر در فقر بماند و  لیو کندیم یداپ یآخرت محکومت و شودیم

 آخترت  یزنتدگ در  است افتاده عقب یادن. اگر در کندیم یداپ توجهخود  یخدا به یشتربو 

را در  ینمؤمناز  یبعض صالح من پس .شودیم یشترببهتر و  اشیآخرت مقامات .افتدیمجلو 

در  یمابراه. دانمیم یشآساو  رفاهرا در  هایبعض صالحو  یگرد هاییبتمص یاو  ینادارفقر و 

 کتاران یتمعص یتمعص نتوانست ،شد آگاه هایقتحقو  هایتواقع به یااندازهتا  که حال ینا

 ختالل در  کترد  یتدا پ اجتازه  متعالاز خداوند  کهاین مثل .کرد یننفررا  هاآن .کند تحملرا 

 یتل خل مناسبت ینا به .را بشناسد هاانسان یبعض یزندگو اسرار  کند مداخلهخدا  یراتتقد

 بته خود را  بچهو  زنحاضر شد  که یجائتا  رفتباالتر  صفت ینااز  کم کمشد و  شناخته اهلل

. کند یقربانخدا  راهفرزند خود را در  یگانه یانبود بسپارد و  یشترب یابانیب که حرم ینسرزم

 اهتل  یبترا  که کرد یداپ اجازه متعالخداوند  جانبها از و صبر و استقامت هایفداکار ینابا 



 

 

و در  کننتد  یبتردار  نقشهاو  یزندگاز  یندگانآباشد.  یتقوو  یمانا یالگو یتقوو  یمانا

 : »فرمایتد یم. کندیم منعکس قرآناز  اییهآالگو را خداوند در  ینا. کنند حرکتاو  خط

ََّّام َّق َّم ََّّنم َّواَّذَُّاّتم َّو َّ
 
لم َّص  مََُّّی َّاه َّب ر َّا

 شتروع  یمابراه یپا یجانماز خود را از  یعنی یهآظاهر  «. 65

 شتده  واجب طوافنماز  رکعتدو  ،طوافبعد از  یمابراه مقامدر  مناسبت ینا به که یدکن

و  راه ،تکامتل  ختط خدا و  یسوبه حرکتدر  که است ینا یهآ یواقع یمعنا یکنول ؛است

ختدا   یستو هبت او و ماننتد او   مثل. یددهخود قرار  حرکت یالگورا  یلخل یمابراه روش

شتد   شروع یزماناو از  امامت اعمال. آثار و یدکن یداپخدا  به توکلمانند او  .یدکن حرکت

را  یقربتان و  حج مراسمو  کرد یرتعمخدا را  ۀخان .خدا سپرد حرم بهخود را  بچهو  زن که

 کهداد  نشانخدا  بندگان به همرا  کامل یقربان یک ۀنمونو  آموخت مردم به اکمل نحو به

 یشتتر گتاو و   یاو  یگوسفند فقطتنها  نه ،یدبگذر یددار چهاز هر  است الزمخدا  راهدر 

 .یدکن انتخاب یقربان یبرا

داد  انجتام ختدا   بته  معرفتو  علم یرو که یاعمالو  هایفداکار ینچن یکبا  یمابراه 

خود  بندگان امام عنوان به حج مراسمو  مناسکشد و خداوند او را در  امامت ۀحوزوارد 

 یعنتی  ؛یدکن شروع یمابراه یپا یجااز  ،خدا یسوهبخود را  حرکتو فرمود  کرد یمعرف

 مقتام با  یلخل یمابراههنوز  یکنول ؛یدبردار قدمخدا  یسوهباو  حرکت خطمانند او و در 

و در  معرفتو  علمو در  یفیتکو  یتکمدر  کامالًدارد. اگر  فاصله خیلیع معصوم چهارده

او  یلۀوسبه ،شدیم نازلخدا بر او  کامل یند ،بود خاتم حضرتمانند  یبندگو  اطاعت راه

دو  بته  حتال  ینعدر  یکنول ؛شدیم شناخته یغمبرانپ خاتم و کردیم یداپ خاتمه نبوت

و  جلتو افتتاده   یغمبرانپ یرسااز  بودهاو  یفداکارو  معرفتو  یتعلم به مربوط که درجه

 کته  بوده یلیتخل یکی نشاندو  آنو  ،یامبرانپ یسرئ یعنی ،شده شناخته یاءاالنب یخش

در  امامتت  یگردهستند بشناسد و  کهچنانرا  هاانسان یتواقعو  یقتحقداد  اجازهخدا 

 بته خود  ۀبچو  زن یمتسلو  کعبه ۀخان یبناو  حج مسئلهخداوند در  که بوده حج ۀمسئل

ختود در   یهستت  یتمام کردنفدا  یمعنا به کهخود  یبعج یقربان ینهمچنخدا و  ۀخان

 بنتدگان  حرکتت  یالگتو  عنوان بهاو را  حرکت خطو  افکارو  اعمال.خداوند  خدا بود راه

خود قرار  امامخدا او را  یسوبه حرکتدر  کهدستور داد  مردم بهو  شناختخدا  یسوبه

ََّّقام َّم ََّّنم َّواَّذَُّاّتم َّو َّ : »فرمود .دهند
 
 یمابتراه  یپتا  یجارا از  حرکت خط یعنی ،« ّل َّص َّمََُّّی َّاه َّبر َّا

 .اسالم یغمبرپ مقاماتو  درجاتو اما  .یدباشو مانند او  مثل یدکن یسعو  یدکن شروع

 :اهلل  یبحب یمعان

                                                           
 123سوره بقره،  -65 



 

 

 محبتت از  یبحب ۀکلم .شدند شناخته اهلل یبحب عنوان به عاطهار  ائمهبا  اسالم یغمبرپ 

 یبتا بتا   یمتی جاز حتاء   شتود یمت  یبترک کههستند  ماده یک ،احبابو حُبّ و  یتمحبوبو 

 یتن ا بته  اندیدهنام حبوبات هممغز گردوها را  یارا و  هادرخت هستهو  حبوبات ینا. مضاعف

 حبته و  دانته  ینهمت در  زراعت یک یاو  درخت یک یتموجودو  یقتحق یتمام که مناسبت

 حجتم از نظتر   گرچته  کاه مناما صد  ؛است گندم درخت تمام ،گندم ۀدان یک. شده یرهذخ

 مناستبت  ینا به .را ندارد گندم یتخاص یاذره یکنول ،است گندم دانهبرابر  یلیونم ینچند

 دانه ینا ،شودیم یرهذخ آن ۀهستدر  یا آن ۀحبدر  ،بوته یا درخت یک یتموجود یتمام که

 محبتت  یتن ا که یزمان.  زراعت یک یاو  درخت یک یتموجود تمام یعنی. گویندیم حبهرا 

 یبترا ختود را   یتت موجود یتمتام ختود را و   یهاارزش یتمام انسانو  کندیم یداپ یشنما

. نامنتد یمت  حُتب  ،است محبتاز  یجُنگ کهرا  یشنما ینا ،گذاردیم یشنما بهخود  محبوب

 هتا و عالقته  عشتق هتا و  محبت ۀهم شدن خالصه یمعنا به است قفل وزن به که حُب کلمه

از  یاقطره یگاه ،دارد که هایییفداکارو  رابطهخود از نظر  یخدابا  ارتباطدر  انسان. است

ختود   مال یلیونیمم یک. کمترو  یشترب یگاهو  کندیم بذلخدا  راهوجود خود را در  یایدر

 زحمتت  بته خدا  راهخود را در  یکم .کندیم بذلخدا  راهخود را در  جان یلیونیمم یک یارا 

دارد  هایفداکاردر  که یهدفو از نظر  اخالصو  خلوصاز نظر  هایفداکار یناو باز  اندازدیم

 یتت موجودختود را در   یتت موجود که رسدیم یجائ بهدارد تا  تفاوت یکدیگربا  یادز یلیخ

 بته  یتر تعب استهال  ینااز  .گیردیمرا  آن یجا یتهو ،رودیم یتمن .کندیم مستهلکخدا 

و  کنتد یمت خود را رهتا   یانسانو  یخود ارزش انسان یعنی. کنندیم هللابق اءَّبَّو  هللاَِّففناءَّ

 همهو خدا در وجود او  است یچه خودشدر وجود  خودش .کندیم یداپ یخدائو  یاله ارزش

 جلتوه  نته دارد  یختدائ  جلتوه جا  همه که شودیم مخلصو  خالصخدا  یبرا چنانآن. یزچ

 یستلطنت  حکومتت  تختت  یعنی ؛شودیمخدا  عرش انسان ،حالت ینا. در یانسانو  یخود

َّع ََّّنَُّح َّالرمَّ : »فرمایدیمو  کندیم یمعرف یسلطنت تختخود  یبرا که. خداوند متعالخداوند  َّل 

َّالع َّ  یتا باشد و  جواهرات یاءاش یراز ،یستن یاءاش جنساز  یسلطنت تخت ینا«.  66یو َّاست  ََّّرش 

 همته  هتا ینا .نتدارد  یارزشت او  یبراباشد  یدخورشمانند  ینوران یتخت یاباشد و  نقرهطال و 

 قتول  از ع امام یقدس یثحد. در است یدهآفر هاانسان یازن یبراخداوند  کههستند  یائیاش

َّأ ََّّی س  ُعینل ََّّ،تع الوََّّتب اِکَّهللاَّق ال : »گویدیمخدا  َّس   َّل ََّّو ََِّّض  َّعَُّس  ی ََّّنلک  و ََّّائ  َّی َّب د َّع ََّّل ُبَّق ََّّین 

را ندارد  یاقتل ینا .ندارد منبا  مناسبت ،عظمت ینا با هاینزمو  هاآسمان یعنی ،«67َّنؤم َّالُ 
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 کته  یمرکز ،دارد منبا  مناسبت که یمرکزتنها  .یرمبگجا  آنو در  کنم یهتک هاآن به که

 یتک اگتر متا    . متثالً است مومن ۀبند قلب ،کنمیم یهتکجا آن بهو  گیرمیمجا جا در آن

 یاتتاق  یستتی با ،یمکنت  دعوت خودمان یاخانه مملکت بهرا  یمملکت شاه یزیاعز یهمانم

 یبرالذا  ؛با او باشد متناسب که یگرید یفاتتشر یاباشد و  سلطان آن مقام یقال یمبساز

 ،ستلطان  آن گتوییم یم. کنیمیم ینمعرا  هاکاخقصرها و  ینبهتر سلطان یکاز  یرائیپذ

 .اوستت بتا   متناستب  عتالم در  یزیچ چه یاو  یکس چهو  یجائ چه .است متعالخداوند 

تا  بهشت یقصرهاو  هاباغمانند  یقصرو  یباغ یاو  ستارهو  یدخورشمانند  یمبساز یتخت

 یجتا  ،فرمایدیم یثحد ینا. خداوند در یمکن مالقاتجا در آن یساعترا  متعالخداوند 

 است متعالخداوند  به عارف که است مؤمن قلب .است مؤمن بنده قلب فقط من مناسب

 فرمتان  یعنتی  .خداست عرش ،مؤمن انسان ینا پس .دارد خشوعو  خضوعو در برابر او 

 یحکمو  یدستور وقتهر . شودیم ابالغ عالم مردم بهاو  عملاو و  یانباو و  زبانخدا از 

 شتناخته ختدا   حکتم  حکتم  آنباشتد   یغمبتر پو  امام قولاز  ،شودیم ابالغ مردم به که

متأمور   کته شود  گفته یکسان قولاز  یا آدمخود  یرأ به حکم همان ینعاما اگر  .شودیم

. یستت نختدا   حکتم  ،حکتم  آن ،ندارند یتوصاو  یتوال یاو  نبوت عنوانو  یستندنخدا 

و  یتد بخواننمتاز   یدبگو مردم به یمنافق یا کافراگر  پس. باشدیمخدا  حکم یهشب گرچه

 منتافق و  کتافر از  کته  یاحکتام  ینچن به هاانسان، یدکن خدمت یکدیگر به یریدبگ روزه

 یتک دستور  به یراز. شوندینم بهشت مستحقندارند،  یآخرتاجر  کنند عمل شدهصادر 

 : »فرمایتد یم قرآنخداوند در  مناسبت ینهم بهدستور خدا.  به نهاند نماز خوانده منافق

ّ َِّ ََّّنم ََّّق َّل َّا َّ َّب تتو   بته ختدا   یتر غاگر از  .رسدیمتو  بهاز خدا  که است آن حق یعنی، « 68ک 

 شتناخته خدا  حکم یکنول ،است انفاقاتو  خدمات یاو  روزهدستور نماز و  گرچه ،یدرس

 مستتحق  و شتوند ینمت ختدا   یند به ینمتد دستورات آن یاجرابا  هاانسانو  شودینم

و  رکن ینب یانساناگر  فرمایدیم امام که یمدار یثحد مناسبت ینهم به. یستندن بهشت

متا   یتوال یکنولبماند  یباقاز او  یاستخوانو  پوست که کند عبادتقدر خدا را آن ،مقام

 ختط او در  یراز ؛شودیم جهنم یرسراز عبادت همان یرمساز  ،باشد نداشتهرا  یتالب اهل

 راهدر  نته  است کرده حرکت یراههبدر  .نگرفتهخدا باشد قرار  یاءاولبا  وحدت که یدتوح

 یتا و  یتری بگ روزهو  یبختوان نماز  دادهتو دستور  به یکس چه یدبگواو  به یکسخدا. اگر 

 ختودم  یتد بگو کته ایناز  یرغ بهندارد  یجواب هندوستان مرتاضانمانند  ،یبکش یاضتر

 یغمبتر پ یوصت  یاخدا  یغمبرپندارد.  یاله یترسم که کند یمعرفرا  یانسان یاو  خواستم
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در  و ننمتوده خدا  اطاعت یگرد یهاعبادتو  روزهنماز و  احکام ینهماو در  پس. است نبوده

 چهتارده  ینهمت  کهرا  کامل انسانخداوند  مناسبت ینا به. است نکرده حرکتخدا  یند راه

بر  هاآن اعمال بهو  هاآن زبان به ،هاآن راهاز  یعنی ؛شناختهخود  عرش ،هستند معصومنفر 

در  کتس و هر  خداست ۀبند ،یردگقرار  هاآن یتوالدر  کس. هر کندیم حکومت مردم یرسا

 که یانسان ینچن یک. است یطانش یاخود و  ۀبند بلکه ؛یستنخدا  ۀبند ،نباشد هاآن یتوال

 بته . خدا خداست دستو ابزار  اسباب ،است متعالخداوند  ۀاراددر  مستهلک یفیتک ینا به

. یستد بنو خودش کهاین نه نویسدیماو  قلم به. خدا یدبگو خودش کهاین نه گویدیماو  زبان

 یک. است شده مخلصو  خالص یتعالو  تبار خداوند  اطاعت. در نمودهخود را رها  یتخود

و  یننتدگی آفر یهتا نقشته  یتمامرا و  خلقت عالماگر  یعنی ؛است اهلل یبحب یانسان ینچن

و  حبته  ،استت  اهلل یتب حب که یانسان ینا ،یمکن یهتشب یزراعت یا یدرخت بهخدا را  یتیترب

 .کنتد یمت  خوشه به یرتعب ،مؤمنخداوند از  مناسبت ینهم به. است یمعظ ۀشجر ینا ۀهست

َّ : »فرمایدیم ََّّم َّّل  َّنبَُّسََُُّّکّ ََِّّف  بمَّائ ة   بته  یتر تعب سنبله ینا .دانهصد  یاخوشهدر هر  یعنی، « 69ة َّح 

و  اعمتال ختود، ندارنتد.    یتت خودخود  سکناتو  حرکات تمامدر  ائمه. لذا است شده مؤمن

و  یگفتت  ینچنت چرا  کهندارد  یرادیا هاآنبر  یاذره. خداوند است حجت افکارشانو  اقوال

وجتود   ۀحبت  ،اهلل یتب حب پتس  .گیردیم یرادا یگاه یغمبرانپ یرسابر  یکنول ،یکرد چنان

 ،ستالمت و  یرتتدب و  قدرتو  حکمتو  علم ،و اسماء خدا صفات یتمام. است متعالخداوند 

را  هاآن. خداوند است شده گذاشته یشنما بهو  شده خالصه کامل انساندر وجود  هاینا ۀهم

 است کرده کامل یعنی ،نموده ختم هاآن یلۀوسبهخود را  یند.  دادهقرار  کائنات ۀهم یالگو

 است ینا. گذاردیم یشنما بهو  کندیم کامل هاآن یلۀوسبه همخود را  حکومت طورینهمو 

 .است شده یدهنام یامتقخدا  یند یایاح یبراو  حکومت یبرا هاآن یامقروز  که

 

 زمتان  امتام   حکومتت  ینته مد بته  ائمته  یرمس از و خاتم یاءتاحضرتانب یرمساز  چگونه

  : رویمیم

 

و  یگرد یغمبرپ به یغمبریپاز  .کندیم یمترسرا  یاءانب حرکت خط ع امام جمالت ینادر   

 یغمبتران پ یلۀوست بهها امت یادورهو  زماندر هر  طورینهم .یگرد یوص به یغمبرپ ییوصاز 

تتا   کنتد یم یداپ قوت شعورشانو  عقل .فهمندیم یشترببهتر و  .روندیمجلوتر  یقدمخود 

( ینزمت  ۀکر یهاجادهها و مانند راه یخطوط نههستند  یختار یغمبرانپ که) حرکت خط ینا
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خود و بتا   یماناو  علمبزرگوار با  آن. اکرم رسول حضرت مبار وجود  به شودیم یمنته

 یتمتام  حرکتت مقصتد   ،ختود  حکومتو  یاستیس یهابرنامهخود و با  یرتدبو  یاستس

 یستو ه ب راه گذشته یغمبرانپو وجود  است علمبزرگوار شهر  آنوجود  .است یغمبرانپ

یَّع ََّّو ََّّمل َّالع ََّّین ةَُّد َّم ََّّان َّأ َّ» :را فرمودند جمله یناخود  ۀ. لذا درباراستشهر  اُِب َّب ََّّل 
شتهر   من «.70َّ

 .استشهر  آن در ع یعلو  هستم علم

 ،متعالخداوند  یتیتربو  یحکومت یهابرنامهخدا و  کامل یندخدا و  کامل علم یعنی 

بزرگتوار   آن یلۀوست به یاله حکمتو  علم کهاین بهو نظر  گرددیمظاهر  یشانا یلۀوسبه

 کمتال  یمعنتا  به نبوت ختم. گرددیم ختم حضرت آن یلۀوسبه هم نبوت ،شودیم کامل

 یاو  کتابت آن یا صنعت آن که است یزمان یزیچهر  ختم. نبوتحد آخر  نه ،است نبوت

 استت  تمام یمهن یادارد و  ینقص که یزمان. تا شودیم ختم کاملطور  بهتا انتها  برنامه آن

 استت  الزمو  گرددینم ختم ،باشد کسر نهایتیبدر  یاقطرهو  یاذرهبرابر  که یزمانو تا 

را  هتا یکستر  آن یایدببگذارد تا  یگرد یانسانرا در انتظار ظهور  مردمباز  متعالخداوند 

 کاملخدا  یند که شده نبوت ختم جهت ینا. از یدنما ختمخدا را  یندو  کند جبران هم

 هتا آن ۀهمت  ،خواستته و  داشتته  حکمتت و  علمخدا از  چهآن یابود و  الزم چهآن، شده

 یتدا پ یگتری د کامتل  انسان یندهآو اگر در  گرفتهقرار  مردم یاراختدر  یغمبرپ یلۀوسبه

 کامتل  انسان ینا .گرددیمظاهر   ،کامل است یانسان که ع زمان امام شخصمانند  ،شود

 استالم  یغمبتر پ بهو  مانده یباقدر انبار خدا  که یاوردب یحکم چهو  ینید چهو  یعلم چه

ّ َِّ ََّّةَُّم َّلک  ََّّتممَّت َّ : »فرمایدیم یند یفتعرخداوند در  ؟است یدهنرس َّب ختدا   یتن د یعنی، « 71ک 

 نبوت ،است شده کامل قرآن نزولخدا با  حکمتخدا و  علم کهاین مناسبت بهشد.  کامل

 کتدام هر  هاامام یین والنب خاتم ،اکرم یغمبرپو  الکتب خاتم ،قرآن ینا. یدهگرد ختم هم

نمودنتد و در   کامتل  هتا انسان یتتربو  یمتعلو  ی تبلخدا را از نظر  یند. یینالوص خاتم

 یتاده پ کتامالً  یوقتخدا  یندو  کنندیم یادهپ کامالًخدا را  یند هم حکومتاز نظر  یندهآ

 کامتل  هتم  متردم  یزنتدگ  ،دانستته و  خواستهخدا  که گرددیماجرا  چنانآنو  شودیم

 کته  گوینتد یمت  یتا دن جهت ینارا از  یادن. یبهشت یزندگ یعنی کامل یزندگو  گرددیم

 آخرت جهت ینارا از  آخرتهستند و  مشکالتگرفتار  مردمو  است ناقص مردم یزندگ

و  یعلمت و هتر   رسدیمخود  کمال به یحکومت. هر است کامل مردم یزندگ که گویندیم

 یرمست در  هتا آن یعلمت  قتدرت  ،طب علمعلماء  که است یزمان. گرددیم کامل یصنعت
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 یجتوان  بته را  یتران پو  کننتد یم زندهرا  مردگان که رودیمباال  قدرآن ع زمان امام یتترب

 یتن اهستتند. در   یتاء انب حرکتت  ختط مقصد  عاطهار  ائمهخدا و  رسول پس. گردانندیبرم

 بته را  هاآن کهاینتا  یداد حرکت یغمبرانپ یرمسرا در  مردم ،خدا یا که خوانیمیم جمالت

. یبود کرده انتخاب خودت کهبود  چنانبزرگوار  آنو  یدیرسانخود  یبنجخود و  یبحب به

 کته  یغمبتران پ یعنتی  ،یانصوف لهم یتمام یصافبود و  مخلوقات یتمام یآقاو  یدس. یبود

 رحمتت و  خالص نبوت یعنی ،است شدگان صاف آنبزرگوار از  ینا ،تو هستند شدگان صاف

 نبتوت  ۀشتجر از  کته بود  یاثمره ینبهترو  خالص کامل یندو  خالص حکمتو  علمو  خالص

او را  ینمتود  یهتکاو  به کهبود  یانسان ینبزرگوارتر. یکرد یمعرف عالم اهل بهو او را  یدیچ

و  شترق . ینمود مبعو خود  بندگاناز  انسو  جنو او را بر  یداشت مقدم یغمبرانپ یتمامبر 

خود را  براق. یداداو قرار  حکومتو  یتوال شعاعرا در  افکار غربو  شرق یارا و  عالم غرب

 عتالم  یانتهتا  بته را  انستان  یته ثانو  آن یتک و در  استالسماء  یطو  االرض یط مرکب که

متا   علتم و  یدیرسانخود  علم بهاو را  علم یااو را و  روح .یداداو قرار  یاراختدر  ،رساندیم

در  کته  یترست و  رعبو او را با  یدیبخشاو  به آدمو  عالم خلقت یانتهارا تا  یکونو ما  کان

امتر او   بته متأمور   ،یکائیتل مو  یتل جبرئ ،را فرشتگان .ینمود یاری ،یانداخت دشمنانش دل

 یاناد یتماماو را بر  یند که یداد وعدهاو  بهو  یکرد یاری فرشتگان یلۀوسبهو او را  ینمود

 گرچته  ،یدهت او قترار   ینتی د حکومت شعاعرا در  یتبشر تمامو  یگردان یروزپ عالم اهلو 

 ،جمتالت  یتن ا. در دارنتد ینم دوست حضرت آن یبرارا  یروزیپو  فتح ینچن یک ینمشرک

در  که یتوجه جالب نکات. دهدیم یحتوض مردم یبرابزرگوار را  آن یروانو  یروح خصائص

و  دانتد یم آدمو  عالم خلقت ۀشجر ۀثمر ینبهتربزرگوار را  آن کهاین یکی است جمالت ینا

 حضرت آن یپا یرز ،عالم مغربو  مشرق کهاین یگردو  شناسدیم پاکانو  صافان همه یصاف

و  یریست  معراج، « بروحه عرجت»  ۀکلمبا  که است براق یرتسخ سوم مطلبو  گیردیمقرار 

و  عتالم  خلقتت  یانتهتا تا  یندهآو  گذشته علوم یگردو  دهدیم شرحرا  حضرت آن یتکامل

 جمتالت  یتن ا. در فرشتتگان  یلۀوسبه حضرت آن  یتتقوبزرگوار و  آن نصرت یفیتکو  آدم

 ۀثمتر  ینتتر کاملو  ینآخر که کنندیم یهتشب یدرخت بهرا  آدمو  عالم خلقت عاطهار  ائمه

 یستتند ن هادرخت به صورتظاهراً  گرچه هاانسان البته. گذاردیم یتبشر یاراختخود را در 

بتا   ارتبتاط از نظر  یکنول ،آورند وجودبه یاساقهو  یشهر یاباشند و  داشته یبرگو  شاخه که

 ارتبتاط از  ارتباطشتان  ،یکتدیگر  یتۀ تغددر  کمتک و  تعاونو  یکدیگر به یاجاحتو  یکدیگر

 » :فرمایتد یمت دهر  سوره. خداوند در است تریقو یلیخ یشهرو  تنه به هادرخت یهاشاخه



 

 

را در  هتا آن شتدت  بته و  یمکرد خلقرا  هاانسانما  یعنی، « 72هَُّس َّأ ََّّدان َّد َّش ََّّو ََّّاهَُّقن َّل َّخ ََّّنَُّن َّ

 یکدیگربا  یاجیاحتو  یارتباط چنان یک هاانسان. یمدادقرار  یکدیگربا  ارتباطو  اسارت

و  تکدهد و بخواهد  انتقالو صحرا  یابانب بهخود را  یزندگ هاآننفر از  یکاگر  کهدارند 

 هم یوحش یواناتحبرابر  یدشا. گیردیمصفر قرار  یرز یادر حد صفر و  ،کند یزندگتنها 

 بته  ،مربوطنتد  یابانبصحرا و  به یماًمستق یواناتح یراز ؛دهد ادامهخود  یزندگ بهنتواند 

 بته  یتاج احت بدونو  شودیم آمادهو صحرا  یابانبدر  هاآن یروز. یستندن مربوط یکدیگر

 یرمست را از  یانسانهر  یزندگخداوند  یکنول ،کنندیم یهتغذصحرا  علفاز  یتفعالو  کار

مواد  صورت بهرا  یزندگ یهاولمواد  .کندیمدائر  هاآن کمکو  یگرد یهاانسان به یاجاحت

 نمودهواگذار  هاانسان به انتفاعو  استفاده یتقابلرا تا  آن اصالحو  یدآفر یعتطبدر  خام

از  یکتدیگر  به هاانسان ۀرابط پس. کنند آماده یکدیگر یبرادارند  الزم آنچه خودشانتا 

 شتجره  یتک  ینشآفتر  کتل . است تریقوو  ترمحکم درخت ۀتنو  شاخه ارتباطو  اتصال

 صتورت  بته ظهور  یابتدارا از  هاانسان. است انسان آن محصول ینبهترو  ینآخر .است

 آن هتای یتوه م یتا و  یتانستان  ۀشتجر و  بترگ و  گتل  توانیمیم ،تکامل یانتهاتا  انسان

هستند  ینمؤمن هاینبهتر ،هاانسان یناند و از اخلق عالم ۀشجر ۀثمر هاانسان. یمبشناس

 عنتوان  بته  کههستند  یغمبرانپ هاینبهتر ینمؤمنو از  شوندیم یمانا روح بهمجهز  که

 .هستتند  اولتوالعزم  هاآن ینبهتر یغمبرانپ یانمو در  شوندیم انتخاب یمانا اهل یمرب

 ینبت را از  گنتاه و  کفتر . کنندیم عوضرا  یزندگ یرمسخود  یامقبا  که یقو ۀاراد صاحب

 مختلف درجاتدر  که اوالوالعزمنفر  پنج یناو از  دهندیم رواجرا  یتقوو  یمانا .برندیم

 تکامتل  ششتم  کتالس در  و شتده  شناخته االنبیاءیخش که هاآن ینبهتر ،گیرندیمقرار 

 مبتار  وجتود   ه،شجر ینا ۀثمر ینترکاملو  ینآخرو  است یلخل یمابراه حضرت ،است

در  ،اطهارنتد  ائمته  کته او  ینانجانشت و  حضرت آنلذا  .باشدیم ص اکرم رسول حضرت

 حرکتات  بته  هاانسان یعنیاند شده شناختهمقصد  عنوان بهبشر  یتکامل حرکات یرمس

 بته  یعرفانو  یعلم وصولبرسند.  هاآن بهتا  دهندیم ادامهخود  یمانیاو  یعلمو  یفکر

و  کردنتد یم حرکت هاآنیابببدانند تا امروز در  که یرندگقرار  یوضع. در کنند یداپ هاآن

 یحکتومت و  یتتی ترب یشوایپ عنوان بهرا  هاآنرا شناختند و  هاآنبعد  به ساعت ینااز 

شهر  به یهتشبرا  خودش حضرت که یدندرس رسول علم ینۀمد همان به .نمودند انتخاب

خود ه ب و خود خودکار هاانسان که یشهر یعنی، « الع ملَّینةمد»  :فرمایدیم .کندیم تمدن

 یتمتام  به مطلق نظام یناو در  کنندیم یداپ مطلق نظام، یآزادو  علم یتحاکم یرمساز 
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 یتاج احت تمدنو  نظام یجادا یبرا هاانسان که یزمان. تا رسندیمخود  یمعنوو  یمادمقاصد 

 استت  رستول  علتم  ینتۀ مد نتام ه بت  کته  یشهر بههنوز  ،باشند داشته حکومتمأمور و  به

را  هتا آنباشد و  سرشان یباال یمأمور است الزم که اندکودکستان کود مانند  .اندیدهنرس

 ینتۀ مد همتان  کته  یدندرست  مطلق دانشو  علم به که یزمان. اما کندو فساد آشنا  صالح به

 نه ،دارد یتحاکم هاآنبر  علمبعد  به ساعت ینااز  ،خدا رسول یتوالشهر  یاو  است فاضله

 .یگرد حاکم یک یاو  انسان

 یزنتدگ و فساد  صالحخود  علم به یعنی ،کندیم یتحاکم انسانبر  انسان علم که یزمان 

 دستت ه ب مطلق یتامنو  نظام ،مطلق یآزاد ینعو در  کندیم یداپ مطلق یآزاد ،فهمدیمرا 

 استت  یزمان ،اندیدهنام فاضله ینۀمدرا  آن که یحکومتو  یحال ینچن یک یدایشپ. آوردیم

 .اطهار شتوند  ائمهو  یغمبرپ یتروحان به متصل ،عرفانو  علم یروین به هاانسان یا انسان که

 ینآختر و  ینبهتتر  هاآنو  باشدیم هاانسان یعلمو  یتکامل حرکتمقصد  هاآن یتوال پس

 هستند. آدمو  عالم خلقت ۀشجراز  هثمر

 بته را  هتا انستان  یرساو  کندیم یمعرفمقصد  عنوان بهرا  هاآن ء،سبا ۀسورخداوند در  

 تکامتل  خط ینمسافرخداوند  .رساندیممقصد  بهرا  هاانسان که یروستائ یاو  یابانب صورت

 یبزرگت شهر  یسوبهو صحرا  یابانبدر  که کندیم ینیمسافر به یهتشب یفهشر یۀآ ینارا در 

و  لختت  یابانباز  که دهدیمدستور  ینمسافر به. کنندیم حرکت کنند یزندگ توانندیم که

 یشتهر و  یروستتائ ، یلومتریکهر چند  که یراهاز  بلکه ،یدنکن حرکتمقصد  یسو بهعور 

. یدبرست  بتزرگ شتهر   بته تتا   یریتد بگ یرونو  یدکن ینتأمخود را  یغذاو  آب یدبتوانباشد. 

و  آبفاقتد   کته و عور  لخت یهاآنیابباگر از  ،کنندیم حرکت یشهر یسوبه که یئهاانسان

اگتر از   یکنولت  ؛شتوند یمت  هال  بزرگشهر  به یدنرساز  یشپ ،کنند حرکت است یآباد

 یاتح یدتجد توانندیم ،باشد یروستائ یفرسخدو  یا یفرسخ هرسر  که کنندعبور  یاجاده

 صادق امام یرتفس طبق یفهشر یۀآ ینادهند. در  ادامه خودشانسفر  بهو  یرندبگ یرون .کنند

ُمَّاَّلن َّع َّج َّو َّ : »فرمایدیمخداوند  که ع م َّیر َّالُق َّی َّب  َّو َّب یّن  َّال ی اَّرة َّاه َّظ  َّی َّرقُ َّاکن  ِ َّب ََّّیت  ف  ِان  َّق  دم َّی َّسم الََّّو 

ُیوا َّی َّل ََّّای َّف ََّّس   کته  برکتبا یشهرها آن فرمایندیم اسالم یهعل صادق امام. «73َّی َّن  أ م ََّّما َّایمَّأ ََّّو ََّّال 

و  حکومتت  ،برستند  آرامتش و  یشآستا  بهشهر برسانند تا  آن بهاجبار دارند خود را  مردم

 ینا به مردم یوقت که باشدیمما  یتوال یرۀدا ،برکتشهر با آن. است صمحمد  آلما  یتوال

 یزندگ به یلتبد ،است مشقتو  رنجبا  توأم که هاآن یائیدن یزندگ کردند یداپ انتقال یرهدا

هتا  و مترض  مترگ و  هتا یکمبتود و  یکمو  هایبتمصها و و غصه هاغم. از شودیم یبهشت

                                                           
 18سوره سبإ،  -73 



 

 

در  کته  یافتراد  ،متردم ما و  ینبخداوند  یکنول ؛گیرندیمقرار  کامل یتامندر  .رهندیم

 صتورت  بته افتراد را   یتن ا ،انتد گرفته یهماما  مکتباند و از شده یتتربما  یتوال مکتب

 بته انتد.  شتده  واقعما  یتوالو  مردم ینب که کندیم یمعرف یکوچک یشهرهاروستاها و 

 دهتد یمدستور  اندیدهرس بلوغحد  به تازههستند و  مسافرت یابتدادر  که یئهاانسان

 یراهنمتائ  بزرگ یشهرها بهشما را  قدم به قدم که یعلمائو  هاانسان ینهم یرمساز  که

 غارتگرانو  دزدان یراس که یدنکن حرکتو عور  لخت یهاآنیابب. از یدکن حرکت کنندیم

و عتور   لختت  یهتا آنیابت ب به یهتشبرا  یاسالمضد  یا یاسالم یرغ یهامکتب. شویدیم

اطهتار   ائمه یرهبر به یاسالمو  ینید یهامکتب یکنول است علفو  آبفاقد  که کندیم

مقصد  بهرا  انسانتا  گذردیمآباد  یشهرهااز روستاها و  که کندیم یراه به یهتشبرا  ع

 یاله بزرگشهر  آن به یدشدوارد  یپرستبتو  بت یقطراگر از  مردمشما  یعنیبرساند. 

 یتق طراز  یتا و  شتود یمت  غتارت  یمانتتان او  یتن د .شویدیم هال  راه یتو .رسیدینم

 ،استثمارگران یرساو  یهودیتو  یحیتمسمانند بودا و  خرافاتبا  توأمو  باطل یهامکتب

 یتانستان و  یتن د یۀسرما .شویدیم غارت راه یتو همباز  ،یدشدوارد  هاآن یقطراگر از 

ختود را   که یدشووارد  یمسلمانان مکتبو اگر از  رسیدینم یجائ به .گرددیم غارتشما 

 بته و  شتوید یمت  غارت هم راه ینادر  .اندرفته انحراف بهو  اندکردهجدا  یتوال مکتباز 

و  یدشتو ما وارد  مکتب دانشمندانعلما و  یرمساگر از  یکنول رسیدینمما  یتوال مکتب

 کته هستتند   یروستتائ  همانمانند  هاآن. یدکن استفاده یعهش یعلما یتتربو  یتهدااز 

علما شما را  ینا. یگرد یروستا بهروستا  آنو از  کنندیم یتهدا یگرد یروستا بهشما را 

را  چته آنو  آموزنتد یمت شتما   بته انتد  خود دانسته چهآن. کنندیم یتهداما  مکتب به

 ختط تنها  یدبدانتا  کنندیم یتهداما  یثاحادو  یاترواما و  مکتب بهاند شما را ندانسته

در  .استت  یعهشت  مکتتب علمتاء   خط ،رسیدیمما  حکومت به سالم راه آناز  که یراهو 

شتما را   بلکه ،شودینم غارتشما  یمعنوو  یماد هاییهسرما. شویدینماستثمار  جاینا

 یتوال حصن همان که ع یعلو اوالد  یعل یتوال یرۀدا بهتا  کنندیم یتهدا قدم به قدم

 برسانند. ،است متعالخداوند 

َّی  ل ََّّای  ف ََّّوایَُّس َّ : »فرمایدیمخداوند  که یفهشر یۀآ ینادر  کهطور همان  َّی َّن  أ م ََّّم ا َّایمَّأ َّوََّّال 

و  فهتم شتما و   دانششما و  عقل هاییهسرما یدکن حرکتما  یسوبهاگر  یرمس ینااز  ،«

 کته  شتوید یمت  یتهتدا  ائمه مکتب به امانو  امنو در  سالم .شودینم غارتشعور شما 

 آخرت عالمو  بهشتشهر  همانو  است اکرم رسول علم فاضله ینۀمد همان هاآن مکتب

 قائتل ختود   یمعنتو و  یمتاد مقاصتد   یتمتام  بته و  رسدیمجا شما در آن فرج که است



 

 

 ،و الحتاد  کفرو  گرییماد یهامکتب که است شده تجربهامروز  بهتا  یقتاًحق یراز. شویدیم

 یهتا مکتتب  .کشانندیم ذلتو  یبردگ بهرا  هاآن عاقبتو  کنندیمخدا را استثمار  بندگان

قترار   خاشتا  و  ختس پتر از   خشتک  یهتا آنیابت برا در  هاانسان هم یهودیتو  یحیتمس

 عاقبتو  شودینمشما  بهره یزیچ موهوماتو  خرافاتجز ه ب هم هامکتب ینا. در دهندیم

 ،هتا یشتافع و  هتا یمتالک و  هتا یفهابوحن یهامکتب. شویدیم هال  ینادانو  جهل یواددر 

 یتن ادر  ،انتد اطهار جدا شده ائمه یتوال مکتبو از  دانندیم مسلمانخود را  که ییهامکتب

 یتن ا یشتوایان پ. یستن یزیچ هاینادانو  جهلها و بدعت به شدنجز مبتال  به هم هامکتب

 عاطهتار   ائمته و بتا   کردنتد ینمجدا  یتوال خطخود را از  ،بودند عارفو  عالماگر  هامکتب

 یۀسرما کههستند  هائییقالطر اعقطّمانند  هم هاآن بلکه ؛داشتندینمروا  رقابتو  حسادت

. تنهتا  کشتند یمت استتثمار   بهرا  هاآنو  کنندیم غارترا  مستضعف ینمسافر عقلو  یند

از  یاذرهو  کنتد یمآشنا  یاله یاسالم یعال اصول یک بهرا  هاانسان که بخش یاتح مکتب

 بته  یممستتق  ۀجادو  روشن راهرا از  هاانسانندارد و  راه آندر  بدعتو  موهوماتو  خرافات

 متذهب  دانشتمندان علما و  یرمساز  یعهش مکتب ینهم ،کندیم مربوط عاطهار  ائمه یتوال

 مکتتب  بته  هتم را  مردم .کنندیم یفهوظ انجام یاءاولو  یاءانب خطدر  یفهطا ینا. است یعهش

تتا   دهندیمقرار  زمان امام یلۀوسبه ،فرجرا در انتظار  هاآن .کنندیم یتهدا یاسالم یلاص

 یتل تحودر انتها  .یدوارام یشترببهتر و  هایندهآ بهگردد و  ترروشن مردم یدام چراغهر روز 

 متردم  یزنتدگ از  مشکالتو  رسدیم یجهان فرج موقع ینا. در شوند ع زمان امام حکومت

 .گرددیم برطرف

  

 فتتح  افکتار  غرب و شرق و عالم غرب و شرق ،معصوم امام یرهبر به اسالم یند یرازمس

 : شودیم

 

 آن اطاعتت را در  عتالم  غترب و  شترق  ،فرمایدیم که است جمله ینا دوم مطلبو اما   

 آوردهختدا   جانباز  که ینیدبا  حضرت آن یعنی .دهدیمبزرگوار قرار  آن یندو در  حضرت

بزرگتوار   آن یتحاکمو  حکومت یرۀدااز  کس یچهخواهد بود.  عالم غربو  شرق فاتح است

 ،یتات معنوو  یتات ماداز  ،طلبتد یمت  چهآنبخواهد و  چهآن کسهر  یراز ،نخواهد شد خارج

از نظر  هاانسان. شودیم ینتأم عاطهار  ائمه یرهبر به اسالم مکتبها در خواهش آن یتمام

نتد،  امختلتف  یتات ماددر  کهطور دارند. همان اختالف یکدیگربا  یمعنوو  یماد هاییهسرما

 تواندیمنفر و صد نفر را  دهخود  ثروتبا  هاآناز  یکی. کم یگریدو  است یادز ثروتش یکی



 

 

 بته  یمبرست تتا   کنتد یمت  ادارهرا  یتادتر ز یتت جمع ،یشترب ثروتبا  یکی آنو  کند اداره

 اهتل  یتمتام  تواندیمدارد.  قدرتو  ثروت عالم اهل تمام یاجاتاحتبرابر  که یثروتمند

. کنتد  برطترف  یتبشتر  جهتان را از  ینادانفقر و  .برساند حوائجشانمقاصد و  بهرا  عالم

 یستو هب عالم اهل یتمام که کندادعا  تواندیمشود  یداپاگر  یثروتمند ینچن یک یدشا

 کامتل  قتدرت و  ثتروت  بته  کتدام تا هر  یرندبپذاو را بر خود  یتحاکمو  کنند حرکتاو 

در  است الزم سالصد  مدت طولدر  عالم اهل یتمام یبرا که یثروت یدکن فرضبرسند. 

 ادارهرا  هایتجمع یتمام سالتا صد  تواندیماو  پس، است گرفتهنفر قرار  یک آن یاراخت

 ینهم به یماد یهاثروتمانند  هم یمعنو یهاثروتسازد.  برطرفرا  ینادانو فقر و  کند

 استت  یزانتی م به هاآن یفکرو  یعلم وسعت هایبعض. است یلتقلو  یرتکث قابل یفیتک

 به رسدیمتا  یشتربو  یشترب هایبعضو  کنند اداره توانندیمنفر را  یستدوصد نفر و  که

 است نهایتیب اشحوصلهو صبر و  استعدادشو و  یعلم ثروت که یقدرتمنددانشمند و 

از  یتبشتر  یتمتام  یشتوای پ من که کندادعا  تواندیم یدانشمند ینچن یکو نامحدود. 

 بته  یمعنتو و  یمادرا از نظر  هاانسان یتمام توانمیمبود و  خواهمتا ابد  ینآخرو  یناول

 ثتروت  ینچن یک صاحب که یکس البته. برسانم حکمتو  علمو  قدرتو  ثروت نهایتیب

 یترا ز ؛کنتد یمت  یتدا پ یتحاکمو  یتوال حق هایتجمع یتمامباشد بر  ینامتناه قدرتو 

 بته باشتند عددنتد و عتدد     چته هر  یکنول ،یلیاردم یلیاردهام ،یادندز گرچه هایتجمع

 ،بتر عتدد   نهایتیب یمتقسدارد.  یتحاکمبر اعداد  نهایتیبجا  همه. رسدینم نهایتیب

 بته  متصتل و بودنتد   یغمبتر پ کهاینبا  گذشته یغمبرانپ. لذا است نهایتیب قسمت خارج

محدود بتود.   یتشانجمعو  مکتبشانو  یتشانحاکم حال ینعدر  ،بودند یاله یضف منبع

 متدت  ظترف  مملکتت  یکشهر و  یک یغمبرپ یا سالصد  مدت ظرفروستا  یک یغمبرپ

 یرمست از  یکنولت  استت ختدا نامحتدود    قدرتو  ثروت گرچه ،سالو صد  سال یستدو

ماننتد   گیترد یمت قرار  مردم یاراختمحدود در  به طور یکبارو  تنگ یهاکوچهمحدود و 

 یتانوس اق آب. استت  متصتل  یتانوس اق بته  کته  ینچاو هزار  ینچاو صد  ینچا ده یهالوله

قترار   متردم  یتار اختمحدود در  به طورو محدود  تنگ یهالولهاز  یکنول است نهایتیب

 یتانوس اق آن. یتد نما مشتروب را  هتا ینزمو  هاآنیابب یتمام تواندینم همو باز  گیردیم

 متعتال خداونتد   یتتی تربو  یحکتومت  یضفت . است متعالخداوند  مقدس ذات ینامتناه

 متعالخداوند  به وابسته یهاانسان پس. گیردیمقرار  مردم یاراختدر  هاانسان یلۀوسبه

هستند  ینچاو هزار  ینچاو صد  ینچا ده آب یهالوله همانمانند  الهامو  یوح به مرتبطو 

 یکنولت ، استت  نهایتیبخدا  یضف یانوساق گرچه .ندامتصل ینامتناه یانوساق آن به که



 

 

 ستال  یستت دوبعتد از   یکنولت  ،استت  یغمبتر پابوالبشر  آدم .است یکبار وتنگ  ،یمجار

. کترد  عمتل  کلمته  آن بته و  یتد فهم کلمه یک فقط ،بود یدهدرا  بهشت کهاینبا  ،یتمحروم

 ارتبتاط  ،کلمه یک آنشد و  شناختهخود  سومو  دوم طبقه فرزندانخود و  فرزندان یغمبرپ

 بته  یدشتا  کته بود  ینا آدم گناه. هاآن ینافرماناز  یخوددارو  عاطهار  ائمه یتوال شجره به

 یفرق چه ،کند یفهوظ انجام یستیبا هاآن یتوال یۀسا یرز کهخدا  یاءاولاو با  کهآمد  یالشخ

چترا   .ستهاآنو مانند  مثل .است بهشت ینوران یهاانسان همان یافۀققد و  به ظاهراً ؟دارد

او از  یتت محروم باعتث  ،حستادت  نکرده یخدا یاو  رقابت ینا کند اطاعت هاآناز  یستیبا

 ینهمت فرمتود در   هتا آن بته شد. خداونتد   یائیدن یزندگ ینااو در  هبوطو  یبهشت یزندگ

 حرکتت  متن  یتهتدا  یرمساگر از  .آورمیم یتهداو  کتاب یتانبرا من .یدباش یادن یدگاهتبع

َّف ََّّیع ا ََّج  َّاَّّن َّواَّم َّطَُّهب َّاَّالن َّقَُّ. » گردیدیبرم یبهشت یزندگ به مرتبهدو  ،یدکرد
 
َّی َّدُه َّیّنَّم  َُّکَّنمَّی َّأأت َّی  اَّمم ا

َّف ََّّی َّاد َّهََُّّع َّب َّت ََّّنم َّف َّ َّخ ََّّال  َُّز َّی ََّّهَُّل ََّّو ََّّمی َّل َّع ََّّو   بته   یتمحرومدر  که سال یستدوبعد از  آدم«.  74ون َّن

 گناهکتار  کنتد  رقابتت ختدا   یتاء اولاگر با  انساناینکه  یکی .یدفهمرا  کلمهدو  ینا ،برد سر

موعتود برگتردد    بهشت بهدارد  دوستاگر  .شودیم محروم هاآن یتوال بهشتو از  شودیم

 گنتاهش . گنتاه از  توبته و  گناه .یدفهمرا  کلمهدو  آدم یعنی .باشد هاآن اطاعتدر  یستیبا

 .یمبشناسرا  آدم گناه ،آدم ۀتوباز  توانیمیمخدا.  یاءاول به توسل اشتوبهو  رقابتو  حسادت

 یتاد او  به یلجبرائ یفور ،شد شکسته دلشو  یدد یاحادثه کربال ینسرزمدر  آدم که یوقت

َّای . »را بگتو  کلمات ینا یبرگردموعود  بهشت به خواهییماگر  گفتاو  به .کند توبه کهداد 

 هم اشتوبه ،بود گندم خوردن ،آدم گناهتا آخر. اگر  «75...ع لَّقحبَّعالَّایَّ،صمحمدََّّقحبَّیدحَّ

 توبته  یدزداز  که یکس .است گناه جنساز  توبه یراز ؛باشد یگناه ینچن یک تر  یستیبا

 یتد بگو ،کندیم توبه یخوارشراباگر از  یا .کردم یدزد ،یدمنفهم یاخدا یدبگو یدبا ،کندیم

از  و کنتد  یادآوریخود را  گناه یستیباخود  ۀتوبدر  گناهکار یعنی ؛خوردم شراب یدمنفهم

 غلتط  یتدم نفهم یاختدا  یدبگو تواندینمخوار شراب .کند توبه ،است شده مرتکب که یگناه

 یبته ط ۀخمست  به توسل آدم ۀتوب. خوردم شراب ،کردم غلط یدبگو یدبا !کردم یدزد ،کردم

 بته را  کلمته دارد دو  یتمأمور آدماستعداد  ینا. با است بوده هاآنبا  رقابت هم گناهش .بود

 یتت والمحتدود   یتجمعمحدود و بر  مکانو  زماندر  یغمبریپهر  .کند ابالغخود  فرزندان

 یبنت  یغمبرپ یسیعو  یموسندارد.  یمعنوو  یعلم، استعداد آناز  یشترب یراز ؛کندیم یداپ
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 ینهمت  یرودارنتد.   یگرید یغمبرپ ،یستندن یلاسرائ یبن که یگرد یهاامت. ندایلاسرائ

 شتد یمت  الزمو  کردیم یداپ خاتمه یچندبعد از  ،نبوتشانو  زمانشانو  ینشاند حساب

او را و  یتن د. خداونتد  اکترم  رستول  حضرت به رسدیمتا  یاوردب یگرید یغمبرپخداوند 

اَّم  َّو َّ . »کندیم یمعرف ینامتناه کلماتاو را با  ۀحوصلاو را و صبر و  حکمتو  علماو را و 

َّلن َِّس َّأ َّ ََّّاک 
 
ِ َّلمَّا َّح ََّّ َّم َّ»ََّّ«76َّی َّم َّال َّلع َّل َّة  َّلن َِّس َّأ َّاَّو  ََّّاک  لم

 
َّلنمَّل َََّّّة َّفمَّاک َّا  .هاآن امثالو  «77َّاس 

 یوقتت  نبوت ینا. حضرت آن یلۀوسبهشد  کامل نبوت یعنی. نبوت ختمباالتر  همهاز  

 قتدرت و  ثروترا  یاله کامل یتتربو  حکومترا  یاله کامل علمبتواند  که شودیم کامل

وجود ختدا   یانوساق به کهباشد  یانوسیاق یعنیقرار دهد.  مردم یاراخترا در  یاله کامل

برساند. لتذا   یتبشر جامعه بهخدا را  رحمتو  حکمت یتمام تواندیمو  است شده وصل

دو معنتا   عتالم  غترب و  شرق یناو  شودیم فتحبزرگوار  آن یلهوس به عالم غربو  شرق

 نته  استت  ینزمت  فتاتح خدا  یندبزرگوار با  آن یعنی ،ینزم ۀکر غربو  شرق یکی .دارد

 استتقالل  به کهباشد  هائیحکومت یادن کنارو  گوشهدر  هماو باز  حکومت زماندر  کهاین

َّع ََّّهَُّر َّظه یَُّل َّ : »و خداوند فرمود کنند حکومت  یتان اد تمتام بر  یند ینا یعنی،«78َّ لُکّ ََّّین َّاّل ََّّل 

 شترق  ،عالم غربو  شرق دوم یمعناو  ینزم ۀکر تمامبر  یعنی یانادبر  غلبهو  کند غلبه

به را  یزچ همه .هستند ینامتناهو استعداد  علماز نظر  هاانسان یعنی. است افکار غربو 

و  مطلتق  علمو  مطلق ثروت .اندیتمحدودضد  هاانسان. طلبندیم ینامتناهو  مطلق طور

 یاله یتموجوددر  کهباشند  داشته یشوائیپو  ینید است الزمدارند.  الزم  مطلق قدرت

 همان که هاآن آلیدهاو  مطلوب یزندگ بهرا  هاانسان یتمامباشد و بتواند  ینامتناهخود 

نامحتدود   افکتار بتر   توانتد ینمت محدود  انسانمحدود و  یندباشد برساند.  هانهایتیب

 بته  یتهتدا از نظر  یادن یزندگ. در استابد  یندبزرگوار  آن یند. لذا کند یداپ یتحاکم

َّا َّ» گفتند  که است کامل، حکمتو  علم
 
َّل َّیَُّل ََّّو ََّّاوَّعلَُّی ََّّمَُّسال   دستجا  همه اسالم. «79َّی ل َّع ََّّعل 

باشد و از  اسالمبهتر و باالتر از  یا اسالمبرابر  که شودینم یداپ یمکتب یچه .زندیمباال را 

 یردا معصوم یهاانسان یرهبر به یاسالم حکومت که یزمان. است کامل هم حکومتنظر 

و  کنتد یم ضبط ینزم ۀکر فتحرا با  زمان مردم .گیردیمرا فرا  افکار غربو  شرق ،گردد

 یزنتدگ  بته  امتوات  تمام شدن زندهبا  همرا  یختار مردم. دهدیمخود قرار  یتحاکمدر 

و  یتت ترب شتعاع در  ینمجتهتد علما و  ینمرسلو  یغمبرانپ ینآخرو  یناول .نداگردیبرم
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 قولاز  ینالبحر مجمع کتابدر  یثحدثمر برسند.  بهتا  کنندیم یفهوظ انجام هاآن حکومت

 درس یحیتمست و  یهودیتت  مکتب یمبرو یدبده اجازه اهلل رسول یا کرد عرض که یمسلمان

را  خالصشو   صاف مناند آورده یاءانب چهآنفرمود  حضرت. یاموزیمب مسلمانان بهو  یمبخوان

لق دَّ» نتدارد.   متن  اطاعتجز ه ب یاچارهباشد  من زماندر  یموساگر  قسمخدا  به .امآورده

و  شترق خداوند  پس «.80َّیاتباعالاََّّیسع َّملَّزماینَِّفَّمویسَّاکنلوََّّوهللااماََّّی  َّنقََّّیضاءبَِّباََّّیتکاتَّ

 فتاتح و او  دهتد یمقرار  حضرت آن یاراخترا در  ینزم ۀکر یتجمع افکارو  ینزم ۀکر غرب

 .است مغاربو  مشارق

مََّّو َّ : »فرمایدیم که است ینا یفاتتعر ینادر  یگرد ۀجمل  َّ  َّوح  رَُّب ََّّج ت َّر َّع ََّّو ََّّاقالُ  ََّّل ََُّّرُتَّس 

َّ
 
َّا َّ«َّکائ َّس  ََّّل 

  : رسول حضرت معراج و عروج

 

 آن مخصتوص  کته  الستالم و  الصلوۀ یهعل اکرم رسول حضرت یوجود یازاتامتاز  یکی  

 حضترت ، آن یلۀوست بته  کته  است براق یرتسخ ،است طهارتو  عصمت یتب اهلو  حضرت

. از نظتر  گرفتته قترار   یاللهت لقاء  مقامو در  شده مسلطو  یطمح کائنات ۀهمبر  اکرم رسول

 متعالاو و خداوند  ینب که است کرده یداپ یوضع چنان متعالخداوند  مقدس ذات به ارتباط

 یاصل ۀواسط عنوان به کائنات ۀهمخدا و  ینب ،حضرت آنخود  بلکه ،نبوده کاردر  یاواسطه

 آنو از  استت  بوده یوح واسطهو  آورده یامپاو  یبرا یلجبرائروز  آن. تا است شده شناخته

 مقترب  فرشتتگان  یتمامو  یکائیلمو  یلجبرئخدا و  ینبخدا  رسول ،بعد به یمعراج ساعت

 آن که است یقتحق ینا بهمشعر  اکرم رسول حضرت معراج داستان. است شده واسطهخدا 

 فرشتگانو  مخلوقاتو  کائنات ۀهماز  متعالخداوند  یسوبه تکاملو  عروج خطبزرگوار در 

و در  گرفتته  ستبقت  یزچ همهو  کس همه. از افتادهجلو  قلمو  لوحو  یکرسو  عرشو  مقرب

او و ختدا   ینبت  کته  یحتالت  چنتان . است شده واقع متعالبا خداوند  مالقاتو  مواجهه حال

 سئوال. شنودیمو  گویدیمباشد. با خدا  کاردر  یاواسطه ،فاصله آندر  که یستن یافاصله

 مبادلته  یمتوال  و یدیست  ،یرب امثال یکلمات متعالاو و خداوند  ینب. گیردیم جواب کندیم

 حترف  حضترت  آنبا  یخصوص .گذاردیم احترام حضرت آن مقام به متعال. خداوند شودیم

و  یترقت و  تکامل یرمسدر  که یابرده یا بندهمانند  .است متعالاسرار خداوند  محرم. زندیم

 دومو نفتر   گرددیم سلطنت مقاماسرار  محرمو  گذاردیمسر  پشترا  یترع درجات کسب

 مقتدس  ذات یابتد و  یازل سلطان ،یقیحقو  یاصل سلطان. گیردیمقرار  مملکت شاهبعد از 
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 کستب و  متعتال خداونتد   یسوبه تکاملو  تقرب یقطردر  هاانسان. است متعالخداوند 

و  یدانائ، تکاملو  یترق. شوندیم یلنا یادرجه یاو  یامرتبه بههر روز  ،مقاماتو  درجات

در  ،آمتده  حساب بهخدا  درگاه ینمقربو  ینمخصوصاز  که یروزتا  کنندیم یداپ یتوانائ

. کنتد یمت مجهز  حکمتو  قدرتو  علم بهرا  هاآن. خداوند نشینندیم یاله خالفت مقام

 کته هستتند   یکتامل  انستان . کندیمواگذار  هاآن بهرا  مخلوقاتو  کائنات ۀهم یریتمد

َّال ََّّد َّج َّس َّف َّ»  کامل مصداق  گیرندیمقرار «  81ون َّعََُّج َّأ ََّّمهُلُک ََّّةَُّک َّئ َّال 

را بتا   هاآن ۀرابطو  فرشتگان یمختصر است الزم منصب یناو  مقام ینا یفتعر یبرا 

 چگونته  کته  شتود یم کشفما  یبرا یقتحق ینا یشناسائ یناو بعد از  یمبشناس کائنات

 هستند. هاآن فرمانو  اطاعتدر  یاخدا و  یاءاولمسخر  فرشتگان

 مجتردات  اصلو  یتمادو  ماده اصل .آمده وجودبه اصلاز دو  خلقت عالم یکل طوربه 

 ،متعالخداوند  مخلوقاتاز  یمخلوقهر  که است یقتیحق اصلدو  ینا. یتروحانو  روحو 

 آناز  عتالم  مخلوقتات و  موجتودات  یکرۀپ که یتماد اصل. است اصلدو  ینااز  یبیترک

 عتالم  یکترۀ پدر  یتوانائو  یدانائ، یبائیز آناز  که مجرداتو  روح اصلو  شودیم ساخته

 یفیتکو  یتکم محصول یمخلوقهر  یتموجود که دانیمیمرا  یقتحق ینا. شودیم یداپ

 آن. از یستت نظهتور   قابتل  یتکم بدونتنها  یفیتک یاو  یفیتک بدونتنها  یتکم. است

 کته  کوچتک قتدر  آن یذرات ،یهتجز قابل یرغ ذرات یعنی ،گرفته خلقت عالم یهاول ذرات

 کته  عتالم  بتزرگ  حجمتا  گرفته کوچک حجم آناز  ،استو برابر  یمساو حدّشو  حجم

جتز خداونتد    یکسباشد و  فاصله ینور سال هایلیونم یطمحتا  مرکزاز  آن شعاع یدشا

 شتمارش از استتعداد   کته  استت  یتاد زقتدر  آن فاصلهندارد.  یآگاه فاصله ینااز  متعال

 ،ینشآفتر  عتالم  کتل  بزرگ حجم آنتا  گرفته کوچک حجم آناز  .است یرونب هاانسان

محدود  که است موجوداتو حدود  حجم به مربوط یتکم. است یفیتکو  یتکم محصول

 .است ثالثهابعاد  ینبو محصور 

 یتدایش پو  یکتدیگر با  عالم ذراتو  موجودات ارتباطاتو  اتصاالت به مربوط یفیتک 

 یفیتت ک تتوانیم ینم. است یبائیزو  رونقو  رنگو  یتظلمانو  یتنورانو  حرکتو  یاتح

 محصتول  ،یفیتت کو  یتت کم یتن ا یراز. یمکن یجادا یفیتک بدون یتکم یاو  یتکم بدون

 یبتائی ز کته  یحجمت  بتدون تنها  یبائیز. است عالم موجودات یبائیزو  یرتقدو  هندسه

 یتک . باشتد ینمت  یترؤ قابل یبائیز بدونتنها  حجم یاو  یستنظهور  قابلباشد  داشته

و  یگتری د ۀمتاد بتا   کهاینمگر  یستن یشنمانمود و  قابل یتنهائ به کوچک یاربس یاذره
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 یتان نما یخاصت  شکل بهو  کند یداپ یمخصوص حجم ارتباط یناشود و در  مربوط یگردمواد 

 یتا  مربع یا کره یهانام به یتکمو  حجمو او را از نظر  یمکن یفتعرو  ینیمببرا  شود تا ما آن

 هندسهو  شکل یتنهائ بهتنها  ۀذر یک. از یمکن یفتعر آن امثالو  سطحو  مکعب یاو  مثلث

 به یگریدو  ماده نامه ب یکی است یفیتکو  یتکممبداء  که یاصلدو  ینا. یستنظهور  قابل

 رشتته  یتک  یکتدیگر بتا   متاده دو  ارتباط .است شده شناختهنور مجرد  یامجرد و  روح نام

 هتم  بهآجر را  یا سنگ قطعهدو  که است یمالطمانند  یاتصال ۀرشت آن کهدارد  الزم یاتصال

هرگز مواد  که است خشنو  خشک یاربسخود و در وجود خود  ذاتدر  ماده. کندیم مربوط

 که عالممواد  یاتصال ۀرشت. یستندن یکدیگر به اتصالو  ارتباط قابل یابتدائ یتوضعدر  عالم

مجترد   روح یلۀوست به. خداوند شودیم گرفته مجرداتاز  است شده یدهنام استمسا  روح

و  غالتب  یتا و  مجتذوب و  جتاذب  یترو نشار   یلۀوسبه هاآن ینب .کندیمرا شار   عالممواد 

 یتن ا ،اتصالو  ارتباط ینااز  ،ساخته مربوط یکدیگر بهرا  عالم. مواد آوردیم وجودبه مغلوب

 یتواقع معرف که یمکن یداپظاهر،  عالمدر  یمثالو  نمونه. اگر سازدیم یبعجاو  یقخال همه

مبتداء   عتالم و متواد   متاده  یگردو  هایفیتکمجرد مبداء  روح یکی یعنی ،باشد اصلدو  ینا

. باشتد یمت  یبرقت  آالت ینماشت و  برق یروین ینهم ،هاانسان یعصنادر  آن ۀنمون، هایتکم

و  استت  آالتینماشت  ینا حجم ،یتکم .است یفیتکو  یتکماز  یمحصول یبرق آالتینماش

 یروین که یکسان. آوردیم وجودبه یتخاصو  حرکتو  یاتح هاآندر  که هاآن برق ،یفیتک

اگتر   کته انتد  خود گرفتته  یاراخترا در  یانسانو  یبشر یعصنا جان ،دارند یاراخترا در  برق

 زندهرا  هاآنو  آورندیم وجودبه حرکتو  یاتح آالت ینماشو  یبرق یعصنا ینابخواهند در 

 انتقتال  مترگ  عالم بهرا  هاآنو  گیرندیم هاآنرا از  حرکتو  یاتحو اگر بخواهند  کنندیم

و  هتا متاه  ،بتزرگ  کترات تتا   کوچتک  ذرات آنرا از  عتالم  موجودات یتمام. شما دهندیم

 بدنو  تن حجماز نظر  ،یواناتحو  نباتاتو  جماداتاز  هست چهها و هر و ستاره یدهاخورش

 بته  برق یروینرا مانند  عالممجرد  روحو  یکل روح آنو  یدبشناس یبرق یعصنا ینهممانند 

 متعتال خداونتد   ۀاراد به مربوط طرف یکاز  که یبزرگ روح یامجرد و  یروین. یدآور حساب

و  ذرات بته  متصتل و  مربوط یگرد طرفو از  شودیم شناخته فرشته ارتباط ینادر  که است

. خداوند هر شودیم شناخته روح اتصالو  ارتباط یناو در  است جهان مخلوقاتو  عالممواد 

و  یروشتنائ  آندر  و بستازد  یحجمت  یتا و  یجسم یادرآورد و  حرکت به یامادهجا بخواهد 

نتور   یتا  روح که مجرداتاز مبداء  آن یبائیزو  یروشنائآورد،  وجودبه رونقو  رنگو  یبائیز

 روح. آیتد یمت  وجتود بته  عالمو مواد  ذراتاز  هم آن حجمو  شودیم گرفته ،شودیم یدهنام

 یاربست  یتروی نتتا   گرفتته  یدخورش ۀچشمو  عرش یروشنائاز  .است هایفیتکمجرد مبداء 



 

 

. گیرندیم یفیتکاز مجردات  هاینا ۀهم .یافته تمرکز یاحشره یاو  یامادهدر  که یفیضع

هر روز مجهتز   متعالخداوند  یتیترب مکتبخدا هستند در  مکتب شاگردان که هاانسان

 یتدا پ یستازندگ و  یننتدگی آفر قتدرت و  علم همان اساسبر  که شوندیم یقدرتو  علم

دانشتمند هستتند.    یتک  مکتتب  شاگردانخدا مانند  مکتب شاگردان درست. کنندیم

. هتر روز  استت  یتوانتائ و  یدانتائ  بته مجهز  شده شناختهاستاد  یجا به که یدانشمند

او  بته  یدانتائ  یرمست . از گتذارد یمت شاگرد  یاراختخود را در  یتوانائو  یدانائاز  یقسمت

 مقتدم  یتوانائبر  یدانائ کهایناال  ،هستند یکدیگر مالزم یتوانائو  یدانائ. دهدیم یتوانائ

 کته توانا بود هتر   گویدیمخود  یبایزدر شعر  که یفردوسدانشمند  یمحک قول به. است

 علتم  گیردیماستاد قرار  مقامدر  که یروزتا  یشاگردبرنا بود.  یرپ دل دانش بهدانا بود 

ادامه  ،نشاندیمخود  یجاو استاد او را در  گیردیم یاد کامالًو هنر استاد را  فناستاد را، 

و  یدانتائ  نهایتت یبت  بته مجهتز   که است الشأن یمعظاستاد  همان متعالدارد . خداوند 

 است یکتاب هم یعتطبهستند.  هاانسان ینهم ،استاد ینا مکتب شاگردان. است یتوانائ

 آناز  یاصفحه. هر روز است شاگردان یاراختدر  کلماتو  عباراتو  صفحات بهمجهز  که

و  کتم کمخداوند  طورینهم. گیرندیمرا فرا  کلمات آناز  یاکلمه و خوانندیمرا  صفحات

لقتاء   مقتام در  که یروزتا  بردیمرا باال و باال  شاگردان ینا دانشو  فکر سطح یجتدر به

را فترا   یالهت  علتم . شوندیم یلالتحص فارغاستاد خود  مکتبدر  و گیرندیمقرار  یالله

 یتن ا. در آورندیم دسته بخدا را  ینندگیآفرو  یسازندگ قدرت ،علم ۀدنبالو  گیرندیم

 یروینمانند  خلقت عالمدر  اعظم روح. شوندیم اعظم روح همان بهمجهز  هاانسان حال

 آناز  کته ، شتود یمت  اعظم روح آن بهمجهز  که یانسان. است یبرق آالت ینماشدر  برق

در  هستت  چته هر  ،مخلوقاتو  موجوداتو  ذرات ۀهم جان ،کنندیم اعظم اسم به یرتعب

 انستان  اییهسرما ینچن یک. با است اعظم روح صاحب ینهم یاراختدر  آسمانو  ینزم

 .متعتال خداونتد   یکونیف کن ۀاراد به. مجهز شودیم کائنات ۀهمبر  مسلطمجهز و  کامل

 عالم مخلوقات به. یستن یافاصله شدنو  خواستن ینب .سازدیم خواهدیم چههر  یعنی

خداونتد   حکمتت و  علتم  بته مجهز  چونو  گیردیم جانبخواهد  یا دهدیم جانبخواهد 

. دهتد ینم انجام یعمل یاو  گویدینم یسخن حکمتو  مصلحت خالف یاذره ،است متعال

هستتند   یعتوامل  همان فرشتگان. نامندیم فرشتگان ۀسجدرا  اعظم روح به یزتجه ینا

 کامتل  انستان و  آوردیمت  وجودبه حرکتو  یاتح یموجوددر هر  هاآن یلۀوسبهخدا  که

. ص اکرم رسول حضرت یاراختدر  اعظم روح ینهم یرتسخ یعنی براق یرتسخ. طورینهم

از  یهثان یکو  آن یکدر  که شودیم یپرو  بال بهمجهز  ،اعظم روح ینا داشتنبا  انسان



 

 

 دانستتن بتا   خواندیمو  داندیمرا  یزچ همهو  کس همه. رودیم عالم یانتها به عالم یابتدا

در  کته  یکسان یبراو  آیدیم وجودبه انسان یبرا یبهشت یزندگ یتوانائو  یدانائ ینچن یک

 یگتر د کته  شتود یم ساخته  یبهشت یزندگهستند  یئهاانسان ینچن یک یتترب مکتبدر 

 یدانائنخواهند.  یانتوانند  یانخوانند  یارا ندانند  یزیچ که یابندینمدر وجود خود  یکمبود

ختدا   یفتۀ خل ،یتوانتائ و  یدانتائ  همتان و بتا   استت  نهایتیبهمبا  هماهنگ هاآن یتوانائو 

 ثمر برسانند. بهخدا را  بندگان که یروزتا  شودیمواگذار  هاآن به عالم خلق ۀادار. شوندیم

 

 : یجسمان یا و یروحان معراج 

 

َّو َّ : »فرمایدیم ،کندیم یفتعررا  اکرم یغمبرپ عبارات ینادر  که یگرید ۀجمل جاینادر   

ََّّ  َّوح َّرَُّب ََّّجت َّر َّع َّ
 
َّا  بهرا  معراج ۀمسئل .یبردباال  هاآسمان بهرا  یغمبرپ روحتو  یعنی ،« کائ  س  َّ ل 

 اختتالف  دانشتمندان علمتا و   ینبت  مسئله یناو در  کندیم مربوط یغمبرپ یتروحانو  روح

او را  روحخداونتد   یعنی ؟بوده یروحان یماًمستق ص اکرم یغمبرپ معراج یاآ که آمده وجودبه

 ۀنمونت  یبتاً تقر. استت  بوده یدهخواب رختخوابدر  عالم ینهماو در  بدنو  برده هاآسمان به

هتر   .بیندیم خواب ،است خواب عالمدر  که انسان. است یدند خواب ینهم، یروحان معراج

 عالمدر  کهجا . آندهدیم انجامخود  روحبا  شنودیم چهو هر  گویدیم چهو هر  بیندیم چه

 بیندیم خواب عالمدر  یاو  زندیم کتکاو را  دیگری یا زندیم کتکرا  یکس بیندیم خواب

ستفر   یتن ا ،بیندیم خوابرا  مردگان یبعض یاو  رفته مملکت فالن به یاو  رفتهشهر  فالن به

 یتده خوابختود   یجتا در  بدن یراز ؛یستن مربوط بدن به. است یروحسفر  یک خواب عالم

 طتور ینهم گویندیم. کندیم یتفعالجا و در آن بیندیم یگردخود را در شهر  انسانو  است

 همته  و رفتته  هاآسمان بهخود  روحاو با  .است بوده یروح مسافرت یک اکرم یغمبرپ معراج

 جملته  ینهممانند  یاتیرواو  یاتآو  یمسائل به هاآن استدالل. است یدهدرا  یزچ همهجا و 

ََّّ  َّوح َّرَُّب ََّّجت َّر َّع َّ : »گویدیم امام که است
 
َّا  ،کنتد یم یفتعرنماز را  اکرم یغمبرپ یاو «  کائ  س  ََّّل 

 یهیبد. است هاآسمان به مؤمن عروج نردباننماز  یعنی، « 82الؤمنَّمعراجَّةالصلوَّ : »فرمایدیم

 نه است انسان روح یلۀوسبه توجه ینا ،خدا دارد به توجه که یزمان ،در نماز انسان که است

 روح یلۀوست بته  هتا یدنیشتن و  هایگفتنو  هایتموفقو  حرکات ینا تمام پس .بدن یلۀوسبه

 عالم اعظماسم  ،روح. است شده واقعبا خدا  مالقات حالدر  یغمبرپ روح. است بوده یغمبرپ

از  روح. شتود  روحخود سوار  بدنبا  کهاین نه شودیم روحخود سوار  روحبا  انسان که است
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 یجتائ  بته و باشتد   داشتته از نور  یمرکبخود  بدنبا  تواندیم انسان یاآ .استنور  جنس

 یجتائ  بته و باشد  داشته روحاز  یمرکب تواندیمخود  روحبا  یکنول .یستن ممکن ؟برود

 یغمبرپ معراج گویندیم و کنندیم مطرحرا  یجسمان عروج  امتناعاتِ یلقب ینابرود و از 

 یالهت  یامپرا و  قرآن .بیندیمرا  یوح فرشتهخود  روحو با  است بوده یروحان فقط اکرم

 مخصوصتاً  ،انستان  یتات ترقو  کمتاالت  یتمتام  گویندیم. یلقب یناو از  گیردیمرا از او 

. گیترد یم انجام روح یلۀوسبه ،است یونروحانو  یغمبرانپ مخصوص که یروحان یاتترق

 ،یمکنت  بحتث در چند مورد  است الزم ص اکرم یغمبرپ معراج یواقع یفیتک یشنما یبرا

 انستان  کته  استت  الزم یقطتور  یهاکتاب .است مفصلو  یطوالن یاربس آن بحث گرچه

ۀ سور یرتفسمانند  یهائکتاببنگارد.  کتاب آندر  بودهو  هست که چنانرا  معراجبتواند 

 حضترت  معراج داستان یلقب ینااز  یگرید یهاکتابالقمر و  شقو  معراج برهان، یاسر

 .است کرده روشن یااندازهرا تا 

 خالص مادهو  بدناز  یموجود انسان یاآ که یمکن بحث مسئله ینادر  است الزمابتدا  

 یعنی ؟است یکتفک قابل انسان بدناز  انسان روح یاآ ؟خالص روحاز  یموجود یاو  است

 ،یردبگ فاصله روحاز  انسان بدن یاباشد و  انسان انسانباز  ،جدا شود بدناز  انسان روح

 نته  ؟بتدن و  روحاز  مرکب است یموجود انسان یاباشد و  انسان جانیب بدن ینا همباز 

 هم نه ،باشد داشته حکمتو  علم و باشد داشته یتروحان که است انسان یتنهائ به روح

 فالسفه. است بدنبا  روح یبیترک یتخاص انسان یاتح بلکه. است انسان یتنهائ به بدن

دارند  یدهعق، است یقتحق یکو  اصل یک ینشآفرمبداء  گویندیم کهاین بهو عرفا نظر 

 وجتود به یقتحق یکو از  اصل یکاز  سههر  ،انسان بدنو  انسان نفس یا انسان روح که

 یتا و  یتریم بگ آبرا از  آب تتوانیم ینمما  کهطور همان مثالً .یستن یکتفک قابلو  آمده

اگتر   .دارد الزم یقتت حقو دو  اصتل دو  گترفتن و  دادن یراز ،یمکنجدا  جسمرا از  جسم

 پشمو  نخاز  کهرا  یاپارچهاما  ،یریمبگ پارچهرا از  رنگ توانیمیم یمکن رنگرا  یاپارچه

 استت  پشتم و  نخ خودش پارچه یراز ،یریمبگ پارچهرا از  پشمو  نخ توانیمینم یماساخته

 شودیم مادهنور را از  یکنول ،گرفت شودینمنور را از نور  .گرفت شودینمخود را از خود 

 یتک  هتا ینا ۀهمت  ،و شتعور  عقتل و  روحو  نفسو  جسم کهدارند  یدهعق فالسفه. گرفت

 ،متاده  صتفات  گوینتد یمو  نامندیم مادهرا  یقتحق یک آن اسم یونماد .است یقتحق

 هم نهو  شودیم داده ماده به حرکتو  یاتحمانند  صفات کهینا نه است ماده یذات ۀالزم

 استت  بدن، شکلاز نظر  گرچه انسان گویندیم حساب ینا یرو .است سلب قابل مادهاز 

 انستان  یتنهتائ  به روح پسمجرد باشد.  روح همان که است یقتحق یک ،یقتحقاما در 



 

 

 بدن. یستن یکتفک قابل یکدیگردو از  یناو  است انسان یتنهائ به بدن کهطور همان ،است

 خالصته  علتم بتاز   و شتود یمت  علم ،شودیم خالصه روح. باز شودیم روح ،شودیم خالصه

 به ،شودیم خالصه یقینو  شودیم یقین ،شودیم خالصه معرفتو  شودیم معرفت ،شودیم

ماننتد   .گتردد یمت  مستتهلک  عتالم در مبداء  هاآن یرتعب به یاو  گرددیم متصل عالممبداء 

از  روح حستاب  یتن ا یرو. است یادر بلکه ،یستن قطره یگرد .شودیم یادروارد  که یاقطره

 هتا آن. استت  انستان  ،هر جا برود به .است انسان ،یجدائ حالتدر  .است یکتفک قابل بدن

 ،بهشتدر  هاانسان گویندیم .دانندیم خالص روح به مربوطرا  یبهشت یزندگو  آخرت عالم

 بلکته  ،باشتند  داشتته  الزم بترنج و  گوشتت  یمتاد  یغتذاها  ینچنت  یک که یستندن بدن

 .است یروحان یغذاها یشانغذاها

و  موجتودات  حجم به مربوط یتکم. یفیتکو  یتکماز  است یمحصول ،ینشآفر شکیب 

 یتک  ،ابعتاد  یتن ا داختل و در  عمتق و  عرضو  طولاز  است یمحصول. ستهاآن ۀثالثابعاد 

 بته  مربتوط  فقط یتکم. نامندیم یتکممحدود را  یئیشو  عرضو  طول ینا. مجسمموجود 

 یفیتت ک .هستت  هتم  یفیتک ،یتکم ینادر برابر  یکنول ،ستهاآن جسمو  موجودات حجم

 عترض  بته  یتر تعب آناز  کته  باشتد یمت  رونقو  رنگو  حرکتو  یاتحو  هایبائیز به مربوط

 .کنندیم

 استت ظهور  قابل یفیتک بدون هایتکم نه یفیتکو  یتکماز  است یمحصول یجسمهر  

 کته  یجتائ دارند تتا   الزمرا  یکدیگرهر دو  .باشدیمظهور  قابل یتکم بدون یفیتک هم نهو 

بتا   کته دارد  یانتر  و  یرونخود و نهاد خود  ذاتدر  یهتجز قابل یرغ کوچک یاربس ذره یک

 .است مجذوب یاو  جاذب یرون آن داشتن

و  غالتب  یرویندو  به مربوط یمنفو  مثبت ینا ،یمنفو  مثبت گویندیم کهرا  یامادهدو  

 جتا یتن او در  مغلتوب  یتروی ن یمنف ۀماد .دارد غالب یروین مثبت ۀماد یعنی .است مغلوب

 بته  نسبت مادهو  است یکتفک قابل آنو مواد  عالم اجساماز  یزهاچ چه که کنیمیم یبررس

 بته  نسبت مادهو  یستن یکتفک قابل مادهاز  یزهاچ چه. و گیردیمقرار  اثباتو  ینف ینب آن

 بته  نستبت  عالم موجودات که کنیمیم مشاهده شکیب .گیردینمقرار  اثباتو  ینف ینب آن

و  حتاالت از  یبعضت  بته  نستبت و  گیرنتد یمقرار  اثباتو  ینف ینب ،حرکاتو  حاالت یبعض

و  ینفت  ینبت  ،یتجستمان از نظر  انسان جسم مثالً .گیرندینمقرار  اثباتو  ینف ینب ،حرکات

 جسمباشد و  یزیچ یعنی ؛یمکن سلب جسمرا از  یتجسمان توانیمینم. گیردینمقرار  اثبات

 یتجستمان  بتدون  یجستم  یعنی ؛یمکن اثبات جسمرا در  یتجسمان توانیمینمنباشد و باز 

 یامتاده  تتوانیم ینم. ثالثهابعاد  به نسبت جسم طورینهم. یمبده یتجسمان آن بهباشد ما 



 

 

بعتد   ،یتت ماد یلدل به ماده .ابعاد ۀاضاف به یمکنتصور  یاماده یافاقد ابعاد و  یمکنتصور 

 یدبستاز  یتا  یتد کنتصتور   یابعاد توانیدیمشما  یاآ. است ماده ،بعد یلدل بهو ابعاد  است

 ؟ابعاد بدون یاماده یاو  ماده بدون

و  ینف ینب حرکتو  یاتح به نسبت ،اجسام یا ماده ینهم یکنول .یستن ممکن البته 

 جستم  ،یتات ح ۀاضاف به جسمو  متحر  ۀماد، حرکت ۀاضاف به ماده. گیردیمقرار  اثبات

. از ستاکن  ۀماد ،حرکت یمنها ۀماد یاو  مرده جسم ،یاتح یمنها جسم همانو باز  زنده

در  عتالم  موجتودات  یترا ز ؛استت  شده یداپ ینضد یا یضیننق ۀکلم هااثباتو  سلب ینا

 قابتل  یتر غموجتود   یشئدو  یعنی ینضد. یضیننق یاهستند  ینضد یا یکدیگربا  ارتباط

وجتود و دو   یتک  یعنی ینضد. اجتماع قابل یرغو  یمنفو  مثبت یعنی یضیننق. اجتماع

 یعنی زندهو  مرده جسم یکمانند  یضیننق. اجتماع قابل یرغو  اثباتو  ینف ینب یقتحق

و  حرکتت  حتال در  متاده  یتک  یاو  موت حالدر  جسم همانو  یاتح حالدر  جسم یک

. یکیتتار  حتال هتوا در   همتان و  یروشنائ حالهوا در  مثالً یا سکون حالدر  ماده همان

و دو  موضتوع دو  ینضتد امتا   ،گیرنتد یمت قرار  حالدر دو  که است یقتحق یک موضوع

و  یدیستف  یاو  یدسف رنگو  سرخ رنگمانند  ینضد. یستندن اجتماع قابل کهموجودند 

 زنده ینااز  یشپ که جسم ینا که گوئیمیم ینجاا. در یتمو  یحمانند  یضیننقو  یاهیس

 داده دستت را از  اییهسترما  چه است مرده که االنو  داشت همراه به اییهسرما چهبود 

 متدلول  ،باشد یلدل که یزمانتا  ،است بوده زنده ،یتجسمان یلدل به گوییدیماگر  ؟است

 ،زنتده موجتود   یتک و  یستن یاتحاما  است جسم ،مردهموجود  یکباشد.  یستیبا هم

 بته  قائل که فالسفهو  یونمادرد  برای عباقر  امام جاینادر  .است هم یاتح ،است جسم

 یک همان که یستن یشترب یقتحق یک ینشآفر یابتدادر  گویندیمهستند و  اصل یک

 آنو  یقتت حق یتک  آناگر  :83فرمایدیم هاآن به ،شودیمظاهر  هاصورت ینا به یقتحق

 یتدا پ کجتا از  یتات ح .استت  مترده  ،هر جا برود پس ،است مردهخود  ذاتدر  ،اول اصل

 مرگ پس .است زندههر جا برود  ،است زندهخود  ذاتدر  ،یقتحق یک آنو اگر  شودیم

ختود   ذاتدر  اول اصتل اگتر   ینتوران و  یظلمتان  جستم طور ینهم ؟شودیم یداپ کجااز 

 ،استت  یکیتتار خود  ذاتو اگر در  شودیم یداپ کجااز  یکتار جسم پس ،است یروشنائ

 یتن ا برهتان  ،جستم  یتک در  حتال دو  ینا یدایشپ ؟شودیمظاهر  کجااز  یروشنائ پس

دو  یتن امبداء  ،رودیم ینباز  یاو  شودیمظاهر  جسمدر  که یصفات ینا که است یقتحق

 اصتل  آنو از  ستازد یمت  یتجستمان و  یتجرمان اصل یک.خداوند از است اصلدو  ،حال
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مجترد   یقتت حق یتک از  یراز ؛دهدیم حرکتو  یاتح عالممواد  یاو  اجسامو  اجرام به یگرد

از  یشپ ،عالمدر  یرتغو  ییرتغ ینترکوچک. است محال صفتو دو  حالتدو  یدایشپ ،یطبس

 یعتامل  یعنی ،«یرمغ»  عامل اول اصلدارد.  الزم اصل سه الاقل ،یرتغو  ییرتغاز ظهور  یشپ

 یتخ  بته  یلتبتد را  آب متثالً  .آوردیمت  وجودبه ییرتغ ماده ینادر  یا جسم ینادر  که یعامل

 یتا و  یجستم  یعنی ،« ییرپذیرتغ یشئ»  ،دوم اصل. کندیم آب به یلتبدرا  یخ یاو  کندیم

 یتدا پ یبتائی زو  ینتت ز ،کنتد یم یداپ رنگ که یجسم. شودیم یداپ ییرتغ آندر  که یاماده

. گتردد یمت  یخ به یلتبد که یآب یاو  شودیم آب به یلتبد که یخی همهتر از و ساده کندیم

و در  ماده ینادر  آنبا  که یزیچ یعنی ،ییرتغ یۀما یفارس به یاو «  ییرالتغ به ما»  سوم اصل

 یاو  یخ به آب یلتبد ،ییرهاتغ ینترساده .یماآورده وجودبه ییرتغ ،آب ینادر  یاو  جسم ینا

 بته نتدارد تتا    یکتدیگر  به اتصال که است یالیس ۀماد ،آب شکیب .است آب به یخ یلتبد

 بته  متصتل  .محکتم  استت  یجستم  ،یتخ  ینهمچنو  یددرآ یخ نامه ب محکم یجسم صورت

شما در  یدکن فرض .باشد یدنآشام قابلو  یددرآ آب صورت بهتا  یستن روان .است یکدیگر

 یته ته آب هتا یتخ  ینااز  خواهیدیم. ینقطبمانند  .یدندار یزیچ یخجز ه ب که یدهست یجائ

 یدهستشما  یعنی ؛یدهست یرمغ عامل ،یدکن آب به یلتبدرا  هایخ خواهیدیم کهشما  .یدکن

 ینهمت و  یستت نظهور  قابل ییرتغ ینانباشد تا ابد  یگرد عامل یااگر شما  .سازیدیم آب که

 حرارت که یگرید اصلمگر از  ،یدبساز آب توانیدینمتنها  یخاز  یدهست یرمغ عامل کهشما 

 .ییرپذیرنتد تغ هتا یتخ . حترارت از  یتر غ یخو  است یخاز  یرغ ،حرارت. یدکن استفادهباشد 

امتام    جاینادر  .است شکل ینهم به کائنات کل. یرمغ عامل انسانو  ییرندتغ یۀما هاحرارت

 متوت  ،است زندهخود اگر  ذاتدر  ینشآفر اول اصل ،گویدیم یعیونطب یا فالسفه به عباقر 

 حالتت دو  یتن ا یتدایش پ ؟شتود یم یداپ کجااز  یاتح ،است مردهو اگر  شودیم یداپ کجااز 

 الاقل ،استمتعدد  ینشآفر اصول اوالً که است یقتحق ینا برهان ،آن امثالو  یاتحو  موت

و  یتات ح یتن ا کته  شتود یمت  ثابتت و  است ینندهآفر عامل که یگرد اصل عالوهو  ،اصلدو 

دو  آناز  استت  یبتی ترک یتخاص هاینا ۀهم ،یتظلمانو  یتنورانو  هایتمو  یوح هاحرکت

 یتنهتائ  بته  هتا یتخ  نته . هتا یخبا  حرارت یبترکاند مانند شده یبترک یکدیگربا  که یاصل

 .هاینااز  یکهر  یتنهائ به ینندهآفر عامل نهو  یخ یتنهائ به حرارت نهاند و حرارت

 یناو  کرده خلق روح نامه ب یگرد اصلو  یدهآفررا  ماده اصل فرمایدیم قرآنخداوند در  

از  شتوند یم یداپ متحر  یاو  زنده موجودات ،یبترک یناو از  کندیم یبترک مادهرا با  روح

و  زنتده  یتنهتائ  بته  روحاگتر   یراز ،است حرکتو  یاتح یتنهائ به روح نه. انسان جمله آن

بسازد  انسان صورت به یجسم عالمخدا از مواد  کهنبود  الزمبود  عارفو  عاقل یاو  متحر 



 

 

 الزم ،بتود  حرکتو  یاتح یتنهائ به مادهاگر  طورینهمو  ،بدهد حرکتو  یاتح آن بهو 

 آورد. وجودبه حرکتو  یاتح آنو از  یافریندب یروحنبود خدا 

 بتدن نبتود ختدا    الزمبتود   انسان ،روحاگر  یراز ،است انسان یتنهائ به روح نه پس 

 روحنبتود ختدا    الزمبتود   انستان  ،بتدن اگر  .است انسان ییتنها به بدن نهو  ،یافریندب

بتر   یگتر د یلدل .بدنبا  روح یبترکاز  است یمحصول یاو  است یمعجون انسان. یافریندب

 هتم  روح ،یستنو شعور  علمو  حرکتو  یاتح ،یستن انسان یتنهائ به بدن کهاین اثبات

 .است بدنو  روحدر  ،حالتدو  ینهم یدایشپ ،یستن انسان یتنهائ به

و  علتم و  حرکتو  یاتح ،یتروحان یلدل به روحو  یمهست خالص روحاگر  هاانسانما  

و شتعور   علمو  حرکتو  یاتح ،هست روح کهاینبا  یدنخوابچرا بعد از  پس ،استشعور 

 کته  روح ،مرگ یا خواب حالدر  یراز ؟یستن حرکتو  یاتح ،است بدن کهاینو با  یستن

از ختود جتدا    کته این نته  شتود یمجدا  بدن. از است شدهجدا  بدناز  است انسان همان

 .شودیم

 مرگو از  یمامرده که دانیمینمو  یمامردهو  بینیمینم خوابو  یمخواب که یجائآنما  

 انستان و  است هم بدن .یستن انسان ینا یکنول ،هست روحجا در آن ،یمندارخود خبر 

شتود و در   یتدار ب ،برگتردد  بتدن  به روح مرتبهدو  که شودیم یداپ یوقت انسان. یستن

فاقتد   اصلاز دو  است یمحصول ینشآفر جهاندر  حرکتو  یاتح پسشود.  زنده یامتق

 .روحو  جسم یعنی حرکتو  یاتح

 .استت  بتدن و  روح معتراج  ،اکترم  یغمبرپ یروح معراج که شودیم ثابت بحث ینا با 

 یکتدیگر دو را از  یتن ا کته  یکستان . است بدنو  روح معراج ،هم حضرت آن یبدن معراج

 یاعده ،تازندیم یکدیگرو بر  آورندیم وجودبه مکتبو دو  یدهعقو دو  کنندیم یکتفک

 گوینتد یمت  یاعدهو باز  رفته هاآسمان به جسم ینهمبا  ،بوده یجسمان معراج گویندیم

 تخطئته و  یبتکتذ را  یکدیگرو هر دو  کردهسفر  هاآسمان بهخود  روحبا  ،بوده یروحان

و بعتد از   استت و استتعداد   علتم  تکاملابتدا  اکرم یغمبرپ معراجند. ادر اشتباه ،کنندیم

بتر   مقتدم  ،یتکامل حرکات .باشدیم هاآسمان به یانتقال حرکت ،و استعداد دانش تکامل

از  یتا  یشتهر  بته  یشتهر شما از  مسافرتمانند  هم یمعراج یرس. استیانتقال حرکات

و  یتت کم بته  استت  الزم مستافرت  یتن ااز  یشپ. شما باشدیم یگرد مملکت به یمملکت

 یتد بدان. یدباشت  داشتته  یآشنائ ،رویدیمجا آن به که یمملکتشهر و  یاو  حرکت یفیتک

 یشتتری ب یشآستا  ،یتد کرد مستافرت جا آن بهاگر  که هست یمملکتشهر و  ینچن یک

اما اگتر ماننتد    ؛کنیدیم مسافرتشهر  آن بهو شعور خود  فهم اساس. بر داشت یدخواه



 

 

 ،رفتت جتا  آن بته  شتود یمت و  هست یگریدشهر  که یدینفهمو  یندانست یرخوارش کود 

 یگتر دشهر  به که فهمدیماو  ،شهر ببرد آن بهشما را  یکسو اگر  یستن ممکنشما  حرکت

 بته ختود   یرخوارش کود  همراه یمادر. فهمیدینم یدهست بغل بچه کهاما شما  ،رفته یگرد

 کود  گوئیمیم جاینادر  .داندینم کود اما  ،رفته کجا به داندیممادر  .رودیم یگردشهر 

 مستافرت  نوع یک هم هاآسمان به حرکت. است رفتهسفر  بهمادر او  بلکه ،نکرده مسافرت

 هتا آسمان بهرا  هاآن که است داده وعده هاانسان به قرآنرا در  آن امکانخداوند  که است

ابتتدا   ،یمعمتول  یهتا مستافرت مانند  هم مسافرت ینادهد.  یرس ستارگان یانمببرد و در 

 ینهمچنت  .استت  چگونهجا در آن یزندگو  یستچ یبدانرا  حرکتمقصد  .دارد الزم معرفت

 شودیم اییلهوس چهبا  که یبدانرا  حرکت یلوسا ؟است چطورو  کجااز  .یبدانرا  حرکت راه

در انتهتا   عالم یابتدااز  کردن اراده محض بهو  کرد یط یهثان یکرا در  ینور سال هایلیونم

 ینزم یشناسعالم درسابتدا  .دارد الزم یشناسائ ،هم یمعظو  یبعجسفر  ینا. گرفتقرار 

 عتوالم  آندر  کته  یقتحق ینا به یآشنائو بعد  ینزمو  آسمان طبقات یاو  یشناسآسمانو 

.  است تریعالبهتر و  یلیخجا در آن یزندگ. یستن عالم ینادر  که هست یمنافعو  هانعمت

معنا  تمام بهفضا را  عوالمفضا را و  اول است الزم روندیم یفضائ یسفرها به که یکسان پس

 یروئین چه ؟باشد یزیچ چه یستیبا یمعراج حرکت مرکب. حرکت عوامل یگردبشناسند و 

 حرکت عامل یاو  کرد برطرفرا  موانع شودیم چگونهو  یستچ حرکت موانع ؟یسرعت چهو 

 انتقتال  ینتور  سال هایلیونمطرف  به آن شودمی یهثان یکدر  چگونه ؟یستچ آن مرکبو 

 ؟یافت

 هتایش یفیتکو  هایتکم یتمامرا با  آدمو  عالم خلقت کهبرود  معراج به تواندیم یکس 

 انستان  کته  است یهانهسف حرکت یک یاو  یستن ممکن مجهوالت یسو به حرکت .بشناسد

 بدنباشد و با  داشته یانتقال یرس کهآناز  یشپ اکرم یغمبرپ پس. شودیم سرگردانو  یرانح

او  یعنتی باشتد.   یدهرسان کمال بهخود را  یعلم حرکت یستیبا ،کند یرس هاآسمانخود در 

. استت  کترده  یزندگشهر  آندر  که یشهراز  ،بشناسد تریعالبهتر و  یلیخرا  خلقت عالم

 متثالً  .استت  ممتنع یجسمان معراج کنندیم یالخندارند  یآگاه حرکتاسرار  به که یکسان

 گوینتد یمت  .خندنتد یمت  همه یرکو بهجا بردار و ببر دماوند را از آن کوه یگوئب یکس بهاگر 

 یطالتب اب بتن  یعل به تواندیماما خدا  !است یوانهد دهدیمرا  یدستور ینچن یک که یکس

 یتد بگو یموست  حضرت به تواندیم یابگذار  یگرد یجابردار و  جاینارا از  کوه ینا که یدبگو

 یفیتکو  حرکت یفیتک ،مأمور یراز ؛کن باز یادر ینااز  یابانخ دوازدهخود  یچوپان یعصابا 

از  یاو  بجنگم فرعونبا  یچوپان یعصابا  چطور که گیردینم یرادا. بر خدا داندیمرا  معجزات



 

 

 یروح یرس یاو  یتکامل معراجرا  یدانائ پس. تواندیم ،داندیم چون ؟کنمباز  یابانخ یادر

در  روحاگتر   .گیترد یمت  انجام روح کمک بهما  یقلبو  یمغز ادراکات ۀهم یراز ؛دانیمیم

 انجتام بزرگتوار   آن یروحتان  یرست  یتا و  یتکتامل  یرس. ابتدا یستن ممکن تکاملنباشد 

 آگتاه  حرکتت  یلوستا  یاو  یآن یهاحرکت یفیتکو  خلقت عالماسرار  به یعنی ،گیردیم

 یتف تعر. در گذارنتد یم یارشاختدر  براق نامه برا  مرکب آن یآگاه یناو بعد از  شودیم

 بتا  یعنی ؛است یددبرابر  سرعتش یعنی، «84 برصهُخطاُهَّمدَّ» اند گفته براق حرکت سرعت

 بته  .یتد کن توجته خود  یدند سرعت به.شما رودیم ،داندیمو  بیندیم که یسرعت همان

 فاصلهاز شما  ینور سال هایلیونم که بینیدیمرا  یهائستاره بالفاصله .یدکن نگاه آسمان

را  یلتومتر ک هتا یلیتون م آن ،یهثان یکدر  ،یدبرو بینیدیم که یسرعت هماندارند. اگر با 

 یتن ا حرکتت و  گیردیم انجاممجرد  روح یروینبا  یآن یهاسرعت. گذاریدیمسر  پشت

 یجستمان  یتد بگو یکتی  که یغمبرپ معراجدر  اختالف پس. فاصله بدون. است یآن یروهان

 ،شتود  ستاخته  متذهب و دو  یتده عقدو  یجتۀ نتدر  و بوده یروحان یدبگو یگریدو  بوده

 کستب و  یروحت  تکامتل ابتتدا   .هستتند  یکتدیگر هر دو با  روحو  جسم. یستن درست

 .یانتقال حرکت تکاملو بعد از  است معلومات

 ؛استت  محالنور  سرعتباالتر از  یانور و  سرعتبا  اجسام حرکت گویندیم هایبعض 

در فضتا هستتند    کته  یمتواد خود با  یعسر حرکاتدر  اجسام ینا ینخواه یخواه یراز

. شتود یمت  آنانفجتار   یتا و  اجستام  شدن یمتالش یۀما ،برخورد یناو  کنندیمبرخورد 

و در  کنتد یمت  یتدا پ فضاتکوندر  که است یهائسنگ یآسمان یهاشهاب ینا گویندیم

 ینزمت  طرف بهو  گیردیمقرار  یگرد کرات یاو  ینزم ۀکر ۀجاذب یرتأث تحت ،خود حرکات

در  .استت  یتادتر ز حرکتشان سرعت ،شوندیم تریکنزد ینزم به چه. هر شودیم جذب

 .گیرنتد یمت  آتشو  کنند یداپ تصادم یهوائ یهالکولومبا  یفضائ یهاسنگ ،حرکت ینا

 بته را  سنگشما دو عدد  کهطور همان .شودیمدود و بخار  ،ینزم ۀکر به یدنرساز  یشپ

با مواد  که هم یفضائ یهاسنگ آن .شودیم یدتول جرقه ،تصادم ینااز  ،زنیدیم یکدیگر

از  ،یآنت  سترعت با  ،خود بدنبا  یکساگر  پس .گیردیم آتش ،کندیم یداپ تصادم یهوائ

برخورد  یفضائ یا یهوائاو با مواد  بدن، کند حرکت آسمان به ینزماز  یا مشرق به مغرب

شتما   کته  یفیتک ینا به یسرعت مخصوصاً .گیردیم آتش یاو  گرددیم یمتالش ،کندیم

 یغمبرپ یاآوردند و  ینفلسط به یمنرا از  یسبلق تخت زدن هم به چشم یکدر  گوئیدیم

اگتر در   ،کنتد یم حرکت سرعت ینابا  که یجسمر.یدرس عالم یانتها به آن یکشما در 
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متواد   آن یتمتام بتا   آن یکدر  جسم ینا ،باشد یاماده یک یلومترک یلیونم یکهر  ۀفاصل

و  یتب عجستفر   ینچن یک که است ممکن چطور پس .گرددیمو منفجر  کندیم یداپ تصادم

 به یلومتریکهزار  سهدو  یانتهارا از  یسبلق تخت آن یکدر  یاو باشد  شده واقع یمیعظو 

 خرافتات  .استت  ممتنتع  یستفرهائ  ینچن یک ینبنابرادهند.  انتقال ینفلسط به یلومتریک

 یعتت طب عوامل یرو فقطهستند و  یعیطب که یکسان البته .کندینم قبولرا  آن علم .است

را  یستفرهائ  ینچنت  یتک مجبورند  .خبرندیب متعالخداوند  ۀقاهر قدرتاز  ،کنندیم بحث

 ،هستتند  یعتی طب یهتا معلولو  علت یراس هاآن چونبدانند.  ممتنع بدن یا جسم یلۀوسبه

 یختواه و  ینهمچنت  یگرد کراتهوا بپرد و  به یکس گذاردینم .دارد جاذبه ینزم گویندیم

. اگتر بتا   یهتوائ  یهالکولوم یاو  یریهاث ذراتاز  استپر  ستارگان به یطمح یفضا ینخواه

و  گیترد ینمت  آتشو  شودینم یمتالش یفضائ هایینهسفمانند  کنند حرکت متعادل سرعت

 هتا آن. اگر شوندیممنفجر  بالفاصله ،کنند حرکتنور  سرعتباالتر از  یانور و  سرعتاگر با 

 است مسلطو  یطمح کائنات ینابر  یخدائ دانندیم ،باشند عارفو  عالمخدا  ۀقاهر قدرت به

 یتک ندارد. او در  ینیسنگ هم یپرکاهاو  تصرفو  قدرت یطۀحدر  کائناتو  کرات یتمام که

در  تونل ینا داخلدر  که سازدیم یفضائو  یهوائ تونل چنان یک عالم یانتهااز ابتدا تا  آن

پر  کهاین بهبرسد  چه ،وجود ندارد عالماز مواد  هم یکوچک ذره ،ینور سال یلیاردهام ۀفاصل

 یبترا  کته  استت  یتائی در یهاتونلمانند  آن یکدر  یفضائ تونل یناباشد.  یریهاث ذراتاز 

 بته  آباز  یتواری د .گرفتقرار  یکدیگر یرو کوهمانند  هاآبآورد و  وجودبه یموس حضرت

 یلاسترائ  یبن .درآمد یخشک یابانب صورت به یفور یادر ته. یشترب یاهزار متر  الاقل ارتفاع

 منکتر  .گذارنتد یم هم یروخود را  چشمشدند. چرا  غرقجا در آن یانفرعونو  کردندعبور 

برابتر   چگونه یابانیب چوپان یک که کنندینم فکرو چرا  شوندیم یخیتار یبعجا ینچن یک

 بالفاصتله احمتر   یایدراز  که یخدائنمود.  غرق یادررا در  هاآن ۀهم .کرد غلبه زمان قدرت

ختالء   عالم یانتهااز ابتدا تا  شکل ینهم به یزن هاآسمان یفضادر  ،کندیمباز  یائیدر تونل

 غالتب هتا  جاذبته  همته بر  بلکه ،گیردینمقرار  یاجاذبه یرتأث تحت هم یاذرهو  است مطلق

 یغمبرانپ یاخدا و  که یهائوعده یتمام ،نباشد یعتطببر  حاکم یقدرت ینچن یک. اگر است

 .شودیم خرافات یا یباکاذ به یلتبداند داده

هتا را  مترده  ،کتنم یم چنانو  ینچن که است کردهادعا  قرآنخداوند هر جا در  کهاینبا  

 یختتار در  هتم را  آن یهانمونه .گردانمیم حاکم هاآسمانرا بر  هاانسانو شما  کنمیم زنده

هنتر   ؟گذاریتد یمت  احترام همه ینا یممرو  یسیع به یحمس ملتچرا شما  .است داده نشان

 یتا دن بته پتدر   بدونو  شدهدار شوهر بچه بدون. یالهاعجاز  هاآن. هنر است بوده چه هاآن



 

 

 چشتم متادرزاد را   کورو  نموده زندهرا  مرده که است بوده معجزات صنعتش. است آمده

دارد  قتدرت  ،گویتد یم قرآندر  چهآنخدا  پس. یختار معجزات یلقب یناو از  است داده

ختدا   یهتا وعتده  ینبنابرا. است داده نشان یختاردر  همرا  آن یهانمونه .ثمر برساند به

 .است یقتحقو  است صدق ،یستن دروغ

 

  :یستچ یکونما  و کان ما علم 

 

 کته  است حال زمانو  یندهآو  گذشته علوم به شدنفراز مجهز  ینا جمالت یگرداز   

هتا  گذشته به انسان یعنی، « اکئ نوَّماهوََّّیکونماوََّّاکنَّما»  علم به کنندیم یفتعر آناز 

و از  کائنتات  ۀهمو  خلقت عالم ؟شده چهو  بوده چه که کند یداپ یآگاه ازل به یکنزدتا 

را  عتالم  خلقتت  یابتتدا هتا از  گذشتته  ؟اندآمده وجودبه چطورو  چگونه هاانسان جمله

 به یآشنائ ینا. است آورده وجودبهرا  و آن است ساخته خودش یگوئ کهبداند  چنانآن

 انستان  کته  هتا یندهآ به یآشنائ ینهمچنو  است ماکان علم ،بوده که چنانآنها گذشته

 طورینهم یاآ ،شودیم چه هاعالمو  هاآدم کار عاقبت یتتربو  خلقت ینا یرمسبداند در 

و  یجته نت به که یعبث ولغو  حرکت یک ؟و بروند یایندب که گیرندیمقرار  مرگتولد و  ینب

در  کتاروان مانند  هاآدمو  هاعالم. است کاردر  یعاقبتو  یهدف کهاین یانرسد و  اییدهفا

 یرمست مقصد از  . قهراًیستن ممکنمقصد  بدون حرکت یناو  کنندیم حرکت تکامل خط

 یابتان بماننتد   حرکتت  یرمست و  استو آباد  بزرگ. مقصد مانند شهر استآبادتر و بهتر 

 یتن ا عاقبتت بداننتد   هاانسان که است ینا یمعنا به یکونما  علم. علفو  آبیب خشک

 هایندهآ. شودیم چه کنندیم حرکت تحولو  یلتحوو  تکامل خطدر  که هاآدمو  هاعالم

 یتوضتع در  یمجهتول . است شناختهو  یدهدها را گذشته کهبداند و بشناسد  چنانآنرا 

موجتود.   یهتا آدمو  هتا عالم به یآشنائ یعنی. کائنماهو  علمباشد و اما  نداشته هایندهآ

و  چگونته را  هتا آستمان ختدا   کهباخبر باشد. بداند  آدمو  عالم ساخت ۀهندساز  انسان

و  ماکتان  علتم ) کلمته  سته  یتن ا به که یانسان. ینهمچنرا  هاینزم. است ساخته چطور

در برابتر او   یزچ همهندارد.  خلقت عالمدر  یمجهول ،شودیم( آشنا کائنو ماهو  یکونما

 هتا یموجتود ها و مانند گذشته هایندهآو  هایندهآها مانند گذشته .است روشنو  واضح

َّش  کَُّوَّلُ »  :فرمایدیم که ع یرالمؤمنینامموال  یشاتفرما ۀنمون. اوست یپا یشپ چهآن َّف 

 کته بردارنتد   چشتمم  یجلتو را از  یعتت طب یهاپردهاگر  یعنی ،«85َّین ا َّق َّی ََّّدُتَّازد َّام ََّّاء َّط َّالغ َّ
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 اضتافه  یتزی چ یقیتنم بتر   ،یتنم ببو  بتدانم  است چههر  هایموجودها و و گذشته هایندهآ

 یقتتاً حق. شتود ینمت  اضتافه  علمتم . بر امیدهد که دانمیم چنانرا  یزچ همه یعنی ؛شودینم

حتدود   یدشتا . اندکرده ثابتادعا را  یناخود  یبیغ یخبرهااطهار در  ائمهو  رسول حضرت

 واقتع  چنان هاآن ۀهم کهاند داده زمان امامتا ظهور  زمان حواد از  یبیغهزار خبر  ینچند

عمتار   بته  اکرم یغمبرپاند. خبر داده حواد  یاتکلو  یاتجزئاز  .اندخبر داده که است شده

َّل َّقتَُّت َّ: » فرمود یاسر  آنعمتار   یا یعنتی ، « 86ل نَّم نَّیاحا َّضََّّزادکأ خرََّّتکونوََّّةَُّی َّاغ َّالب َّ ةَُّ ئ َّالف ََّّک 

 یشتربت  ،یدار یتا دناز  کته  یابهره ینآخر .کشندیمتو را  منمتجاوز بعد از  یانگرطغلشگر 

 جنتگ در  که یزمانبود تا  یاسرعمار  فکردر  جمله ینا .باشدیم آببا  مخلوط که است یرش

حاضر  سرش یباالاحتضار  حال در ع یعلموال  .افتاد ینزم به یانسف یاب بن یۀمعاوبا  ینصف

 بته  چشمش یوقت .یاشامدب کهعمار نمود  یمتقد یریش شربت یمسلمان حال ینهمدر  .شد

 ستاعت  .گفت راستخدا  رسول برادرم «. هللاَِّس ولَّایخَّصدق»  :گفتافتاد  یرش شربت آن

 کترده  پتاره را  شتکمش  ،بتود  خورده زخم که یجاهائو از  یدآشامرا  شربت .است من مرگ

 ینچنت  یکآخر عمر  یقهدق آندر  که یبیغخبر  ینچن یک .رفت یادنشد و از  خارج ،بودند

 کته  استت  مهتم قتدر  آن یاتجزئ به علم. است علم یبعجااز  ،کنندیم آماده یریش یوانل

 است ینا مثل یاتجزئ به علم .شودیمآشنا  یاتجزئ به یاتکل یقطراند خدا از گفته یاعده

 واقتع  یحال چهو در  یزمان چهدر  نفسهر  ،کشیدیمشما در عمر  که یهائنفس یتماماز  که

 یتک  ،بینتی یم یاحادثه چه یساعتشما در هر  ،عمر ساعت هایلیونم ۀفاصلو در  شودیم

 نته  ،داندینم کنندیم یفتعر هاآن که یخدائ البته. نامندیم یاتجزئ به علمرا  یعلم ینچن

 یآگاه یعلوم ینچن یکراز  به اطهار ائمهخدا و  رسول پس .کندیم یفتعر قرآن که یخدائ

بشر را در  تکاملو  یتترب ۀنقش ینهمچندارند و  دسترا در  آدمو  عالم خلقت ۀنقشدارند. 

 خلقتت در  یمجهول هاآن پس. شودیم مخابره هاآن به دائم هم یجزئ حواد  .دارند یاراخت

 وجتود بته  حواد  ینچن یکو  اندکرده حرکتخود  علم یرواطهار  ائمه .ندارند آدمو  عالم

 یافرادلذا  .یسدبنو هاآن یبرا نسخهدستور دهد و  هاآن بهخدا  دم به دم کهاین نهاند آورده

 استت  دادهختدا خبتر    کته  کمتال  چنتان  یتک  بهمجهز  ،هستند یعلم ینچن بهمجهز  که

 کامل حکومت ،آمده وجودبه هاآن یلۀوسبهخدا  کامل مکتبو  یند کهطور همان ،باشندیم

 به همرا  مردگانو  برندیم ینبخود از  حکومترا در  مرضو  مرگ عوامل یتمام که هم یاله

 یتن ا ۀهمت  یتل دل .شودیمدائر  هاآن یلۀوسبه هم یحکومت ینچن یک ،گردانندیبرم یزندگ

َّد َّب ََُّّکَّب َّ»  خوانیمیم که است جامعه یارتزدر  جمله یک هابحث  کلنگ یعنی ،«َّت َّی ََُّّکَّب ََّّو ََّّهللاء 
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 خلقت یناشما  یلۀوسبهو  است شده زدهشما  یلۀوسبه یا ،شما نامه ب ،آدمو  عالم خلقت

» علمنتد.   سته  ینا بهمجهز  هاآن پس .کندیم یداپ کمالو  رسدیمخود  یواقع هدف به

 .«َّناکئ ََّّو َّاهَُّم ََّّو ََّّنَُّکوَُّی َّام ََّّو ََّّااکن َّم َّ

 

 : است چگونهخدا  نصرت

 

او در  یتت موفقختدا و   رستول  یتف تعردر  امام که است ینافراز  ینادر  یگرد ۀجمل  

َّن ََُّّثمَّ : »فرمایدیم یزندگ ََُّّو ََّّیل َّیکئ َّم ََّّو ََّّیل َّئ َّ  َّب  ََّّ َُّت َّفَّف َّح ََّّو ََّّعبلر َّب َّ  َُّت َّرص  َّم ََّّنم ََّّی َّمّو َّس َّال َّت  ک َّئ َّال  . «َّک 

 کفتار  دلاز او در  کته  یوحشتو  ترس یرمسبزرگوار را از  یغمبرپ یناتو  ،پروردگارا یعنی

و  مشتخص  کته  یفرشتگانو  یکائیلمو  یلجبرائ یلۀوسبهو او را  ینمود یاری ،یدادقرار 

 .یدادقرار  فرشتگان ینا حفاظتو  یتحما یۀساو او را در  یفرمود یاریبودند  ینمع

را در  هاانسانخدا  که است یتعالو  تبار خداوند  نصرت یفیتک به مربوط جمله ینا 

 کشدیمرا  هاآن ،جنگدیم کفاربا  خودش یاآ ؟کندیم یاری چطورو  چگونه جنگ یدانم

 ینزمت  بته  آستمان از  یرشمشو  یزهنبا  کههستند  سربازانمانند  یافراد ،فرشتگان یاو 

  جمتالت  یتن ارا در  فرشتتگان  نصترت  یفیتت ک ؟کننتد یم یاریرا  یغمبرانپو  آیندیم

 یتجنست را از نظتر   فرشتگانما  کهدارد  توقف یفیتک ینا شناختنو  کنندیم یادآوری

 آن یلۀوست بته  چگونته هستتند و خداونتد    هتائی یلهوس چه هاآن که یمبدانو  یمبشناس

را  یکس یا یزیچخدا  یوقت که کنندیم یالخ طورینا مردم .کندیم یاریما را  فرشتگان

و  یلهوس بدون خلقتو  صنعت ینا ،آوردیم وجودبه یامعجزهو  صنعت یاو  کندیم خلق

 یستازندگ  یبرا هاآدمما  گویندیم. باشدیم یسازندگو  ینندگیآفرو ابزار  اسباب بدون

 یستازندگ  یبراخداوند  یکنول ،یمدار برودتو  حرارتو هوا و نور و فضا و  آب به یاجاحت

و  کندیمرا نابود  دشمنان یتنهائ به خودشخود ندارد.  یرغ یعامل یاو  یلهوس به یاجاحت

 یفیتت کجتا   همته خداونتد   کته این. با یگرد مسائل یلقب یناو از  پروراندیمرا  دوستان

و  استباب  یکنول ،دهدیم گزارش مسبباتو  اسباب یرمسخود را از  یسازندگو  ساختن

 هتا انستان  یتار اختدر  کته  یابتزار و  استباب با  است متعالخداوند  یاراختدر  که یابزار

در  یروئین یستیبا ،کند یقورا  یزیچ یا یکس. خداوند اگر بخواهد کندیم فرق ،باشدیم

 مرتبته دو  یتا گتردد و   یقو ،یفضع شخصبدهد تا  قدرتو  قوتاو  به .یافریندبوجود او 

اگتر بخواهتد    یتا گتردد.   یفضتع  ،یقو شخصتا  یردبگاز او  است داده که یروئین همان

 هتم  آن ،باش زنده یدبگوخدا  که شودینم زنده تعارف به مرده ینا ،کند زندهرا  یامرده



 

 

خداونتد   کته  قترآن از  جملته  یتن ا یفتعر. در یردبم هم آن ،باش مرده یدبگو یاشود  زنده

َّ : »فرمایندیم
 
 چته اگر  جمله ینا فرمایندمی ع امام «.87َّونَُّکَُّی َّف ََّّ،نکََُّّل ََُّّول َّقَُّی ََّّنأ ََّّ،یئا َّش ََّّاد َِّ َّأ ََّّاذ َّا

 محض بهو  کند یجارخود  زبانبر «  کن»  ۀکلمخداوند  که است لفظ صورت به قرآندر  چه

 زندهرا  مردهزود  یعنی ؛خداست فعل کلمه ینا ،شود  خلقدارد  الزم که یموجود ،کلمه ینا

 کهندارد  یمعطل هاانسانمانند  ساختنو  یدنآفر یبرا. کندیم خلقرا  یمخلوق یاو  کندیم

واحتد   هایلیونم آن یکدر  بلکه ،شود یطوالندهد تا  انجامرا  کارهاواحد از  یک یآندر هر 

 فعتل «  کتن »  ۀکلمت  ،فرمایتد یمت  .بترد یم کاره ب یزیچ یا یکس ساختن یبرا یضنقضد و 

بتا   کنتد  زندهرا  یامردهاگر خدا بخواهد  پس .است فعل آن محصول هم«  کونیَ»  .خداست

 روح به یرتعب یلهوس آناز  کهدارد  الزم اییلهوس یاتح بلکه ،شودینم زنده ،باش زنده لفظ

 آنو  آفریندیم ،است یروننور و  یمعنا به یا است روح یمعنا به که یزیچ. خداوند کنندیم

 یتا . شودیم زنده هم مرده، مرده بدندر  روح ۀافاض ینابا  .دهدیمقرار  مردگان جسمرا در 

 همان ،را شفا بدهد یضیمر یا کند زندهرا  یامرده دهدیم اجازه یسیع حضرت به که یزمان

 حضترت  یتار اختدر  ،است مسلطو  یطمح یبرق وسائلبر  برق یروینمانند  کهرا  روح یروین

و بتا   کشتد یمت  یضمررا در وجود  مرض ۀماد ،یرون آنبا  یسیع حضرتو  گذاردیم یسیع

 کتدام ختدا هتر    خلق یا خدا پس. گرداندیبرم یسالمت بهو  کندیم یتتقواو را  یرون ۀافاض

 همته دارد. خداوند  الزم ینندگیآفرو  یسازندگ یبرا هائییلهوس ،کند خلقبسازد و  یزیچ

 خا را از  هاانسانشما  گویدیم .کندیم یادآوریرا  هایلهوس آن ،خود یعصنا یفتعرجا در 

 بگوییم است ممکن. نمودم یمهندس یفیتک ینا بهشما را  .یدمدمشما  تندر  روح .یدیمآفر

و  خا  محتاج هاانسانما  ؟دارد یاجیاحت چه آبو  خا  به کردن خلقو  یدنآفر یبراخدا 

 دادن حرکتت  یبترا  هتا انسانو ما  یباش داشته خا و  آب به یاجاحت یدنباتو  ،یمهست آب

 کن زنده خودت. یباش داشته یاجاحت یدنباتو  ،یمدار یاجاحت برق یروین بهخود  یبرق یعصنا

 ینب فرق دهدیم جوابتو باشد. خداوند  یاراختدر  وسائل ینا کهاین بدون .یرانبم خودتو 

و ابتزار   استباب  به یاجاحت یدنآفر یبراشما  که است ینا کردن خلقو  یدنآفرما و شما در 

و  اسباب به یدنآفر یبرامانند شما  منو  یددار است الزم صنعتدر  که یهاولو مواد  یتوسل

 ساخته یکدیگربا  هاآن یبترکاز  انسان که یهاولمواد  همان به بلکه ،ندارم یازن یتوسلابزار 

و  ابتدان  ستاختن  یبترا  ،بدهم یجسمو  یبدن هاانسانشما  به بخواهماگر  من پس. شودیم

 بستازم  شودیم یداپ اجسام هاآن اجتماعاز  که یمواد یستیبا دارم الزممواد را  ینا اجسام

 حرکتت و  یاتح هاانسانشما  به بخواهماگر  ینهمچنو  کنم درستشما را  بدنمواد  آنو با 
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 روح نامه ب یگرید اصل .یستنظهور  قابل یلهوس بدونو  تعارفبا  حرکتو  یاتح ،بدهم

 افاضه جهان اجسامو  عالممواد  دل بهرا  روح آنو  یفلطمجرد و  یاربس یروح .سازمیم

 یختدا  کته  من یکنول. شودیم یداپ حرکتو  یاتح هابدندر  روح آن ۀافاض، با کنمیم

با  یراز ؛ندارم یاجاحت یگرد یزهایچو  چکشو  داسمانند  یتوسلو ابزار  اسباب به هستم

 یرومندنرا  یانسانخداوند اگر بخواهد  پس .هستم تریکنزد مخلوق هماناز  یمخلوقهر 

 یتدا پ یروحت  یلۀوست به یتتقو ینا .برگرداند ضعف بهو او را  یردبگاو را  یروین یاو  کند

 یترو نو  روح آنرا با  انسان بدنو  انسان دل. دمدیم انسان دلرا در  آنخدا  که شودیم

 روحو  یترو ن همتان  گترفتن و باز بتا   کندیم یداپ قدرتو  قوت انسان آنو  کندیمشار  

ماننتد   یعتت طبختدا در   یعصتنا  درست. گرداندیبرم یناتوانو  ضعف بهرا  انسان یاتح

بتر   توانیمینمما  که است یفلط نهایتیبخدا  یعصنا یکنول باشدیم هاانسانما  یعصنا

 یتن ا. یمکنت  یتدا پ تسلط ،یروشنائو  و نور یاتح روح نامه ب ،مجرد یفلط هاییلهوس آن

 که اولاز نور  مرتبه یلیونم ینچند ،شودیم یداپ یدخورش وسیلۀبهدر فضا  که یروشنائ

 وضتع  آنرا در  ینشآفتر  عتالم ما مواد  مثالً .شده تربزرگ است یدهآفر یعتطبخدا در 

 کوچتک قتدر  آن یراز .یمکن تصرف توانیمینمو  بینیمینم یستن یهتجز قابل که یابتدائ

اگر ختدا بخواهتد    پس .است یمساو حجمشبا  حدش .یستن یهتجز قابل یگرد که است

متواد بتا    تراکم یقطراز  است الزم ،یمبشناسو  ینیمببما بگذارد تا  یاراختمواد را در  آن

بسازد و در برابر ما  درختو  کوهو  سنگمانند  یبزرگ حجم همبا  هاآن ارتباطو  یکدیگر

 کته هستتند   یته اول ذراتاز  تریفلط یلیخ لطافتاز نظر  هم مجرداتدرآورد.  یشنما به

 چشممجرد را اگر بخواهد برابر  روح یا. خدا نور مجرد یستن یتؤر قابل هاانسانما  یبرا

 روح یتا نتور مجترد و   . بستازد  عالم ذراتاز مواد و  یکلیه یستیبا ،درآورد یشنما بهما 

از  یتا و  یمبشناست را  ارواح ابتدان  یتدن د یقطرتا ما از  کند افاضه یکله آن بهمجرد را 

 کته  یمکن کشفو بعد  یمبشناسو  ینیمببنور را  یهوائ ذراتو  اجسامنور بر  تابش یقطر

و مجرد  یفلط یاربس اصل آن یگردو  یعتطبمواد  یکی .آمده وجودبه اصلاز دو  یعتطب

 روح ،آوردیمت  وجتود بته  یتات ح کهاین. از نظر یستن تراکمو  تجسم قابل یتنهائ به که

و از نظتر   شتود یمت  یدهنامنور  ،آوردیم وجودبه یروشنائ کهاینو از نظر  شودیم یدهنام

 حرکتت را  اجستام  کهاینو از نظر  شودیم یدهنام رنگ ،کندیم ینرنگرا  عالممواد  کهاین

 یقتحق یک .است یقتحق یکخود  ذاتمجرد در  اصل آن. شودیم یدهنام یرون ،دهدیم

 راه تواننتد ینم عالمدارد. مواد  احاطهوجود  عالم باطنظاهر و  به. ینامتناه یطبسمجرد 

 یابستته خود ببندند. درِ  وجودبه شودیم یدهنام هم فرشته کهمجرد را  اصل آن یورود



 

 

 حرکتت  سترعت  همتان بتا   هاکوه دلاز  .شودینم یداپمجرد  روح آن خروجدر برابر ورود و 

 یتا و  فرشتته و  روح نتام ه بت  یمجترد  اصل ینچن یک. یخال یفضا یاهوا  دلاز  که کندیم

بتا   ارتبتاط در  یکنلت  ،استت  جنس یک .است یکی یقتشحق .شودیم یدهنام یگرد یهانام

 یداپ یمختلف یهااسم و شودیم یداپ عالمدر  هاآناز  که یمختلفو آثار  مخلوقات موجودات

 ینا یلۀوسبه که اوستو  است متعالخداوند  دسته ب یرونو  روح نظام کهاین. از نظر کندیم

و  استباب  یراز ؛شودیم یدهنام فرشتهنظر  ینااز  ،آوردیم وجودبه عالمدر  نظام ،یرونو  روح

 یمانته حکو  عالمانه ،شود یداپ آن یلۀوسبه یاحادثههر  . قهراًاست متعالخداوند  ۀارادابزار 

 یترو ن ،شتود یمت  یتدا پ حرکتو  جهشو مواد  ذرات دلدر  آن ۀافاضبا  کهاینو از نظر  است

و از «  بهللاالاََّّق وةولََّّح وللَّ»  گوئیمیم که شودیم یدهنام قوت یعرب به یا شودیم یدهنام

 روح ،شتود یمت  یداپ یاتح آن ۀافاضبا  مرده ابدان یاو  مردهو مواد  ذرات دلدر   کهایننظر 

از نظتر   یکنولت  ،استت  یقتت حق یکو  است یکی یقتحقو  یتجنس. از نظر شودیم یدهنام

مجترد در   روح یتن ا .کنتد یمت  یداپ یمختلف یهانام عالم اجسام وسیلۀبهظهور و بروز آثار 

ختود   یتار اخت بته را  بترق  یتروی ن کته  است یکسان یاراختدر  برق یروینخدا مانند  یاراخت

 یوقتت  .نمایتد یم یفتضعرا  یافرادو  کندیم یتتقورا  یافراد یرون ینا. خداوند با گیرندیم

را بتا   هتا آن قلتب  ،کند یاری جنگ یدانمخود رادر  سربازان ،کند یاریرا  یلشگربخواهد 

در  یتزی چهر  زمام یگوئ که شوندیم یقو چنانآن. کندیم یقو ،یتیتقو روح ینهم ۀافاض

 بهاز ورود  یشپ یاله. سرباز بردیمسرباز را باال  یۀروح مردمما  اصطالح به .ستهاآن یاراخت

 ینفستان  خوفخدا را بر  اطاعت کهاین محض به یکنول ،ترسدیم ،است یفضع جنگ یدانم

 یته روح، شودیماو شار   بدناو و  قلب بالفاصله ،شود جنگ یدانموارد و بدارد  مقدمخود 

 یتا و  روح ستلب . بتا  گیترد یمت  هاآن قلبرا از  کفار یۀروح یفیتک ینهم بهو  کندیم یداپ

در  .کنتد یم یقوخود را  سربازان دل روح یتتقوو با  کندیم یفضعرا  کفار دل آن یفتضع

 یتدان موارد  با یب. کنندیم یداپ یهروح. شوندیم یقو یشترب چههر  اسالم سربازان یجهنت

، از گیردیمرا  هاآن وحشتو  ترس .شودیم یفضع دشمن یۀروح ،و در برابر شوندیم جنگ

 ،نمتوده  یاریرا  یغمبرپخدا و  کهخبر دارد  یفهلط ینااز  که امام. کنندیمفرار  جنگ یدانم

َّن ََّّو َّ : »فرمایدیم َّ.«َّیل َّیکئ َّم ََّّو ََّّیل َّ ائ َّب  ََّّ َُّفت َّف َّح ََّّوََُّّعبالر َّب ََّّ َُّت َّرص 

                      

   :اطوار یاافرادند  ،یستندچها فرشته

 



 

 

 کته هستتند   یفتضتع و  یتتقو یروهاین همان یگرد فرشتگانو  یکائیلمو  یلجبرائ 

 حتواد  و آثتار و   یروهان همه ینا یدندم یناو با  دمدیمخود  بندگان دلرا در  آنخدا 

 .شودیم یداپ

از  یاجملته  یتا شتود   نقتل  ع ینالمؤمن یراماز موال  یداستان یستنبد  رابطه ینادر  

 داستتان  آنو  کنتد یم یفتعرپدر بزرگوار خود را  که ع یمجتب حضرت برومندشفرزند 

جو را بتا   نان قرص یشانا .دادند عموال  دسته برا  یجو نان قرصروز  یک که است ینا

شما  یهادستمگر  ،یرالمؤمنینام یا کرد عرضنفر  یک .کند تناولتا  شکستفشار زانو 

را ماننتد   ینستنگ در  آنو  کندرا از جا  ینیسنگ آنبا  یبرخدر  که یستن هادست همان

ختود   انگشتت بتا دو   یرومنتد ن دستت  چنان یک ؟یدجنگ کفارو با  گرفت دسته بسپر 

بتا   کته  یمکترد  مشاهدهما  کهجو  نان قرص بهبرسد  چه بشکندرا  یآهن ۀقطع تواندیم

جا در آن ؟یستچ کار ینا رّسِ .یکرد استفادهاز فشار زانو  ،یبشکن ینتوانستخود  دست

ََّّی  خََّّببَّقلع ت : »فرمودنتد  ع. موال یفضع ینقدرا جایناو در  یدهست یقوقدر آن بق وة 

َّبلََّّیةِبنَّ موجود بود  بدنمو  یمبازودر  که یقدرت بهرا  یبرخدر  من یعنی،َّ«88َّیةجسدانَّقوة 

 حضرت. کندم گرفتقرار  من بدنو  من دستدر  کهخدا  جانباز  یروئینبا  بلکه ،نکندم

 یالهت  ییترو نبا  شودیمجهاد  یدانموارد  یوقت چگونه که دهدیم نشان جمالت ینادر 

 یاله ۀقورا با  یبرخدر  گویدیملذا  .شودیم قدرتپر از  یشبازوو  دست و گرددیم یقو

 بته  آنو از  کندهرا  یبرخخود در  دستبا  حضرت کهاینبود با  چه جاینا یاله ۀقو. کندم

را  آن کته  بوده الزم یقونفر مرد  چهلاند گفته که ینیسنگدر  .کرده استفادهسپر  یجا

 .کندجا هجاب

برابتر   .رودیمباال  دستش یروین. ولتا  شودیم یادهپ یاله قدرت هادست آندر  پس 

 حضرتو باز موال  کندیم یداپ قدرت حادثه همان ۀانداز به ،گیردیمقرار  که یاحادثههر 

 یستخنران  کوفهدر مسجد  ،بود کرده دفنرا  بزرگوارشپدر  که یشب صبح در ع یمجتب

 یتل جبرائ ،شدیم جنگ یدانموارد  وقتهر  پدرم ،فرمود بزرگوارشپدر  یفتعردر  .کرد

. در کترد یم حرکتاو  یشاپیشپ یلعزرائاو و  چپ طرفدر  یکائیلماو و  راست طرفدر 

 طترف در  کته  یستندن یهائصورت یاو  یوالهاه یک یلعزرائو  یکائیلمو  یلجبرائ جاینا

 هتا دست چنانآن یتیتقو یروهاین همانبا  بلکه ،بزنند یرشمش حضرت آن چپو  راست

دو  ،استت  آهنخود  کالهو  زره بهمجهز  کهرا  دشمن بدن ،ضربت یکبا  که شودیم یقو

ه بت  یروهان یفتضع. گیردیمرا  کفار جان که است یروئین هم یلعزرائو   یاو  کندیم شقه
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 یتک  سته هتر   یکنولت  ؛یکائیتل مو  یلجبرائ دسته ب یروهان یتتقوو  است یلعزرائ دست

 یهتا دستبا  که حال ینعدر  حضرت. شوندیم متمرکز عدر وجود موال  کههستند  یقتحق

 ،استت  شدهشار   که یروئین همانبا  ،کندیم شقهرا  دشمنسرباز  ،قدرتمند خود یهادست

 ینبنابرا. اندازدیم وحشت هاآن دلو در  کندیم یفتضعخود را  دشمنان قلب قدرت ،است

 ،جنتگ  یدانمدر  یرون یتتقوبا  که گیردیم انجام شکل ینا به متعالخداوند  نصرت یفیتک

 .کشاندیم ضعف بهرا  دشمنان ،یرون یفتضعو با  کندیم یقورا  دوستان دل

    

 : رسول حضرت بهخدا  یهاوعده 

 

َّ َُّین  د ََّّر َّظه  تََُّّنأ ََّّ َُّدت  ع َّو ََّّو َّ : »فرمایتد یم که است کلمه ینا یفهشر یدعا ینادر  یگرد ۀجمل 

َّع َّ َُّ ه َّر َّک ََّّول ََّّو ََّّ لُکّ ََّّین َّاّل ََّّل   آورده ندبته  یدعتا  در ع امام که است قرآن یاتآاز  اییهآ«.  نکوَُّش َّال

َُّه  : »فرمایدیم است فتح ۀسوردر  ظاهراً که یفهشر یۀآ. است َّو ََّّید َّالهُ ب ََّّول َُُّس ِ ََّّل َِّس  أ ََّّیاّلم َّو 

َّع َّ هَُّر َّظه یَُّل ََّّ،ّق َّال ََّّین َّد َّ ََُّّه َّر َّک ََّّول ََّّو ََّّ  َّلُکََّّّین َّاّل ََّّل   یتۀ ما کته را  حتق  یتن دخداوند  یعنی ،«89َّون َّکَُّش  َّال

 یتن اتتا   کترد  نازل رسول حضرتبر  ،است آخرتو  یادن مهمالکاز  یتبشر نجاتو  سعادت

و  تکامتل را از  هتا آنو  کترده  محاصرهرا  یتبشر که یمراسمو  یاناد یتمامرا بر  پا  یند

 ،معصتوم  یهتا امام یرهبر به اسالم مقدس یند فقط یعنیگرداند.  یروزپ ،بازداشته سعادت

 یاو  است خرافاتو  آمده وجودبه هاانسان فکرو  یأر به که هائییند. شودیم عالمبر  حاکم

 ینا ،است یافته راه آندر  هابدعتو  شده هاانسان فکرو  یرأ به مخلوط بوده یاله ینداگر 

محو  هایند ینا ۀهم ،بوده یتبشر جامعهبر  یند نامه ب یاطینش حکومت واقعدر  که هایند

 یند به یابماند  مطلق یتمحرومدر  یا که کندیم یداپو اجبار  الزام یتبشرو  شودیمو نابود 

 کته  استت  یاوعتده  یتن ا. کنتد  قبولاطهار  ائمه یرهبر بهرا  اسالم یند یعنی ؛یددرآخدا 

ختدا   ۀوعتد  ۀکننتد و اجرا  وعده یناموعود  .داده یامبرانپ یتمام به یتعالو  تبار خداوند 

 محتض  بته بزرگتوار   آن زمان. در باشدیم فرجه یتعال اله عجل زمان امامعصر  یول حضرت

 یحتوضت  یتث احادو  یتات آجا  همه .شودیم گرفته کفاراز  مهلتو  قدرت ،حضرت آنظهور 

 یفته طاهتر دو   ،برخوردارند آناز  مسلمانو  کافر که یائیدن مهلتو  فرصت ینا که دهدیم

 مستلمانان  یگتاه  .هستتند  مبتارزه و  جنگدر  یکدیگربا  .دارند ثروتو  قدرت .دارند یرون

 ۀستفر . گرددیم سلب کفاراز  مهلتو  قدرت ینا .کنندیم غلبه کفار یگاهو  شوندیم یروزپ

 هاآن یزندگو  شودیم گرفته هاآناز  نعمتو  ثروت .شودیم یدهبرچ هاآن یجلواز  یعتطب
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ه بت  جمله ینا زمان امامظهور  به مربوط یثاحاد یبعض. در کندیم یداپ تنزلتا حد صفر 

در  تصترف را از  هتا آن دست یعنی ،« 90ا َّفرَّص  َّمی َّید َّأ َّ َّجَُّر َّیَُّ : »فرمایدیم که است رفته کار

و  یچهت  یعنی ،رساندیمحد صفر  بهرا  هاآن ثروتو  قدرت .کندیم کوتاهخدا  یهانعمت

م َّهللا ََّّة َّین  ز ََّّم َّرمَّح  َّنم ََّّلقَُّ : »فرمایدیمخداوند  که است قرآن یۀآاز  یریتفس جمالت ینا َّال  یت 

َّواَّنَُّأ م ََّّین َّّلم َّل ََّّی َّه ََّّلقََُّّزق َّالّر ََّّن َّم ََّّبات َّّی َّالطمََّّو ََّّه َّاد َّب َّع َّل ََّّج َّخر َّأ َّ ة َّم َّی َّالق ََّّوم َّی ََّّة َّص َّال َّخ ََّّای َّنَّال ََّّاة َّی َّال ََِّّف 
 یعنی، « 91

 .استت  کترده  حترام ختدا   بندگانبر  یکس چهرا  یائیدن نعمتو  ثروت ینابگو  مردم به

 ینا ۀهم و یدهآفر یتقوو  یمانا اهل یبرا ینزم ۀکررا در  نعمتو  ثروت همه یناخداوند 

 یختال  کفتار  دستت و  گیردیمقرار  ینمؤمن یاراختدر  خالصطور  به یامتقروز  هانعمت

ختدا   کته  استت  یتن ا اول یفۀلطدارد.  یبعجو  یقعم یفۀلطدو  یفهشر یۀآ ینا. ماندیم

 غاصبانه ،کنندیم استفاده کفاراگر  .است یمانا اهل مال ،ینزم ۀکر یهاثروت فرمایدیم

 اهتل  کته  ینزم ۀکر یاصل مالکان یالتتشک ضعفو  یمانا ضعفاز  کفار. اندکرده تصرف

ختود   تصترف  بته را  هتا نعمتت  یرساو  یاهادرصحراها و  و کردند استفاده ،هستند یمانا

 بته ختدا   متال و  خداستت  متال  ینزم ۀکر. است غاصبانه ،کفار تصرف پساند، درآورده

ختود را در   نعمتت و  ثتروت خداوند  که یستن درست. رسدیمخدا  یاءاولخدا و  بندگان

ختدا   یاءاولبا  هانعمتو  هاثروت ینااز  استفادهبا  هاآنخود قرار دهد تا  دشمنان یاراخت

 ۀکتر  یهتا ثروتدر  کفار تصرفات. کنندپا  به یادنو فساد در  مفسده همه ینابجنگند و 

 یاطینشت . باشدیم هاآن افکارو  ینمؤمن دلگر در وسوسه یاطینش تصرفاتمانند  ینزم

 دانتش و  علتم  بته مجهتز   کهخدا را  مؤمن بندگان ،خود یهاوسوسهبا  ، خود یغاتتبلبا 

 کنتیم یمت  مشاهده قرآن یاتآ یبعض. در کنندیم گمراهرا  هاآنو  زنندیم گول ،یستندن

 محاصتره تتو را   بنتدگان  گویدیمخدا  به یطانش. کشندیمگرو  خطبا خدا  یاطینش که

سر و از  پشتو از  راستو  چپاز  .کنمیم گمراهرا  هاآن .دزدمیمرا  هاآن عقل .کنمیم

در  و گتردانم یبرمت تو  اطاعت خطرا از  هاآن و کنمیم مسلط بندگانترا بر  خودمروبرو 

 یدهکش جهنم بهتو  بندگان یتاکثر که کنمیم یکارو در انتها  دهمیمخود قرار  اطاعت

مترا تتا روز    یاختدا  گویتد یمخدا  به یطانش کهجا آن یابماند و  یخالتو  بهشتشوند و 

 مهلتت  یامتقظهور  زمانتا  آدم هبوط زمانتا از  کن یطوالنعمر مرا  .بده مهلت یامتق

 جهتنم  بته را  آدمو اوالد  آدم .کتنم  گمراهتو را  بندگان بتوانمتا  بمانم زنده .باشم داشته

در  یطانشت . دهدیم مهلت یطانش به همو خدا  خواهدیم مهلتاز خدا  یطانش. بکشانم
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شما را  ثروتتا  یدبرو جایناشما از  ،گویدیمپدر و مادر  به که ماندیم یدزدمانند  یاتآ ینا

 کته پدر و متادر   .بکشم یبردگ بهو  کنم گمراهرا  هاآن .یمبرباشما را  کودکانو  کنم سرقت

 یکتار هتر   .تتو  یتار اختدر  کودکانو  خانه !باشد گویندیم یطانش به ،هستند خانه صاحب

. بتا  یمنتدار  یکتار تو  بهما  .کن سرقتما را  ثروت .کن گمراهما را  یهابچه .بکن خواهییم

دزد را بزننتد   گردن ،بکشند یرشمش کهاین یجاه ب ،یرومندندنقدرتمند و  ،پدر و مادر کهاین

ختود   تصرف بهرا  خانه اهلو  خانه و یکن برکنار کاررا از  خانهصاحب ی،هست کارهه چتو  که

 سترقت را  ثتروت  هتم او  .دهنتد یمت  سارق یلتحوخود را  کودکانخود را و  ۀخان ؟یدرآور

 خانته صاحب آن. کندیم استخدامخود  منافع راه. در کشدیم یبردگ بهرا  کودکانو  کندیم

 بته ختدا   بنتدگان  هاانسان یناو  خداست ملکو  ینزم ۀکر ،خانه آنو  است متعالخداوند 

و  یطنتشدر  یطانش. است یطانش، کودکانو  خانه یناند. دزد اخداوند متعال کودکان یجا

 گمتراه را  بنتدگانت  یتمتام  گویدیمخدا  به .است یرومندنو  یقو ،کردن گمراهو  زدن گول

 جهتنم  بته را  هاآن ۀهم .دزدمیمرا  هاآن یندو  عقل .کنمیم سرقترا  هاآن ثروت .کنمیم

 اجتازه . گتذارم یم یغمبرشانپو  امام یاو  مادرشانپدر و  دل بهرا  هاآن ۀهم داغ .کشانمیم

 گویتد یمو بعد  کشانمیم جهنم بهرا  هاآن ۀهم بلکه ،شود یبهشت هاآننفر از  یک دهمینم

را  هتا آن ثتروت و  هتا آن یتن د ،بکشانم جهنم بهرا  بندگانت یتمام بتوانم کهاین یبرا یاخدا

تتو   بندگان نتوانمتا  یریبگمرا  جان االن توانییم. تو خواهمیم قدرتو  مهلتاز تو  ،بدزدم

تتا   بده یزرنگو  فطانت ،بده ثروتو  قدرت ،بده مهلت یامتقتا روز  من بهاما  ،کنم گمراهرا 

تا نباشد  کندو او را نابود  کند پرخاشاو  به کهاین یجاه ب. خداوند کنم گمراهرا  هاآن بتوانم

 مهلتت  یامتت قتتا   آدم هبوطاز  یطوالن مدت ینچن یکاو  به ،کند گمراهرا  مردمبتواند  که

 داشته فرصتو  قدرت کامالًتا  گذاردیماو  یاراختدر  هم امکاناتو  ثروت همه یناو  دهدیم

هتر   اعظم اسمبا  یطانش گویندیم مردم که یطورهب کند گمراهخدا را  بندگانباشد، بتواند 

و  بحتث با ختدا   یطانش که است یقرآن یاتآظاهر  ۀترجم مطالب ینا .کندیمبخواهد  یکار

َّنظ َّأ َّ : »گویدیم .دارد جدال ََّّرین 
 
َّا ظتاهر   کته باشد  ینچن مطلب یقتحق. اگر «92َّون َّثَُّبع َّیََُّّوم َّی ََّّل 

دزد  آدمربتا و   آدم یطانشت  بته ختدا   کته  قدرتو  مهلتو  فرصت ینا ،دهدیم نشان یاتآ

و اند را خورده یطانش گول که یمسلمانانو  ینمؤمن. است یقانون یرغو  یعقالن یرغ ،دهدیم

را بتر متا    یمستلح دزد  ینچنت  یتک خدا تو  یا یندبگو توانندیم ،اندشده یدهکش جهنم به

و  قتدرت او  .یمبتود  یفضعما  ،او دانا و توانا بود .میبود سادهبود و ما  زرنگاو  .یکرد مسلط

 مستلط  یفضتع  بندگانرا بر ما  یرومندیندزد  ینچنتو  یاخدا .یمبود یرفقما  ،داشت ثروت
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 بنتدگان  یتراد ا جاینا. در جهنم آتش به هم عاقبتو  یدکشان گناهو  کفر بهما را  .ینمود

 یتاء اول جوابخدا و  جواب که یمبدانو  ینیمبب یستیبا. باشدیم یمنطقو  یعقالن، یفضع

 جهتنم  آتتش  بته اند و در انتهتا  شده یدهکش گناهو  کفر به که یبندگان اعتراضدر برابر 

                                  

  :یطنتش و یطانش یقمصاد 

 

دارد و  یمعنتائ  چته  یطنتشو  یستچو  یستک یطانش یمکن بحثابتدا  است الزم  

و  فرصتت گتر  غتارت  دزدان ینچن یک به یتعالو  تبار خداوند  چگونه کهاین دوم بحث

 کهو در انتها  کنند گمراهخدا را  بندگانتا بتوانند  دهدیم قدرت هاآن به ،دهدیم مهلت

 کته  یمکن بحث مطلب ینادر  ،یمشناختو  یمدانسترا  یطانش مهلتو  یطنتشو  یطانش

 یتا  شده تمام یتبشر ۀجامع نفع بهها و گناه کفرها و و فساد و مفسده هایطنتش ینا یاآ

و عقتال   عقتل  قبولمورد  متعالخداوند  جواب یصورتدر  .است شده تمام هاآنضرر  به

ها خوردن گولو  زدن گولها و ها و مفسدهحادثه ینا ۀهم کهشود  ثابت که گیردیمقرار 

 ،شتد ینمت  ینچنبود و  ینچناگر  .بودهخدا  مؤمن بندگان نفع بهو  یتبشر ۀجامع نفع به

 یجته نتو در  رستید ینمت ثمتر   بته و  کردینمخدا رشد  مؤمن بندگانو شعور  عقلهرگز 

 ظهور نبود. قابل یبهشت یزندگ

 یتشتکا ختدا   بته  آن دستو از  اندیدهنال آناز  کس همه که بزرگ یطانش شکیب 

با او را جهتاد   جنگاند و شناخته بزرگ یطانشرا  آن عاطهار  ائمهو  یغمبرانپو  اندکرده

 یکست و هتر   خود شما یتخودو  منخود  یتخود یعنی امّاره نفس ینهم ،اندیدهنام اکبر

َّ : »گویدیم یوسف حضرت .کندیم مطرح قانونخود را در برابر خدا و  که
 
َّالنمََّّنمَّا ِ َّمم ل  ََّّفس  َّة َّا

 کته  هستتم  یقتو  یطانش یک من. خود منخود  یعنی من نفس یهوا یعنی، « 93وء َّلس  ب َّ

 یتدان ماز  کته  یستربازان  بته  اکرم یغمبرپو  کنمیم هایتمعصو  هایبد بهرا وادار  خودم

 بته  حضترت  ،بخوابند راحت یالخبا  ینهمددر  خواهندیماند و برگشته یرشمشبا  جنگ

 ،یتد نمود سترکوب را  دشمنو  یدبرگشت کوچکاز جهاد  گرچه که دهدیمهشدار  هاآن

 چته  ،اهلل رستول  یتا  ،کردند عرض. یدنخواب راحت یالخبا  .است یباق بزرگجهاد  یکنول

 حضترت  ؟یدندبرشد و سر ما را  قطعما  یپاو  دست کهبود  تربزرگجهاد  ینااز  یجهاد

جهاد  که داندینم االن که یخود ینهمخود.  یتخودجهاد با  یعنی ؛نفسجهاد با  ،فرمود

ختدا   یمتسلو خود را  کشتنرا  نفس یهو، کشتنخود را  یعنی. است نفسجهاد با  اکبر
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 ،فرمایتد یمت  .کنتد یمت  یفتعررا  جهلو  عقل ع صادق امام ،جهلو  عقل یثحد. در نمودن

 یتای دراز  کته  هم عقلدارد و  لشکر پنجهفتاد و  ،شده انتخابو شور  تلخ ۀماداز  که جهل

 یجهلت  .در جنگند یکدیگربا  قهرماندو  ینا .دارد لشکر پنجهفتاد و  ،شده انتخاب یرینش

 یعقلت  .یادرو  کوه یاو  ینزمو  آسماندر  نه است انساندر وجود  ،فرمایدیم امام که یجهل

و  عقلاو  یلۀوسبه که است انسان ینهم ،است انساندر وجود  ،فرمایدیم حضرت آن که هم

 اصتل از دو  انستان . استت  آمده وجودبه هامکتبو  هاکتاب همه یناو  معرفتو  علمو  جهل

 یکتدیگر از  هتا آن یجدائبا  .یچنده ،جدا باشند یکدیگراگر از  اصلدو  ینا که شده ساخته

در  جهتل و  علم ،شوند یبترک یکدیگرشوند و با  ادغام یکدیگرو اگر در  شودیم یداپ مرگ

و  متزاج و  بدن یعنی ،است انسانوجود  یتماد یکی اصلدو  آنو  شودیم یداپ انسانوجود 

 .دانشو  فهمو شعور و  عقل یعنی ،است انسان یتروحانو  روح یگرد اصلو  مزاج یاتمقتض

 انستان در وجتود   ،کندیم جهلو  عقلجنود  به یرتعب هاآن از ع امام که یاتمقتض همه ینا

 تریعوس ینشآفر کل. از یعوس یاربس است یدانیم انسان. وجود شوندیم زنده انسان همراه

در جنگنتد و   یکتدیگر دو اقتضا با  ،باشد انسانوجود  که یعوس یدانم ینادر  .استو باالتر 

 کمتک  بته  هاآناز  کدامهر  کهدارند  یانصارو  یاران انسانوجود  یرونبدر  همهر دو اقتضا 

 استتکبار و  تکبرو  کفر به کندیم یرتعب امام که مزاجو  ماده ی. اقتضاروندیمخود  یانلشکر

 به یعنی جهل یاقتضا به هاآن ۀهم که یصفاتاز  صفت پنجو تا هفتاد و  حماقتو  سفاهتو 

 یعنتی  .یریتد بگرا در نظر  کفر ینهم مثالً .شودیمظاهر  انساندر وجود  اماره نفس یاقتضا

 کتافر  .متنعم  حق شدن منکر. منعم شکر نکردن قبول یعنی کفر ؟شودیم یداپ کجاو از  چه

 ندارد. قبولخود  یبراباالتر از خود و بهتر از خود 

ختدا   یتت حاکمبار  یرزندارد  دوستو  کندینمبهتر و باالتر از خود را منظور  حقهرگز  

 عمتل و  علتم خود بر خود. وجود ختود را و   یرغ نهباشد  حاکمخود بر خود  خواهدیمبرود. 

بشناسد و جز خود  یحق یکس یبرامبادا  .دهدیمقرار  دارانحق حقوق یرو یاپردهخود را 

را  یگتران د حتق را منظور نتدارد،   یگراند خدمت که است یکس کافر .کند قبولرا  یگرید

در  حتق  ینتتر بزرگ .کند قبولرا بشناسد و  یحقذ حق یستنحاضر  و داردیم نگهمستور 

در  امکانتات  همته  یتن او  آورده یهست به یستیناو را از  که است متعالخداوند   حق ،عالم

 بزرگ حق ینا کافرببرد.  بهشت بهاو را  عاقبت که است داده وعدهاو  بهو  گذاشتهاو  یاراخت

 یتن ا. نتدارم  قبتول را  خودم یرغ .خودم هست چههر  .هستم خودم گویدیم .ندارد قبولرا 

 مستئله  ینامنشاء و مبدأ  ؟ندارم قبولرا  خودمجز  گویدیم که شودیم یداپ کجااز  مسئله

از  کتن  دقتت  ختوب  ؟نفساقتضاء  به یا تفکر به یا شده یداپ یمتعل به مسئله ینا ؟کجاست



 

 

 .هستتند  طتور یتن ا یواناتح یباًتقر. است شده یداپ خودتدر وجود  خودت یبرا خودت

 ،شتان همّ فقط .شوندینمخدا  عظمتو  قدرتخود نشانگر  عملو  علم بههرگز  یواناتح

 ؛ختود را  یخدا حق نه شناسندیمخود را  چوپان حق نه. باشد یم علفشانو  شکمشان

 یهتا انسانباشد. لذا  هاآن یعتطبو  یتماد آن کهاند اصل یک یتحاکم یاقتضادر  یراز

َّئ  ول َّأ َّ : »اند. خداوند فرمودشده یواناتح به یهتشب ،کافر  پتس «.  94ّل َّضم أ ََّّهََُّّلب  َّام َّنع  ل َّاک ََّّک 

بتر   یعتت طب یتن ا. یتمادو  مزاج یاقتضا یعنی ؛است انسان یعتطب ،کفر یدایشپمنشاء 

 کند قبولرا  حقیذ حق انسان که دهدینم اجازه یابتدائ قضاوتدر  .است حاکم انسان

از  کته  کفتر  یاقتضتا  یتن اخدا باشد.  ،یرغ آنهر چند  ،خود برود یرغ یتحاکمبار  یرزو 

 یعنتی  ؛و بازارها دارد هانایابخدر  همو انصار  یاران همه ینا ،شودیم یداپ انسان یعتطب

ختود را   یتر غختود هستتند.    یعتطب یاقتضا به محکوم منمانند  که یئهاانسان یتمام

 یت  تبل و کننتد یمت  یتتقومرا  ،هستند من جنسو  منمانند  که یزن هاآن .ندارند قبول

 ،یمخفت  یطانشت  یلقب ینااز  هم ارقام یۀبق ،یدبشناسرا  یطانش رقمدو  جاینا. کنندیم

 .کنتد یمت  کفر بهمرا وادار  نشناختهو  ندانسته ،است من دروندر  که یعامل ینهم یعنی

 یطانشت و   یجن یطانش یعنی ؛است یمخف ،یطانش ینا .بروم حقبار  یرز دهدینم اجازه

مترا و   کفتر  ،نشستته  من یپا یرز ،شده من یقرف که یمنافق یا یکافر ینهم هم یظاهر

 یتخودسر زد و  منوجود  دروناز  کفر پس .کندیم یبترغو  یقتشومرا  یتمعصو  گناه

 .یماناو اما  نروم حقبار  یرز کهنمود  کفر بهمرا وادار  من

اقتضتاء   ،بروم حقبار  یرزو  کنم قبولرا  یکس یتحاکمچرا  گوئییم که جاینهمدر  

 ،قترآن و در  کننتد یم وجدان به یرتعباقتضاء  آناز  که شودیم یداپ وجودتدر  یگرید

و  حتق  ۀکلمت را بتا   یانسانوجود هر  ینتط فرمایدیم. خداوند است شده یدهنام فطرت

 روغتن بتا   کته  گویندیمرا  یآرد آن ،یرفطو  فطرت .امکرده یرخم یدتوحو  یشناسحق

 یتر فطرا  ینتان  ینچنت  یتک  هم یفارس زباندر  .است چرب آن ذرات تمام .شده مخلوط

را  یابتتدائ  ینتط ینهمرا و  اماره نفس ینهم یعنیوجود ما را  یرۀخم. خداوند نامندیم

 یتت روحانو  روحبتا   ،استت  گندمبذر  یاو  درخت ۀهستمانند  انسانوجود  ۀشجردر  که

 ،شتود یمروبرو  یتیمعصو  گناهبا  انسان وقت. هر است کرده مخلوط یعنی ؛نموده یرخم

 سترقت را  یمال خواهدیم مثالً .شوندیم مشغول یتفعال بهوجود او  سازماندو اقتضا در 

را  ثروتو  یادن .کندیم یقتشواو را  نفس یهو .برساند قتل بهرا  گناهییب انسان یا کند

 وجتدان و  عقل طرف آناز  .کندیم یتتقواو را  همناجور  یقرف .دهدیم جلوه نظرشدر 
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 یتت حاکمرا و  گنتاه  مجتازات  .آوردیم انساننظر  بهرا  گناه یتمسئول .داردیمرا باز  انسان

 زنتده  ،انستان در وجتود   ینهت . امتر و  آوردیم انساننظر  بهخدا را  یاءاول یتحاکم یاخدا و 

 .دهتد یم جلوهرا  گناه ،نفس یاقتضا ،وجود ۀداخلسر و صدا در  یب ینهامر و  یک .شودیم

 جلتوه را  گنتاه  یتمستئول را و  گنتاه از  ینهت  ،یتروحانو  روح یاو  فطرتو  وجدان .دهدیم

 کته ختدا   متؤمن  بندگانخدا و  یاءاولخدا و  .شودیم یتتقو یرونباز  فطرت.اقتضاء دهدیم

و  بهشتت . دهندیم جلوه انسانرا در وجود  یتمسئول .کنندیم ینه ،خدا هستند یلشکرها

 ینتتر بتزرگ  کته  یداخل جنگ ینادر  .کشندیم انسان رخ بهرا  یامتقو  عاقبت ،را جهنم

 : »دهتد یمت خداوند  دستتور   ،و نزاعند جنگدر  خودتبا  خودت یعنی ،است جنگ یدانم

 بهرا  خودم کشتنچرا دستور  ،یکرد خلقتو مرا  یاخدا .یدبکشرا  خودتان«.  95ُکَّس  نفَُّأ َّواَّلَُّاقتَُّ

خداونتد   .اندکرده ینه کس همهخدا و  رسولخدا و  .دارد حرمت یخودکش ؟دهییم خودم

. شما در بکش کشاندیم کفر بهتو را  که ینفس یهوا ینهم .بکشرا  نفست یهوا ،فرمایدیم

را  هتا آن هتای یتت فعالو  هتا یتخاص ،را هاآن یباالقد و  .یدبشناسرا  یطانشدو  ینا جاینا

بتا ختدا و    چطور ینیدبب. یددهقرار  حق یتحاکمرا در برابر  یطانشدو  یناو  یدنمائ یبررس

 جنگنتد یمت  کته  حال ینعند و در او نزاع جنگدر  ،بزرگان باو  قانونو  یندخدا و با  یاءاول

 ،بتده  یدانمعمر و  من بهخدا  یا ،گویدیم یعتطب زبان به کافر. خواهندیم مهلتو  فرصت

و  مرگ عواملهر دو با  .یفیتک ینهم به همراهم یقرف آنو  یایدن من سراغ به مرضو  مرگ

 یتف تعر. خداونتد در  خواهنتد یم یابد یزندگ مهلتو  فرصت یعنی ؛کنندیم یتضد مرض

رَُّوَّل ََّّهَُّدَُّح َّأ ََّّد َّو َّی َّ : »فرمایدیم یهود َّأ ََّّیُّعم  ََّّلف   ستال دارند هتزار   دوست کدامهر  یعنی،َّ«96َّة َّن َّست 

 تسلط جواب جاینهمدر  ؟کند چه یطانشدو  ینا. خدا با کنند یزندگباشند و  داشته مهلت

 ،کتافرم  خودم که من. گرددیم روشن ،دهدیم یطانش بهخدا  که یمهلتو  انسانبر  یطانش

از ختدا   ،هست چههر  یا مزاجو  یعتطب زبان به ،باشمیم نفس یهوا یتحاکمدر  ،گناهکارم

 یبترا  متن  یقرف ینهمچن. کنمیم یتضد مرضو  مرگ عواملبا  خواهمیم مهلتو  فرصت

 یرتقتد ختدا و   فرمتان  که مرضو  مرگ عواملهر دو با  .خودم یطانیش یقرف یبرا منو  من

خداوند  که است ینا حکمت یاآ .خواهیمیم مهلت .یمدار نزاعو  جنگ ،است متعالخداوند 

در  کته دهتد   خاتمهما  یزندگ به و کندرا نابود  یطانشما دو نفر  کند استفادهخود  قدرتاز 

 یتات آ یبعضت در  هتم واحد نابود شتوند و خداونتد    آندر  یستیبا عالم یتاکثر صورت ینا

 .گذارمینم یباق ینزم یرورا در  یکس ،کنم موأخذه کارتانو  کسب بهاگر شما را  فرمایدیم

                                                           
 00سوره نساء،  -95 

 90سوره بقره،  -96 



 

 

َّالنمََّّهللاََُّّذَُّخ َّأ َّوَّیَُّوَّل َّو َّ»  َّر َّت َّاَّم ََّّ،مه لم َّظَُّب ََّّاس  م د ََّّنم ََّّای َّل َّع ََّّک   فکتر  بته  یفتور اگر ختدا   یعنی ،«97َّة َّاب

نتدارد.   یاتح حق کس یچهو  کندرا نابود  جنبندگان تمام یستیباباشد  ظالمان مجازات

در برابتر   .بدهتد  مهلتت و  فرصتاو  به یا نکند خلقرا  انسانخدا  یا است ینابهتر  پس

و  کنتد  توبته روبرو شتد   گناه خطراتبا  کهدر انتها  یدشا .باشد یمحلصبور و  گناهکاران

 آندر  یترا ز ؛شتود  یدهکشت  جهتنم  به نکند توبهاگر  یا ،یردبپذاو را  توبهبرگردد و خدا 

بتاز   ،شده یداپ گناهو  کفراز  بیندیمخود  چشم به که یخطراتو  گناهو  کفر به که صورت

 وجتود بته  ختودش  یبترا خود  که است یعذاب مستحق ،دهدیم ادامه گناهو  کفر به هم

مهلتت   یتن ا .برگردد یروز یدشا ،بکشد عذاببماند و  زنده جهنم عذابدر  یدبا .آورده

 .یستت نختدا   رحمت مستحق کهبماند  کفراگر در  یراز ؛و نابود شود یردبم که استبهتر 

 مگتر و  استت  عدممانند  یتانساناز نظر  کافر. گیردینم تعلق عدم بهخدا  رحمتو  لطف

ختدا او   ،کند یداپخدا  به یشگرا کهشود  یداپ انساندر  یحالت که یجائدر هر  .کند توبه

 توبته  گویتد ینمخدا  ،یستن قبول توبه مرگ دماند گفته که ینا .پذیردیمو  گیردیمرا 

 یقبول عدمو  توبهاز رد  یرغ توبه نبودن .شود قبول که یستن توبه گویدیم ،یستن قبول

ّ َّالسمََّّلون َّعم َّی ََّّین َّّلم َّل ََّّةَُّوب َّال مََّّت َّیس َّل َّو َّ  »: فرمایدیم. باشدیم آن َّئ َّی َّح ََّّات  ََّّیتم
 
98َّوُتَّال ََّّهَُُّد َّح َّأ ََّّض  َّاَّح َّذ َّا

 کته  یتم دار یتات آو  یتث احادچقتدر   .یستت ن توبه ،قدرتمقابله با  در ۀتوب ینا یعنی ،«

 .شتوند یمت  ختالص  جهتنم  عذاب یرۀدااز  .شوندیم یدهکش بهشت به جهنماز  یاریبس

َّ : »فرمایتد یم هاآن یفتعرخداوند در 
 
َّذ َّالع  َّوفَُّش  اک ََّّانمَّا م ا ََّّیال َّل  َّق ََّّاب   و اساستاً  « 99دون َّائ  ع َّ ُکَّن

 ینهمت  یبترا  ،است انسان عمل یجۀنت هاعذاب گرچه ،آخرتو  یادندر  هاعذاب حکمت

 یزبتان  ۀتوب .است یزبان ۀتوباز  یرغ یقلب یشگرا آنخدا برگردند.  یسوبه یدشا که است

را  گناهتت  مترض  اول .استاستوار  اصل سه به توبه. گویندینم توبه ،گویندیم ندامترا 

 چته  .یبشناست را  معتالج  دکتر دوم .شناسییمرا  سرطانو  سل کهطور همان ،یبشناس

 هتم بتا   اصل سه ینا. یکن مراجعه دکتر به سوم .کند معالجهرا  مرض ینا تواندیم یکس

 یجهنمت چترا   که شناسندینمخود را  مرض جهنم اهل. دهدیم یلتشکرا  توبه مصداق

و  هتا بتت  همتان  کنندیم یالخ همباز  .یستک که شناسندینم همرا  معالج دکتر .شدم

 مرض ،نباشد یشناسائدو  ینا که یصورتدر  .اندیدهپرسترا  هاآن کههستند  یئهاانسان

 .شودیم ممتنع دکتر به مراجعه ،شناسدینمخدا باشد  کهرا  معالج دکتر و شناسدینمرا 

 یهتوا  بته  یعنتی  هانایطش به که یمهست هاانسانما  حساب ینابا  پس. یستن توبه پس
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و  مهلتت متا   بته نتدارد   یاچاره. خداوند دهیمیم مهلت خودمانبد  یرفقاو  خودمان نفس

َُّیق َّذ َّنَُّل َّو َّ » :فرمایدیم. یمکن توبهو  یمبرگردخدا  یسوبه یدشا ،بدهد فرصت َّذ َّالع ََّّن َّم ََّّمّنم َّال ََّّاب  َّدین 

َّال َّ َّذ َّالع ََّّن َّدوََُّّدین  مَّع َّل ََّّک   َّال ََّّاب  متا   ،برستند  آخرت عذاب به کهآناز  یشپ یعنی، « 100ون َّعَُّرج َّی ََّّمهُل

 یستو بته  ،کننتد  توبه هاعذابها و ضربه ینادر اثر  یدشا .چشانیمیم هاآن بهرا  یادن عذاب

 دهتی یم انصاف ،استبد  یقرف و اماره نفس که یشناخترا  یطانش که اکنونخدا برگردند و 

 خودشتان  یاطینشت  یترا ز ؛کندرا نابود  هاآن کهاین نهبدهد  مهلت هاآن به یدباخداوند  که

 بته  .بکشتند خود را  نفس یهوا یدبا .کنندیم عذابرا  خودشان خودشان. سازندیم جهنم

 برهاند. خودشانرا از شر  هاآنخدا بروند تا خدا  پناه

 

 : یانادخدا بر  یند یروزیپ

 

 یتمتام را بر  ینشد که یداد وعده ،فرمایدیم اکرم یغمبرپ بهخداوند  که یفهشر یۀآ ینا 

 یتۀ آ آن یتر نظ ،یهآ ینا. است شده تفسیر ع زمان امام مبار وجود  به ،یگردان یروزپ یاناد

َّح  َّوهَُّلَُّات َّق  و َّ : »فرمایدیمخداوند  که است یگرید َّو َّتن  ف ََّّن َّک وَُّت ََّّل ََّّیتم ََّّون َُّک ی ََّّ   ّ ََّّ َُّلُک  َّی نَُّاّل   101،«َِّل 

شود  یدهبرچ عالماز  یطنتشو  فتنه بساط که یروزتا  یدباش جدالو  جنگدر  کفاربا  یعنی

باشتد.   حتاکم ختدا   یتن د کس همهجا و بر  همه یعنی .کند یداپ یتکل متعالخداوند  یندو 

 یتوم » را  حضترت  آن  حکومتت  ۀدور که است ع زمان امامظهور  دوران ،یاتآ ینا مصداق

و  کنتد یمت  یتف تعررا  ینمتؤمن خداونتد   کته  اییفهشتر  یتۀ آ یرتفسدر  .اندیدهنام«  ینالد

َّی امقََّّیومبََّّیصدقونَّینواّل» : فرمایدمی عباقر  امام ،« 102ین َّاّل ََّّوم َّی َّب ََّّون َّقَُّّد َّص َّیََُّّین َّاّلم َّو َّ : »فرمایدیم

را  یتبشتر  یزندگ حضرت آن که است مسلم. است قائم یامقروز  ینالد یوم یعنی،« 103القامئ

قس طا َّوَّ الاِضَّی الء» : فرمایدیم که اکرم یغمبرپمشهور از  یثحد .کندیمو داد  عدلپر از 

طور همان ،شودیم عدالتپر از  که است هاانسان یزندگ ینا ،« 104ظلام َّوَّجوِا ََّّملئتَّکامعدل َّ

و  قستط پتر از   که یستن یزیچ یعتطب یمعنا به ینزم ۀکر. است شدهو جور  ظلمپر از  که

و  کافرهتا . استت  انسان یزندگو  انسان به مربوط ،عدالتو  قسطو  ستمو  ظلمشود.  عدالت

و  ظلتم . کنندیمو جور  ظلمپر از  عالمرا در سراسر  یتبشر ۀجامع ،از ظهور یشپ یهاظالم
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 یتبشتر  ۀجامعت و جور را از  ظلم هاآن عکس به ع زمان امام .شودیم حاکمجا  همهجور 

در  عتدالت و  قستط  یتن او  نمایتد یمت  عدالتو  قسطرا پر از  جامعهو  کندیم کنیشهر

 بته  ظلتم  عامتل  ینتتر بزرگ یراز ؛برود ینباز  یخرافو  باطل یاناد تمام که است ممکن

 کته  ینتی د. در یحیتمست  یتن د ،هتا یحیمس به ینهمچن. است یهودیت یند ،هایهودی

و داد در  عتدل  شتود یمت  چطور یدهعق ینا حفظبا  ،خود بشناسند یرالمؤمنینامرا  یزید

 یگتر د خرافتات و  یپرستت آدم یتا  یپرستت بت که یمملکتدر  هکذا و برقرار گردد هاآن

و داد  عدلرا پر از  مملکت آن شودیم چطور باطل یاناد ینچن یک حفظبا  ،باشد داشته

و  ظلتم  ،یتن د یناو  است معصوم یهاامام یرهبر بهخدا  یند یتخاصو داد  عدل ؟نمود

هتا را  را و بتدعت  یتل اباطو   خرافات .پذیردینمرا  یزیدهاو  هایهمعاو .پذیردینمرا  ظالم

 زمتان  امتام  کته  استت  یقتحق ینا برهان ،یهآدو  یناخدا در  یند ۀغلب پس. پذیردینم

 یتن د یتا  کته  کندیمو مجبور  ملزمرا  یاناد یروانپو  بردیم ینبرا از  باطل یاناد یتمام

 معتذب  یگتر د یهتا عذابو  یتمحرومو  کفردر  یاو  کنند قبول ائمه یرهبر بهرا  اسالم

 ،بزرگتوار  آن کته   است آمده زمان امامظهور  به مربوط یاتروااخبار و  یتمامباشند. در 

 فرمایتد یمت ختدا   کهطور همان .کندیم کوتاهخدا  یهانعمتدر  تصرفرا از  کفار دست

و بعتد   کننتد  استتفاده ندارنتد   حق کفار ،امکرده خلق ینمؤمن یبرا را ینزم یهاثروت

 ع زمتان  امتام  یامق که است یحصر یهآ ینادر  یامتق ،« 105ِةم  ی َّالق ََّّوم َّی ََّّة َّص َّال َّخ َّ : »فرمایدیم

 یزنتدگ و  دهتد یمقرار  یمانا اهل یاراخترا در  ینزم ۀکر ثروت یتمام حضرت آن .است

 .رساندیمصفر  بهرا  کفار

 یبرتر کفار یرسابر  یامتقتا روز  هایحیمس: فرمایدیم یاتآاز  یکیو باز خداوند در  

مَّبع َّی َّل َّ» : فرمایدیم هایهودی به راجع یگرد یۀآدر  .106دارند ََّّمی َّل َّع ََّّث 
 
َّا َّمهُومَُُّس ی ََّّنم ََّّة َّم َّی َّالق ََّّوم َّی ََّّل 

َّذ َّالع  َّوء َّسَُّ و  شتکنجه در  یامتت قتتا روز   هایهودی که است یناخدا  یرتقد یعنی، « 107اب 

در  کته  یفهشتر  یتۀ آدو  ینا پس .کنند یزندگ یشآساو  آرامش بهنتوانند  ،باشند عذاب

دارند و  یبرترهستند  یحمس به کافر که یکسانبر  یامتقتا روز  هایحیمس گویدیم یکی

 کته  دهدیم نشان ،و عذابند شکنجهدر  یامتقتا روز  هایهودی فرمایدیم یگرید ۀیآدر 

 کته وجتود نتدارد    یحیتیمست  ،حضرت آن یامقبعد از  یراز ؛است یامتق زمان امام یامق

از  کتس هر  .باشد عذابو  شکنجهدر  که یستن یهودیتی ینهمچنباشد و  داشته یبرتر
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 بته  استالم  یتنش د .گیترد یمت قرار  حضرت آنعفو  مشمول ،خدا باشد لطف مستحق هاآن

. بترد یمت سر  به یدائم عذابو  شکنجهدر  ،عفو نباشد مستحق کسو هر  است ائمه یرهبر

 ینمستلم  مقابتل در   بتوانند که یستن هاآن یاراختدر  یزندگ یلوسا یاو  یآبو  نان. بردیم

 اییته آدو  آنبا  دهدیم نشانرا  یند ۀغلب که اییهآدو  ینا پس. کنند اندام عرض ینمسلم

 یتمتام  کته  یگرد یۀآو  شناسدیم یامتقتا روز  فقطرا  یحیتمسو  یهودیتعمر  که اییهآ

» : فرمایدیمخداوند  که گیردیمقرار  ینمؤمن یاراختدر  خالص یامتقروز  ،ینزم یهاثروت

بتاز   که یستن درست .داندیم یامتقرا  حضرت آن یامق یهآ پنج ینا ،«108َّة َّم َّی َّالق ََّّوم َّی ََّّة َّص َّال َّخ َّ

بدهتد تتا بتا او     مهلتو  یدانم ینمنافقو  کفار به ،ع ائمهو  یامبرانپ یرسامانند  حضرت آن

. استت  فرج عالم اهل یتمام یبرااو  .قرار دهند یتاذرا در فشار و  زمان ینمؤمن یابجنگند 

 تمتام  ینمتقت  نفتع  بته  عاقبتت  ،برنتد یم ار  به ینمتقرا  ینزم: فرمایدیم که یاتیآ تمام

 فرمایتد یم که یاخبارو  یثاحاد یمهضم به است شدهبزرگوار  آن یامق به یرتفس ،109شودیم

 حضترت ختدا و   رستول هستند  همراهش به هماطهار  ائمه شودیمظاهر  حضرت آن یوقت

را از  یتاء انب خون حضرت آنو  110استبزرگوار  آنبا  یسیع حضرت. است حضرت آنزهرا با 

 کته  استت  یقتت حق ینانشانگر  مسائلو  دالئل ینا ۀهم پس .کندیم مطالبه هاآن دشمنان

 آن یتام قبتا   یاناد یتمامخدا بر  یند یۀغل کامل مصداق پس .است یامتقبزرگوار  آن یامق

در  وستعت خدا از نظر  یند یفضاو  خداست یند حضرت آن یند. است وقوع قابل حضرت

 یتک  .یتد کن نگاهفضا  به. شما است مردم چشمدر برابر  آسمان یفضابشر مانند  افکاربرابر 

 یانتهتا تتا   یدباشت  داشته یقدرتو  یمرکباگر  .استشما باز  یرو به ینامتناه یعوس یفضا

روبترو   یمتانع هرگز با  .یدکن حرکت توانیدیمانتها ندارد(  ینامتناه یفضا) ینامتناه یفضا

 مقابل یفضا کهطور . همانیدنما متوقف جا یکباز دارد و در  حرکتشما را از  که شویدینم

 انستان  فکر مقابل یفضا .دارد ادامهفضا تا ابد  ینادر  حرکتو  است ینامتناه انسان چشم

تتا   مجهتوالت  کشف یسوهب  خود یعلم حرکاتدر  انسان فکرباشد.  ینامتناه یستیبا هم

 ۀمستئل  یتک بتا   یعنیروبرو شود  یمانع. اگر با است انسان چشممانند  معلومات به یدنرس

 انستان  فکتر برابر  یعلم بست بن ینا ،کند یداپ یعلم بست بنروبرو شود و  یحلّ قابل یرغ

و  گیردیمقرار  انسان چشمبرابر  که است یمرتفع جبال سلسله یاو  یبتون یوارهد یکمانند 

 مشتکالت  تمتام تتا   کنتد یم یتفعال آندر  انسان فکر که یفضائ .داردیبازم حرکتاو را از 
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 مکتتب  ینامتنتاه  یفضتا  یتن ا ،نکند یداپ یفکرو  یعلم بست بنو  یدنما حلرا  یعلم

را  هتا آن .بترد یمت باال  نهایتیبرا تا  هاانسان. است ع معصوم یهاامام یرهبر به اسالم

 یسازندگو  صنعت یرمسدر  قدرتشان. کندیم ینامتناه قدرتو  ینامتناه علم بهمجهز 

 بته و  کننتد یم زندهرا  مردگان ،خود یدانائو  یتوانائبا  .است متعالخداوند  قدرتبرابر 

 آستمان و  ینزمت بتر   حتاکم  .دارندیبرمپا  یشپرا از  یعتطب موانع .گردانندیبرم یاتح

و  دهتد یمت ختود   بندگان به 111نافله یثحددر  متعالخداوند  که یاوعده طبق. شوندیم

َّو َّ» : فرمایتد یم دهدیمدستور  اکرم یغمبرپ به اسرائیلیبن ۀسور یۀآدر  یثحدباالتر از 

َّل ََّّّل  َّف َّان ََّّ  َّب َّدَّجمَّت  َّف ََّّیل َّاللمََّّن َّم َّ َّث َّبع َّی َّ نأ ََّّس  َّع ََّّک  َّب َِّ ََّّک   حرکتت  هتا شب یعنی، « 112ودا َّحمَُّاما َّم َّق َّم ََّّک 

 تکراردر اثر  یدشا ،کن تکراررا  یمستحب یدعاها یا یمستحب ینمازها .بخوان نافله ،کن

 چه ،محمود مقام ینابرساند.  اییدهپسند مقام یک بهاز نماز و دعا خدا تو را  مستحبات

 بنتدگان و  یندبنشت  آن یرو انسان که یستن نقرهاز طال و  یکرس یک فقط ؟است یمقام

 قتدرت و  علتم  ،محمتود  مقتام  بلکته  ،بکشتند  صف یکرس آن یپا طمع یا ترسخدا از 

با  انسان ۀرابط. گیردیم تعلق انسان بهخدا  یبندگو  اطاعت یرمسدر  که است ینامتناه

 یکتی  هدفشتان . استاد و شتاگرد  استاستاد و شاگرد  ۀرابط ،انسانخدا با  ۀرابطخدا و 

تا بتوانتد   کندو هنر خود مجهز  قدرتو  علم بهشاگرد خود را  خواهدیماستاد  که است

 قتدرت و  علتم  بته مجهز  که است ینا همشاگرد  هدف .خود بنشاند یجاشاگرد خود را 

 یتدا پ یشتاگرد و استاد و  یمکتبهر جا  .استاد شود تا مانند استاد خود دانا و توانا گردد

او  یتار اختدر  کته  یمکتبت  ختط شاگرد خود را از  ،استاد که است ینامنظور  به ،شودیم

ختود بنشتاند تتا     یجاو  کندخود مجهز  قدرتو  علم بهاو را باال ببرد تا او را  ،گذاردیم

 خدا باشد. یفهخل

 انستان ختدا و   ینبت  که است یمکتباطهار  ائمهخدا و  یرهبر به قرآنو  اسالم یند 

 متؤمن  یهاانسانهستند و  مکتب ینا یداسات ،اطهار ائمهو  متعال. خداوند آمده وجودبه

از  است یامجموعه ،مکتب ینا. باشندیم یداساتدر محضر  مکتب ینا شاگردان ،صالحو 

 .ینشآفتر  عتالم هتم قتد    استت  یمکتبت . یقحقتا  یانبو  یازهاندعاها و نمازها و  ینهم

 یتن ادر  ،وجتود نتدارد   یمجهولو  هست یقحقا یتمام ،ینشآفر جهاندر  کهطور همان

 علتم در  یا عالمدر  یسّر. است نمانده یباق یمجهول شده گفته یقحقا یتمام هم مکتب

قترار   قترآن  یتن اخود را در  ینامتناه علمباشد. خداوند  نشده گفته کهخدا وجود ندارد 
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نمازهتا را   شتب  همته  دهتد یمدستور  اکرم یغمبرپ به. است نگذاشته یباق یمجهولو  داده

و  بخوان ،است قرآندر  آنچه. بدانو  بخوانرا  واجباتو  مستحبات .بخوانها را نافله .بخوان

تتو   ۀاراد .یشتو مجهتز   من صفاتاسماء و  به ،دانستنو  خواندن یرمستا در  بدانو  بخوان

باشد تتا   من یوجود برکاتتو برابر  یوجود برکات، من قدرتتو برابر  قدرت، من ارادهبرابر 

 یا ،همتو  به ،ندارند یموالئخود محتاجند و جز خدا آقا و  یخدا به یقخال که راه همانتا از 

در  خواهندیم چهآنندارند.  یموالئتو آقا و  یندجز تو و  کهباشند و بدانند  محتاج ،یغمبرپ

 یفکتر  ۀخانت حتبس  یتک  یگرد یهاانسان یاو  یگرد یاناد. استظهور  قابلتو  یند یفضا

 ۀخانت حبس یک .استمحدود  مکتبشان و کتابشان و علمشان .محدودند خودشانهستند. 

و  رونتد یمت  .ندارنتد  یخروجت  راه .زننتد یمدور  خانهحبس ینادر  هاانسان که است یفکر

ّ ََّّنم  اَّّن َّم ََّّواجَُّرَُّی ََّّنأ َّواَّادَُِّ َّأ َّاَّم َّلُکمَّ» هستند.  اول یجاسر  ،گردندیبرم  یعنتی ، « 113ای  ف ََّّوای دَُّع َّأ َّ ،غ 

 یتدا پ نجتات  یفکتر  بست بن یناتا از  دهندیم انجام یحرکت وقت. هر یفکر بست بن یک

 ،گردنتد یبرمت  اول یجتا  به مرتبهدو  و خوردیم حرکت یطمح یرۀدا یوارد به سرشان ،کنند

را تتا   هاانسان یبعض که است یهاۀناخحبس ینتربزرگ یفکر بست بن. است بست بن یراز

 یتک خلتود در   نته  است جهلخلود در  یمعنا به جهنمخلود در  .کندیم حبسابد در خود 

 کتاب ینهم که اسالم مقدس یند پس. خروج قابل یرغو  یبتون یوارهایددر و  یا یساختمان

 یدهرست  عاطهار  ائمهاز  که باشدیم هایارتزو دعاها و  یثاحادو  یاتروا مجموعهو  یآسمان

 بته ختود را   مقدرات نخسر  یستیبا ،مکتب یناشاگرد  مؤمن انسانو  است مکتب یک است

. رستاند یمت محمود  مقام آن بهخدا او را  ،کند حرکت مکتب ینا یرمسدر  .خدا بدهد دست

، استت  یدهرسانتها  بهو  نموده حرکت مکتب ینا خطدر  کامالً که یاءانب یانمدر  یکس یناول

 یهاکالسدر  .هستند یراه تو شاگردان یگرد ینمؤمنو  یغمبرانپ یرسا. است اسالم یغمبرپ

 یرهبتر  بته  قرآن مکتب یفکرو  یعلم یفضا پس. مکتب ینا چهارمو  سوم یاو  دومو  اول

اجبار  یتبشر. دهدینمقرار  یعلمو  یفکر بست بنرا در  هاانسان. استباز  نهایتیبتا  ائمه

 مقتررات و  قتانون  یتا و  متذهب  یرغ یا مذهب صورت بهخود را  یفکر یهاخانهحبسدارد 

بتا   یتن د یتن ا پتس سر ببرد.  به دائم حبسا در والّ ،کند حرکت مکتب ینا یسوبه و بشکند

 یاقتت ل ،کنتد یممجهز  متعالو هنر خداوند  علم بهرا  انسان کهخود  یفنو  یعلم یزاتتجه

 ۀجملت  یتن ا کامل یمعنا قسمت یناگردد.  غالب یاناد همهباشد و بر  انسان یابد ینددارد 

َّع ََّّ َُّینَُّد ََّّر َّظه تََُّّنأ ََّّ َُّدت َّع َّو ََّّو َّ» : فرمایدیم که است قرآنو  ندبه یدعادر  یفهشر َّول  َّو ََّّ  َّلُکّ َّی ن َّاّل ََّّل 
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َّل َّذ ََّّو َّ : »فرمایدیم که است ینابعد  ۀجمل. «114َّون َّکَُّالُش ََّّه َّر َّک َّ أأَّب ََّّنأ ََّّعد َّب ََّّک  َّنم  َّدق َّص ََّّأ َّومَّب َّمََُّّ َُّت َّوم

َّ«ه   َّأ َّ

 

  :طهارت و عصمت یتبدر  رسول حضرت گیرییجا 

 

 یتن ا یتابتد و  یغمبتر پ ینا یتخاتم: فرمایدیم که است ینا جمله یناظاهر  ۀترجم  

 یتت برا در  اکترم  یغمبتر پ یتن دتتو   که کرد یداپ استحکامآمد و  وجودبه یزماندر  یند

 یتدا پرا  عظمت ینا یزمانخدا  رسول یعنی ؛یداداو جا  مناسب ۀخانواداو و  به مخصوص

و  کرد مربوطخود  ۀخانوادخود و  یتب بهخداوند او را  که یدگردان کاملرا  یند یناو  کرد

 یتت موقع کته  است ندبه یدعا یبعجااز  یفهشر ۀجمل یناداد.  پناهخود او را  ۀخانواددر 

 بهرا  متعالخداوند  یند اوالً جمله ینادر  .گرداندیم روشنرا  عاطهار  ائمهخدا و  رسول

 یفیتت ک یتن ا بته هتا را  ها را و خانته . خانوادهکندیم یفتعر خانوادهو  خانه یک صورت

 ینچنت  یتک  .گتردد یم یلتشک یمسکون ۀخانو  فرزنداناز پدر و مادر و  که شناسیمیم

 شتناخته  ختانواده  ،کننتد یمت  یزنتدگ جا در آن فرزندانپدر و مادر با  که یمنزلو  محل

 حستاب  به یابانب یتالب اهل بدون یتب. یستنتصور  قابل خانه اهل بدون ۀخان. شودیم

 توانتد ینمت  یکست و  یستن یکسجا در آن کهبسازد  یقصر یابانبدر  یکساگر  .آیدیم

 بته قصتر   هتا ینقصرنشت  یلدل بهندارد. قصر  یفرق یچه یابانبقصر با  آن ،کند سکونت

 بته  وقتت شما هتر   .آیدیم حساب به خانه ،خانه اهل یلدل به یزنها . خانهآیدیم حساب

و  گتل و  خشتت از  یتواری د نه است خانه اهل یارتز منظورتان رویدیم یهاآنخ یارتز

 یاو  کرده مسافرت خانهصاحب که شنویدیمو بعد  رویدیم یهاآنخ یارتز به که یزمان

 یتارت ز بته  موفق گوئیدیم .گردیدیبرم ،ندارد سکونت خانهدر  یکس ،است رفته یادناز 

. استت  خانواده یک ینشآفر عالمدر  هم یتعالو  تبار نبود. خداوند  خانهصاحب ،نشدم

. متادران و  پتدران  یتمتام از  تتر مهربان یپدر. است خانواده ینا یاصلپدر  یجاه بخدا 

پتدر   یعنتی . است االمهات بااالباء و  اب. خداوند مادرانو  پدران ۀهمداناتر و تواناتر از 

 و مادرها. پدران همه یمرب

اوالد،  یتت ترب یلدل بهپدر و مادر  که یمبدان است الزم همرا  یقتحق ینا جایناو در  

پتدر و   ،یتد تول یتل دل بته . اگر پدر و مادر یدتول یلدل به نه شوندیم شناختهپدر و مادر 
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را پتدر و   یواناتحپدر و مادر  توانیمیم. بگوییمپدر و مادر  هم یواناتح به توانیمیممادرند 

 یکست  ؟اندشده خواندهپدر و مادر  نامه ب ،یختاردر  یانچهارپاو  یواناتح یاآ .یمبشناسمادر 

 ؟اوستفرزند  یگردگاو و شتر  آنو  یفالنپدر  ،گاو و شتر ینا است گفته

. یستت ن اطتالق  قابل هاآنپدر و مادر بر  عنوان .یستندن یمربمولد هستند اما  یواناتح 

 یتتربرا  بچهو  یایدب یگریدبگذارند و  کوچه کنار بالفاصلهرا بعد از تولد  یابچه. اگر یستن

 یکست  نه ،نموده یتتربرا  بچه که است یکس همان یواقعو  یاصلپدر  ،ثمر برساند بهو  کند

 اطتالق  قابل متعالبر خداوند  یمادرو  یپدر یاصل عنوان. لذا است آورده یادن بهرا  بچه که

اگتر   کته فرمتود   یسیع حضرت به یدشاخداوند  «. یالع الَِّبَّهللَّامحلد»  گوییمیم که است

پتدر   عنتوان  بته خدا را  یسیع حضرت یگاهو  خداست منبگو پدر  ،یستکپدر تو  یندبگو

 کته  استت  شتده  تکرار یلیخ یلانج یهانسخهدر  جمله یناو  کندیم یفتعرخود  یآسمان

را  یستی ع ،جمالت ینهماز  یحیتمس هم یدشا. من یآسمانپدر  گویدمی ع یسیع حضرت

 ۀرابطو  است یسیع حضرتخدا پدر مولد  که اندکرده یفتعر طورینااند و پسر خدا دانسته

 یتجنست  هتا انستان بتا   کهایناز  است منزهاند. خدا شده قائلخدا  خلقخدا و  ینب یجنس

وجود خداوند  ینبباشند.  داشته یجنس شباهت  متعالبا خداوند  هاانسان یاباشد و  داشته

 یکتدیگر بتا   اتصتال  قابتل  ینمتبتا . دو وجتود  است یوجود ینتبا مخلوقاتو وجود  متعال

. هر جا نور شوندینم مخلوط یکدیگربا  .دو جنسند ظلمت. نور و ظلمتمانند نور و  ،یستندن

مانند  یکدیگربا  جنسدو  اختالطنور وجود ندارد.  ،باشد ظلمتو هر جا  یستن ظلمت ،باشد

 درستت  مادهاز  .اندهر دو ماده .ندارند یجنس اختالف خا و  آب. است خا و  آب اختالط

 علتف و  یاهگ. شوندیم مخلوط یکدیگربا  .است جسم هم خا ، است جسم هم آب .اندشده

 یتجستمان و  یتجنست در  .و مردهتا هتر دو جستمند    زنو  هتا یتزوج یاو  کنندیم یدتول

با  ظلمتنور و  یکنول ،کنندیم یدتولرا  فرزندان .کنندیم یداپ اختالط .یکدیگربا  اندیمساو

نتور وجتود    ،است ظلمتو هر جا  یستن ظلمت ،است. هر جا نور شوندینم مخلوط یکدیگر

 نته . است ظلمتنور با  ۀرابطخدا مانند  خلقخدا با  یجنس ۀرابطخدا و  یوجود ۀرابطندارد. 

مجترد   ذات یتک . خداونتد  گیرندیمقرار  یکدیگر کنار هم نهو  شوندیم یکدیگر به مخلوط

 عتالم  موجوداتو  یستن عالم موجوداتبا  اتصال قابلو است  یفلط نهایتیب ینامتناه پا 

 قابتل  هتم  نهو  اندیلتبد قابل یکدیگر به نه ینمتبا جنس. دو شوندینمخدا  ذات به متصل

 یا آب به خا  یلتبدمانند  ،شودیم یداپ حنسدو  تجانس یرمساز  یبترکو  یلتبد. یبترک

 که یکدیگردو فلز با  یبترک یاو  آهن بهطال  یلتبدطال و  به آهن یلتبد. خا  به آب یلتبد

 ذات ینهمچنت و  یستن خلق ذاتبا  یبترک قابلخدا  ذات پس .کنندیم یا آل به یرتعب آناز 



 

 

 پس ؛ابد بهتا  ازلاز  ینمتبا جنس. دو باشندینمخدا  ذات به یبترک یا یلتبد قابل خلق

خداونتد پتدر مولتد     ینبنتابرا  ،خدا وجود نتدارد  خلقخدا و  ینب یدتولو  ازدواج امکان

 ۀرابطت  ،و ختدا  یسیع ینب ۀرابط. باشدیم یسیع حضرت ینندۀآفر بلکه ،یستن یسیع

. کنتد  ختارج از وجود ختود   کهاین نه سازدیمخود را  صنعت صانع. است صانعبا  مصنوع

بتا   متاده و  روحرا خداونتد از   هتا آن ۀهم .خدا هستند صنعت مخلوقاتو  کائنات یتمام

 یسیع حضرت زباناگر در  پس .است ساختهرا  یقخال همه یناو  نموده یبترک یکدیگر

پدر  نه است یمربپدر  منظورش، من یآسمانپدر  گفته که است بوده یاجمله ینچن یک

 خلتق را  هتا آنهستتند. خداونتد    متعتال خداوند  شدگان یتترب یامبرانپ یتماممولد. 

 یتامبران پ کته  استت  یتن ا متردم  یرستا و  یامبرانپ ینب فرق. نمایدیم یتتربو  کندیم

را  هتا آن .دهتد یمت  درس هتا آن به .آموزدیم هاآن به. خداوند یندخداشاگرد  یماًمستق

 .دهتد یمت  یتاد  هتا آن بته  یتان بو  زبان .آموزدیم هاآن به حکمتو  علم .کندیم یتترب

َّاَّق َّل َّخ ََّّ،رأ ن َّالقَُّ ملم َّع ََّّ،نَُّح َّلرمَّا َّ» : فرمایدیم کهچنان
 
مَّع ََّّ،ان َّنس َّل ان َّی َّالب ََّّ َُّم َّل

را  قرآنخدا  یعنی، « 115

 بالغتت و  فصتاحت از  یمستلمان روز  یک. آموزدیم گفتن سخن انسان به. خدا آموزدیم

 ،نگرفتته  دستت  بته  کاغتذ و  قلم و  نخوانده درس کهاینبا  یدد. کرد تعجب اکرم یغمبرپ

 چته  یعنتی  ،«؟ هللاَِّس ولَّایَّادبّ کَّم ن : »گفت. نویسدیمو  گویدیم ی بلو  یحفصچقدر 

 حترف و  کنتی یم یسخنران یباز قدرینا که آموختتو  بهرا  بالغتو  فصاحت ینا یکس

 یتان بو  کتالم  متن  بته پروردگار  یعنی 116،« ییبتأأدَّفاحسنَِّبَّادبین : »داد جواب. زنییم

اگتر   .استت  انستان  یمربپدر  ،متعالخداوند  پس. کرد یتتربمرا  خوب یلیخو  آموخت

 .متن  یمربت پدر  یعنی ،من یآسمانپدر  گفتهو  داشته یریتعب ینچن یک یسیع حضرت

 یتن ا یتان مدر  .استت  مخلوقتات و  موجتودات  یتمام یمرب ،یتترباز نظر  متعالخداوند 

 یتدا پبا ختدا   یتاهل که شوندیم یداپ یافراد هاانسان و مخصوصاٌ موجوداتو  مخلوقات

و  گویندیم اهلل اهلرا  هاآنلذا  .اندخانواده یکو خدا مانند  هاآنو  هاآن. خدا و کنندیم

 بلکته  ،یستت نختدا   سکونت محل است اهللیتب که کعبه ۀخان. گویندیم اهللیتب اهل یا

 یتت الب اهتل و  یتت بجا  همهمنظور  ینهم به. باشدیمخدا  شدگان یتترب سکونت محل

 فرمایتد یمت  .شتود یم یشقر ینمشرک متعرض بقره ۀسوردر  اییهآخداوند در  .اندگفته

 ؟کنیتد یم یرونب خانهرا از  خانه اهلچرا  ،دهیدیم یتاهمقدر ینا کعبه ۀخان به کهشما 
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َّو َّ : »فرمود
 
َُّأ ََّّن َُّم ََّّه   َّأ ََّّاجَُّخر َّا  تر از  ،خانه اهلو  کعبه صاحب کردن خارج گناه یعنی، « 117ک   

 .است تربزرگ حج

 بهنمودند. مجبور شد  اخراج مکهرا از  اکرم یغمبرپ یشقر کهفرمود  یوقترا  جمله یناو  

 ۀخانت  یتن ا کته  استت  ینهم کعبه ۀخان در عر تولد موال . سِکند هجرت ینهمد طرف بهشد 

 یمبتدان  است الزم جاینا. در یتالب اهلو  یتبزاد دارد. . خانهاست یمسکون ۀخان یک ،کعبه

 یجا به .خدا هستند شدگان یتتربخدا  یاءاولهستند.  خانواده یکخدا  یاءاولخدا و  یمبدان

 یاو  اهلل اهلو  اهلل آلرا  هاآن مناسبت ینهم به .دارند یتاهلبا پدر و مادر خود  که یفرزندان

 بته ختدا را   یاءاولشما خدا و  ندبه یدعادر  جمله ینا یفتعر یبرا پس .نامندیم یتالب اهل

. آینتد یم حساب بهخدا  ۀخانواد کههستند  یکسان چه  .یاوریدبنظر  به خانواده یک صورت

از مستجد   ابتواب ستد   داستتان . شتود یم شناخته هاآن ۀخانخدا  یتبخدا و  یتب یتشانب

و  الصتلوه  یته علخدا  رسول که آمده وجودبهمنظور  ینهم به ینهمددر  اکرم رسول حضرت

بفهمانتد   یادن بهو  یدنما مشخص مردم یرسارا از  اهلل یتب اهلرا و  اهلل یتب خواهدیم السالم

 استت  یرتفس قابل جمالت ینا رابطه ینهمدر  .جداست مردم یرسااز  یتالب اهل حساب که

َّص ََّّاء َّومَّب َّمََُّّ َُّئ  َّومَّب ََّّ: »فرمایدیم ع معصوم که  تواننتد یمت  کته  یاخانوادهتنها  پس. «َّه    َّأ ََّّنم  دق 

او  کهایناو را و  اخالقاو را و رفتار و  یرتدبو  یاستساو را و  کتاباو را و  یندخدا را و  رسول

 هتای یهسرما یتمامرا با  یغمبرپ ینا توانندیم که خانوادهتنها  آن ،است یاله ۀواسع رحمت

. اندیتالب اهل ،ثمر برسانند بهو بپرورانند تا  یرندبگ یلتحو یماناو  حکمتو  علماز  یوجود

 کته طتور  خداوند همتان  .معصومش فرزندانو  شوهرشو  یهاعل اله سالمزهرا  حضرت یعنی

 ،شتد  شتناخته  ،استالم  یتن د مؤسس یاو  محدثه علت ،اکرم یغمبرپ ینهم یلۀوسبه خودش

تر تر و واجبالزم ،محدثه علتهزار برابر از  ینچند ،هیّمبق علت .داشت الزم هم هیّمبق علت

 محتض  بته اگتر   .شودیم کاشته ینیزمدر  که است یبذر یاو  نهالمانند  محدثه علت. است

 یدهقتان  پتس  .بردیم ینببذر را از  آن یعتطب حواد و  یعتطب ،کنندرا واگذار  آن کاشتن

 یسمپاشت  ،کنتد  یاریآب موقع بهجا و  بهبزند و  خود سر زراعتو  باغاز   دائم که است الزم

ثمتر   بته را بپرورانتد و   آنبگرداند تتا   زراعتو  باغ آنرا از  یعتطب حواد و  حشرات ،کند

 یۀمبق علت ،اندخدا بوده رسولخدا و  ه،محدث علتو  مؤسس علت که کهطور برساند. همان

 چهرا از  یامانت چهبفهمند و بدانند  باشند. اوالً محدثه علت همان جنساز  یستیباخدا  یند

 .استت و چطتور   چگونه آن پرورشو  امانت حفظ یبرا هاآن یفهوظاند و گرفته یلتحو یکس

ختدا و   رسولبا  یتسنخ معرفتو  یفنو  یعلماز نظر  که یغمبرپخود  اجناساز  یافراد پس
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را بپرورانند  آن موقع بهجا و  به ،یرندبگ یلتحورا  یند ینا که است الزم ،خدا دارند یند

 بته  یگاهو  صلح به یگاهخود  هاییفداکارخود و  یغاتتبلو  یماتتعل. با کنند یاریآبو 

را  یطتوب  ۀشتجر  یتن ا کتار  پشتت  ،یند دشمنانو صبر و مدارا با  حلم به یگاهو  جنگ

 ع زمتان  امام یجهان حکومت همان ،شجره ینا ۀثمرثمر برسانند.  به که یروزتا  یرندبگ

اطهتار   ائمته  بته  معرفت که یئهاانسان پرورشو  قرآن معارف پرورش یرمساز  که است

 بته  استمدّثر  ۀسوردر  که یاتیآ. خداوند در گرددیمظاهر  ،باشند داشته السالمیهمعل

َّان َّس َّل ََّّ  َّب ََّّکّر َُُّ ََّّل َّ : »فرمایدیم اکرم یغمبرپ َّنمَّأأ ََُّّثمَّ : »فرمایتد یمت  کهاینتا «118ََّّ  َّب ََّّلجع َّ  َّل ََّّک 

 َُّان  ی َّب ََّّاین َّل َّع َّ
 یند ینا خودمانما  .بسپار و برو یتالب اهل بهرا  ینتد .نکن عجله یعنی،َّ«119َّ

 فرهنتگ  یرمست در  که یروزتا  رسانیمیمثمر  بهرا  آن یقحقا و پرورانیمیمرا بعد از تو 

بر خدا  پسظاهر گردد.  یاله یمعظ ملک یاو  زمان امام یجهان حکومت ،قرآنو  یند ینا

ختود را   یندبپروراند و  یغمبرپمانند خود  یانسان ،یزمانو  فصلبود در هر  الزمو  واجب

او و  علممانند  علمشخدا باشد.  رسول سنخو  جنساز  کامالً کهبدهد  انسان آن یلتحو

 باشد. یغمبرپ یوجود هاییهسرمابرابر با  اشیوجود هاییهسرما یرسا

 شتوند یم یداپ یفقهائ چه یاو  یدانشمندانو  یعلمائ چه یندهآدر  دانستیمخداوند  

نفتر   چهتارده  همتان نفتر از   یک یکنول کنندیم یداپ پرورش ائمهو  اسالم مکتبدر  که

 یبتاق  ،و بپرورانند یرندبگ یلتحوخدا را  ینددارند  یاقتلهستند و  اهلل اهل که یمعصوم

را   عتالم سراسر  یطنتشو  کفر ،شودیم یادز یجهان یبتمص که یروزگارتا در  گذاشته

 یزنتدگ  یگردو  شودیم خارج همه دستاز  کار و گرددیمو جور  ظلمپر از  یادن ،گیردیم

 جنسو از  یتالب اهل همان قماشاز  یانسانباز  زمان آندر  ،یستن دوام قابل یکس یبرا

 قترآن در  کهچنان .یدنما یدتجدخود را  یند یاتحظاهر سازد و  است الزم هاآن سنخو 

َّیََُّّهللا ََّّنمَّأ َّواَّمَُّاعل َّ» : فرمایدیم را بعد  ینزمخداوند  که یدبدان یعنی، « 120اوَت   م ََّّعد َّب ََُِّّضَّال ََّّی 

 اهتل  مترگ و  است ینزم اهل مرگ به ینزم مرگ: فرمایدیم امام .کندیم زنده مرگاز 

 یتۀ آ یتن ا موقتع  یتن او در  دهدیم یاتح حق هاانسان به که است ینید یمرگ به ینزم

 یته آ یناخداوند در  که است یکس زمان امامفرمودند  .ع زمان امام بهشد  یرتفس یفهشر

 زنتده خدا را  یند یعنی کندیم زنده مرگرا بعد از  ینزم که اوستو  کندیم یمعرفاو را 

 .رساندیمثمر  بهو  کندیم

                                                           
 10سوره قیامت،  -118 

 19سوره قیامت،  -119 

 17سوره حدید،  -120 



 

 

او را  یرتدبو  یاستسو  کتاباو را،  یندخدا را و  رسول تواندیم که یاخانوادهتنها  پس 

از  یوجتود  هتای یهسرما یتمامبا  ،است یالهۀ واسع رحمتاو  کهایناو را و  اخالقو رفتار و 

 یعنتی  ،انتد یتت الب اهلثمر برسانند،  بهو بپرورانند تا  یرندبگ یلتحو یماناو  حکمتو  علم

 .معصومش فرزندانو  شوهرشو  س زهرا حضرت

 

  : یتالب اهل و یتب یلاص یمعنا 

 

َّو ََّّل ََُّّل ت َّع َّج ََّّو َّ : »فرمایدیم که است کعبه ۀخان به اشاره ،یفهشر یدعا ینابعد در  ۀجمل  

َّلنمَّل ََّّع َّض َّوََُّّیت َّب ََّّل َّومَّا ََّّمهُل َّ ِ َّب َّمََُّّة َّکمَّب َّب ََّّیاّلم َّ اس   دوام یبراتو  ،پروردگارا یعنیتا آخر. «  ی َّم َّال َّلع َّل ََّّی َّدهََُّّو ََّّاک َّا

 بته را  یاختانواده  یتک  یتا را و  یهاهناخ یک ،بزرگوار یغمبرپ ینا مکتب رواجو  یندو بقاء 

. یدادقترار   ،کنتد  یجتترو ختدا را   یتن دباشد و  یند یشگرنما کهتابلو و  شعار  یک عنوان

در  کته  یهتا هنت اخ. ینمتود و بنا  یساخت یتبشر یبرارا  آن ،خلقت یابتدااز  که یهاهناخ

 یروشتن  یاتآو  است یتهداو  یرخو منشاء   برکتاهل عالم با  یبرا .شدهبنا  مکه ینسرزم

 کتس هر  یداد وعدهو  یدادقرار  خانه ینادر  ،است امامتو  نبوتو  یدتوح عظمت یلدل که

 خانواده یا خانه ینادارد و باز  یالهو  یعیطب یتامن. است امانو  امندر  ،شود یتب یناوارد 

و  هایدیپل یتمام یتالب اهلاز شما  که است کرده ارادهخداوند  ،یفرمودو  یکرد یفتعررا 

 عتالم   اهتل  بته  منتزه و  یمبرو  نقصو  یبعیب ۀخانوادو  یدبزداها را و رجاست هانجاست

 . کند یمعرف

 یمبدانرا  یقتحق ینا است الزم. اوالً کندیم یفتعررا  کعبه ۀخانو  عاطهار  ائمه جایناتا 

 معروفباشد.  شده ساخته گلو  سنگبا  که یهاهناختنها  نه است خانواده یمعنا به یتب که

خود  ۀخانواد. از یغمبرانپ یتب ،سلطان یتب ،شما یتب من یتب گویدیم عرب لساندر  است

 متن  ۀخانواد یعنی من ۀخان گویدیم یکسو هر جا  کنندیم یتب به یفتعر ،خود ۀبچو  زنو 

 ینهمچنت  ،آیتد ینم حساب به خانوادهمرد تنها  .خانه فرزندانپدر و مادر و  یعنی خانوادهو 

و شتوهر و   زن یعنتی  ختانواده پدر و مادر.  بدونپسر و دختر تنها  یک یاتنها  زن یک ۀخان

 یتک  عتالم در  یتزی چهتر   یقتتاً حق یترا ز ؛استت  یتب یواقعو  یقیحق یمعنا ینا .فرزندان

 یعنتی  درختت  گوینتد یمت  یوقتت . شودیم شناخته هاآن همراه کهدارد  یلیاص مشخصات

 جترم  یتک  یعنتی  ستارهو  ماه یا یدخورش گویندیم یوقت یاو  یوهمو بار و  برگبا  یاشجره

را  یتوان ح ۀمجستم . متحتر   زنتده موجتود   یک یعنی انسان یا یوانح گویندیم یا ینوران



 

 

 طورینهم. شناسندینم درختو بار را  برگ بدون یدۀخشک درخت یا خوانندینم یوانح

 .آیدیم حساب به، خانه اهل یمۀضم به خانه

در  یتواری دچهتار   یتک . استت  خانواده آن یقیحق یاصل یمعنا یتب ۀکلممخصوصاً  

 کته  یلخل یمابراهلذا  .آیدینم حساب به خانه ،کند سکونتجا در آن تواندینم یکس که

 آنبتر   یدرو  ستقف را باال بترد و   اششکسته  یوارد ،بود کعبه خانه کننده یرتعم یناول

 اهلل یتب بهرا   اشخانواده یعنی ،کرد یمعرف یتالب اهلرا با  اهلل یتب ینا اول ،کرداستوار 

. یستن خانه، ینینش خانه یمنها ۀخان .خانه نه ساخت خانوادهع  یمابراه واقعسپرد. در 

و  شتد  بنتا  یمابراهاز  یشپ کعبه ۀخان که است مسلم ،یختارو شواهد  قرآن یاتآ نص به

و  ساختمرا  خانه من که گویدینم یمابراه. بودهابوالبشر  آدم کردهرا بنا  آن که یکس اول

 شکستته  یوارهاید یمابراه. خداوند فرمود ساخترا  خانه یمابراه فرمایدینمخداوند  یا

ََّّو َّ . »کترد استوار  آنبر  یسقفرا باال برد و  کعبه ۀخان
 
 ََّّعَُّرف  ی ََّّذا

َّو ََّّی ت َّالب ََّّن َّم  َّد َّاع  و َّالق ََّّیَُّاه َّب ر َّا

َّ
 
 است ینا یگرد یلدلرا باال بردند و  خانه هاییهپا یلاسماعو  یمابراه یعنی ،«121َّی لَُّاع َّس َّا

 کته  یهتا هنت اخ آنبتا   ینسرزم آن ،و هاجر یلاسماعو  یمابراه حضرتاز ورود  یشپ که

 بته  نه بوده معروف الحرام اهلل یتب عنوان بهخدا و  حرم عنوان به است شده خرابظاهراً 

مَِّ َّ : »گویدیم یمابراه یراز ؛الحراممسجد  عنوان ََّّن اب
 
َّا َّی  ِّ َّذََُّّنم ََّّنُتَّسک َّأ ََّّیّن  َِّع َّز ََّّیذ ََّّی َّغ  َّاد َّو َّب  َّیت 

َّیت َّب ََّّند َّع َّ  بته  خشتک  یابتان ب یناخود را در  بچهو  زنو  منپروردگارا  یعنی، « 122م َّرمَّح َّالََُّّک 

و  یداد حرمتت  به آنتو  که سپردم یهاهناخ بهرا  امخانواده یعنی سپردمتو  الحرام یتب

 یشپت  کعبه ۀخان که شودیم معلوم یاتآ ینا. از یداد یتامن ۀوعد ،یتب ینا ینساکن به

 عمتوم . اگتر  بتوده مشهور  الحرام اهلل یتب به یغمبرانپ یانمو در  شده ساخته یمابراهاز 

با  مرکز ینااز  یاله ینمأمورو  یغمبرانپنداشتند حتماً  یآگاه یمرکز ینچن یکاز  مردم

 یقتحق که یاتروا یقطراز  یراز ؛آوردندیمجا ه را ب حج مناسکو  مراسماند و خبر بوده

ه را بت  حتج  مناسک که یکس یناول که است شده مشخص کندیمما بازگو  یبرارا  یختار

خداونتد  . انتد و حتوا بتوده   آدم ،نساء با همسر ختود آشتنا شتد    طوافجا آورد و بعد از 

َّلنمَّل ََّّع َّض َّوََُّّیت َّب ََّّل َّومَّا َّ : »فرمایدیم   .شد ساخته مردم یبرا که یهاهناخ یناول یعنی،َّ«123َّاس 

 هتا آن یبترا  خانهاند بعد شده خلق مردم اول یاآ یمبدانتا  است الزم یبحث جاینادر  

 ؟شودیم ساخته خانهبعد  ،است اول خانه صاحب ،آمده وجودبه خانه اول یا ،شده ساخته

 یتد بگو استت  بتوده  الزم. شده ساخته مردم یبرا که یهاهناخ یناول فرمایدیمخداوند 
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 یبترا  خانته  کهاند بوده یکسان چه مردم آن شده ساخته هاآن یبرا خانه که یمردم  یناول

در  انستان  کته  استت ظهتور   قابل یعلمو  یقعم یهابحث رابطه ینادر  ،شده ساخته هاآن

 انستان  یبرا خانهبعد  ،بوده انسان اول کهشد  معلومو  گرفتقرار  یساز خانه حکمت یرمس

 بته  یته قر. هتا ینزمت مادر  نه هایآباد، مادر یعنی یالقر امّۀ کلم یگردو  شده ساخته انسان

 بته  کهاین نه ،شودیم ساخته ینزم ۀکر سطحدر  که است هائییآبادروستا و  یاشهر  یمعنا

 کته  بتوده  یهتا آنخت  یناولت  که یافته لقب یالقر ام مناسبت ینا بهباشد.  ینزم ۀکر یمعنا

از نظتر   هاانسان یراز ؛آمده وجودبه عالمدر  یساز خانه، خانه ینهم یلۀوسبهو   شده ساخته

 یتزی چخود  یبرادهند و  انجام یعمل توانندینمالگو  بدون کهاند شده شناخته ینچن یروان

 خانته  توانتد ینمت ختود   فکر ابتکار به نمونهالگو و  بدونو  یمتعل بدون انسان یعنیبسازند 

 کود  ینا کنندرها  یآبنهر  کناررا بعد از تولد  یکودکاگر  که یدنکنشما باور  یدشابسازد. 

مگر  .کندیم برطرفرا  یتشنگ ،آبنهر  یناو  امتشنه من که کندینم یداپ یفهم ینچن یک

 یتت موفق. یتاموزد برا  ختوردن  آب کتود   آنو  یاشامدب آب یوانیح یا یانسانجا آن کهاین

 یکارهتا  بته وادار  غریزی ،یواناتح .است یتتربو  یمتعل یرمسجا از  همه کارهادر  هاانسان

 داستتان . یستت ن هاانسان تحر و  یکتحر عامل غریزه یکنول ؛شوندیمخود  به مخصوص

 آنو  رستاند یمت  قتل بهرا  یلهاب برادرش ،یلقاب که کندیم یتکفا جاینادر  یلقابو  یلهاب

 که داندینمبرادر  کشتن. بعد از است گرفته یاد یواناتح شدن کشته یا کشتناز  همرا  قتل

. ستاده  یاربست  استت  یامسئلهباشد.  مکتوممستور و  ،برادر از نظر پدر بدنتا  کند کاره چ

بپوشتاند.   علتف و  یتاه گبا  یا یزدبر آن یرو خا . یاندازدب یادرهبرادر را در  نعش تواندیم

او  یراهنمتائ  بهرا  یکالغ. خداوند کند چهبرادر  نعشبا  که بوده سرگردانروز  چهلاند گفته

 دفنرا  مرده کالغو  کندیم یاچالهخود  ۀپنج به ،یلقاب چشم یجلو کالغ. است کردهمأمور 

 دفنرا  برادرم بدن که ندارمشعور  کالغ اندازه به من، منبر  یوا گویدیم یلقاب. بعداً کندیم

 آورده وجتود به یاخانواده یک مکه ینسرزم ینادر  مرتبه یناولدر  متعالخداوند  پس. کنم

 یمعرفت  انستان  به یساز خانه یالگو عنوان بهرا  خانه آنو  ساخته خانه ،خانواده آن یبراو 

 یتن ا بته انتد  ساخته خانهخود  یبراو  اندکرده یبردارنقشه آن یرواز  هاانسان. است کرده

و شتهرها و   هتا یآبتاد هتا و  خانته  ۀهمت در متا  یعنی. است شده شناخته یالقر ام مناسبت

َّل َّومَّا َّ : »فرمایتد یم که است یفهشر یۀآ ینهماز  یریتفس هم یالقرام. ینزم ۀکر یهامملکت

َّلنمَّل ََّّع َّض َّوََُّّیت َّب َّ خود  بحث خانواده یا بوده خانه یاآ که یقتحق ینا اطرافدر  است الزم «.124َّاس 

 .یمده ادامهرا 
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 یعنتی  ؛آورد وجتود به خا و  آب دلو حوا را از  آدم ،متعالخداوند  که است روشن 

دو  صتورت  بته  هاآن .کرده متکون ینزمدر  یگرد حشرات یاو  علفو  یاهگرا مانند  هاآن

 یتن ا متعالخداوند  یاآ که  یمبدان است الزم افتادند.  به راهو  یدندروئ خا  دلاز  کود 

 یزندگجا بخورند و بچرند و  در همان که کردرها  بهشت باغ نامه ب یباغرا در  کود دو 

دو  یتن ا یتا نمتود و   اخراج بهشت باغرا از  هاآن ،یتمعصو  گناهدر اثر  یندهآو در  کنند

و حتوا را   آدم یبهشت یهاانسانتا  داد یبهشت یهاانسان یلتحوابتدا  همانرا از  کود 

 بهشتت  انسان بدون بهشتبرسند. اساساً  یفتکلحد  بهثمر برسانند تا  بهو  کنند یتترب

 . یستن یشترب یابانیبو  جنگل بلکه آیدینم حساب به

 دهتد یم انسان یلتحورا  انسان که است یجار ینابر  متعالخداوند  یرتقدجا  همهو  

 متادرش  یتل تحورا  یتوانی حهتر   ۀبچت . کندیماجرا  هم یواناتح دربارهرا  برنامه یناو 

و  گترگ  یتل تحو پلنتگ و  گترگ  یهابچهو  گوسفندان یلتحو گوسفندان ۀبچ. دهدیم

 سرپرست بدونتولد  یابتدا همانرا در  یانسانمخصوصاً  یارا و  یوانیح وقت یچه .پلنگ

جتا   همته  که انسان. و مخصوصاً دهدیمپدر و مادر  یلتحورا  کودکان بلکه ؛کندینمرها 

 استاس بتر   توانتد ینمت و  است یتتربو  یمتعل یرمساز  یزندگ به اشیآشنائو  یتشموفق

 سرپرستت و  یمربت  ،هتم  انسان یوجود یاقتضاهاو  هایزهغر چهگر  .کند یتفعال یزهغر

 بتاغ  نتام ه بت  یبتاغ  یکو حوا را در  آدمخداوند  بگوییم توانیمینم جاینادارد. در  الزم

 یزنتدگ . کنند یزندگباشند و  یبهشت یهاانسان باغ آندر  کهاین بدون ،کردرها  بهشت

 بته  یابانبو  است یابانب ،انسان بدون ،بهشت باغ .استدر حد صفر  انسان یمنها انسان

ه بت را  کتود  دو  ینا متعالخداوند  که بگوییم است الزم پس است بهشت ،انسان ۀاضاف

و  یتد آفر ختا  از  علفو  یاهگرا مانند  هاآنو  ساخت متکون خا  دلو حوا در  آدم نام

باشتند.   یندهآ یهاانسان نسلرا بپرورانند و مبدأ  هاآنداد تا  یبهشت یهاانسان یلتحو

  کنتد یمت آرزو  یبهشتت  انستان  یتک  یوقت که یمدار رابطه ینادر  همو اخبار  یثاحاد

و  حمتل  یتق طراز  نه دهدیمفرزند  هاآن بهخداوند  ،دختر یاپسر  ،باشد داشته یفرزند

 پترورش  گلتدان را در  یگلت  کته طور . همانعلفو  یاهگ یدنروئ یفیتک به بلکه ،یمانزا

 کنندیم خلقخود  یبهشت باغدر  یاو  یفیتک ینهم به گلداندر  همرا  یکودک ،دهندیم

 یهتا امام ینهم که یبهشت یهاانسا رابطه ینادر . رسانندیمثمر  بهو  دهندیم پرورشو 

 هتا آن بته خداونتد   کته انتد  داشته متعالاز خداوند  که یاوعده طبقبر  ،باشند معصوم

 کترد خود مقرر و مقدر  ۀوعد به نمودنوفا  یبراخداوند  ،بود داده وعده یمیعظ سلطنت

 ینتده آدر  کهباشند  یئهاانسان یمرب هاآنو  گرداند یردا هاآن یبرا یمیعظ سلطنت که



 

 

 یدالئلت بتا   کته را  ینیسترزم باشند. لذا در ابتتدا   یمعظ سلطنتو  هاآن قدرت یۀماو  یهپا

 یهتا انسان. کردنددائر  بهشت باغ به صورت ،است بوده کعبه ینسرزم ینهم گفت شودیم

 بته  کهرا  یمعظ سلطنت آن نهالاند و خداوند بذر و شده ساکنجا در آن یبهشت یهاانسان

ه بت را  یتبشر ۀشجر نهالنمود.  کشت هاآن یبرا بهشت باغ ینهمدر  ،بود داده وعده هاآن

 ینسترزم در  یبهشت یزندگ آنرا در  کود دو  ینانمود و  کشتو  کرد غرسو حوا  آدم نام

 یتن ا بته مشتعر   کته  یتم دار یاتآو  یاتروا یادزاو داد. چقدر  یبهشت یانمرب یلتحو ،کعبه

. کترد آشتنا   کستاء  آل تتن  پنجبا  یبهشت یزندگو حوا را در  آدمخداوند  که است یقتحق

و  جتالل با  یدنددرا  یخانمقصر  آنو در  کردند مشاهدهرا  یقصرو حوا  آدم کهدارد  یتروا

و  گردن به یگلوبند ،دارد گوشدر  یهائگوشواره ،زده یهتک سلطنتو  قدرت عرشبر  شکوه

خدا  رسول پدرشسر او  تاجو  است س زهرا فاطمه خانم آن که کردند یرتعبسر.  یرو یتاج

 ینحس امامو  حسن امام یشهاهرگوشواو  یطالباب ابن یعل شوهرش بندشگردن ، باشدیم

شتوهر و   یگترش د یورهتای زو  پدرشزهرا  حضرتسر  تاج که است معلومابتدا  همان. از ع

 .کنندیم یفتعر مردم یبرا امثالو  یهتشب لباسرا در  مطلب یکنولهستند  فرزندانش

                   

   :شدند یبهشت یهاانسان یلتحو ،کعبه محلحوا در  و آدم 

  

دائر نمودند  یبهشت یزندگ یک کعبه نام به مرکز ینادر  یبهشت یهاانسان صورتدر هر 

ثمتر برستانند.    بته را بپروراننتد و   هاآنداد تا  هاآن یلتحوو  یدآفرو حوا را  آدمو خداوند 

 ینحسنو  یطالباب ابن یعلزهرا و موال  حضرت نامه بخود  یبهشت یانمرب دامندر  یکودکان

 .یدندرس یفتکلو  بلوغحد  بهاند تا شده یتترب یگرد یهاامامو 

تتا   آننور  کهبودند  نمودهپا  به ینوران یسبز یمهخ کعبه خانه محلدر  که یمدار یاتروا 

و حتوا در   آدم. کترد یمت  تابش است شده شناخته حرم ینسرزم که یلومترک ینچند شعاع

و  یکست هتر   استم  متدت  یناو در  یدندرس بلوغو  عقل ینسن بهخود  یبهشت یانمرب دامن

 گرفتند. یادخود  یانمربرا از  یزیچ

َّع ََّّ»فرماید: یمخداوند   اه لُکمََّّاء َّس َّال ََّّم َّأ د ََّّملم َّو 
 آدم بته را  یتزی چهر  اسمخداوند  یعنی ،« 125

 یتا و  کودکستتان  دوران ۀبرنامت  کته  یمتات تعل ینترساده که دانیمیم همرا  ینا. و آموخت

 یزهتائی چ یناولپدر و مادر  دامندر  همما  کودکان .استاسماء  یمتعل ،است جوانان دبستان
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و  استت  یقال آنو  فرش ینا که دانندیم. است اشخاصو  یاءاش اسم ،گیرندیم یاد کهرا 

 .یگرد یزهایچ آنو  یوراد آن است چراغ ینا

 کهاند دستور داده هم اسالم یماتیتعل برنامه. در است ساده یلیخ اسم تعلمو  یمتعل 

ختدا و   استم . یتد کنآشتنا  و اسماء  کلمات  به یسالگ هفتتا  یسالگرا از چهار  کودکان

و  یواقعت  علتم  کهاین نه است علوم یالفبا یمتعلاسماء  یمتعل. یگرد یزهایچو  یامبرانپ

 یمبختواه اگتر   یولت . یماهواپ آن است ینماش ینا که فهمیمیمزود  یلیخباشد.  یقیحق

 بهرا  یزیچو هر  یکسهر  اسمدارد.  الزم مدت است شده ساختهو چطور  چگونه ینمبدا

برومنتد و   جوانانو  یدندرس بلوغحد  بهما  اصطالح به کهو حوا  آدمو حوا آموختند.  آدم

 بته بودنتد   یبهشتت  یهتا انسان همان کهخود را  یانمرب جمله آنشدند و از  یرومندین

دانتا و   یکتار بر هر  یانمرب ینا که کردند مشاهدهپدر و  مادر شناختند  یاو  یمرب عنوان

و هر  یکسهر  به کنندیم اطاعترا  هاآن یادرو صحرا و  کوه، مکانو  زمانتوانا هستند. 

 یهتا گوشتت بتا   بالفاصله ،دهندیم فرمان یبهشت یهاپرنده به .دهندیم فرمان یزیچ

مجهز  یتنها یب یبهشت یانمرب که کردند مشاهده .نشینندیم هاآن ۀسفرخود سر  یذلذ

 عتالم  غترب و  شترق  بهرفتند،  یفور ،بروند آسمان بهبخواهند  .هستند قدرتو  علم به

 یتت وال .قرار دارد هاآن یاراختدر  هاآن دست کفمانند  یعتطب عالم. رفتند یفوربروند 

َّ»  :فرمایدیم. خداوند یتعالو   تبار خداوند  یتوالمانند  ،دارند ینیتکو
 
َّنأ ََّّا َّیئش  ََّّاد َِّ َّأ َّاَّذ َّا

 یتن او  است شدن خواستن محض بهرا خدا بخواهد  چهآن یعنی ،« 126نَُّک وَُّی َّف ََّّنکُ َّل ََُّّول َّقَُّی َّ

بعتد   فرزندان کهطور همان .شودیمبخواهند  چههر  ،یفیتک همان به هم یبهشت یانمرب

ختود را و   ثتروت  ،پتدر و متادر   کهآرزو دارند  ،یدندرس یزندگو  یجوان سن به کهآناز 

مجهتز   یزنتدگ  یلوستا  به خودشانرا مانند  هاآنو  کنندواگذار  هاآن بهخود را  یزندگ

 کته شتد   یتدا پ هاآندر  یآرزوئو  یدام ینچن یک یفیتک ینهم به همو حوا  آدم، یندنما

 قدرت ینچن یک که دانستندینم خود باشند. یبهشتپدر و مادر  قدرتو  ثروت بهمجهز 

 یبهشت ثروتو  قدرتدارد.  الزم کامل عقلو  کامل یماناو  کامل معرفتو  علم ،یثروتو 

آشنا  یاله ۀارادو  یدتوحاسرار  بهباشند و  مطلق کمالدر  که شودیم داده یئهاانسان به

 ،یانبهشتت  اطاعتت و  یتت ترب یۀستا در  توانندیم یکودکستان یابتدائ یهاانسانباشند. 

ختدا   اعظماسماء  بهمجهز  هاآنمانند  یستن ممکن یکنولباشند  داشته یبهشت یزندگ

 یتزات تجه نمونته  ،یزاتتجه چنان یکباشند.  داشته یتموفقبخواهند  چههر  کهباشند 

 یمعتارف  چنان یک بهتا  ینندبب دوره یستیبادارد.  الزم یتتربو  دانشو  درس ،یانبهشت
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 یتزات تجه ،یبهشتت  یانمربچرا  کهدارند  اعتراضو  یرادا یاو حوا آرزومندند و  آدم .برسند

گفتنتد شتما اگتر در     هتا آن به یبهشت یانمرب. دهندینمو حوا  آدم یلتحوخود را  یوجود

 ۀدور یانتهتا و در  کندیم یداپ دوامشما  یبرا یبهشت یزندگ ینا یدباشپدر و مادر،  اطاعت

 کنیدیم یداپرا  یقاتتوف ینهمو  شویدیمخدا  ۀاراد بهمانند ما مجهز  تکاملو  یتترب ۀدور

ماننتد   استت  الزم. باشتد یمخدا  یاءاولخدا و  مقام به یمتسلو  یتتربو  یمتعل راهش یکنول

 یهنتر و  یعلمت  هتای یتموفق. کنند یداپرا  یتموفق آناستاد باشند تا  اطاعتدر  یشاگرد

و  یشتاگرد  یقطراز  بلکه ،ببرند ار  بهخود  پداراناز  فرزندان که یستن ثروتو  مالمانند 

آمتد   وجودبه حسادت یدشا یاو  رقابت حالتو حوا  آدمدر  یکنول ؛است یرپذامکان اطاعت

 یتات روا. رسانندینمخود  فرزندان بهرا  هایتموفق آنو  کنندیم یقهمضاچرا پدر و مادر  که

بتود و   تکبتر  هتا آن گناه که یمدار یگرد هاییتروابود و  یحسودو حوا  آدم گناه که یمدار

معنتا را   یک یثاحاد ینا یتمامبود و  یتوال مقام یادعا هاآن گناه گویدیم هایتروا یبعض

دارند و متا   معجزه هاآنچرا  که کنندیم رقابتخدا  یاءاولبا  که یکسان یراز ،دهدیم پرورش

 یقتحق به که است یند به مربوط رقابت ینا یدایشپ، دانیمینمو ما  دانندیم هاآنو  یمندار

 یتت تربو  یمتعلت مولود  هایتموفق آن که دانندینمندارند و  یآگاهخدا  یاءاول یتقواو  یمانا

 یتق طراز  نته  استت  ممکتن استتاد   مقام به یادانقو  یمتسل یرمساز  یتتربو  یمتعل. و است

 یتوضتع در و شتوند   محتروم  یبهشت یزندگ آناز  کهشد  الزم یجهنتدر  رقابتو  حسادت

ثمر برستاند.   بهدهد و  پرورشرا  هاآن یمزاجو  یعیطب حواد تا  یرندگقرار  یائیدن یزندگ

از نظتر   ،کردندیم یزندگ کعبه ۀخان یجادر  یبهشت ینوران یمۀخ هماندر  که یبهشت یاءاول

قترار   یتائی دن یزندگ یتوضعدر  یمربو  سرپرست بدونو حوا  آدمشدند و  یبغاو حوا  آدم

 یکدیگرو رفتند  یطرفاز  کدامهر  ،آشنا نبودند یادن یصحراهاو  هاآنیابب به چونگرفتند و 

 یتن ا .قرار گرفتند یبهشت یزندگو  یبهشت یانمرب فراقو در  یکدیگر فراقدر  .کردند گمرا 

 کننتدگان  یته گراز  یکتی اند و گفته یدهکش طول سال یستدو .اندرا گفته فراق  رنجدرد و 

و  یکتدیگر  فراقدر  کهاند و حوا بوده آدم ،نداشتند یرنظو  نمونه یستنگردر  که عالم بزرگ

از  کته مبدأ  به برگشتو  توبه حالتتا  یستندگر سال یستدو مدت یبهشت یانمربو  بهشت

 شد. حاصل هاآن یبرابودند  کردهو فرار  شده محروم آن

 شتروع  یبهشتت  یزندگخدا و  یاءاول یتوال یرۀدااز  یزندگ یسوبه هاانسان حرکت پس 

 یمتۀ خ کته جا  در همان .شودینم یردا هاآن یبهشت یزندگبرنگردند  یرهدا ینا بهو تا  شده

شد تا اثتر   ساخته کعبه ۀخان نامه ب یهاهناخدستور خداوند  بهبودند  کردهبر پا  یبهشتسبز 



 

 

 ینهمت  یتا  خانته  ینهمت  یسوبه یستیبا کهبفهمند  هاانسانخدا باشد و  یاءاول یوجود

 موعود خود برسند. یزندگ بهبرگردند و  خانواده

َّلُتَّع َّج ََّّو َّ : »دنفرماییمرا  جمالت ینا ندبه یدعااز  یقسمتدر  ع ائمه رابطه ینهمدر  

َّلنمَّل َّ ع َّض َّوََُّّیت َّب ََّّل َّومَّا ََّّمهُل ََّّو َّ  ۀخانت  ایتن  الستالم یهمعل یتب اهل یبراپروردگارا تو  یعنی ،«...اس 

 استت  خانته  اهتل نشانگر  که یهاهناخ عنوان به یا گریتهداتابلو  یک عنوان بهرا  کعبه

ّ َّو َّ» : یفرمودو  یکردصادر  یهاعالم ینزم ۀکرتمام ه ب و یدادقرار  َّع ََِّّل  َّلنمَّاَّل  َّیت َّالب ََّّجَُّح ََّّاس 

ََّّاع َّط َّاست  ََّّن َّم َّ
 
َّف ََّّر َّف َّک ََّّنم ََّّو ََّّیال َّب َّس ََّّی  َّل َّا

 
یَّغ ََّّهللا ََّّنمَّا  ینا مردمخدا بر  حق یعنی ،«127َّی َّم َّال َّالع ََّّن َّع ََّّین 

 ۀخانت  یارتز به ،کنند حرکت کعبه ۀخان یسوبه ،یتوانائو  استطاعت صورتدر  که است

 قتانون  یتن ا به که یکسانجا آورند و ه ب یالهدستور  مطابقرا  یسعو  طوافخدا بروند و 

سفر  علفو  آبیب خشک ینسرزم بهما  که است یکار چه ینا یندبگوشوند و  کافر یاله

 یمکن طواف شدهبنا  خا و  سنگاز  که یهاآنخدور  ،سوزانو  گرم یهوا آنو در  یمکن

 ،اعتراضتات و  یترادات ا ینابا  که یکسان ،یمکن یقربانخود را  گوسفندانخود را و  مالو 

ند اخدا محتاج به هاآن کهبدانند  ،نکنندو اعتنا  یرندبگ یدهناشنو  یدهنادرا  یالهدستور 

و بتا   بکشدرا  هاآن منت که یستن محتاج هاآن بهخدا  .خدا بروند ۀخان به است الزم که

خواهد  یا و شده که یو در برابر سئواالت یاوردبخود  ۀخان یارتز بهرا  هاآن ،کرشمهناز و 

 یتمتام  کته  نمتوده  یداپ عظمتو  ارزش همه ینا ،یکلوخو  سنگ ۀخان یکچرا   کهشد 

 یشتتر ب قطعته دو  کته  ییابتدا یهالباسبا  ،قدرتمندانو  پادشاهانو مخصوصاً  هاانسان

 یستو بته  ،برهنهو  یادهپ یپا ،و غرورها کبرو  هایخودخواهو  یناتتع ۀهمبا لغو  ،نیست

 و کننتد  یتت رعاختدا را   ۀخان یمحر کعبه ۀخان به فرسخاز چند  ،کنند حرکتخدا  ۀخان

 یتاء اول ۀخانت  ینا که دهدیم جوابخداوند  ،خدا بروند ۀخان طرف بهوار بندهمانند و برده

بتا   هتا آن یلۀوست بهمردم   خدا هستند و یسوبه راه که است یئهاانسان ۀخان. خداست

 یعنتی  یتت الب اهل. کرد یمعرفرا  یتالب اهل ،یتب. لذا در برابر شوندیمخود آشنا  یخدا

و  مکتب ،هستند کامل یهاانسان کهها خانهصاحب آنو  خانه یعنی هم یتب. خانهصاحب

خدا  فرهنگو  مکتبخدا و  یندخدا و  قدرتخدا و  علم بهرا  هاانسان. اندیند دانشگاه

 تمتدن  یک هاآموزش یناتا با  آموزندیم هاآن به یانسانو  یاله معارف. کنندیم یتهدا

 مشتقت و  رنتج بتا   توأم یزندگ ینااز  هاانسانظاهر گردد و  فاضله ینۀمد نامه ب ،یانسان

 انستان  یتک  حرکتات و  حتاالت در  و کنند یداپ نجات گرییوحشو  توحشو از  یائیدن

و  عقتل  یرمستا خداوند بتواند در   یاموزندبدانش  یداسات ینااز  یدبا .یرندگقرار  یبهشت
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برهانتد. لتذا    فالکتو فقر و  ذلترا از  هاآنسازد و  یردا یشانبرا یبهشت یزندگ هاآنشعور 

 یتن ا. یماناو  انسان پرورش دانشگاه. است دانشگاه ،کعبه ۀخان اسالم دعوتو  یند متندر 

و  عرفتات  بته  وقوفو  یقربانو  یسعو  طوافمانند  ،آمده وجودبه کعبه اطرافدر  که مراسم

 ،هتا انسان یتتربو  یمتعلو  دانشگاه آن بهورود  بدون که است یدانشگاه آن یالفبا ،مشعر

َّ.یستنظهور  قابل یانسان تمدنو  یبهشت یزندگ

 هدش شناخته مکتبو  دانشگاه یک عنوان به کعبه مراسم ،قرآن یمحتواو  متندر  پس 

نقل شتده   عباقر  اماماز  یکاف کتابدر  یثحداند.  عاطهار  ائمهخدا و  رسول آن یداسات که

را تماشتا   هتا یحتاج  طتواف و  یستع  و بودند یستادها کعبه کنار حضرت ،گویدیم یراو  که

 .کننتد یمت  یداپ ازدحامو  شوندیم یکدیگر مزاحمحجر  استالم یبرا همه ینا که کردندیم

ََُّّاذ َّک َّه َّ : »دادند و فرمودند تکان یاعتنائیب به یسر حضرت ََّّون َّج َّی  ََّّوااکن َّ  َّب ََّّاء َّاَّج َّم َّف ََّّة،یَّّل َّه َّاَّال َّ ِف 

َّ
 
َّال  طتواف  آمدنتد یم اسالماز ظهور  یشپ .است یتجاهل زمان حج همان که ینا، « 128مس ال 

 عربستتان در  یانقالبت  چته آورد و  یاتازه یزچ چه اسالم پس .کردندیم یقربانو  کردندیم

قتبالً   یحجت  ینچنت  ،کند یمترسو  یقتصدرا  یتجاهل حج ینهم کهاگر آمد  ؟آورد وجودبه

 یتابن  کتردم  عرضآقا  خدمت گویدیم یراو !داشتند یسعو  طواف هاانسانو  داشتهوجود 

 یبت و  یزنتاچ را  آنو  یدکرد نگاه یاعتنائیب بهشما  که هاینا حجدارد  یبیع چه ،اهلل رسول

 .کننتد یمت  یقربانو  آورندیمجا ه ب یسع ،کنندیم طواف دقتها با چارهیب ؟یدشناخت ارزش

 اساسفرمود  حضرت ؟یدنکرداعتنا  آن بهشما  که هست یگرید یزچ هاینااز  یرغ حجمگر 

را  یختال  ۀخانت و  رودینم یخالو  خشک ۀخان به یکسهرگز  .است یتب اهلما  با تماس حج

. خانته  یتوار ددر و  نته  است خانه اهل منظورشان ،روندیم یارتز به؟ هر جا کندینم یارتز

َّین اعلََّّبعرض ونَّی تالبََّّاه لَّیأأتونن اَّانامناَّامرواَّ »کند. یم یمعرف یتالب اهل ،یتب همراهخداوند 

 طواف خانهدور  فقط کهمأمور نشدند  مردم یعنی، «129َّح رامموََّّحالهلمَّعنَّیستئلونناوََّّیتمول

 .ما را بشناستند  .یرندبگ تماس یتالب اهلبا ما  ،یسعو  طوافمأمور شدند بعد از  بلکه کنند

و  حالل مسائل. کنند عرضه یتالب اهلما  بهخود را  یتوالو  ینددر محضر ما حاضر شوند و 

 وطتن  بته  یتوالو  حکمت درسو  معرفتو  علماز  یبار کولهرا از ما بپرسند تا با  خود حرام

 روشنما  یبرارا  حج بزرگاز اسرار  یکی ،یکاف کتاباز  یفشر یثحد ینهمخود برگردند. 

از  یتان حاجنتد.  ادانشتگاه  ینا یداسات یتب اهلو  است دانشگاه ،کعبه ۀخان ینا که سازدیم

 یعنتی  .برستانند  یاستالم  دانشگاهو  دانش بهخود را  است الزم کعبه ۀخان به حرکت یرمس
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 یتارت ز ،یتارتی زدر هتر   اصل. کنند استفاده هاآن مکتبها را بشناسند و از خانهصاحب

. یتوان حو  نباتجماد و  یارتز نهبهشت است   یسوهبراه  کهاست  هاآن مکتب و هاامام

 یناو در  یرفتندپذرا  یتوال ینااگر  .یستن هاآن یتوال قبولجز  یاچاره که یئهاانسان

 یبهشتت  یزنتدگ  بته  عاقبتت و  کنندیم یداپ محتوامعنا و  یزندگ ،شدند یتترب ،مکتب

جتز  ه بت  ،کردنتد خدا را رها  یاءاول یتوال و معنا و محتوا را نشناختند یناو اگر  رسندیم

 ،یثحتد  یتن ابا  ارتباطو  در  کنندینم یداپخود  یبرا یمحصول یسوزآتشو  یسازآتش

 .است ترجمهو  یرتفس قابل ،یمعظ ملک یۀآ

 

 : است عمحمد  آل یمعظ سلطنت یۀما و یهپا ،حج مراسم

 

را  یهتائ و ستلطان  آوردیم وجودبه یسلطنت یروز که دهدیمخبر  قرآنخداوند در  

 یتدا پ هتا ینزمت و  هاآسمانبر  یتحاکمافراد بشر و  یتمامبر  یتحاکم که سازدیمظاهر 

. باشتند یمت  یانستان و  یمکتان و  یزمتان فاقد مرز  که یسلطنتو  یتحاکم یک. کنندیم

 یتری پو  ضعفو  مرضو  مرگ. است یابدنامحدود و  زماناز نظر  کهی حکومتو  سلطنت

 یستال چنتد   کتدام هتر   کته  یستن یادن یهاسلطنتمانند  .وجود ندارد سلطنت آندر 

 ستلطنت  آن پتس برونتد.   ینبت از  یاجتماع قتل یاو  یعیطب مرگبعداً با  کنند حکومت

و  مترگ گرفتتار   ،حکومت آن ینسالط نه .انتها و آخر ندارد .است ینامتناه یعنی یمعظ

و  مرگ. شوندیم مرضو  مرگگرفتار  هاآن به وابسته یهاانسان هم نهو  شوندیم مرض

از نظر  یمعظ. و اما شودیم برطرف یتبشر جامعهاز  نزاعو  جنگو  کشتارو  قتلو  مرض

 قطعته  یتک بر  یتحاکمو   ینزم ۀکراز  یاگوشه یکدر  فقط که یستن یسلطنت، یمکان

چنتد صتد هتزار     یاگوشته در  کدامهر  ،و مصر عراقو  یرانا ینسالطباشد. مانند  ینزم

خداوند  که یسلطنت آنندارند و  یتحاکم کشورها یرساو بر  کنندیم حکومت یلومتریک

و  هاینزمبر  سلطنت یعنی ،است ینامتناه یمکاناز نظر  دهدیم وعده یفهشر یۀآ ینادر 

َّ َُّ َُّبض  َّق ََّّیع ا ََّج  ََُِّّضَّال َّو َّ : »فرمایتد یم هاآن قدرت یفتعرو در  زحمتو  رنج بدون هاآسمان

َّ ة  ی ام  َّالق   ۀکتر  تمتام  کته  است چنان یاله سلطنت یعنی ،« 130  َّین َّم َّی َّب ََّّت َّایمَّطو َّم ََّّاُتَّو َّم َّالسمَّو َّی وم 

. هتا آستمان بر  همدارند  یتحاکم ینزمبر  هم. اوست تصرف ۀقبضدر  هاآسمانو  ینزم

و بتا   روندیمهر جا بخواهند  به زحمتو  رنج بدون و دارند تسلط ینزم ۀکربر  کهقدر آن

 کته  آسمان کراتدارند.  یتحاکم هم هاآسمانبر  ،گیرندیم تماسبخواهند  هم یکسهر 
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 که یهائمرکبو  است هاآن یاراخت، در ینزم کرهمانند  باشدیم یمیعظ جهان یک کدامهر 

ختود را   کهدارد  الزم کندن جانچقدر  که یستن یمعمول یهامرکب نوعدارند از  یاراختدر 

 ستال صدها هزار  یهثان یکدر هر  .است یغمبرپ براقو  یغمبرپ معراجمانند  .برسانند یجائ به

از نظر  هاآن سلطنت پسآورد.  وجودبه یزحمتو  رنج کهاین بدون .دارد حرکت سرعت ینور

و  هتا ینزمت و  هتا آستمان بر  یتحاکمندارد  یمکان یانتها. استفاقد مرز  یمملکتو  یمکان

 .یانساناز نظر  ینهمچن

 آن یلتحو ،کندیم فتحرا  ینزم ۀکر ،اماماند و ظهور زنده زماندر  که یئهاانسان یتمام 

 پنهتان  ختا   دلدر  کسیچه .گردندیمبر یزندگ به هم یختار یهاانسان .شوندیمحضرت 

و حوا تا ظهتور   آدماز ظهور  یتبشر یتمام. شودینم گم یختار دلدر  یانسان یچه .ماندینم

بتر ظتاهر و    حاکم .دارند یتحاکم هاآنبر  ینسالط یناو  گردندیمبر یزندگ به ،سلطنت آن

و  پرونتده و  ینته بشتاهد و   به یاجاحت .شناسندیمرا از خود او بهتر  یانسان. هر مردم باطن

و  دهنتد یمقرار  کامل یشآسا رفاهرا در  مظلوم منؤمو  عادل یهاانسان. یستن هاآن امثال

َّی ر  : »انتد گفتته  حضرت آن قدرت یفتعر. در مطلق یتمحرومرا در  ظالم کافر یهاانسان

در  چنتان آن. دهتد یم تنزلرا تا حد صفر  کفار ثروتو  قدرت یعنی ،« 131ص فرا ََّّالکف اَِّیدیا

در  یآبت و  نتان  کته برستد   چهبپرانند  یکس طرف به یگیرندارند  قدرت که یناتوانو  ضعف

اند و آورده وجودبه یختاردر  که یستمو  ظلم یلوساها و آتش یتمامو  ندباش داشته یاراخت

 گردد. یبرم خودشان به اندکرده عذاب یاو  کشتهخدا را  بندگان آنبا 

 استت  یمتی عظ ملک ینا. است کرده یفتعرخدا  که شودیم یجهنم همان هاآن یزندگ 

 ،یمعظت  ملک ینا فاتحو  است داده وعده هاآن دوستانو  معصوم چهارده ینا بهخداوند  که

 فرمایتد یم یاتآ ینا. لذا خداوند در شودیمظاهر  الزماندر آخر  کهخواهد بود  ع زمان امام

 یعتت ب هتا امتام  بته از ظهور  یشپ .دارند قبولرا  امامتو  سلطنت یناخدا  بندگاناز  یبعض

 امامتت و  یتن د یتن اتا بتوانند بتا   هاانسان یبعضهستند و  هاآن یند خدمتو در  کنندیم

 کته  استت  یهتائ آتتش  همان هاآن یفرک. دارندیمخدا باز  یندرا از  مردمو  کنندیم مبارزه

و  ختون  به جابرانهو  ظالمانهرا  زمان یتجمعو  ینزم ۀکرها آتش آن یلۀوسبهاز ظهور  یشپ

ختدا   مظلتوم  بندگان به هاآناز  که هاعذابو  هاظلم یتمام که. خبر ندارند کشندیم آتش

 معتذب  یابتد  عتذاب و مجبورند در  گرددیمبر  هاآنخود  به مظلوم بندگان ینااز  ،یدهرس

 یکودکستتان مانند  ،دادهقرار  آخرت یزندگ ۀمقدمرا در  یادن یزندگ یناخداوند  پسباشند. 

 . گیردیمقرار  کودکان یاراختدر  یرستاندبو  دبستاناز  یشپ که
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 ،فرماینتد یمت  ،شتود یمت  یدتأئ هم قرآن یاتآ یلۀوسبه کهو اخبار  یاتروا یبعضدر  

 حضترت  آن یتار اختختود را در   یهاگنج ،ینزم ۀکر ینا گرددیمظاهر  زمان امام یوقت

افالذََّّالاِضَّی الََّّیلقی »، فرمایدیم که است یفیتک ینا بهعبارتها  یبعض یگاه. گذاردیم

. گتذارد یمت  حضترت  آن یتار اختجگر ختود را در   یهاپاره ،ینزم ۀکر یعنی ،« 132کب دها

 آن یاراختدر  که ینزم ۀکر یهاگنج یاهستند و  یکسان یا یکس چه ینزمجگر  یهاپاره

 فکر طورینا .است نقرهطال و  نوعاز  کنندیم یالخ یبعض ؟یستچ گیردیمقرار  حضرت

و از  انتد کرده دفن خا  دلخود را در  نقرهطال و  یهاپول که یختار یهاآدم که کنندیم

 محل ،حضرت یارانو  حضرت. گیردیمقرار  زمان امام یاراختدر  هاگنج ینا ،اندرفته یادن

 به یاجاحتخود  حکومتدر  زمان امام .کنندیم استخراجرا  هاآنو  دانندیمرا  هاگنج آن

و  استت  متعتال خداونتد   قدرتو  علم بهها ندارد. او مجهز و طال ونقره هاپول ینچن یک

 انستان  یوقت که است یقدرت یک آن. کندیممجهز  قدرت همان به همخود را  دوستان

 بتاغ  بته  یلتبتد را  یرکو آن ،زحمتو  رنج بدونخود  ۀقاهر ۀارادبا  ،یندبنش یرکو دلدر 

ندارنتد.   هااسکناسها و طالها و نقره ینا به یاجاحتگر معجزه یهاانسان. کندیم بهشت

 یمتانی ا یمعظت  هتای یتشخصت  یتن ا ،گذاردیم زمان امام یاراختدر  ینزم که یهائگنج

 شتناخته  یماناو  قدرتو  علم به یختاردر  که یدانشمندقدرتمند و  یهاانسانهستند. 

 عبتارت . لذا در صالحو  سالم یهاانسانو  یاءاولو  یاءانبمانند  ؛اندرفته یادنو از دار  شده

 یهتا پتاره . گتذارد یم حضرت آن یاراختجگر خود را در  یهاپاره ینزم گویدیم یتروا

دارد.  ارزش یجهتان برابتر   یانسانهر  کههستند  مؤمنو  صالح یهاآدم ،ینزم ۀکرجگر 

و  هتا یموست  امثال ،اندبوده یتقوو  یمانا رأسدر  که یختار ۀبرجستو  نخبهافراد  یتمام

و  علتم و  یتقتو و  عفتت در  کته  یصالح ۀمؤمن یهازن وها ذریابو  هاناسلمو  هایسیع

انتظار  بهاند. دفن خا  دلدر  کههستند  ینزم یهاگنج هاینهم .اندنداشته یرنظ دانش

َّت َّج  خر َّأ َّو َّ : »فرمایتد یمت  قترآن .  خداونتد در  اندیدهآرم هاآنگورستدر  حضرت آن یامق

 ینستنگ  یبارهتا . کنتد یمت  خارجخود را  ینسنگ یبارها ینزم یعنی ،« 133اه ال َّثق َّأأََُِّّضَّال َّ

 ینۀمد یک هاآن یلۀوسبه زمان امامهستند و  یآسمانو  یاله بزرگ هاییتشخص ،ینزم

 افتتاده  عقب یهاانساندارند صدها هزار  یاقتل هاآناز  یک. هر آوردیم وجودبه فاضله

 یحکتومت هتر   یۀسترما برستانند.   یبهشت یزندگ بهخود بپرورانند و  عدالتو  علم بهرا 

و  صتالح و  ستالم  یهاانسان ،حکومت یک. اگر ثروتو  مال نههستند  مملکت یهاانسان
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 قابتل  حکومتت  آن ،آورنتد یم وجودبه یتامنو  نظامو  کنندیم خدمت کهدارد  یابرجسته

 وجتود بته  یگتران دخود و  یبرا یآرام حکومت ،دارد یافراد ینچن که یسلطانو  است دوام

 آنباشتند   یختائف و  ختائن و  بتدکار و  کتار کتم  یهاانسان ،حکومت یک. اگر افراد آوردیم

 ینچنت  یتک  یلۀوست بهبخورد تا بتواند  دل خون یستیباقدر ه. چیستن دوام قابل حکومت

 ینتتر بتزرگ و  هتا ناستلط  ثروت پسآورد.  وجودبه یدوام قابل حکومت یک یفاسدافراد 

 ۀعتد  کته  یئهاانسان ینچنو  هستند عادلو  عالمو  صالح یهاانسان هاآن سلطنت یۀسرما

و هنر ختود را   علماند خود نتوانسته زمان یهاحکومت یرۀداو در  است یادز یختاردر  هاآن

 زنتده را  هتا آناند. خداوند شده یرهذخ خا  دلاند و در رفته یادناز دار  ،بگذارند یشنما به

 آوردیم وجودبه یسلطنت. دهدیم اسالم یهمعل یگرد ائمهو  عج زمان امام یلتحو و کندیم

 کته نتدارد   یتاج احتهستتند.   عادلو  صالحو  سالم یهاانساننفر  هایلیونم آن رأسدر  که

و در  انتد یتده درا  یادن دوره که یافراد ینچن یک .کند نظارت هاآن کارمأمورها بر  یلۀوسبه

 یرتعب به یاهستند و  ینزم ۀکر یهاگنج ،اندرفته یادناز  یبهشت یزندگو  یجهان عدلانتظار 

و  آوردیمت  یترون ب ختا   دلرا از  هاآنخداوند  کههستند  ینزمجگر  یهاپاره ،یتروا آن

 .دهدیم عج زمان امام یلتحو

 علتم  آنبا  ،ندعلیهم السالم هست اطهار ائمهخدا و  آن رأسدر  که یحکومت است معلوم 

 یلیونم هایلیونم هاآن حکومت رأسدر  ،هاآن به وابستهدارند و افراد  که ینامتناه قدرتو 

 ینزم ۀکردر  چگونهو  کندیم یداپ یعظمت چه ،ذر و مقدادند یابو  سلمانمانند  یئهاانسان

جگتر   یهتا پاره ینزم گویدیم که یاخبارو  هایتروا پس. آیدیم وجودبه آرامشو  یشآسا

 قترآن در  هتم و خداونتد   گتذارد یمت  زمتان  امام یاراختخود را در  دل یهاگنج یاخود را و 

افتراد   ،ستپارد یمت  حضترت  آن بهو  دهدیم یرونبخود را  ینسنگ یبارها ینزم فرمایدیم

ختدا و   یتاء اول کته جتا  آن اکرم یغمبرپاند. شده دفن خا  دلدر  کههستند  یختار برجسته

َّ : »گویدیم ،کندیم یفتعربعد از خود را  یهاامام
 
َّا َِّ َّت ََّّیّن  َّت َّع  َّو ََّّهللاَّاب َّ  َّک ََّّ،یقل َّالثّ َّ یُکَُّف ََّّک   134ت 

 عتترت  یگردخدا و  کتاب یکی ،گذارمیم امتشما  یاراختدر  ینسنگ یاربس یادگاردو  من، «

. کنتد یمت   ینثقلت  بته  یتر تعب ،هتا امتام ماننتد   ،برجستته و  وارستته  یهاانسان ینا. از من

. یستت ن انستان  بتدن  حجتم  به مربوط ینیسنگ ینا. وزنو پر  ینسنگ یاربس هاییتشخص

و از  کننتد یم یبرابر یتبشر کلبا  هاآناز  یکهر  یعنی. ستهاآن یروح عظمت به مربوط

 یتا  ع یعلت . کنندیماصغر  ثقلو  اکبر ثقل به یرتعب .هستند ترینسنگو  ترسالم یتبشر کل

انتد  آمتده  کته  یافراد ینچن یک. ترمهمباالتر و  یتبشر کلاز  یعنی ،است اکبر ثقل ،قرآن
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 یتا و  ینزمت  یهاگنج ،اندرفته یادناز  حکومت آنانتظار  بهو  اندیدهدرا  یادن یزندگ ۀدور

 یمعنتا  استت  یتن ا. شتوند یم حضرت آن یلتحو همه کههستند  ینزم ینسنگ یبارها

َّت َّج  خر َّأ َّو َّ: » فرمایتد یمت خداونتد   یتا و  گیردیمقرار  حضرت آن یاراختدر  که ییهاگنج

َّ « 135اه ال َّثق َّأ َّ

 آن یتام ق بته  یتر تعب اکبر حجاز  ،الناصب الزام کتابدر  یثاحادو  هایتروا یبعضدر  

 کته  استت  برائتت  ۀستور در  ،اکبتر  حج ۀکلم. است شدهبزرگوار  آن حکومتو  حضرت

ََّّول  َُّس ِ ََّّو ََّّهللا ََّّن َّم  َّان َّذ َّأ َّو َّ : »فرمایتد یمخداوند 
 
َّا َّالنم َّل  َّن َّم  َّی َّر َّب  َّهللا ََّّنمَّأ ََّّک    َّال  َِّ جَّّال  َّوم َّی  َّاس 

از  رستول ختداو   خدا و رسول. جانباز  است اییهاعالم ینا یعنی ،« 136ول  َّسَُِّ ََّّو ََّّی َّک َّش َّالَُّ

 ینمشترک و  کفتار  .یستتند ن هاآنمسئول مقدرات  ،رسول و خدا یعنی. یزارندب ینمشرک

 .کنند شرکت اکبر حج مراسمدر  وندارند وارد حرم شوند  حق

َّ» فرمود:  
 
مَّا َُّاَّم  ن َّن   َّون َّکَُّش  َّال َّف ََّّس   نجتس  ینمشترک و  کفتار  ،« 137ام َّر َّال  َّد َّس ج َّال ََّّوابُ قر َّی َّال 

 بته را  یته آ یتن ا مصتداق  ع صادق امام. کنند شرکت حج مراسمندارند در  حق ،هستند

 آن ستلطنت و  حکومت دوران ،بزرگ حج گویدیم. کندیم یقتطب زمان امام یامقروزگار 

 یختتار و  ینزمت  ۀکتر  تمتام . شده یدهنام اکبر فتح که یحکومتو  سلطنت. است حضرت

از و انتد  بوده یتقوو  یمانا اهل که یئهاانسان یتمامو  شودیم فتح حضرت آن وسیلۀبه

 هتای یتروا. شوندیم ملحق حضرت آن به ،هستند زندهظهور  زماندر  یااند و رفته یادن

 حتق بتر   کته  یهتائ گتروه  یتمام یعنی ،« 138القَّعصابةَّیمعَّی الَّ»  کهاند گفته هم یگرد

 ملحتق  حضترت  آن بته  ،هستتند  صتالح و  مؤمن که یئهاانسان و نداحق اهلاند و بوده

 آنانتظتار   بته  کته  انتد یرهذخ خا  دلدر  انسان هایلیونم یدشا داندیم. خدا شوندیم

 امتام . شتوند یمبزرگوار  آن به ملحقو  شوندیم زنده هاآن ۀهماند. رفته یادناز  حضرت

روز  آن ،اکبتر  حتج در  ینمشرکو  کفارورود  عدمو  اکبر حج یمعنا فرمایندیم ع صادق

 ،امتان و  امتن  ۀخانت و  استت  یتت ب اهل معرفتو  یارتز ،درست حج یراز ؛شودیمظاهر 

 یخالو  خشک ۀخانبسازند.  یمعنوو  یماد یتامن توانندیم کههستند  معصوم یهاامام

 قتتل  مسجدالحرامخدا در  بندگان،  یختاردر  یادزچقدر  .یاوردبوجود به یتامن تواندینم

 چگونته  ،بکشدرا  یمگسو  پشهندارد  حق یکس ،قانوناز نظر  که یهاهناخاند. شده عام

 : »فرمایتد یم که یفهشر یۀآ ینا مصداق کجاست پس ؟شوندیم کشته هاانسان همه ینا
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 ،امتان و  امتن  حرمو  اکبر حج کامل مصداق: فرمایدیم ع صادق امام « 139ان  أ م ََّّن َّاک ََّّ  َُّخ َّد ََّّنم َّو َّ

و  نخبه یهاانسان یتمامهستند.  حرم صاحبو  حرم مالک، یشانا است زمان امام یامقروز 

 یمعظت  ملتک  مصتداق  و شوندیم ملحق حضرت آن به ،ظهور زمانو  یختار ۀبرجستو  نخبه

 : »فرمایتد یمخدا  کهچنانورود ندارد.  حق منافقو  کافر ،یمعظ ملک آندر  .گرددیمظاهر 

َّف َّ : »فرمایدیم  یتک  ،قانوناز نظر  گیردیم انجامما،  در زمان که یحج «. رام َّال ََّّد َّسج َّل َّاَّوابَُّقر َّی َّال 

. یستت ن امتان و  امتن  حتج  عمتل و  مصداقاز نظر  یکنول ،است قدرتو  یتامن یشنما یک

 آندر  کته  استت بزرگتوار   آن ستلطنت روزگتار   ،امانو  امن حرمو  اکبر حج کامل مصداق

 کنندیم یزندگ یکدیگر کنارمأمور  بدونو  پاسبانو  یسپل بدون انسان هایلیونم ،سلطنت

 آن ۀنمونت  ،متا  زمان کوچک حج ینا .آورندیم وجودبه بهشتشهر  یاو  فاضله ینۀمد یکو 

در  استمعنا  ینا یدمؤ که یگرد یتروا. گرددیم یردا حضرت آن یلۀوسبه که است اکبر حج

خداونتد   کته  یفهشتر  یتۀ آ یتن ا یرتفست در . استت  یته عل اهلل رحمۀ یطبرس احتجاج کتاب

َُّب َّاَّلن َّع َّج َّو َّ : »فرمایدیم مََّّیر َّالقََُّّی َّب ََّّو ََّّمیّن  َّال ی اَّالَّة َّر َّاه َّظ ََّّی َّرقََُّّای َّف ََّّاکن َِّ َّب ََّّیت  ف  ِان  َّق دم یُوای َّسمَّو  َّو ََّّال  َّی َّل ََّّای َّف َّ س 

 ،فرمایتد یم یفیهحنییاه ب صادق امام بحثدر آخر  ،گذشت مفصل یرستف که « 140ی َّن َّأ م ََّّما َّایمَّأ َّ

و  دوستتان  راه یتتو  یشتهرها و  است صمحمد  آلمحمد و  یتوال یرۀدا ،امانو  امنشهر 

 یتن ا بته  ،اعتتراف با اقرار و  کههستند  یکسان هم ینمسافر. باشندیم مکتب ینا شاگردان

 بته خود  یارداز شهر و  ،ینمجتهدعلماء و  یتهدابا  یتالب اهل یتوال یعنی امانو  امنشهر 

. است یتالباهل معرفتو  یتوال هاآن مسافرت ۀتوشو  کنندیم حرکت امانو  امنشهر  ینا

 معرفتشانو  عقلشانو  ینشاند یۀسرما .گردندیمو بر روندیم یمانیااعتماد و  ینچن یکبا 

 یتک  .شتود یمت  یتتقو یشترببهتر و  بلکه ؛شودینم غارت یاطینش یلۀوسبه .است محفوظ

و   شتود یمت  یتت تقو عقلشتان و  فکرشانو  ینشاند، گردندیمو بر روندیم یانیحاج ینچن

 فرمایدیم ع صادق امام پس. گرددیم یردا هاآن یبهشت یزندگ، یرهدا ینادر  یامتق یفردا

 اهتل متا   شتاگردان  ،راه یتو یشهرها یناو  است یتالب اهلما  یتوال برکتبا یشهرها آن

هستتند. در   یتوال مکتب یاندانشجوو  دوستان ،شهر ینا طرف به ینمسافرهستند و  یتب

و در  شتود ینم غارت یگانگانب ی تبل. با است محفوظ فرهنگشانو  فکرشانو  ینشاند یادن

 کنتد یمت  بهشتت  به یرتعب یزندگ آنخدا از  که کنندیم یداپ یامانو  امن یزندگ هم آخرت

 «141َّدا َّب َّأ ََّّای َّف ََّّین َّال  َّخ َّ : »فرمایدیم
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 ینا داخل کسهر  که شودیم اثباتو  شودیم گفته اهلل یتب یرتفسدر  کهبعد  ۀجمل 

 : »فرمتود  کته  است جمله ینا ،گرددیمو مطهر  پا  هایدیپلو  هایبد همهشود از  یتب

َّ : »و فرمود«  142ان َّأ م ََّّن َّاک ََّّ  َُّخ َّد َّ
 
مَّا َّالّر ََّّنُکَُّع ََّّب َّذه َّیَُّل ََّّهللاََُّّیدَُّر َّیَُّام َّن 143َّیا َّطه  ت ََّّکَُّرَُّهّ ط َّیََُّّو ََّّیت َّب َّالََّّهل َّأ ََّّجس 

 اهتل  بته و  یترد بگ تماس اهلل یتببا  کسهر  که دهدیم وعدهخداوند  جمالت ینادر  

و مطهتر   پتا   هتا یتدی پلو  هایبد همهاو را از  متعالخداوند  ،کند یداپ ارتباط اهلل یتب

 یتت الب اهتل  که است یتب کدام ینا که یمبدانرا  یقتحق ینا یستیبا درست. گرداندیم

 طهارتو  یتامن ۀوعداو  بهبرود خداوند  یتب آن یارتز به یکسو مطهرند و هر  پا  آن

و  هتا یبتد  همته از  ،بترود  کعبته  ۀخانت  به کسهر  که است کعبه ۀخان فقط یاآ ؟دهدیم

 کته  است یانسان بلکه ،یستن کعبه ۀخان فقط یتب کهاین یاو  استو مطهر  پا  هایدیپل

 یعنی اهلل یتب اهل ینااند و اهلل یتب اهل ،انسان آن به وابستگانو  شده شناخته اهلل یتب

 هتا یبد همهاز  متعالخداوند  یمتعلو  یرتقد بهاند و اهلل یتب آن به وابسته که یئهاانسان

 ند. ابهشت اهل طهارت ینهم اساسو بر  شوندیمو مطهر  پا  هایآلودگو 

 یتنن چ یتک  کته گتردد   معلومشود و بعداً  یرادا طهارت درباره یبحث است الزمابتدا 

 یمعنت  بته  کته  طهتارت  کلمات. استظهور  قابل یتب کدامدر  ،معروفو  مطلوب طهارت

 روحو  انستان  بتدن در  که است هائییآلودگ شدن برطرف یمعنا بهو   یزگیپاکو  یپاک

بتاال   ۀگانت سه مراحلرا در  هایآلودگ ینا شدن برطرف .شودیم یداپ انسان فکرو  انسان

 لغتات  ،مختلتف  مراحتل در  یزگیپتاک و  یپاک یانب یبرا یگرد یرتعب به. نامندیم طهارت

 طهتارت  یستتی با مراحتل  آندر  انسان که یمختلف مراحل. است شده وضع هم مختلف

و  روح ۀمرحل یگردو  است انسان بدنو  مزاج ۀمرحل یکی ،شود یزهپاکو  پا و  کند یداپ

 ،یدانم سه ینادر  انسان. است انسان اخالقو  حکمتو  علم مراحل سومو  انسان فطرت

 یکلمات. شودیمخدا  لطفاز  یتمحرومو  یدور باعث یآلودگ یناو  کندیم یداپ یآلودگ

 لغتت  یگتر دو  استت  نظافتت  لغت یکی ،آمده وجودبه مرحله سه ینادر  یرتطه یبرا که

 لغتت  ،گانته سته  یتادین مایتن  از  یتک هتر   یبترا خداوند  که یهتزک لغت سومو  طهارت

 کار بهرا  گانهسه لغات ،انسانوجود  ۀگانسه یادینم یرتطه یبراو  نموده وضع یمخصوص

 .است برده

و  متزاج  که است ینا یمعنا به نظافت. است طهارت یالفبا ،نظافت. نظافت ۀکلم اول 

 یعتطبو  مزاج یاو  کندیم آلودهرا  انسان بدن که یمواد. نکند یداپ یآلودگ ،انسان بدن
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 یتف نظو  پا  یستیباجا  همه ،انسان لباسو  انسان تن .نبرد کار به ،کندیم آلودهرا  انسان

و گرد و غبار و  کثافتو  چر مانند  ،کندیم آلودهرا  انسانلباس  و بدن که یزیچهر  .باشد

 آببا  یپاک یناو  کنندیم پا  هایآلودگ آنخود را از  لباسو  بدن هاانسان که یگرد مسائل

 یفنظرا  یانسان ینچن یکو  شودیم پا  آب یلۀوسبه لباسو  بدن چر . استظهور  قابل

َّن َّم  َّةَُّاف  ظ َّالنمَّ» ( فرمودند: ص) اکرم یغمبرپ .نامندیم نظافترا  آببا  یشستشو یناو  نامندیم

َّ
 
 « 144ان َّی َّال

 وجتود بته  یاستالم  فقته در  دستورات همه ینا. و است یمانا لوازماز  یزگیپاکو  نظافت 

 لبتاس و  بدنظهور و حضور در مساجد  هنگامجا و مخصوصاً  همه که اندکردهو اصرار  آمده

شتود   یداپ لباسو  بدناگر در  که هست هایآلودگ یبعض.  یدباش داشتهو مطهر  پا خود را 

 مانع که هائییآلودگدر مساجد حاضر شود.  یاندارد در نماز و  حق انساناز شستشو،  یشپ

 حترام  یوانتات حو  انسان مدفوع. مانند نامندیم نجاست ،شودیممساجد  یاورود در نماز و 

 هستند. جهنده خون یدارادارند و  تنفس که یواناتیحو  انساناز  خونو مانند  گوشت

. استت  نجاستات از  ،انستان  یاو  گوشت حالل یاو  گوشت حرام یواناتحاز  جهنده خون 

 آلوده نجاسات ینااز  یمواد به انسان لباسو  بدن. اگر کافرو  خو و  سگمردار و  ینهمچن

 لبتاس و  بدن یستیبامسجد ندارد.  یانماز و  بهورود  حق ،یرتطهاز  یشپ ؛است نجس  ،شود

 گوشتت ماننتد   ،کنتد یمت  نجسرا  انسان مزاجو  یعتطب هم محرمات. کندخود را شستشو 

از  کته  حرام مال یااند و شده شناخته گوشت حرام که یواناتیح یاو  درندگان گوشتو  حرام

 آلتوده را  انستان  یعتت طبو  متزاج  یزن محّرمات ینا .باشد آمده وجودبه سرقتو  یدزد راه

 بته  آلوده بدنشان خونو  گوشت. مبادا کنند اجتناب محرمات خوردناز  یستیبا که کندیم

 آوردیم وجودبه یوجدانو  یفکر یآلودگ کمکم مزاجو  خون یآلودگ ینا که گردد محرمات

 .است هالکت یۀما ،یآلودگ آنو 

 شودیمنماز  به انسانورود  مانع که یآلودگ. نامندیم طهارترا  یآلودگ رفع دوم ۀمرحل 

را  یریتطه ینچن یک .کند غسل یا یردبگوضو  قربتقصد  به کندیم یداپ یتمأمور انسانو 

 استت  واجب که یکسان یااند و نشده نجس ،اندشده جنب که یکسانمثالً  ؛نامندیم طهارت

 پا وضو  یا غسل وسیلۀبه کهاند نشده نجس ،و وارد نماز شوند کنند یممت یاو  یرندبگوضو 

 ،شتود یم واجب هاآنبر  ،شوندیم عادت که یزنان یاند و اجنب که یئهاانسان یکنول ،شوند

وضتو   مرتبته دو  شودیم واجب انسانبر  ،شکندیمرا  یممتوضو و  که یاعمال یا .کنند غسل

در  یروحت  کستالت . آوردیمت  وجودبه یروح یآلودگ یاعمال ینچن یک. کند یممت یا یردبگ
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بخواهد با  انسان یوقت .داردیمخدا باز یاءاولبا خدا و  ارتباطو او را از  شودیم یداپ انسان

 موظتف  ،دارند یتشخصو بزرگوارند و  بزرگ ،جامعهدر  که یکسان ،یردبگ تماس بزرگان

 کته  یکستان برود و  بزرگان مجلس بهو  کند یفنظو  پا خود را با شستشو  لباسو  بدن

 ،حاضتر شتوند   هاآندر محضر  و یرندبگ تماس متعالبا خداوند  یاخدا  یاءاولبخواهند با 

و  یحتوادث  یتا  نجاستات ختود را از   لبتاس و  بدن کنند یسع یستیبا یافراد ینچن یک

 حتال در  یتا و  جنابت حال. در کنندو مطهر  پا ،  شودیمو وضو  غسل سبب که یاعمال

در  یتا و  خداستت محضر  کهدر نماز  یاو  امام یا یغمبرپندارد در محضر  حق یکس عادت

 کنتد  پا  نجاساتخود را از  بدنو  لباس کهاینوارد شود مگر  ،خداست خانه کهمساجد 

 واجتب وضو را  که یاعمال یاو  عادتو  جنابت یآلودگخود را از  روحو  یهروح ینهمچنو 

 عاطهتار   ائمهمحضر  بهورود  یاورود در مساجد و  یبرا پسو مطهر گرداند.  پا ، کندیم

 هم. است الزم یزگیپاکو  طهارت مرحلهدو  در ،نماز است کهورود در محضر خدا  یبرا یا

 یتا  جنتب  یکست . اگر نامندیم وجدان روحرا  آن که فطرتو  یعتطب همو  لباسو  بدن

او  یبتدن  یآلتودگ شستشو  ینابا  ،کندخود را شستشو  بدنو برود  حمام بهباشد  عادت

. استت  یباقخود  حال به ،باشد عادتو  جنابت که یروح یآلودگ یکنول ،شودیم برطرف

ختود را شستشتو    بدن ،کند غسلدستور خدا  طبقبر  ،یبندگو  اطاعتقصد  بهاگر  یول

را  یزگیپتاک و  نظافت فقط کفار. کندیم یداپ یروح طهارت همو  یبدن طهارت هم ،یدنما

 بته  یکنولت  ،شتویند یمت و  کننتد یم یزهپاک نجاساتخود را از  لباسو  بدن .دارند قبول

و وضتو   غستل  .فهمنتد ینمت  عتادت و  جنابتت  .ندارنتد  یکتار  یفکرو  یروح یآلودگ

 یروزهر  گرچه کافرو مرد  زن یک .کنندینم یداپ یفکرو  یروح طهارتو  شناسندینم

 .شتوند یمت  شناخته نجسند. ا عادتجنبند و  همباز  ،کنندخود را شستشو  مرتبهچند 

در  .یرنتد بگوضو  یا کنند غسلامر خدا  امتثال عنوان بهو خدا  اطاعت خطدر  کهاینمگر 

 عمتوم . کننتد یم یداپ یروح طهارتو  شودیم برطرف هاآن عادتو  جنابت صورت ینا

 هتم دارند و  نظافت همخدا  مخلصو  مؤمن بندگانندارند.  طهارتدارند اما  نظافت مردم

 دارند. طهارت

ختدا   یتاء اولو  عارفو  عالم یهاانسان به اختصاص است یهتزک که سوم ۀمرحلو اما  

 یتدا پ یهلّاللقاء  حالت هاآن یبرا .و مطهرند پا  هم یعلمو  یفکراز نظر  هاآن که دارد

و  روح طهتارت و  بدنو  مزاج طهارت یعنیباال  ۀگانسه یفاتتنظو  یراتتطه ینا. شودیم

 یتت الب اهتل  مکتتب در  هاینا ۀهم ،موهوماتو  خرافاتاز  دانشو  علم طهارتو  وجدان

 بته  یوابستتگ  یعنیشود  شناخته یتب اهل کسهر  فرمایدیم. خداوند استظهور  قابل



 

 

و  یفکتر و  یمزاجت  هاییآلودگ .گردانیمیمو مطهر  پا ما او را  ،کند یداپاطهار  ائمهخدا و 

 یتدا پختدا   یتاء اولبا خدا و  ارتباط یتقابلتا  کنیمیم برطرفاو را  یاخالقو  یوجدانو  یعلم

 باشد. داشتهرا  هاآنحضور در محضر  ۀاجازو  کند

 یتن د مهتم  احکاماز   یکی که زکاتو  یهتزک. نامندیم یهتزکرا  یعلمو  یفکر یراتتطه 

. شتود یمت  هتا انستان  یاجتمتاع و رشتد   یعلمو  یفکررشد  به مربوط ،است اسالم مقدس

 خا  یرز گندم ۀدان یوقت. کنندیم یهتزک به یرتعب یشرو ینااز  ،رویدیم که گندم یهادانه

 استتفاده  یتت قابلو  استت  انستان  یغذاو  خورا ضد  که یموادو  امالح یتمام به ،رودیم

بعد خداونتد   .شودیم یگرد امالحو  یفکث یهاآبو  هاخا با  مخلوط. شودیم آلوده ،ندارد

 ۀدانت را از  یختوراک ضتد   امالحمواد و  تمام .رویاندیمرا  گندم ۀدان ینا ،خود ۀقاهر ۀاراد به

ثمتر   بهو  رویاندیمرا  آن ،استو مطهر  پا  که یخوراک امالحمواد و  آنو با  زدایدیم گندم

و  آب یتن ا ،ریتزیم یم خربزهو  هندوانه ۀبوت یاو  درخت یپا که یکودو  آب. مثالً رساندیم

 یپتا  کتود و  آب ینبت  استت  فاصلهقدر هندارد. چ انسان خورا غذا و  به یتناسب یچه کود

 یتدن روئو  یتش رو ،یفیتت ک ینهم به هم انسان. یگرد هاییوهم یاو  یگالبو  یبسو  ،درخت

را از ختدا و   انسان رابطه که یفکرو هر  یثروتو  مال نوعهر  ،یعملهر  ،یعلمهر  .دارد الزم

 یتا و  انستان  فکر یلتحو که است یکودو  آب ۀمنزل به هاینا یتمام ،کندیمخدا جدا  یاءاول

و  روحاو و  نفتس و  انستان  فکراز  یستیبا هم کودهاو  آب ینا. شودیم انسان مزاجو  معده

 .دارد الزم یدنروئو  یشرو ،یوهم درختو  گندم ۀبوت، مانند هم انسان  .شود زدودهاو  اخالق

را  احکتام  حکمت که یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت. شودیم یهتزک به یرتعب هایدنروئ ینااز 

از  منمات ۀکلم«.  146للعددَّمامنهََّّةالزاک» و  داندیم«  145مامنت َّللعدد» را  زکات ۀکلم کندیم یانب

و  هتا زراعتت  یا رسدیمثمر  بهو  رویدیم که یاهیگرشد و نمو.  یمعنا به ،آمده وجودبهنماء 

 ۀکلممانند  منماتو  کنندیمنماء  به یرتعب یشرورشد و  ینا، از یواناتحرشد  یاو  هادرخت

، یانیتدن روو  یتدن روئو ابتزار   اسباب یعنی ،است آلت اسم ،عرب یاتادب اصطالح به مفتاح

و  یعقلت و  یفکتر و ابزار رشتد   اسباب ،را صدقات ۀهم یارا و  زکات جاینازهرا در  حضرت

 یبترا  ،یگتر د نتذورات و  صتدقات  یاو  دهدیم زکات انسان یوقت. داندیم انسان یاجتماع

 گذشتت  ینهمبا ، گذردیمخود  مال یمقداراز  متعالخداوند  یرضا جلبو  مردم به خدمت

 محبتت . کنتد یم یادزاو را  دانشو  علماو و  عقلو  فکر قدرت یعنی ؛رویاندیمخداوند او را 

 متمرکتز خود را در وجود او  محبت. مردم دلاو را در  محبتو  دهدیماو جا  دلرا در  مردم
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 تمتام امتا   ،استت نفر  یک. شودیمخدا  رحمتدر انتها مظهر  یانسان ینچن یک. کندیم

 یتن ا بترگ و  شتاخ  ،عالم موجوداتو  ینشآفر کل که است یدرخت. مانند است یتبشر

ماننتد   ینزمت  ۀکتر  ستطح و در  مرگعمر از تولد تا  مدت ینادر   هاانسان پس. شودیم

و  یفنظ آب ،هاو زراعت هادرخت ینا کهطور ند. هماناخداوند متعال یاراختها در زراعت

قتدر  هچت  ،یزتم آبو   کندیمجذب  است خالص آب کهفقط آب  مقطر   ،دارد الزم یفلط

شتور و   یهاآبمانند  آلوده یهاآبو  کندیم خرمو سبز و  رویاندیمرا  علفو  یاهگ یباز

  .علم خالص الزم دارد ،رشد خود یبراانسان هم ، ندارند یتیخاص ینچن یک یفکثو  تلخ

 مناستبت  یتن ا به. است باران آبمقطر و  آب همان عاطهار  ائمه یرهبر به قرآن مکتب

 .  کوثر یساقرا  ع یعلو  یدندنام کوثر حوضزهرا را  حضرت

 ،استت  ایهت عل اهلل سالمزهرا  حضرتوجود  کهخدا   یتبابتدا در  متعالخداوند  علم 

 فکتر در  بتاران  آبماننتد   معصتومش  فرزندانو  شوهرش یلۀوسبه. کندیم یداپ تمرکز

 قدرت عقلشان. رویدیم هادل یناخدا  ۀاراد بهو  شودیم یجار یمتقو  مؤمن یهاانسان

. شتوند یمخدا  رحمتو  لطفدر انتها مظهر و  کندیم یداپ قدرت روحشان ،کندیم یداپ

 رأسدر  یوقت که فرمایدیم قرآنخداوند در  کهچنان ،و مطهر پا  شوندیم یئهاانسان

ختدا را   یتن د، کننتد یم دعوت عدالتو  یپاک بهرا  مردمو  یادن تمام ،یرندگقرار  قدرت

 یتر دا یبهشتت  یزنتدگ  هتا آن یلۀوسبهتا  سازندیم یبهشت یهاانسانو  دهندیم یاتح

و  یتالب اهل مکتبدر  فقط ،یهتزکو  طهارتو  نظافت ۀگانسه مراحل حساب یناگردد. با 

از  ختارج  که یگرد مکاتب. باشدیمظهور  قابل ،است یاتح آب که هاآن اخالقو  علومبا 

 افزایدیمباال  ۀگانسه مراحلدر  هاانسان یآلودگهر روز بر  ،است یتالب اهل یتوال یرۀدا

َّ : »فرمایتد یمت و خداوند  شوندیم مطلق نجاست عاقبتتا 
 
مَّا َُّاَّم  ن َّن   َّن َّکوَُّش  َّال َّف  َّس  وَّبُ قر َّی ََّّال 

در  ع صادق امامندارند.  مسجدالحرام بهورود  حق ،ندانجس ینمشرک ،« 147ام َّر َّال  َّد َّسج َّال َّ

بتا   کفتار  که است مسجدالحرام همانما  مکتبو  یتوال یرۀدا ،فرمایدیم یهآ ینا یرتفس

 .وارد شتوند  توانندینمو  شوندینمما وارد  مکتبو  یتوال یرۀداهرگز در  ،کفر بهاعتقاد 

 .یاورندب یتالب اهل یتوالخدا و  به یماناو  کنند توبه کهاینمگر 

َّمم ح َّمََُّّج ر َّأ ََّّلت َّع َّج ََُّّثمَّ» : فرمایندیم که است جمالت ینا یفهشر یدعا ینافراز بعد در   د 

َّواتَُّل َّص َّ َّتَُّدمَّو َّم َّ...َّک  ََّّک  َّاب َّ  َّک ََِّّف   آخر. یال«  ک 
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باشتد.   یتالب اهل مودت که یدادقرار  یفرمان ینچن یکرا  اکرم یغمبرپخدا مزد  یاتو   

 جمتع  یپتول خودشتان   یتدۀ عقبه  یغمبرپمعاصر  مسلمانان که استمشهور  یختارباشد. در 

 یتت جاهل یبردگت و  ذلترا از  هاآن کهخدا  رسول خدماتو  زحماتتا در برابر  کردند یآور

 ینمنتافق  جتا  ینهمت در  هم یدشا. کنندبزرگوار را اداء  آن حقبپردازند و  است داده نجات

 یشنمتا دهنتد و   جلتوه  یکاستب  به صورترا  حضرت آن خدمات کهبودند  یدهکش یانقشه

 کته  استت  یتن ا یبترا  زحماتشانو  خدماتشان ،هاکاسب یرسامانند  هم یغمبرانپ کهدهند 

 یتهمتو  یانتیخ ینچن یکرد  یبرابرسند.  حکومتو  یاستر به یاآورند و  دسته ب یثروت

نَُّکَّلَُّستئ َّأ َّل َّ : »انداند و گفتهنموده ابالغ مردم به یغمبرانپجا  همه
 
ال َّا َّم  َّجر َّأ َّ ع ل ی   ََّّی َّجر َّأ ََّّنأ َّی 

 
َّلمَّا

َّع َّ  ثتروت و  مالو از  یمکن یکاسب خواهیمینم .خواهیمینم یمزد مردمما از شما ، « 148هللا ََّّل 

 یکاستب  صتورت  بته ختدا   یند یوقت یراز ؛است متعال. اجر ما با خداوند یمکن استفادهشما 

 ،کننتد یمت  خدمت یاسترو  پول یبرا کهدهند  یشنما یطور ینمروجو  ینداراندو  یددرآ

. استت  یآخرتت  یهاهدف حجابو  پردهشود ،  کشف هاآن خدماتاز  یهدف ینچن یکاگر 

 متردم  افکاررا از  یآخرت یهاهدفو  کنندیم یدار یادنو  یکاسب به یقتشورا  مردم یشترب

 خواه .دنکنیم یائیدنو  یماد یهاهدفو  یدار یادنو  یکاسب به یقتشورا  همهو  نمودهمحو 

ما مأمور ختدا   که کردند ابالغجا  همه یغمبرانپ. لذا ثروتو  پول یاباشد و  یاستر هدفشان

 .  است متعالخداوند  دسته بما  یاسترو  حکومت یااجر و مزد  ما و  .یمهست

 ائمته  .یمبکشتان  یبهشتت  یزندگ بهرا  مردمتا  یمهست یتهداو  خدمتمأمور  یادنما در  

 صتورت  بته  ینید خدمات یاو  یندارید کهاینفرمودند از  ینه شدت به السالمیهمعلاطهار 

 ،کننتد یمت  حرکتت  هاآن خطرا دارند و در  یغمبرانپ شغل که یند خادمانو  یددرآ یکاسب

 ثتروت و  مالو  یاستر یبرا هم هاآن کهشود  معلومو  کند یداپ یماد یهاجنبه خدماتشان

 .کنندیم خدمت

 یعنتی  ،« 149ی تالبََّّاه لبناََّّیالست أألکَّهللاَّلعن : »معتبر فرمودند یهاکتابدر  یثاحادلذا  

ختود قترار    ختورا  ختورد و   یۀسترما ما را  محبتما و  یتوالو  یند کهرا  یکسانخداوند 

 ینچنت  ،بزننتد  یتب ج بته  مردماز  یپولتظاهر  یناتا با  کنندیمما  یند بهتظاهر  ،دهندیم

 یتن د یوقتت  یقتتاً حق یراز ،است نمودهخود دور  رحمتو از  فرموده لعنترا خداوند  یافراد

 ییعتض ،شود یجترو کهآناز  یشپ ،یددرآ یداریادنو  یکاسب صورت به ینید خدماتو  یدار
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 یاربست  ائمته  لستان . در رمانتد یمرا  هاآن ،یدنما جلبرا  مردم کهآناز  یشپو  گرددیم

. یایتد ندر  یکاستب و  کستب  به صتورت  یتروحان یکی طبابت یکی که است شده یدتأک

دارد  دوست کسهر  کهنگذارد  مردمبا  یقرارو  شرطو  کند خدمت آمادهخود را  یبطب

 یستالمت شتوند و   محروم طبابتفقرا از  یجهنتبپردازد و در  یمبلغ یستیبا ،شود معالجه

اگتر   یروحانو باالتر.  یدترشد بلکه یفیتک ینهم به هم یتروحان .بدهند دستخود را از 

 یهتا استفادهدر برابر  که کند ملزمرا  مردمبگذارد و  یقرارو  شرطخود  خدماتدر برابر 

 شتود یم یکسان یتمحروم یۀما یقرارو  شرط ینچن یک ،بپردازند یمبلغ یستیبا ینید

 یکست مانند  درست. کنند استفاده یند دانشو  درسبپردازند تا از  یمبلغ توانندینم که

 نجتات مرا  آقا زندیمداد  و افتاده چاه ته یانسان کندیم مشاهده ،یستادها یچاهسر  که

 یتا و  یبده من به یحاضررا  مبل  فالناگر  یدبگواو  به یستادها چاه یباال که یکسو  بده

 که یمرد پس. نها و الّ آورمیم یرونب چاه یناتو را از  ،یباش من ۀبردو  بنده دهییم قول

 کته  یمترد  یناو  یردبم یستیبا ،ندارد بپردازد یپول کهاین یلدل به ،کرده سقوط چاهدر 

 ۀبنتد  آن ،یستت نظهور  قابل یمزد خدمتش مقابلدر  کهاین یلدله ب ،یستادها چاه یباال

 بته  !آیتد یمت  حستاب  به قاتل ینیچن ینا انسان .کندخود رها  حال به چاه تهخدا را در 

اجر  ،بخشیاتح خدمت ینچن یکچرا در برابر  که کننداو را اعدام   یستیبا اسالم حکم

 .یردبمبپردازد  تواندینم که یانسانتا  دادهقرار  یمزدو 

 ،یبپرداز تومانچند صد هزار  گویدیم یبطب .است طورینهمهم  یتروحانو  طبابت 

بته   قاتتل  یدکتتر  ینچنت  یتک  .یردبم یستیبا ،ندارد بدهد یضمر .کنمیم معالجهتو را 

 هتم  ینااز  یند یشواییپ. است دادههدر  بهرا  یجان ،یمال مقابلدر  یراز ؛آیدیم حساب

 یختواه  کههستند  یلیو چاهدر  ،اندقرار گرفته ضاللتو  جهلدر  که یکسان. استبدتر 

 خواهند شد.  هال  ینخواه

 گوششتان  بته  وحشتتنا   یصدا .بودند نشسته اصحاب مقابلروز  یک اکرم یغمبرپ 

فرمتود:   ؟اهلل رسول یابود  یصدائ چه یدندپرس اصحابشدند.  ناراحتصدا  آناز  .یدرس

 یصتدا  متن . یدرست  چتاه  ته بهشد و امروز  چاه یرسراز ینااز  یشپ سالهفتاد  یمنافق

 قترآن ختدا در   کته  یلیو چاه. دادم یشنما همشما  به .یدمشنخود  گوش بهاو را  سقوط

ئ ذ ََّّی ل َّو ََّّ»،«150َّی َّف  فّ َّط َّلمَُّل ََّّی ل َّو َّ» ماننتد   ،یتره کب گناهتان در برابتر   کنتد یم یادآوری َّی وم 
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 یاندازنتد ب چتاه  آن داختل  بهرا  یسنگاگر  گویندیم که است یلو چاه همان، « 151ی َّب َّّذ َّک  لمَُّل َّ

 برسد.  چاه ته بهتا  کشدیم طول سالصد  یا سالهفتاد 

 یتن او  جهدیم یرونب دهانشاز  آتش ،کردهباز  دهان یا دهائ کندیم مشاهدهجا در آن 

 گویندیم هایبعض. گیردیما دها قرار  همان دهاندر  کرده سقوط یلو چاهدر  که یمرد ینا

 سترعت  ،شتود یم چاه یرسراز یوقت سنگ ؟است کنده یچاه ینچن یکس چه که گویندیم

 ینچنت  یک .کنندیم سقوط که یآسمان یهاسنگمانند  ،کندیم یداپ یاالعاده فوق سرعت

 یته ثاندر هتر   الاقل ،یدهرس چاه ته به سالبعد از صد  ،شده چاه یرسراز که یآدم یا یسنگ

و  یتد آور دستت ه برا  چاه عمقتا  یدکن یهثان به یلتبدرا  سالدارد. صد  سقوط یلومترک یک

 ینا ؟است کجا یچاه ینچن !زندیم شعله آتشا دها  دهانو از  یا دهائ ،چاه اعماقدر  تازه

 چتاه  یرسراز ،از روز تولد یمنافقفرمودند  حضرت کهاست  یفشر یثحد ینهم یمعنا ،چاه

 یتف تعر ،استت  یتل و چتاه  کته را  یلو، یلو یاتآ ینهم .یدهرس چاه ته بهبود و امروز  شده

 همته  یتن ا کته  است یچاهدر  سقوطاز  ترخطرنا  یاربس ،اجتماعو  ینداز  سقوط. کندیم

و نتابود   مخترب  عوامتل جا  همهو  شوندیممشهور  گناهو  کفر به که یئهاانساندارد.  عمق

 یبترا نفتر را   هتزاران و  است بستنو  کشتنو  غارتو  قتلو  ظلم شغلشان ،هستند کننده

 چتاه در  ستاقط  کته هستتند   یافراد هاینهم ،کشندیم خونو  خا  بهخود  یائیدن مطامع

 ۀهمت  که است یاهسته خطرنا  یهاآتش ینا ،غارتو  قتلو  ستمو  ظلم  یانتهاو  اندیلو

 طتول قتدر  ه. چت شوندیم محبوستا ابد  هاحرارت ینهمو در  کشدیمخود  کام بهرا  هاآن

و  ابوجهتل  یاشود و  شناختهمظاهر  بن یبحبمانند  الجوشن یذ بنتا شمر  است الزم مدت

 ییمبگو یاضیر حساب به گرچه. است یلو چاه همان فاصله یناذر. یابو  سلمان مثل ابولهب

منظتور ختدا    ینهمت  به. است عمق یتنها یبدر  یکنول ،دارد عمق یلومترک یلیاردم یلیونم

 همتان  ،کننتد یمت  یزنتدگ  گنتاه و  کفردر  که یئهاانسان .« 152دا َّب َّا ََّّای َّف ََّّین َّال  َّخ َّ : »فرمایدیم

 دستت ه ب ،یتهداو  یند نظام که هم یشوایانیپو  یغمبرانپ. ندایلو چاهدر  یرسراز یهاآدم

 یکستان  چته  بینتد یمو  یستادها یلو چاه کناردر  کههستند  یانسان همانمانند  ستهاآن

 .اندکرده سقوط

 یتهدا یتقاضا ،اوست دسته ب ،یتهداو  علم یطشرا که یکس از یگمراهو  یجاهلاگر   

بتر   ثروتو  مال یاندارد و  یا که کندمقرر  یمزداجر و  ،گمراهو  جاهل آنگر با یتهدا و کند

 آن پتس  ،شود محروم کنندگان یتهدا یتهدااز  یجهنتدر  ،نتواند بپردازد ،دارد یتحاکماو 
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و  کستب  صتورت  بته را  آنو  گرفتهقرار  یاءانب شغلو  یاءانب خطدر  کهگر یتهدا انسان

 یلدل بهرا  اییچارهب که است یکس همانمانند  ،درآورده مردماز  گرفتن پول یاو  یکاسب

او را  یتا و  کشتد ینمو او را باال  کندیمرها  یلو چاهدر  یناتوانو  ینادان یاو  ینادارفقر و 

 ،دارد دوستت  یلتی خرا  پتولش  یتا ندارد و  پول کهاین یلدل به .یردبمتا  کندینم معالجه

 استت  شده ی تبلو  یدتأک یاربس اسالم مقدس یندلذا در  ؛ندارد بخششو  بذلاستعداد 

 ضاللتاز  روح ۀمعالج یگردها و و جراحت هامرضاز  بدن ۀمعالج یکی ،طبابتدو  ینا که

او  حتق  یکس ،یردگ انجامخدا  یرضا جلبمنظور  بهباشد و  یمجانو  مفت یدبا ،جهالتو 

َّی  علََّّلنس تئلک : »انتد گفته کهمشهورند  صفت ینا به یغمبرانپ. لذا نکند یا کند یترعارا 

 .خواهیمینم یمزداجر و  ،یند خدماتما در برابر  ،« اجرا َّ

در برابتر   کته  کردنتد  یشتنهاد پخدا  رسول به اسالمصدر  مسلمانان یوقت جاینادر  

 ،بودنتد فرمودنتد   شتده  ناراحت که یحالدر  حضرت ،یمبرسانشما  به یپولشما  خدمات

َّلقُ » شتد.   نازل یفهشر یۀآ ینا. کندیممقدر و مقرر  من یبرا یاجر چه من یخدا ینمبب

َّجرا َّأ ََّّی  َّل َّع ََُّّکَّلَُّستئ َّأ َّل َّ
 
ََّّة َّدمَّو َّال ََّّلمَّا َّالُق َِّف  ختود   یکاننزد به مودتجز  یمزداز شما اجر و  « 153رب 

 .  خواهمینم

 یداپ تکامل مرحله سهدر  یکدیگربا  هاانسان روابط کهشد  گفته گذشته صفحاتدر  

 .محبتو  خلّت ،مودت .کندیم

 یدارا ،با پتدر و متادر ختود    ارتباطدر  فرزندان. غالباً است یابتدائ یوابستگ ،مودت 

 یناول ،یمکن یهتشب یحزب بهها را پدر و مادر. اگر خانواده به وابسته یعنی ؛هستند مودت

 یوابستتگ  یتن ا ۀنمونهستند و اگر  فرزندان ،اندکرده یسینو نام حزب ینادر  که یکسان

 که یوابستگ ینچن یک ،شود یداپ ینید یشوایانپو  یامبرانپ به یوابستگ ،پدر و مادر به

 یعنتی . نامنتد یم مودترا  یوابستگ ینا ،داندیمو  بیندیم هاآن همراهو  هاآنخود را با 

دو  ینا ینب یاآ کهنباشد  کاردر  یغیتبل یاو  یعیتطمو  یدتهد ،شود گیرییرأ آزادانهاگر 

 اشیقلبت  یشگترا  ،دهتد یمت  یرأ ع یعل به، هایهمعاو به یا دهندیم یرأ هایعل بهنفر 

 بته  متودت  ،متن اجتر   ،فرمایتد یم ص اکرم یغمبرپ .باشدیمخدا  یاءاولخدا و  به یشترب

بتا   انستان  کته قرار دادند  زحمتیبو  سادهرا  مطلب ،حضرتقدر آن .است من یکاننزد

 ،من به مودتنفرمودند . آیدیم حساب به حضرت آن امت ،یشنماو  یشگرا ینترکوچک

دارد.  زحمتت  ،حضترت  آن بته  یوابستتگ  یطوالن زمانو در  رودیم یادناز  حضرت یراز

 احستاس  متن اگر تتو بعتد از    که است ینا مناجر  یعنی ،یالقرب یذو به مودتفرمودند 
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او  بته  یشگترا  ،ارتبتاط  یناخاطر  بهو  است مربوط من بهو  است یکنزد من به یفالن یکرد

 کته  کندیم تشکراز تو  یغمبرپو  یکردرا ادا  یغمبرپ حق ،یقلب یشگرا ینهمبا  ،یکرد یداپ

 حقتوق از  یحقت  چته  یشگرا ینا کهشود  سئوالاگر  جایناو در  ینمود یترعااو را  حق که

 نفتع  ینتتر بتزرگ  کته  استت  یتن ا جواب ؟خدا دارد رسول حال به ینفع چهو  است یغمبرپ

 یبهشت یزندگ بهرا  یانسانبتوانند  که است ینهم یزندگ ۀشجراز  یبردار بهرهو  یغمبرانپ

 حتق  فرمایندیم جمالت یناخدا در  رسولبرهانند.  گناهو  کفر ۀمهلکرا از  هاآنبرسانند و 

 که یمادر. مانند پدر و ینمبب یبهشت یزندگخود در  همراهشما را  که یدهست مردم، شما من

 یعضتا خود را  ،فرزند یا. اگر تو شماست یخوشبختما پدر و مادر  حق گویندیم فرزندان به

 ۀثمتر  و یشتد  خارجپدر و مادر  به یوابستگو  محبت یرۀدااز  ،یانداخت هالکت بهو  ینمود

 یبتدبخت و  هالکتت ختود را در   فرزندان که یمادر. پدر و یکرد یعضاپدر و مادر را  یزندگ

بتر   متن  حق فرمایدیم امت بهخدا  رسولدارد.  یسود چه هاآن یبرا فرزندان پول ،ینندبب

منحصراً از  ،یبهشت یزندگ یناو  ینمبب یبهشت یزندگشما را در  ۀکلّسر و  که است یناشما 

 ،یدکشتاند  جهنم بهرا  خودتان. شما اگر شودیم حاصل من یالقربا یذوو  من حرکت یرمس

ثمتر  یبت پدر و مادر را  یزندگ ۀشجرو  انداخته هالکت بهخود را  که یدهست یفرزندانمانند 

 یبترا و  کنیمیمادا  یغمبرپ یبراما  که یصلوات یاآ گویندیم هایبعض رابطه ینا. در یداکرده

 کامتل اجتر   بزرگتواران  آن یراز ؟دارد یسود چه حضرت آن یبرا ،کنیمیمدعا  حضرت آن

 یقهمضتا  هتا آن یبترا خود  رحمتو  لطفاز  یاذره. خداوند اندکرده یافتدرخود را از خدا 

متا   یدعا یگرد ،است نشاندهخود  یجارا  هاآنو  داده یلتحو هاآن بهدارد  چه. هر نفرموده

 کته  یتم دار یتث احاداخبار و  همه ینا. کندینم یادزو  کم هاآن یبرا یزیچباشد  صلوات که

 یبرا یاصدقهخدا هر روز  بندگان یبعض. یدکندعا  ع زمان امام یبرا. یدکندعا  یغمبرپ یبرا

 یقتتاً حق. کنندیم یازننذر و  ،حضرت آنبقاء وجود  یبرا یاو  دهندیم عج زمان امام یسالمت

 یهامیبنمانند  ،کنند یننفر هاآن ۀهم عکس به یاو  کنندخدا دعا  رسول یبرا مردم تماماگر 

 یبترا  یهمگتان  یننفتر  یاو  یهمگان یدعا ینا ،کردندیم یننفررا  ع یعل که هاآن یروانپو 

 یبتمصت  ،کردنتد  یننفتر را  عی علت اگتر   کته ندارد  یانیزخدا سود و  یبرا یا امامو  یغمبرپ

و  هاآن مقامو  ۀدرجو  هاآنخود  یبرا یقتاًحق. شوندیم خوشبخت ،کردندو اگر دعا  بیندیم

 یبت و  غنتا از نظتر   هاآن یوجود یتوضعندارد.  یریتأث هاآن یبراخدا  لطف یادیزو  کم یا

َّف  َّر َّف  ک ََّّنم  و َّ : »فرمود که است متعالخداوند  ذاتمانند  ،یازین
 
یَّغ  َّهللا ََّّنمَّا «.  154ی َّم َّال َّالع  َّن َّع  َّین 

. هتر  یمادو  یمال نه است یانسان یانیز، سود و مردمو ادبار  اقبالخدا از  یاءاول یانزسود و 
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ماننتد   ؛استت  کترده  یعضتا را  یغمبتر پ امتاز  یفرد یک ،بکشاند جهنم بهخود را  کس

 شده کم هاآناز  یاوالد یک که است ینا. ضرر پدر و مادر کندیم یخودکش که یفرزند

 کترده  اضافه یغمبرپ امتبر  یفرد یک ،برساند یبهشت یزندگ بهخود را  کسو هر  است

 یتت نهایبت  یغمبرانپ. رساندیم هاآن بهخدا  یگریدفرزند  که یمادر. مانند پدر و است

َُّکَّل َُّأ َّس َّاَّم َّ» فرمود:  یگرد یۀآبرسانند. لذا در  یبهشت یزندگ بهرا  مردم کهاینند بر ایصحر

 ستعادت  یبترا  ،خواستتم از شتما   مودت نام به که یمزد ینا یعنی، « 155ُکَّل ََّّو َّهُف ََّّجر َّأ ََّّنم َّ

 شود. کمتر یا یادترز من سعادت کهاین نه باشدیم خودتان

 صتدقات و  زحمتات  همته  یتن ا تحملرا از  اکرم یغمبرپ هدف یگرید یۀآخداوند در  

 آن بته  یدنرس یبرا کهدارند  یهدف چه یغمبرانپ که فهماندیم امت بهو  کندیم مطرح

 یغمبرپ یک زحماتو  رنج. کنندیم تحملرا  هایبتمصو  کشندیم زحمت همه ینا هدف

 کته  دانستت  یمخواه ،یمکن یسهمقا کشان زحمتو  کارگران یرسا زحماتو  رنجرا اگر با 

. یستت ن کشتان  زحمتت و  کارگران زحمتو  رنجبا  یسهمقا قابل یغمبرانپ زحمتو  رنج

تتا   کنتد یم سوراخرا  هاکوه دلخود  کلنگو  یشهت نو با  که یریدبگرا در نظر  یانسان

 یتک  که یریدبگرا در نظر  یگرید انسانو  کندباز  مردمعبور  یاو  آب یمجرا یبرا یراه

 بهشت بهو او را  رهاندیم ینادانو  جهلاز  یتتربو  محبترا با ابراز  یجهنم جاهل انسان

 ،کننتد یمت  کارو صحرا  ینزم یرودارند و  کارسر و  یعتطببا  که یئهاانسان. کشاندیم

را  ینزمت  کته ایندارنتد از   یروحو  یروان آرامشو  نشاط بلکه ،ندارند یروحو  یروان رنج

 کتار یب انسان یک. اگر است یدهرسثمر  به هاآن زراعتو  اندکاشته زراعت ،اندزده شخم

 یشتتر ب کارگراز  کاریب آدم یروانو  یروح رنج، یمکن یسهمقا یکدیگررا با  کارگر انسانو 

و  یفکتر از رشد  کاریب انسان. است یروانو  یفطر ۀمسئل یک کاره ب اشتغال یراز ؛است

رشتد   همراه ،است کار به مشغول که یانسانو  شودیم متوقف و ماندیم باز یعلم تکامل

 بته . کنتد یمت  یداپ نشاطو  شوقو  آوردیم دسته بخود را  کار محصول ،یفکرو  یروان

 بته  ،زحمتو  کار بدون ،یمجانو  مفترا  مردم هاییروزو  هانعمتمنظور خداوند  ینهم

و  باشتد  کارشان محصول که است کردهرا مقدر  هاانسان یزندگ یطور. رساندینم هاآن

 بتدون  یمجتان و  مفترا  ثمریبهرز و  یاهانگو  هاعلف. مثالً بکشند زحمت یزندگ یبرا

و  هتا یتوه مو  هتا درخت یکنول ،رساندیمثمر  بهو  رویاندیم ،کندیمسبز  انسان زحمت

 کتار  هتا آناز  .گذاردینم یارشاناختدر  یمجانو  مفت ،است مردم یروز که یهائزراعت

 تحملرا  تابستانو  زمستان یگرماسرما و  .کنند یاریآببزنند و  شخمرا  ینزم. کشدیم
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ه بت تا  کنند کار یستیبا مردم، یروزمواد  یلوکچند  یا یلوک یک یدایشپ یبراقدر ه. چکنند

و  کتار  کهاین یکی. کشندیم کار مردماز  هایروز یۀته یبرا یلدلدو  بهآورند. خداوند  دست

 .شعورند یبو  کودنغالباً  تنبلو  یکارب یهاآدم .کندیم یادزرا  انسانو شعور  فهم ،کوشش

 استراف بدانند و  ،اندیدهکش زحمت آن یۀته یبرا کهخدا را  یهانعمتقدر  کهاین یگرد یلدل

 یتاد زرا  انستان و شتعور   عقتل  ،آوردیمت وجود  به یروان آرامش ،کاره ب اشتغال پس. نکنند

 .نمایدیمگوارا  انسان یبرارا  کار محصولو  کندیم

ها آدم که یئهاانسانبا  کنند استفاده آنتا از  سازندیمرا  یعتطب که یئهاانسان یکنول 

و  ثمتره  یبتازده و  زحمتت و  رنتج از نظتر   ،برسانند سعادت بهرا  هاآنتا  کنندیم یتتربرا 

 یروانت  رنتج از  یادترزو  یشترب یلیخ ،کاریب یهاانسان یروان رنج دارند. فرق همبا  محصول

تتا   رستد یمت  هتا آن بته زودتر  یلیخ کارگران کار محصولاست و  کشانزحمتو  کارگران

. برابر هتر  گیرندیمقرار  مردم یتاذآزار و  همه آن معرضدر  یغمبرانپ. یانمرب کار محصول

 تحمتل را  هتا آن یتت اذو  رنتج قتدر  هچت  ،برهانند گناهو  کفر ۀمهلکرا از  هاآن که یاکلمه

انتد و  و استتهزاء نمتوده   ینتوه، اندکرده مسخرهاند و زده کتکرا  یغمبرانپ مردم. کنندیم

  یچهت  یعنی ،« 156یتذ َّوَُّأأََّّثل َّم ََّّیب  َّن ََّّی َّوذ َّأ َّاَّم َّ» : فرمایدیم اکرم یغمبرپ. اندکشتهرا  هاآن عاقبت

 ینهمت  یغمبرانپ خدمت محصول. است یدهند یتاذخود آزار و  امتاز  من ۀانداز به یغبریپ

 یغمبتران پ یبترا  هتا انستان . اگتر  کنندیم تحمل یتانسان ۀشجر پرورشاز  که هاستیتاذ

 بهشتت  داختل و  کنندیم حرکت هاآن یتترب خطدر  که است یزمان ،باشند داشته یاثمره

 رنتج خداونتد   ،شتود یمت  حاصل آخرت عالمدر  فقط هاانسان به خدمت محصول. شوندیم

َُّس ِ ََّّکََُّّء َّاج  َّدق  ل َّ» : فرمایدیم. کندیم یفتعر خدمات ینااو را در  هدفو  یغمبرپ یروان َّنم  ول 

َّر َّح ََّّ،ت َّن َّع َّاَّم ََّّی  َّل َّع ََّّیز َّر َّع ََّّسُکَّنفَُّأ َّ َّؤَُِّ ََّّی َّن َّم َّؤَّلُ ب ََّّ،یُکَّل َّع ََّّیص   جتنس از  یغمبتری پ یعنتی  ،« 157یح  ِ َّ   

 بته او  زحمتت و  رنتج برابر  ینچندشما  زحمتو  رنج که شده مبعو شما  یانمدر  خودتان

و  ینتد بب یتت محرومو  یبتمصرا در  مردمشما  که استاو ناگوار  یبرا یاربس. آیدیم حساب

 دوم ۀجملت . در دهدیم رنجشما را  یغمبرپ که است یبزرگ یبتمصشما  گناهو  کفرمخصوصاً 

َّحرَّ»: فرمایدیم تا شما را از  کشدیم زحمتروز  شبانه .است یصحر یاربس یعنی ،« یکعل ََّّیص 

و  ینمتؤمن  بته  نستبت  ،فرمایتد یمت  یهآ یانتهابدهد. در  نجات و برهاند گناهو  کفر ۀمهلک

 متردم  بته  کته  یاکلمههر  مقابلدر  یغمبرانپ. است ترمهربان یلیخاز پدر و مادر  ،مؤمنات

و  یغمبتران پ زحمتو  رنج پس. اندیدهد ینتوهو  یتاذ هاآناز  کلمهصد  ینچند ،اندآموخته
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از  انتظارشتان و  است یادترز یلیخ کارگران زحمتو  رنجخدا از  یند به کنندگان دعوت

ثمر برسانند.  بهرا  هاآنتا  کشندیمخود را  شاگردان منت بلکه ،استدر حد صفر  مردم

 یتا دن. در کنند یتتربرا  مردم که است ینامنظور  به فقطها و زحمت رنج همه ینا تحمل

و  رنتج  کته این بته نظر  .یبهشت یزندگ به آخرتبرسانند و در  یهمکارو  تمدنو  وحدت

 متعتال خداونتد   ،استت  یتده پرفاپرسود و  یاربس هاآن خدماتو  است یادز یلیخ هاآن

بتوانند  کهینااستعداد  مردم یراز ،برساند هاآن بهرا  یغبرانپاجر  که شدهمتعهد  خودش

 متردم و از  استاند اجر ما با خدا جا گفته همهرا منظور بدارند، ندارند. لذا  یاءانب زحمات

 .کنند استفادهما  مکتبما شوند و از  به ۀوابست کهاینجز  یمندار یانتظار

َّث  بع َّی ََّّنأ ََّّس  َّع َّ» : فرمایدیمو  دهدیم وعده ص اکرم رسول حضرت بهخداوند   َّب  ِ ََّّک  َّک 

 .کند آماده یدهپسند یاربس مقام یبراتو را  متعالخداوند  که یدشا «. 158ودا َّحمَُّم ََّّاما َّق َّم َّ

و  یزمتان مترز   که یمیعظ یاربس یپادشاه ۀوعد. دهدیم مقام ۀوعد یاءاولو  یاءانب به 

تتا   ،زماناز نظر  .استی نامتناه یاله حکومت ،جهت سهندارد. در هر  یفیکو مرز  یمکان

 یدهآفرخدا  چهآنبر  حکومت. اهلل یسوبر ما سلطنت ،مکانو از نظر  آخر ندارد یعنیابد 

 ۀعالقت و  عشقبزرگوار دارند و  آن به محبت یداًشد کهیحالدر  هاانسان ،یفیتکو از نظر 

و  فهتم  همراه ،کامل محبتو  عالقهو  عشق یرمساز  .کنندیماطاعت ، است یدشد هاآن

 صتورت  بته و ختود را   بیننتد یمت  یتا در صورت بهاو را  ،و شعور خود عقل به که یشعور

 یتت نهادر  کته  انستان  یتک . شتوند یم حضرت آن به ۀوابست، یدهتفد تشنه یهانایابب

 یتا و  یدهخشتک  مزاجشو  است موت به مشرف که یتشنگو  عطش چنان ،است یتشنگ

و  سرعتبا  آب ۀچشم طرف بهو  داندیمرا  آبقدر  چگونه ،حرارت شدتاز  گرفته آتش

 آب ۀچشتم  کته  یالهت  علتوم  به نسبت هاانسان یتشنگو  عطش. کندیم حرکت شدت

از  کته  یعطش. است آب به نسبت انسان یتشنگو  عطشاز  یدترشد یاربس ،است یاتح

 ۀچشتم از  کته  یئهاانسانفلذا  .شده شناخته جهنم صورت به ،شودیم یداپ یتشنگ ینا

اگتر   فرمایدیمخداوند  که شوندیم یهائحرارتها و گرفتار عذاب ،اندمحروم یاتح آب

 ،اندازنتد یمت نهتر   آن یروختود را   ،کنتد  جلتوه  چشمشتان برابر  گداخته مساز  ینهر

 ،گداختته  متس  آن حترارت از  یتشتنگ  حرارت. باز شوندیم پختهو  یدهلهو  آشامندیم

 آب ۀچشتم از  کته  کننتد یم احساس یتیمحروم ینچن یک که یئهاانسان. است یشترب

و اگتر   استت  بهشتت  هتا آن یزنتدگ  ،بنوشتند  یاجرعته اگر  که یآب ،اندمحروم یاتح

 یتن ادارنتد و   یاحساس ینچن که یکسان، است جهنم هاآن یزندگ ،کنند یداپ یتمحروم
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 نتور یعنتی   ،است کوثر آب که دانندیم همرا  یتشنگ ینادرد  عالجو  فهمندیمرا  احساس

  یتات حآب  یتن اطترف  ه قدر بت هچ است معلوم ،وسلم آلهو  یهعل اله یصلمحمد  آل یتوال

 یتات ح آب آناز  یاقطتره تتا   شوندیمها چشمه ینا یمتسل چگونهو  کنندیم یداپ سرعت

 کته  یمعرفت اساسدارند و بر  یاتح آب به که یدشد یتشنگ اساسبر  یشگرا ینا .بنوشند

هتا  چشتمه  آن بته خود را  که کنندیم یداپ سرعتقدر هو چ کنندیم یداپ آن یهاچشمه به

 محبتت و  یقلبت  یشگترا  ینهمت  متودت  یابتدائ یمعنا. است مودت کامل مصداقبرسانند، 

 یعنتی  ،آمتده  وجتود بته  ،معرفتت  یتۀ پابر  که ییشگرا. است متعالخداوند  یاءاول به یدرون

 که یاتح آب به یتشنگ یمنهاو  یشگرا ینا یمنها انسان که کنندیم احساسو  فهمندیم

و  بهشتت . استت  بهشت ،یشگراو  محبت ینا ۀاضاف بهو  است جهنم، است ائمهخدا و  علم

 ،یدرونت و  یروانت  حتاالت  همان اساسبر  که است یدرونو  یروان حاالت یکدر ابتدا  جهنم

 ،بتدکاران  یبترا و  است بهشت ،یکانن یبرا که شودیم ساخته یفیتیک آن به انسان یزندگ

و  معرفتت و  علتم  عوامتل  بته  یقلبت  یشگرا هاانسان که یدرونو  یروان حاالت یناو  جهنم

 جهنم، معرفتو  یشگرا ینا یمنهاو  است یدرون بهشت، کنندیم یداپخدا  یاءاول به محبت

 منتافع  یبرااند و خدا آورده بندگانسر  گناهو  کفردر  که یهائعذاب هاضاف به .است یدرون

 خودشتان  بته  آخترت در  انتد کشتهو  کرده یتاذ یادنرا در  بندگان همه یناخود  یخصوص

 .گرددیمبر

 چته  یبهشتت  آن کته  یتد کن مطالعته  یروانت را از نظتر   یجهنم یک یا یبهشت یکشما  

 شده محروم بهشتاز  کهندارد  اییهسرما چه یجهنم یناو  شده یبهشت کهدارد  اییهسرما

در  انستان . است کرده محاصرهاو را  آتش حرارتو  هایبتمصو  هاعذاب همه آن هاضاف بهو 

 هاییهسرما یناو  کندیم یداپ یتموفقخود  یروانو  یدرون هاییهسرما یۀپابر  آخرتو  یادن

ختدا و   دشتمنان خدا و  یاءاول به معرفت، باطل یا حق به معرفت یکی .است قسمتدو  یروان

 بته  محبتت و  معرفت .است بهشت یۀسرما ،رقمدو  ینا. یقلب یشگراو  عالقهو  عشق یگرد

َّات   ُ ََّّنم  َّیر َّت  َّدن َّع  َّاُتَّنم ج َّ »، یهسترما دو  ینهمت و  است بهشت یۀسرما ،خدا یاءاولخدا و 

 بهشتت  مالتک خدا  یاءاول به محبتو  عشق یعنی یهسرمادو  ینابا  یعنی. است«  159َُِّهانال َّ

 .شودیم

 یتاء اولخدا و  به معرفت یجهنتو در  ندارد حق اهلو  حق به یشگرا یاذره که یکسو اما  

 مرکتب  جهتل . کنندیم مرکب جهل به یرتعب آناز  کهدارد  معرفتضد  بلکه ،ندارد همخدا 

 ستعادت  یشتوای پو  خداست یول که شناسییم ع یعل یجا بهصد  در را صد یهمعاو یعنی
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هتا و  ختدمت  آن یتمتام و  شناستی یمت  یته معاو یجا بهرا صددرصد  یعلو  است مردم

. شناستی یمت ختدا   یاءاولدر وجود  ،خداست دشمناندر وجود  کهبد  صفاتها و مالمت

 منکتر  یجتا  بته را  معتروف و  معروف یجا بهرا  منکر که آیدیم وجودبه یفرهنگ چنان

 هتا انسان ینبهتر یجا به ،خدا هستند دشمنان کهرا  هاانسان ینبدتر یعنی. شناسییم

 ینبتدتر  یجتا  بته را  هتا انستان  ینبهتتر  عکس بهو  شناسییم ،خدا هستند یاءاول که

 : »فرمایتد یمو  کندیم یفتعر قرآنخداوند در  که شوییم چنان یروان. از نظر هاانسان

َّب َّ ّ َّس ََّّب َّس َّک ََّّنم َّ ل  َّئ  ول َّف أ ََُّّت َُّئ َّی َّط َّخ ََّّ  َّب ََّّتاط َّح َّأ ََّّو ََّّ  َّئ َّی ِ َّالنم َّاُبَّص  أ ََّّک  َُّخ  َّای  ف ََّّهََُّّا  یعنتی ، « 160ون َّال 

 یتجناو  یانداز هم بهو  ستمو زور و  ظلم خطدر  ،ندو گناه کفر کسب خطدر  کهیکسان

رشد  ،یاله ۀحق یهاحکومت ساختن یعضاو  باطل یهاحکومت دادن پرورشو  یانتخو 

ختدا   یاءاولخدا و  یند چراغ کردن خاموشو  یند دشمنانو الحاد و  کفر مکتب به دادن

 یجتا  بته را  حقصددرصد  که شوندیم چنان فکرو  فهمو  یرواناز نظر  ،کنندیم یتفعال

 یعنی ،« 161منک را ََّّالعرو معروفا َّوََّّالنکرَّیرون»  .شناسندیم حق یجا بهرا  باطلو  باطل

 .دنت کنینم یداپ یوابستگاو  بهو  کندیم جلوه بد نظرشاندر  یخوب آدمو  خوب عملهر 

 بته  یتا دندر  که یهائعذاببالها و  یتمام یعنی ،است جهنم یۀسرما هم یروان حالت ینا

 کته  یهتائ یتت محرومو  هایافتادگ عقباند و آورده وجودبهافراد  ینهم ،آمده مردمسر 

 یتن ا یتمتام انتد.  آورده وجتود بته افراد  ینهم ،آمده وجودبهخدا  یاءاولخدا و  یند یبرا

 بته  آخترت  یزنتدگ در  ،اندبوده آن ساخت عامل یااند ساخته یادندر  کهو بالها  هاعذاب

 کهاین نه گرددیم متمرکز وجودشاندر  جهنم .شودیم جهنمشانو  گرددیمبر خودشان

هتا و  هتا و حترارت  آتش یتمام. کنند سقوط چاله آنباشد و در  نفتو  یرقپر از  یاچاله

بتا   که یاهسته یهاحرارت ینا ۀاضاف به ،آمده وجودبه یختاردر  کهها ها و جراحتزخم

. در گتردد یمت بر خودشتان  به آخرت یزندگدر  هاینا ۀهم ،کشندیم آتش بهرا  یادن آن

. یستن یخبر مرگاز  یکنول ،اندحرارت درجهصدها هزار  ،تب حرارتمانند  ،خود درون

 هتزاران  یعنتی  ،« 162ت َّّی َّم َّب ََّّو َّهََُّّام ََّّو ََّّن َّک َّم ََُّّکّ ََّّنم ََّّوُتَّال ََّّ  َّیت َّأأَّی َّ : »فرمایدیم قرآنخداوند در 

شتوند   راحت که میرندینم. یستن یخبر مرگاز  یکنول ،استور حملهاو  به مرگ عامل

 ند.  ااند و معذبزنده بلکه

ختدا بتر    یتاء اول بته  یقلب یشگرا یعنی است یغمبرپاجر  که یفهشر یۀآ ینادر  مودت

خدا  یاءاولخدا و  یروحان فرزندان ،معرفتو  یشگرا ینابا  هاانسان. معرفتو  عقل اساس
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 یبترا  لتذت و  نعمتت  ینتتر بزرگ یاخدا  یاءاول شوقو  ذوق ینتربزرگو  آیندیم حساب به

 یتت حقان بته را  هتا آن ،معرفتت و  علتم و شعور و  عقل یرمساز  انسان که است ینهم هاآن

 .کند یداپ هاآن به یقلب یشگرابشناسد و 

از  مهربتان و  عتارف پتدر و متادر    که یانتظار. مثالً است یغمبرپاجر  ،یقلب یشگرا ینا 

 سعادتو  یخوشبختپدر و مادر در انتظار  که است یتاهل آن؟ یستچ ،خود دارند فرزندان

 یرمست خود را از  که یفرزند. کشندیم زحمت سعادت ینا یدایشپ یبراهستند و  فرزندان

و  نمتوده ختود را ادا   متؤمن و  عتارف پدر و مادر  حق ،رساندیم سعادت به معرفتو  یتاهل

پتدر و متادر    حتق  ،کندیم بدبختخود را  ینادانو  جهلو  ینااهل یرمساز  که یگریدفرزند 

 هتا آن بته  یکست تا  ندارند مردم مالو  پول به یاجاحتخدا  یاءاول. است نموده یعضاخود را 

و  محبت ینا یرمسدارند تا از  هاآن به یوابستگو  محبت به یاجاحت .دهد انجام یمال خدمت

َّالُق َّیذ ََّّة َّدمَّو َّم َّ»  .بکشانند یبهشت یزندگ بهرا  هاانسان ،معرفت بر  یغمبرپ که یحق یعنی، « رب 

و  عقتل  بته  یادنخود را در  که است ینهم ،کنندرا ادا  حق آن است الزم مردمدارد و  مردم

 یبهشتخود را  که یانسانبرساند. هر  یبهشت یزندگ به آخرتو در  محبتو  عالقهو  معرفت

 یتاء اولختدا و   حق ،نموده یجهنمخود را  کسو هر  نمودهخدا را اداء  یاءاولخدا و  حق ،کند

 یرستالت اجتر    ،متودت و  معرفتو  علم یۀپابر  عالقهو  عشق ینا. است نموده یعضاخدا را 

 .است گرفتهخود در نظر  یغمبرپ یبراخداوند  که است

 

 : عاطهار  ائمه یآخرت قدرت و علم 

 استت  داده وعده اکرم رسول حضرت یبراخداوند  که یمحمود مقام رابطه ینهمو در     

 یعنتی  ؛هستتند  یقتی حقو  یواقع اهللظل معصوم یهاامامو  اکرم یغمبرپ. شودیم یزیر یهپا

َّو َّ : »فرمایتد یمت ختدا   که قرآندر  یفهشر یۀآ ینا. مردمخدا بر سر  حکومتو  رحمت یۀسا

َّظ ََّّمی َّل َّع ََّّ  َّی َّان َّد َّ ّ َّذََُّّاَّو َّه لَُّال   یتک نزد بهشت اهل به یطوب ۀشجر یۀسا یعنی ،« 163یال َّذل َّت  اَّه  وفَُّطَُّقََُّّتل َّل

 که بهشت یۀسا ینا. ستهاآن یاراختو در  هاآن رام کامالً ،بهشت درخت یهاشاخهو  است

خداونتد   حکومت یۀسا ،است رامو  یمتسل ،بهشت درخت ۀشاخ یا است یکنزد هاانسان به

 گتوئیم یم که خوانیمیمدعاها  کتابدر  یادزقدر هچ .است مستجاب یدعاو  یتعالو  تبار 

 افتتتاح  یدعتا . در کن مستجابما را  یدعااو  حکومت یۀساو در  یاوربما را  امام ا،پروردگار

در  االن. کتن  مستتجاب ما را  یدعابزرگوار  آن یلۀوسبه ،« دعوتناَّب َّاست جبوَّ » خواهیمیم

 اجابتت و  کننتد یمت و تقاضتا   خواهشاز خداوند  مؤمناتو  ینمؤمن یادزقدر هچ یادن یزندگ
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 کتن  یبررسعمر  مدتدر  یاروز و  شبانهخود را در  یزبانو  یدرون یهاخواهش. شودینم

 یچهت  که یاداشتهو تقاضا  خواهش رقم هایلیونم که دانست یخواه .نما یگذارشمارهو 

 . است نشده مستجاب هاآناز  یک

 گنتاه  چتون  گویندیم هایبعض .شودینم مستجابما  یدعاچرا  که زنیمیمداد  همه 

در  یمقدسو  پا  یهاآدمقدر هچ گوئیمیم هاآن به. شودینم مستجاب یتدعا یاکرده

و  ختواهش  همته  یتن ا .انتد نشده مرتکب یرهکب یاو  یرهصغ گناه یاذره که یمدار یزندگ

 .رونتد یمت  یادناز  ،شودینم مستجاب یشاندعاو  طلبندیماز خدا  یسالمت .تقاضا دارند

 ،عتالم  اهتل  یبتمص ینتربزرگ. خداست حکومت یۀسااز  یتمحروم، اجابت عدم یلدل

 شتدن گرفتتار   ،عالم اهل عذاب ینتربزرگو  خداست یاءاولخدا و  حکومتاز  یتمحروم

 متردم  کته  استت  زندهنقد و  جهنم همان ،یهمعاو حکومت .خداست دشمنان حکومت به

 است نکرده یداپ یآمادگ یادن. هنوز زندهنقد و  بهشت همان ،ع یعل حکومتو  یندمبتال

 یداپ یآمادگ ینا ع زمان امامبا ظهور  .بنشانند حکومتدر مسند را خدا  یاءاولخدا و  که

 یدنتد دو  کردنتد باز  چشم ،قرار گرفتند زمان امام حکومت یۀسادر  مردم یوقت. شودیم

 چنتان  یتک  یدایشپبا  ،است حضرت آن دست به ،بزرگ یاو  کوچک ،مقدراتشان یتمام

 حکومتت  درستت اطهار  ائمه حکومت. کندیم یداپ مصداق هم یفهشر یۀآ ینا ،یحکومت

انتظتار   یگتر د ائمته و  زمتان  اماماز  توانیمیم ،یمداراز خود خدا انتظار  چههر  .خداست

و  علتم  یکنول ،هستند جایکدر  خودشانند. او قدرت علم نهایتیب هاآن. یمباش داشته

 یتت نبتواننتد   کهبرسد  چهخبرند با انسان یتن. از است کائنات ۀهم به یطمح قدرتشان

 بته  هاآناز  کدام. هر است متعالخداوند  علم که است هاآن علم ینا. کنندخود را ظاهر 

 تختت  یتن او خداونتد   باشتند یمت ختدا   یسلطنت تخت یاخدا و  یتحاکم عرش یتنهائ

َّو ََّّات َّو َّم َّالسم َّ َُّی َّرس ت َّکََُّّع َّس  و َّ : »فرمایدیم ،کندیم یمعرف ینامتناهخود  کتابرا در  یسلطنت

َّال َّ َّالع َّ ب َِّ َّ : »فرمایدیم یا، « 164ِض  ی َّظ  الع ََّّرش 
شتما   که خوانیمیم جامعه یارتزو در  « 165

 بلکته  ،بردارند هاامام که یستن آهنخدا از فلز و  عرش. یدهستخدا  عرش حامل هاامام

 هتا آن یتار اختو در  ستپرده  هاآن بهخود را  قدرتو  علم. خداوند خداست قدرتو  علم

هستتند   یشاگرد ،در هر جا باشند هاانسان. ندایاتح آب ۀچشم ،علم یلدل به .گذاشته

. گیرنتد یمت  یتاد  ،طلبنتد یمت و  پرسندیم کهاین محض به .اندزانو زده هاآندر برابر  که

 هاانسان یپاو  دست .است آسمانو  ینزمدر  کائنات ۀهم به یطمح قدرتشان طورینهم
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 قاهره قدرت یناو خداوند  است زمان امام یاراخت به ،باشد خودشان یاراخت به کهآناز  یشپ

ََّّیر َّت ََّّول ََّّو َّ : »فرمایدیمو  کندیم یفتعر یاتآاز  یکیرا در 
 
َّف 166ََّّ،وافَُُّوق َّذَّا َّنم  واَّذَُّخ  أ ََّّو ََّّوت َّف ََّّال 

 یتمام بهظهور  محض به زمان امام که است یستا فرماناز  یتحکا یهآ ینا«.  167یب َّر َّق ََّّن َّک َّم َّ

 گویتد یمت  ینتاتوان  یفضتع  یتک  به که یمسلحقدرتمند  یکمانند  کندیمصادر  عالم اهل

 بته  یستتی ا فرمتان  ینچن یک .داردیم نگهرا باال  دستشو  ایستدیمو او  باال دست !یستا

ََّّیر َّوت َّل ََّّو َّ» . دهدیم عالم اهل تمام
 
صتادر   یستت ا فرمان که یزمان ینیبباگر  یعنی ،« وافَُّق َّذَّوَُّا

 یبعتد  ۀجملت  .ندارنتد  ختوردن  تکتان  قدرت .شوندیم خشکخود  یجادر  همه ،شودیم

حضترتند.   آن تصرفدر  ،اندیستادها کهجا همان یعنی، « ی ب َّر َّق ََّّن َّک َّم ََّّنم ََّّاوَّذَُّخ َّأ ََّّو َّ : »گویدیم

در  که ینیزم همان یکنل ؛کند یردستگرا  ظالم فالن کهبفرستد  یمأمور حضرت یستن الزم

 ،ینشآفتر در  هتا آن تصرفات. است زمان اماممأمور  ،خودش یپاو  دست یا ،یستادهاجا آن

 به یردبگ خواهدیم کهرا  یقدرتمند یکخدا  یاآ. است متعالخداوند  تصرفاتمانند  درست

 بته  هتم  زمتان  امام .است مسلطو  یطمحخدا بر او  بلکه ؟فرستدیممأمور  ،ببرد خا  داخل

از  کتس  همته  بته ختود را   یصدا ،مخابراتو  تلفن بدونو  یماسصدا و  بدون. یفیتک ینهم

ََّّاد َّن َّیَُّ : »فرمایدیمو  کندیم ذکر قاف ۀورسرا خداوند در  جمله ینا .رساندیم یکنزد َّنم َّالُن اد 

 .هستتند  یآدمت  هر یقدم یکدر  که یناهستند مثل  کهجا در همان یعنی، « 168یب َّر َّق ََّّن َّک َّم َّ

 یتک  کته آناز  یشپ .ستهاآن تصرف یطۀحدر  ینشآفر کل. یستیدباو  ینیدبنش ،گویندیم

. گیردیمقرار  یارشاختدر  خواهدیم چهآن .شودیم مستجاب یشدعا ،کند یخواهش مؤمن

 کته  هتا آن ۀارادو  هتا آن حکمتو  علمو  قدرت کشف ،ائمه یوجود برکات کشف یبراشما 

 .یتد دهقترار   ینامتنتاه  یۀسارا در  یمتناهمحدود و نا جا محدود را در همه ،خداست ۀاراد

 هتا انسان. ذرات یتمامبر  یدخورشدارد. مانند نور  احاطه یمتناهبر  ینامتناهچطور  ینیدبب

مجهتز   مستتجاب  یدعتا  بته خود را  دوستان هاآن حکومت شعاعهستند در  یذرات همان

قبتر پتدر و    کنتار  رودیم هاآن دوست که آورندیم وجودبه هاآندر  یوضع چنان .کنندیم

، پتدر و متادر   کلمه ینهمبا  !است شده یرداتو  یبهشت یزندگ ،یزبرخمادر  گویندیممادر و 

. رستانند یمت  یبهشت یزندگ بهپدر و مادر را  فرزندانو  فرزندانشان یلتحوو  شوندیم زنده

 حضترت  آنظهتور   محتض  بته  ،فرمایدیم العقول تحف کتابدر  ییثحددر  عباقر  اماملذا 

  «169َّأ مناَّأ منا : »زنندیمصدا داد  یک عالم اهل تمامو  است یلتعط جنگ
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 را الستالم یهمعلاطهار  ائمه ،یتعالو  تبار خداوند  که است یفهشر یۀآ ینابعد  ۀجمل

ََّّجر َّأ ََّّنم ََّّی  َّل َّع ََُّّکَّلَُّستئ َّأ َّاَّم َّ : »فرمایدیم جاینادر  .کندیم یمعرفخود  یسوبه راه عنوان به
 
َّلمَّا

 ََّّذ َّخ َّ مَّی ََّّنأ ََّّاء َّش ََّّنم َّ
َّا ّ  ِ ََّّل  از شتما   متن  کته  یاجتر  فرمایتد یمت خداوند  یعنی ،« 170یال َّب َّس  ََّّ  َّب

 ؛یریدبگخدا را  راه که است ینااجر  آن ،است خواستهاز شما  اکرم یغمبرپ یاو  امخواسته

او و  راهدر  کته  استت  ینهم ،حضرت آن خدماتو  زحماتاجر  ،یغمبرپ رسالتاجر  یعنی

 یتن اختدا از   راه که است یهیبد .یمبرواو  یسوبهو  یریمبگاو را  راهو  یمشواو وارد  یند

 یجائ به یجائو از  یشهر به یشهرباشد از  یاجاده که یستن ینزم یرو یمعمول یهاراه

 دستتورات  بته  کسهر  بگوییماگر  که یستن مقرراتو  ینقوانخدا صرفاً  راه ینهمچنو 

 است عالمدر  که یانیاد یتمام. کندیم حرکتخدا  یسوبهخدا  راهدر  ،کندیم عملخدا 

 کته  شتده  گرفته یغمبرپغالباً از  که است مقرراتو  قانونو  عبادتو  مراسم سلسله یک

 یتمتام  است الزمباشد  مقرراتو  مراسم ینهمخدا  یند. اگر است داشته یاله یترسم

 ینچنت  یتک  یگردخدا باشد و  یسوبه راهخدا و  یند هستو  بوده عالمدر  که هائییند

 فقتط و  یمهست مسلمانو  مؤمنما  فقط یندبگو یند یک یروانپ که شودیم غلط یادعائ

شتما   یتل دل چته  بته  یبپرسهستند. اگر  یجهنمو  کافرند مردم یرساو  یمبهشت اهلما 

. یمهستت خدا  یند به ینمتدما  فقط که دهندیم جواب، یجهنم یگراند یدهست یبهشت

 جتواب  ؟ندارنتد  یگراند یدداررا  یند آنشما  فقط که یستچخدا  یند یدبپرس هاآناز 

 .یمهست یخوب یهاآدم ،یمدار انفاقات ،یمدار خدمات ،یمدار روزه ،یمدارما نماز  دهندیم

 .یتم دار یمتذهب  مراستم  .یمدار خدماتو  عباداتشما  مثل همما  دهدیم جواب یگرید

 چون ،یمبهشت اهلو  مؤمنما  فقط که است ینا جماعتو  سنت اهل به یعهش یادعامثالً 

و  عبتادت شتما   مثتل  هتم ما  گویندیم هاآن .یمدار خدماتو  یعبادت مراسم ینچن یک

 خدمات سلسله یکاز  است یمعجون ،عالم یاناد یتمام گویندیم راستو  یمدار خدمات

 عتالم نفتر در   یتک  یدشادارند و  خدماتو  عبادات ،ینیمع شکل به ینید. هر عباداتو 

 ناراحتت را  کتس  همته  کته  هتا ینتوهاز  یکیباشد.  المذهبو  یندیب که شودینم یداپ

. انسان فطرتو  خلقت برخالف است یاکلمه چون است المذهبو  یندیب کلمه ،کندیم

 یا یگتوئ ب ینتا ناب بته اگتر   است یبع ،یناشنوائو  ینائیناب ،یبدن هاییبع کهطور همان

 یا ،جاهتل  یا یگتوئ ب یکس به است یبع هم یوجود هاییبع. شودیم ناراحت، یناناب

 یکتافر  یچهت . استت  یلقب ینااز  هم یندیب ۀکلم .شودیم ناراحت ،عقلیب یاو  ،نادان

 .دارد یند ،خود یتملو  یتقوم مراسمبرابر استعداد خود و  یراز ؛داندینم کافررا  خودش
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 کته اینبتا   ،استت  یشترب همشود از هزار  یقتحق درستاگر  یدشا که عالم یاناد یتمام پس

 کته  استت  یاضتی ر یهاحسابو  حساب حرفمانند  عالمخدا در  یند. است یکیخدا  یند

دو  یتن اباشد و  داشته جوابدو  ،خود منظمبرابر قواعد  یمیتقسو  ضرب یک یستن ممکن

 یت  تبلآمدند و  یاءانب همه که است یکیخدا  یندباشد.  داشته اختالف یکدیگربا  جوابدو 

از مبدأ  یا سومو  دوم راه. است راه یک فقطمقصد  بهاز مبدأ  یممستق صراط عالوهو  ،کردند

 یتک ختدا   .است طورینهم همخدا  یسوبه راه. شودیم منحرفاز مقصد  یادارد و  انحراف

 مقتررات و او  حکماو و  علم ،دارد یقیحقو  یذات وحدت خودش کهطور همان .است یقتحق

ختدا   بته را  انسان ارتباط ،خودش نبوتدر  یغمبریپدارند. هر  یقیحقو  یذات وحدت هماو 

 یتف تعر اوست یستهشا که چنانو خدا را  است داده یترسم یایشندعا و  یانماز و  صورتبه

 . نموده

 دستتورات  یاو  یاجتماع مقرراتو  احکامدر  خواه ،باشد اختالفو  یتدوئدر هر جا  پس 

 بهرا  انسانو  است یقتحق هاآناز  یکی ،آیدیموجود به یعتطباز  که یفاتیتعر یاو  یاخالق

در  نتاقص و  کتم فوائد  الاقل یا استاز مقصد  انصرافو  انحراف ،دوم ۀکلم .رساندیممقصد 

ختود   یسوبه راه عنوان بهرا مستقالً  انساننفر  یک جا همه. خداوند گذاردیم انسان یاراخت

هرگتز   .شودیم معلومو  ینمعخدا  جانباز  که است یانسان همانخدا  یندو  کندیم یمعرف

 ینقتوان و  احکامو  ساده کتاب فقط ،خدا باشد جانباز  که یانسان یمنهاخدا  یند ،یختاردر 

خدا را ظاهر  علمخدا را و  یند که است یانسان اصل پس. نگرفتهقرار  مردم یاراختدر  ،باشد

 جانتب از  کته  یانستان  یراز ؛خداست یسوبه راه انسان آن .دهدیم یمتعل مردم به و کندیم

 ،گرددیمظاهر  انسان یلۀوسبه کهخدا  علم یناو  استخداوند  علم به عالم شده ینمعخدا 

 راه ،ختدا  یاءاولو  هاامام همان فرمایدیم جمالت ینالذا در  .است متعالخداوند  یسوبه راه

 بته  یتل تأوو  یرتفس آن امثالو  یقطرو  یلسبو  صراط کلماتجا  همهخدا هستند.  یسوبه

خدا هستتند   یهاحجت به وابسته که یکسان. شدهبعد از او  یهاامامو  ع یعل مبار وجود 

 رستول ختدا و   و اندکردهرا ادا  یغمبرپ حق هاینهم ،کنندیم حاکمرا بر خود  هاآن احکامو 

در  که یانمودهرا ادا  رسالت حق یصورتدر : فرمایدیم یغمبرپ یراز. است یراض هاآنخدا از 

 .استت  شتده  یفتعر یممستق صراط به یطالباب بن یعلو  یکن حرکت بهشت یسوبهاو  راه

ختدا   جانتب از  کته  کننتد یم حاکمرا بر خود  یمردم کهخدا هستند  یند اهل یکسان پس

 روشو  راهاو را  روشو  راه .دادهقترار   حجتت و او را  نموده یمعرفو خدا او را  شده منصوب

از  که یکسان. استخدا  یسوبه راه ،است یاله علم حامل کهنای یلدل به انسان. داندیمخود 

 یراهته بو در  انتد کرده گمخدا را  یسوبه راه ،اندمنصرفو  منحرف یآسمان یاله انسان ینا



 

 

و خبتر ندارنتد    سازندیم جهنمخود  یبرا ،یبهشت یزندگ یجا به. قهراً کنندیم حرکت

 یتا ختدا و   جانتب از  یبخشش ینکها نه است یراههبو  راه قضاوت جهنمو  بهشت ۀمسئل

و  لنتگ  ،یکنت  حرکتت  راه. اگر در است راه یتحاکمو  حق یتحاکم .خدا باشد دست به

 حرکت تریعسر چههر  ،یکن حرکت یراههبو اگر در  رسییممقصد  به یباش که هم چالق

خداونتد   مطلق یتحاکماز  یرغ یراههبو  راه یتحاکم ینا .شوییماز مقصد دورتر  ،یکن

 .است متعال

 یدهکشت  جهتنم  بهخدا مرا  یدبگو که شودینم یداپ هایجهنمنفر از  یک یامتقروز  

 استت  کفار صنعت جهنم. است یدهکش جهنم بهاو را  یروراههیبو  انحراف بیندیم .است

 یممستتق  راهدر  حرکت یتخاص. یفیتک ینهم به هم بهشت .است یروراههیب یتخاصو 

 کته  یفضتع و  یفضعقدر آن هاآننفر از  یک .یریدبگرا در نظر  انسان. شما دو نفر است

و  یقتو قدر آن یگرید آنو  کندیم حرکت خدا  یسوبهمتر یلیم یک ،یسال یاروز  فقط

 انستان  آن. کنتد یمت  حرکت یراههبدر  ینور سال دهو  سال یک ،اییهثاندر هر  کهتوانا 

از مقصد  ،کند حرکت تریعسر چههر  یقو انسان آنو  رسدیم بهشت به عاقبت ،یفضع

 آن پتس  فکنتد یمت  یمعرفخدا  که است یانسان همانخدا  راه یوقتلذا  .شودیمدورتر 

 یآستمان  یالهسند  کهرهبر شما باشد  یانسانو اگر  است یممستق راهاو  مکتبو  انسان

 پتس . کشاندیم ضاللت بهخود را  به وابستگان. خود را و است راههیب انسان آن فندارد

 هتا ینهمت و  ینتد خدا یستو به راه هاامام ینا ،فرمایدیم السالم یهعل امام جمله ینادر 

 ،باشتد  هتا آن بته  وابسته کسهر  .کنندیم مربوطخدا  یترضا بهرا  انسان که اندمسلک

از خدا  ،یردبگ فاصله هاآناز  کسو هر  رسدیممقصد  بهبگذارد  هم یرو همرا  چشمش

 .است گرفته فاصلهخدا  یندو 

 یتا  مستلک و  سلو  یاآ که یمشو قائل یفرق ،مسلکو  راه ینب است الزم ینجااو در  

»  ،فرمایتد یم یلسب یفتعردر  ؟دارد فرق یکدیگربا  یا است یقتحق یک صراطو  یلسب

 «َِّضوانکَّالَّوالسلک»  ،فرمایدیم مسلک یفتعرو در «  یکالََّّیلالسبََّّه

 یتا و  کنتد یمت  حرکتت خدا  یسوبه انسان چگونه ؟چه یعنیخدا  یسوبه راهاساساً  

هتر   کته  استت تصور  قابل انسان یبرا حالت سهگردد. یبرمقهقراء  به یا شودیم متوقف

شتما   یدرون عوامل آن ،حاالت. است حرکاتاز  یرغ ،حاالت. است یروان حاالت یک ،سه

 ؛وجتود نتدارد   هم حرکاتنباشد  ،حاالت. اگر یتفعال به کنندیمشما را وادار  کههستند 

 یتت فعالو  کتار  بته را وادار  انسان که یگرد یاجاتاحتو  یتشنگو  یگرسنگ حالتمانند 



 

 

 طترف و از  استت  خلقتت  به مربوط طرف یکاز  که است یدرون مسائل یک ،حاالت. کندیم

 .یتتقوو  ییدتأ به مربوط یگرد

و  مانیتد یمت  یتشنگدر  دائم یدندار حرکت قدرتو  کنیدیم یتشنگ احساس که یوقت 

 .استت  یدرون ۀمسئل یک قدرت ینا .رسانییمو غذا  آب بهخود را  یددار حرکت قدرتاگر 

 یتیتقو یروینباشد و  سالم ،انسان ۀارادو شعور و  عقل .باشد سالم ،انسان خلقت است الزم

را  حتاالت . یستت نظهور  قابل انسانخود  دسته ب ،حاالت یناموجود باشد،  ،آدمدر وجود 

خود  یتیتقو یروهاینرا با  انسان ه،ارادو  قلب یرمسو از  درونخدا از  .آوردیم وجودبهخدا 

 وجتود به یدرون نهضت که هایتتقوو  یدتأئ ینا .کندیم یتتقو ،شده شناخته یمانا روح که

 یکو  است متعالخداوند  ۀاراد به ،دهدیم حرکت ینیمع هدف یسو بهرا  انسانو  آوردیم

 مستلک  ،کنتد یمت  کمک حرکت آنبا  که یفرهنگو  علم. نامندیم سلو را  یحرکات ینچن

 علتم از  یتر غ ،معرفتت و  عرفانو  شودیم شناخته عرفان ،مسلکو  سلو  ینهم. نامندیم

 ،دروناز  که است یحرکت یروین ،عرفان یکنول دهدیم نشانرا  حرکت راه فقط ،علم. است

 ،الستالم  هیت عل ینمنؤالمیرام. موال بردیم یقتحق یسوبهرا  انسانو  دهدیم نشانمقصد را 

 اول قتدم  یعنی، «  َُُّت ف َّعر َّم ََّّین َّاّل ََّّلَُّومَّا َّ : »فرمایدیم ،اول ۀخطب همان ،البالغه نهجاز  یقسمتدر 

 : . نفرموداست متعالخداوند  به معرفت ،شناخت ینمتدرا  انسان شودیم قدم آنبا  که یند

 حالتت  یتک  هتم  معرفتت . است معرفت ،فرمود اول قدم. یگرد مناسک یا ة،الص لوََّّینال اول

 به علمشما مثالً  که است ینامانند  معرفت یدایشپ. است متعالو خداوند  انسان ینب یدرون

. یتد ندار حضترت  آناز  ینشتان و  عالمت ،یادگاری، یاثر یک یکنول یددار زمان اماموجود 

 آن بته  متوسل ،خود مشکالتاز  یمشکلدر  یددار که اییدهعقو  علم اساسبر  است ممکن

 کته شتما   حاجت ینا که یدکن یداپ یقینصد  در صد .شما را برآورد حاجتو  یدشو حضرت

 یادگاریو  یخوابو  ینذر ینچن یک. با است بوده حضرت آن لطف ،شده هبرآورد یرطبیعیغ

و  عشتق  آن استاس بتر   کته  ایدیدهد بخشیاتح صادق خواب یاو  یددار ع زمان اماماز  که

 حالتت  یتن ا ،شتده و گتوارا   آسانشما  یبرا ینید حرکات و یافته شدتخدا  بهشما  عالقه

 یتدا پ هتا کتابدر  علم. است معرفت ،آمده وجودبه زمان امام یاشما و خدا و  ینب که یدرون

 استت  علتم  ،یمبتدان و  یمبخوانتا آخر  اولرا از  قرآن .شودینم یداپ معرفت یکنول شودیم

 یکنولت  ،ندامفسر قرآن یاهستند و  قرآن حافظ هاانسان یادزقدر ه. چیستن معرفت یکنول

 ندارند. یتقوو  یمانا یاذره

 زمان امام یاشما و خدا و  ینب که یدرون یتخاص ینهمو  است یادز یختاردر  هاآن ۀنمون 

 بته  یقتین صددرصتد   کته  استت  شتده  یداپدر شما  یحالت. نامندیم معرفت ،آمده وجودبه



 

 

 .یستت نظهتور   قابتل در وجود شما  شبههو  شک یگردو  یداکرده یداپخدا  یند یتحقان

 قترآن خداوند در  که اندیدهنام هم یمانا روح ،اندیدهنام معرفت کهرا  یقلب یتخاص ینا

ََّّل َّخَُّدی ََّّاممَّل َّو َّ : »فرمایدیم
 
ََّّانَُّی َّال  ،یمتان اهنتوز   کته شما  گویدیم هاعرب به«.  171ُکَّب َّل وَُّقََُِّّف 

و  یمتان ا. یممستلمان  دیت بگوئ .یمهستت  متؤمن  گوئیتد یمچرا  ،است نشده قلبتان داخل

 توبه ۀمسئلدر  کهیجائ. تا است یقلب یتتقوو  یدتأئ .شودیم یداپخدا  ۀاشار به ،معرفت

تتا   انداخت هاآن قلب به ینظرخداوند  یعنی ،« 172واوبُ  َُّی َّل ََّّمی َّل  ع ََّّب َّت َّ : »فرمایدیمخداوند 

 .کنند  توبهبتوانند 

 انستان  ینهمت دارد.  یروانت بعد  یک .استاز خدا دور  ،ندارد یقلب یمانا که یانسان 

 کنتد یم یداپ یکس به یقلب یشگرا ،حادثه آندر اثر  که شودیمروبرو  یاحادثهبا  یگاه

 یتدا پ نجتات  ،حادثه آنو از  شودیماو  به پناهندهدهد.  نجات حادثهاو را از  تواندیم که

 یدهنام یمانا است یعیطب وسائل ینااز  خارج که یعامل یک به یقلب یشگرا ینا .کندیم

   .کندیمرا روا  حاجتشو خداوند  شودیمخدا  به پناهنده .شودیم

 یبیعجو  یقعم اختالفاتمنشاء  که آمده وجودبه یعلم مهم یاربس ۀمسئل جاینادر  

 وجتود بته  متعتادل  یاعدهو  یضیتفو یاعدهو  یجبر یاعدهو  است شدهعلماء  یانمدر 

 شتود یم یداپ من دلدر  یقلب یشگرا اول که است شده یناش جاینااز  اختالف .اندآمده

 یشگرابعد  ،شومیم پناهندهخدا  به اول یا ،شومیمخدا  به ۀپناهندو  کنمیم توبهو بعد 

 یتک خدا در  به من یپناهندگو  یقلب یشگرا یعنی ،هر دو یاو  شودیم یداپ مندر  یقلب

 دوست که یانسان یبرا آن شناخت که است یقعمو  یعلم یبحث .شودیم یداپ یزمان آن

 ،شتود یمت  یداپ یباطن یلم اول یمبگوئ. اگر است الزمو  واجبباشد  اهلل یال سالکدارد 

 بته  .است یاجبارخدا  یند به ینتدصددرصد  ،شودیم معلوم آن امثالو نماز و  توبهبعد 

 یدرون حالت یناندارند و اگر  یگناه ،را ندارند یشگرا ینا که یکسان. استخداوند  ۀاراد

شتود   معلتوم تا  شویمیم پناهندهخدا  بهو  کنیمیم توبهو بعد  شودیم یداپما  توسط به

 حالتت  ینا یبعض ،شودیم یداپ کارتوبه انسان دست به توبه حالتو  یدرون یشگرا یجادا

 اشالزمته  .کننتد ینم توبه ،آورندینم وجودبه یبعضو  کنندیم توبه ،آورندیم وجودبهرا 

و  حتاالت  یتن ا .باشد انسان دست به ،یدرونو  یقلب حرکاتو  حاالت یجادا که است ینا

 ،است متعالخداوند  دسته ب یسازندگو  خلقت. است یسازندگو  خلقت نوعاز  ،حرکات

و  حتاالت  یدایشپ یمبدانتا  است الزم دقت یاربس جاینادر  پس .یستن انسان دسته ب
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 یتا و  انستان  دسته بصددرصد  یاخدا  دست بهصددرصد  ،یقلب یشگرا یاو  یروان حرکات

 انسان دسته ب چهآن یمبدان الخرهبا. است انسان دسته ب یدرصدخدا و  دسته ب یدرصد

 انجتام و اگر  شودیم یداپ یقلب یشگراو  یاله یقتوف ،داد انجاماگر  که یستچ ،است انسان

 یتمشت  شتناخت  یرمساز  یعلم مشکل ینا حل. شودینم یداپ یقلب یشگرا آن ،نداد انجام

 .شودیم یداپ یتمش

 بته  یتا  است یاله جعل به ،نخواستم یا خواستم گوئیمیم یفارس به که یتمش ۀکلم ینا 

 آن دانتیم یمت  درستت  ،یمشتناخت دارد  که یتیواقع آن بهرا  یتمش خوباگر  .انسان ۀاراد

از  یتت محروم یارا  گناهو  کفر یتمسئول یمبتوانتا  یستچ ،است انسان دسته ب که یسرنخ

از  یمبتدان  منتزه و ختدا را   هستما  دسته ب کهچنان ،یمبدانخود  دست بهرا  یتقوو  یمانا

 بهشتت  بته  ،دهد یقتوفرا  یکی ،هستند ینژاد یضتبع که یکسانمانند  ،یلدل بدون کهینا

 ۀمستئل  ینهمت  شتناخت شتود.   یدهکشت  جهنم به یجهنتدر  ،ندهد یقتوفرا  یگریدببرد و 

 . است یلدخ یلیخ ،یضتفوجبر و  ۀمسئلدر  یآزادو  یتمش

 ،گیردیم انجام یتمش بهخدا  یکارها یاما و  یکارها که است درست گویندیم هایبعض 

 یمتصتم و  عالقهو  عشقو  اراده ،آن یبتصوبا  که است انسان یابتدائ خواست همان یتمش

را  آن توانتد ینم یعامل یچه که است یروانو  یقلب ییابتدا حرکت یک یتمش. شودیم یداپ

 یا کند نگاه یجائ به ،کندباز  چشمبخواهد  انسانگردد. اگر  آنظهور  مانع یاآورد و  وجودبه

دارد.  الزم بودجته  که است یکار ،گوشو  چشم کردنباز  ،را بشنود یسخن و یا بدهد گوش

 ساده یاربس خواست یک یتمش یکنول ،دادن گوش یاو  کردن نگاهو  چشم کردنباز  یروین

 یدشتا و  یقلبت  ۀختاطر  یتک باشد.  داشته الزم بودجه که یستن کار نوعاز  .است یسطحو 

 ،استت  وارداتو  صادرات مرکز ،انساندر وجود  که قلب. است قلب عمل ،یمبگوئ توانیمینم

 یتا دهد و  حرکتو پا را  دست ،کندصادر  یفرماناگر بخواهد  قلب ینهم. است  یتمش مرکز

 یروئتی ندارد.  الزم بودجته  که است یقلب عمل نوع یک فرمان ینا ،کندرا باز  گوشو  چشم

 یمبگوئتا  یستن قلب حرکت ،قلب یتمش یکنول ؛بدهد فرمانخود  یپاو  دست به آنبا  که

 .است متعالخداوند  دسته ب یرونو  دارد الزم یرون عملو  است قلب عمل ،یتمش

 ،یستت ن قلب کار ،یتمش. یدهکش جهنم به ندادهو اگر  نموده یبهشتما را  داده یروناگر  

بخواهتد هتر    قتدرت و  یاستت ر یابخواهد  ثروت تواندیم انسان. است مطلق خواست بلکه

 علتم . است هایبدو  هایخوب به علم ،یتمش واقع، بخواهد. در یستن ترمشکل آناز  یزیچ

 دعتوت خود  یند بهرا و خدا ت ،کنییم یداپ علم کهینهم. عمل بدون علم یاو  عملاز  یشپ



 

 

 .کنتد یمت را واگذار و ت ،قبول عدم صورتدر  ،کندیم یاری ،قبول صورت. در است کرده

 .است یتمش هایبدو  هایخوب به علم ینهم

 انستان  ،« 173هللا ََّّی َّاع  د ََّّوایبَُّج َّأ َّ : »گویندیم ،شودیم عرضه انسان بهخدا  دعوت یوقت 

 یرو ،شتنوند یمت را  دعتوت  ینکها محض به یبعضنخواهد.  یارا بخواهد  اجابت تواندیم

تتا   کننتد  چه کهو بعد در انتظارند  کنندیم قبول یبعضو  کنندینم قبولو  گردانندیمبر

 یتمشت  ،باشتد  داشتته  یعمل مصداق ینکها بدونرا  یعلم قبول ینهمو  یرندبگ یجهنت

 جلتوه  انستان را در نظتر   و آن دهتد یمت  نشان انسان بهرا  حق یقتحق ،علم. نامندیم

 چته گتر   ،بخواهرا  آخرتخدا و  !اییاوردهن یمانا چه! اگر بخواهرا  یمانا ،را حق .دهدیم

 باطلو  حق به انسان علم .ندارد الزم مئونهو  بودجه ،یدرون خواستن !یابرنداشته یقدم

 حتق  طالتب  خواهنتد یمت و  کنندیم یداپ حق یتحقان به علم یکهکسان. کندیم یتکفا

 حتق  کهرا  یدل آن. رودیم هاآن سراغ به متعالخداوند  ،خواستنبعد از  بالفاصلهباشند 

و  یتل م ینا. آوردیموجود  به شوقو  یلم ،دل آنو در  کندیم محاصره ،است خواستهرا 

 شوقبا  دادهاو  بهخدا  که یقلب یشگرا یرمسدر  انسانو  است متعالخداوند  عمل ،شوق

 یادترزو  یادترزاو  یاقاشتو  شوقهر روز  .کندیم حرکت یقتحقخدا و  یسوبه یاقاشتو 

و  یعملت  یتا و  یامئونته  یچه یابتدائ خواست ینا. رسدیممقصد  به که یروزتا  شودیم

 یءش خواستن جاینادر  یتمشرا.  باطل یا یمبخواهرا  حق توانیمیم .ندارد الزم یحرکت

 یتمشت  یبختواه  کته را  یئیشت  آن. استت  یشته ر یکاز  یاءاشو  یءش یا یتمش. است

خواستن  ینا پس .خواهمیمرا  آخرت ،خواهمیمرا  یادن ،خواهمیمرا  یمانا من .شودیم

 انستان  قلب به چنانآن. خدا یستن متعالخداوند  دسته ب ،است یآزادو  علم ۀثمر که

ختدا   ،نخواستته  یتا  خواستهرا  یزیچبفهمد  انسان کهآناز  یشپ یدشا که است مربوط

را ختدا   یتمشت و  علتم  ینهمت انتد  گفته یبعض. است نخواسته یاو  خواسته که داندیم

 یتده آفرختدا   چتون  پس ،کند خلق یآزادو  علمدر وجود خود  تواندینم انسان .یدهآفر

 ینچنت  پس .انسان دسته ب نه خداست دسته ب که است یزیچ آنجبر  یراز ؛استجبر 

 کتار  قدرتمانند  .است متعالخداوند  دسته ب ،آوردیم وجودبه یتمش که یآزادو  علم

 کته  استت  ینا جوابندارد.  دخالت انسانو  افتدیمخدا  دسته ب کارها هم، باز حرکتو 

ماننتد   یآزادو  علتم  خلقتت . است یآزادو  علمبا  خواستناز  یرغ ،یآزادو  علم خلقت

 کتارزدن ماننتد   یتمشت و  است یدهآفررا خدا  گوشو  چشم. است گوشو  چشم خلقت

 بته  توانتد یم .است انسان دسته ب کردن نگاه یکنول ،یدهآفررا خدا  چشم  .است چشم

                                                           
 31سوره احقاف،  -173 



 

 

 قلب خلقت. است طورینهم ،است یتمش مرکز که هم یقلب .کند نگاه حرام یا حالل ۀمنظر

 نگتاه مانند  ،نخواهم یا بخواهم که آن عمل یکنول ،خداست دسته ب ،یآزادو  علم خلقتو 

 گتویم یمت  یتا  ،را بتردار  اول قتدم و  بخواهرا  هایخوبتو  .است انسان دسته ب ،نکنم یا کنم

 اصتل  ینبنتابرا . یبرداررا  اول قدمتا  دهدیم یرونتو  به یفورخدا  یکنول بخواهرا  هایخوب

و  علتم  یتن او  نتدارد  الزم اییهسرما ،یآزادو  علمجز  به ،خواستنو  است خواستن ،اعمال

 یتدا پ یقتوف یجهنتدر  ،خواهندینمرا  یندخدا را و  که یکسان پس. است دادهرا خدا  یآزاد

 هاآنخود  ۀاراد به بلکه ؛یاندازندبخدا  گردن بهرا  نخواستنو  خواستن توانندینم. کنندینم

 ،خواستتن و  شتود یمت ظاهر  خواستنبعد از  ،تکامل یبرا یاله یهاکمک ینبنابرا. باشدیم

 .  است مطلق یآزاد یجۀنت

در  ختواهم یماز خدا  که یزیچتنها  فرمایدیمخداوند  که یتمش ۀدنبال به یگرد ۀمسئل 

 کته را  ختودت  یقلب حرکتخدا را و  یبخواه که است ینهم ،دادمتو  به که یهائنعمتبرابر 

ََّّج ر َّأ ََّّی   َّل َّع ََُّّکَّلَُّس تئ َّأ َّ ام   . »یدهت  انجامخدا  یسوبه ،ندارد یامئونه
 
 ََّّذ َّخ   مَّی َّنَّأ ََّّاء َّنَّش  َّم  لمَّا

َّا ّ  ِ ََّّل  َّ  َّب

 ینکها محض به یعنی ؛یبخواهخدا را  راه که ینهممگر  خواهمینم یمزداز شما  «.  174یال َّب َّس َّ

   .دهدیم انجام متعالرا خداوند  اشیهبق ،یخواستخدا را  راه قلبتدر 

َُّک َّف َّ : »گویدیماز دعا ه جمل ینادر   ََّّیلب َّالسمََّّهََُُّّوان
 
َّل َّا َّل َّسال ََّّو ََّّیک  ََّّک 

 
َّا  یعنتی  «175َّکان َّضو َِّ ََّّل 

 همتان ختدا   راه کته  کندیم یمعرف ،یبخواهاز او  انتظار دارد که را یراهخداوند  یهآ ینادر 

 بته  یقلبت  یشگرا که است ینا خواهیمیم مردماز شما  که یمزد یعنی ؛هستند یالقرب یذو

 یذوو  یتد کن حرکتت  هاآن یسوبه یدنتوان چهگر  ،یدبخواهرا  هاآن .یدکن یداپ یالقرب یذو

 بته افراد  ترینیکنزد ،یعقلو  یفطرو  ینیداز نظر  هم که اکرم رسول حضرت کامل یالقربا

 ،نتد احضرت آن بهافراد  ترینیکنزد ،خونو  گوشتو  ینسبو  یحسباز نظر  همو  یغمبرندپ

 کته  است یمزد یقلب یشگرا ینااند. مختلف درجاتافراد در  یهبقهستند  معصوم یهاامام

 دهتد یمت  نشان جمله ینا پس. است خواستهخود  دعوتو  ینددر برابر  هاانسانخداوند از 

 یقطرو  یلسبو  صراط ،قرآنجا در  همه .هستند السالم یهعلاطهار  ائمهخدا  یسوبه راه که

و  یتث احاد. چقتدر  استت  شتده  یرتفس معصوم یهاامام مبار وجود  به کلمات ینا امثالو 

َّّ »یۀ آ یرتفسدر  یاتروا  یطالتب با بتن  یعلت  یممستق صراط که یمدار«  ی َّست ق َّالََُّّاطالرّص  ََّّدان َّه َّا 

 .است السالمیه عل
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 دانشمندان .استها سوره یلاوادر  مقطعه حروفرمز  ،یممستق صراط ینا کهیجائتا  

 یآورجمتع «  ادصت  ینعت  ها یا کاف ،یمم الم الف » گویدیمخدا  کهرا  مقطعه حروف ینا

 یاجملته  یتک و  نموده یبترک یکدیگررا با  یهبق .اندنموده حذفرا  آن مکررات. اندکرده

 : »آمتده  وجتود به قرآنرمز  حروفاز  که است عبارت ینا مناسب ۀجمل آناند و ساخته

و  یلسب پس. کنیمیم حفظرا  حق راه یناو ما  است حق یعل راه یعنی ،« منس ک َّحقَّعل

 آستمان  به ینزماز  یاو  یگردشهر  به یشهراز  راه یمعنا به متعالخداوند  یسوبه صراط

 بته  جهتل از  یعلم حرکات یک بلکه ،باشد داشته الزم یهائمرکب ینچن یک که یستن

 بته  یتر تعب آناز  کته  تکامل راه یعنی ؛است کمال به نقصو از  حکمت به سفاهتاز  ،علم

 ،« 176نم َّؤَّالُ َّاجَُّع ر َّم ََّّة،لوَّالص   : »فرمایتد یمنماز  یفتعردر  ص اکرم یغمبرپ. کنندیم معراج

 قلتب  عمل که گویندیمرا  یتکامل حرکات همان ،معراج. است مؤمن حرکت نردباننماز 

. است یمکتب راهِ ،یلسبو  صراط پس .کردن انتخابو  یدنفهمو  دانستن یمعنا به .است

 ،دانشو  علمجا  مظاهر و در همه دانشو  علم کسب یمعنا به ،و شعور فهم یمعنا به راه

 ،استت  مکتتب  هاکتابخانهو  هاکتابتو  خطو  هامکتب کنیمیم یالخ گرچه .است انسان

 دانشمندانو  دانش یااند و دانشمند ساخته دانش هاکتابخانه یاآ یمبدان است الزم یکنول

 ،بود عالم انسان اول یا عالم انسانبعد  ،بود کتاب اول ؟اندآورده وجودبه کتابخانهو  کتاب

 پتس  .آوردیمت  وجتود به کتابخانهو  کتابو  دانشو  علم ،انسان که دانیمیم ؟کتاببعد 

ختدا   علتم  کهیجائتا  است انسان ،است عالم یهاکتاب یتمام ینندۀآفر که یلاص کتاب

در  یتا آ. انستان  یلۀوست بهمگر  ،یستنظهور  قابل ،متعالخداوند  یلۀوسبه یتنهائ به هم

 ؟شود نازلخدا  جانباز  یامیپو  یوح یاو  یعلم یا یکتاب ،انسان بدوندارد  سابقه یختار

 الزم یکست  .دارد الزم خطتاب  طترف  یتد بگو سخن کلمهدو  خواهدیم که جاآنخداوند 

اگتر   .خود را ظاهر ستازد  علمبزند و  حرف کلمهخدا باشد تا خدا با او چند  یبرورو است

 .است یابانبمانند  خلقت عالم ،نباشد عالمدر  انسان

 کته بتا   یابتان بدانشتمند در   یک. است یابانبدر  یدانشمند یک هم متعالخداوند  

 یتحاکمبر او  یقهر سکوت یک ؟دیسبنو یکس چه یبرا ؟بزند حرف یکس چهبا  ؟یدبگو

و  یتدن فهم قتدرت  کته ختدا نباشتد    یروبرو یانساناگر  .است طورینهمدارد. خداوند 

 علتم  پس. گیردیمقرار  مطلق سکوتدر  متعالخداوند  ،باشد داشته دانستنو  یدنشن

 معلمخداوند  .خدا شدند مکتبشاگرد  ،یغمبرانپ. گرددیمظاهر  انسان یلۀوسبه همخدا 

 متردم  یتار اختدر  ،اندگرفته یاد چهآن هاآنداد و  یاد هاآن بهو  گفت هاآن به .بود هاآن
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و  فقط ،گریتهدا ۀآموزند کتابو  درست کتاب پس .نوشتند هاکتاب متندر  یاقرار دادند و 

 یکست و  کنتد یم حفظ یامتقخود را تا  قرآن دانستیم ینکها. خداوند با است انسان فقط

 هاینا ۀهمبا  ،دهد ییرتغرا  یاکلمه یاو  یاجمله یاو  کند تصرفو  دخل آندر  شودینم یداپ

 نته  ،اگر نبود .است قرآن معلم یناول ،اکرم یغمبرپ. کرد یمعرفرا  هاانسان ،قرآن مکتب یبرا

 یغمبتر پ کته بتود   دوم معلم السالم یهعلموال  .شدیم یداپ یشعورو  فهم هم نهبود و  یقرآن

شتما   یانمدر  یادگاردو  منفرمود  ،دارند قبول مسلمانان یتمام که ینثقل یثحد طبق اکرم

 یگتری د بتدون  کتدام  یچهت  .هستتند  یکتی اما  ،دواند چهگر  یادگاردو  یناو  گذاشتم امت

دو  یتن افرمود مانند  و داد نشان مردم بهخود را  انگشتدو  .اثر خود را ظاهر سازد تواندینم

ختدا   بته هتر دو   یتن ا یعنی ،هستند یکی واقعدو هستند اما در  .اندمتصل یکی به انگشت

 : »فرمایدیم یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت. رسانندیم مردمشما  به گیرندیماز خدا  .متصلند

َّ
 
َّمسَُّم ََّّا َّیَّّل َّع ََّّنمَّا  ؛دارد تمتاس ختدا   ذاتبا  یطالباب ابن یعل منشوهر  یعنی ،«177َّهللا ََّّات َّذ َّب  وس 

 دانشتگاه  پس .کندیم مطالعه کتابو  کاغذدر  ینکها نه گیردیمرا از خدا  قرآن علماو  یعنی

ظاهر  انسان یلۀوسبهخدا  خلقخدا و  علم. است انسان فقط ،یواقع کتابو  مکتبو  یقیحق

 .استت  انستان  فقط دانشگاه ینا ،است ینامتناه یمعظ دانشگاه یک کهخدا  یند. گرددیم

 شتناخته  یطالباب بن یعل ،خدا کتاب و خدا مکتب ،خدا یند ،خدا راه کامل مصداقجا  همه

َُّک َّف َّ : »فرمایدیم جهت ینااز  .است شده ََّّیل َّب َّالسمََّّهََُُّّوان
 
َّل َّا َّس ل َّال ََّّو ََّّیک  ََّّک 

 
َّا َّان َّض و َِّ ََّّل   یعنتی  ،«ک 

 کتتاب ختدا و   ناطق کتاب هاآن .هستندالسالم یهمعلاطهار  ائمه ،مسلو  راهو  حرکت راه

ِ َّالص   : »فرمایدیم یثیحددر  السالم یهعلموال  .خداوند متعالند یایگو ََّّةَُّو
 
ََّّی َّه  َّةَُّیمَّان َّنس  ال

َُّأ  َّ،ک   

َّع ََّّهللا ََّّةَُّج َّحَُّ ه َّد َّی َّب ََّّ َُّب َّ  َّک ََّّیاّلم ََّّاُبَّت َّک َّالََّّی َّه ََّّو ََّّ  َّلق َّخ ََّّل 
 کته  استت  یکتاب کامل انسان ینا یعنی، « 178

 مطترح را  قلتم و  کاغتذ  بحتث خدا  که علق ۀسور یاتآ. در نوشتهخود  قدرت دسته بخدا 

مل  َّالق  ب َّ ملم َّع   : »فرمایدیم ،کندیم
 ۀصتفح  ،قلتم  ۀکلمدر برابر  .آموخت قلم یلۀوسبهخدا ، « 179

 بتدون  کاغذو  کاغذ بدون قلم .دنیسبنو صفحه آن یرو قلمبا  که است الزم یلوح یاو  کاغذ

 ،« مل  َّلق  ب َّ ملم َّع   : »گویتد یمو  گیردیم دسته ب قلمخدا  کهجا آن پس .کندینم یداپوجود  ،قلم

 ََّّملم َّع  َّ،مل  َّالق  ب ََّّملم َّع   : »فرمایتد یم .کندیم یمعرف انسانخود را  کاغذو  کتابت ۀصفح
َّام  َّان َّنس  ال

 انستان  فقتط  ،نقتض محتو و   قابل یرغ یلاص کتاب پس .القرطاس علم گویدینم، « 180ع مل َّی َّمل َّ
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 ،انستان  بدونو  نبوده انسان بدونخدا  یندهرگز  .است کامل انسانخدا  یسوبه راه 

 ،مستلمانم و  مؤمن من ،یمخدا بنده من که کندادعا  یامتقدر  کسهر  .یستن قبول قابل

 جانتب از  کته  کنتد  یمعرفرا  یانسان است الزم ؟یستکتو  یشوایپ ،تو امام گویندیماو 

َّان َّأ ََُّّکمََّّدُعون  َّوم َّی َّ : »فرمایدیمو خداوند  شده انتخاب ََّّس 
 
هتر   کته  یروز یعنی، « 181مه ام َّم  ب 

ختود وارد   یشتوای پبتا   کسهر  ،کنیمیمحاضر  ،امامشان امامشان با خطرا در  یتیجمع

 یروانپ ،استرد  ،و رهبر یشواپند و اگر اقبول هم یروانپ ،است قبول یشواپاگر  .شودیم

 بته را  انسان که است راه .است ممتنع ،راه بدون ،مقصد یسوبه حرکت پسمردودند.  هم

 قابتل  هتا آن امامت بهخدا  یند فقط ،نداراه ائمه چون .و صحرا یابانب نه رساندیممقصد 

َّ .یستن قبول قابل هاآن امامت بهخدا  یند .اندراههیب یگراندو  است قبول

َّ َُُّم ایمَّأ ََّّتض  ان ق َّاَّمم ل َّف َّ : »فرمایدیم که است کلمات ینا ،یفهشر یدعا ینادر  یگرد ۀجمل 

َّع ََّّ َُّی َّل َّو ََّّام َّق َّأ َّ َّواتَُّل َّص َّ ،بیطال َّب َّأ ََّّابن ََّّل  اهأ ل ََّّو ََّّام َّی َّل َّع ََّّک  ََُّّو َّهََُّّن َّاک ََّّذأأ ََّّ،ای َّاد َّه ََّّم   یال«  اده ََّّوم َّق ََُّّکّ َّل ََّّو ََِّّ َّذ َّنال

ََّّاببو َّال ََّّدمَّس ََّّو َّ : »فرمایدیم کهآخر 
 
 «َّب ب ََّّلمَّا

 

 : سزهرا  حضرت مخصوصاً و ینمعصوم یفتعردر  توجه قابل گانهچهارده مطالب

 

  :چهارده قسمت است ،یفهشر یدعااز  قسمت ینادر  توجه قابل مطالب 

م مترد  جتذب و  جلتب و  کامل شهرتبعد از  خدا یهاحجت مرگ حکمت ،مطلب اول

 . است

 متعتال خداونتد   یولت و  یغمبرپ یول السالم یهعل یطالباب ابن یعلچطور  ،دوم مطلب

ّ َّع ََّّ َُّی َّل َّو ََّّام َّق َّأ َّ»  گوئیمیم جاینادر  یراز ؟است ختود   یولت  یغمبرپ ینا یعنی ،« یطالبب َّأ ََّّابن ََّّل 

 یغمبتر پمرا  کسهر  کهنمود  اعالم مردم بهو  کرد نصبخود  یجارا در  یطالباب ابن یعل

 »، ختوانیم یمت  هتم  اذانخود بشناسد و در  یهادخود و  یموالرا  یعل ،شناسدیمخود 

 ،رابطته  ینهمت و در  است هم یغمبرپ یول ،خداست یول یعل پس، « هللاَّلو ََّّا َّیَّّلَّع ََّّنَّّأ ََّّشهدأ َّ

َّ .فرمودند یرادارا «  هول َّم ََّّنُتَّکََُّّنم َّ»  معروف ۀجمل

 شتجره  یتک و  یمدرختت  یتک از  یعلت و  متن  فرمایدیم قسمت ینادر  ،سوم مطلب

و در  استت  یکتی متا   خلقتت متا و   خونو  گوشت ،ما یتتربما و  یتجنس یعنی ،یمهست

 گوشتو  است من خون ،یعل خون ،« یم َّد ََّّ َُّمَُّد ََّّو ََّّیم َّل ََّّ َُّمَُّل َّ : »فرمایدیم هم یگرد جمالت

 .است من تن گوشت ،یعل تن
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بترادر   هتارون وجود  به کندیم یهتشبرا  منینیرالمؤامموال  مبار وجود  ،چهارم مطلب

 . یموس حضرت یجا ،یموس

 ،ازدواج یتن ا چگونته  کته  سزهرا  حضرتبا  السالم یهعل یعلموال  ازدواج ،پنجم مطلب

 یغمبتر پ یگتر دبا دو دختر  هم عثمان ینکهابا  ،است یطالباب نبا یعل حضرت مقام بهمشعر 

. استدو نور  صاحب عثمان یعنی ینالنور یذ عثمان گویندیم مناسبت ینا به .کرده ازدواج

 . است کرده ازدواج یغمبرپ دخترانبا دو نفر از  یعنی

 گذاشتتن و باز  یغمبرپمسجد  به مسلمانان یورود خصوصییدرها بستن ،ششم مطلب 

اُِب  ب ََّّل  َّع  َّو ََّّمل َّالع ََّّةَُّین َّد َّم ََّّان َّأ َّ» مشهور  یثحدبا  یثحد ینا ۀرابطو  یطالباب ابن یعل ۀخاندر 
182َّ

»  

 یتن ااز  یتا آ. استت  کتوثر  حتوض  یستاق ع،  یعلت  که یستچ کوثر حوض ،هفتم مطلب 

   ؟دارد یگرید یمعنا یاو  استو مشهور  معروف یهاحوض

 یگانهمستا  یبهشتت  یزنتدگ در  الستالم  یهعل یطالباب ابن یعل یعیانش ،هشتم مطلب 

   .اندالسالمیهم عل ائمهبعد از  چهارمو  سوم نفرات یعنی ،ندارسول حضرت

 ونتزول قترآن    یبرا یعنی قرآن  یلوأت و یلتنز یبراو جهاد  جنگ داستان ،نهم مطلب 

   .نامندیم یلتأوو  یلتنز یبرا جنگدو را  ینا که قرآن یقحقا ظهور

 ابتن  یعلت  یتوالو  امامت به ارتباطدر  ،یختارو  زمان یهاانساناز  گروهدو  ،دهم مطلب 

 بهشتت  داختل  ،یتت حاکمو  یتت حقان یتل دل به هاآناز  یفهطا یک فقط .ندامحکوم یطالباب

 .کنندیم استفادهاز عفو خدا  یهبق ؛شوندیم

 تترین یشق ،صالح ۀناق ۀکشندو  یطالباب ابن یعل قاتل ملجم ابن چگونه ،یازدهم مطلب 

 ندارند.  یرنظ شقاوتدر  کهاند شده شناختهافراد 

 یتا  قبول یرمس در، السالمیهمعلاطهار  ائمه یتمحرومعاشورا و  ۀحادث ،دوازدهم مطلب 

 .السالم یهعل یطالباب ابن یعل یتوالرد 

   .یراتتقدو  مقدرات ینهم یرمساز  یجهنت ینآخر یدایشپ: یزدهمس ۀمسئل 

 . است السالم یهعل زمان امام کهخدا  ۀوعدظهور  ،چهاردهمو  

  

 :اول مطلبو اما 

 البالغته  نهجدر  السالم یهعلاز موال  یجمالت ،بحث ینا یدتأئ یبراو  اول بحث اطرافدر  

و او  کندیمخود را ظاهر  یهاحجتاز  یحجتخداوند  یوقت ،فرمایدیم حضرت که شده ذکر
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 یفیتک بهو  ننموده یداپ شهرتخدا  حجت آن که یزمانتا  نمایدیم انتخاب یرهبر بهرا 

 بته خداونتد   ،آزاد هستند حجت آن قبول یادر رد و  مردمو  کندیم یتفعالمشهور  یرغ

 یتدا پ یمملکتت  یتا  یجهتان  شهرت ینکها محض بهاما  ؛دهدیم ادامهخود  حجت یزندگ

 حجت آنببرند و  کار بهخود را  خالفو  نفاق توانندینم حجت آن ینمخالفو  ینمنافق که

 همته  کته  کنتد یم یداپ یتیحاکم چنان ،قدرت کسبو  یتمحبوبو  شهرت یلدل بهخدا 

قدرتمند مشتهور را از   حجت آنخداوند  ،شوندیم یمتسل ،مخالف یرغو  مخالفاز  ،کس

برختوردار   یتمحبوبو  شهرت آناز  که نشاندیماو  یجاسر  یگرید حجتو  بردیم یادن

  .کننتد  یتام قاو  یته علبر  دهندیم اجازهخود  بهآزادانه  ،ینمنافقو  ینمخالفو باز  یستن

 نهتج در  الستالم  یته علمتوال   یشاتفرما ۀخالص ،قسمت ینا. یدنما یتمعص یاو  اطاعت

 .است البالغه

 محبّتتش  کته  یگتری د یتا  امتام  یا یامبرپ خواه ،خدا حجت اکنون که است ینا یرادا 

 شتهرت و  یمردمت  یتمحبوب .گذاشتهسر  پشتخود را  غربت دوران ،دارد یاله یترسم

و  بستهرا  مخالفو  منافق دست ،شهرتو  یتمحبوب همان اساسبر  که کرده یداپ یجهان

اگتر   کته  یفیتیک به .است دادهخدا قرار  یند ۀاقامخدا و  اطاعت یرمسرا اجباراً در  همه

ختدا   احکتام  یاجراو  یند ،بگذرد مردمبر  یقرن نصف یا یقرن ،کند یداپ ادامه وضع ینا

 یباق ینمنافق یبرا یمخالفت راه ،عادت ینهم اساسو بر  شودیم هاآن عادت مردم یبرا

 وجتود بته  متنظم  ۀجامع یکو  کنندیمرا اجرا   یاله یند مقررات ناخودآگاه که ماندینم

. کنتد  یتمعص که فهمدینمخدا را  یتمعص یکس ،منظم ۀجامع ینادر  یگرد که آورندیم

 همته  کته  شتود یمت  متردم بر  حاکم فرهنگ یک ،یاله یقانون نظامخدا و  یند فرهنگ

 فهمنتد ینم یتمعصو  گناه .گیرندیمقرار  یاله ینید نظامدر  ،عادت طوربهو  ناخودآگاه

 عتادت  که یفرهنگ ینهم یرمسدر  .کنندیم عادتخدا  اطاعتو  نظام بهو  کنند گناه که

تتا    بترد یم یادنرا از  مشهور حاکمخداوند حجت ، کندیم یتحاکم مردمو بر  شده مردم

متردم   دهند و ادامه یادزو  کم بدوناو را  روشو  راه ،یایندبمشهور  یرغ یگرِد یهاحجت

بتر   ینید نظام یکخدا دوست ندارد  کهینامثل  .آن آزاد بگذارند قبول یاو حق  را در رد

 حسادتو  بخلو  یتمعصو  گناه فرهنگ یگردو  یدآ وجودبه مردم یاداعتو  عادت اساس

 یالهت  نظتام در  ،فرشتگانمانند  مردم یتمام  .برود ینب از یگرد مطالبو  طلبییاسترو 

ََّّن َّاک ََّّول  َّلقُ  : »فرمایتد یمت  قترآن  یاتآاز  یکیخداوند در  کهباشند  چنان .یرندگقرار  َِّف 
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و  یتش آرا ،یرنتد گقرار  یاله اطاعت کامل نظامدر  فرشتگانمانند  ینزم ۀکر یتجمع یتمام

 ،کتنم ینمت خود واگتذار   حال بهرا  هاآن هستمخدا  که من همباز  ،کنند یداپ کامل یشآسا

 باشد. هاآن رسول که فرستمیمرا  یگرید ۀفرشت یا یغمبریپ بلکه

 خلقتاز  تو هدفاگر  ،پروردگارا ،کنیمیم عرض متعالخداوند  به یهآ ینهم جوابما در  

 ینچنت  یتک  اکنتون باشتد و   آرامشو  یشآسابا  توأم که است کامل نظام یک ،آدمو  عالم

 چنتان  یتک  یبترا دارد  یلزوم چه ،آمده وجودبهخو فرشته یهاآدم یاو  فرشتگاناز  ینظام

موجتود را بتر    نظام یجهنتبگستراند و در  دعوت بساط که یبفرسترا  یغمبریپ منظم ۀجامع

 نظتام رد  یا قبولدر  مردمآورد و باز  وجودبه است اول نظام خالف که یگرید نظامزند و  هم

خود  ییابتدا آرامشو  یشآساو  یزندبرخ نزاعو  جنگ به یکدیگربا  ؟کنند یداپ اختالف دوم

 نظام به دعوترا  مردم ،مکهدر  غربت ۀدور سال یزدهسخدا بعد از  رسولبدهد.  دسترا از 

 به .شد هجرت بهمجبور  حضرت ینکهاننمودند تا  قبولو  کردند مخالفت مردم .کرد یاسالم

 ینتۀ مد یتک  ،مستلمانان  یرتعب بهو  یاسالم کامل نظام یک سال ده مدتبعد از  .آمد ینهمد

قترار   یاستالم  کامل نظامدر  مسلمانان ،و مأمور پاسبانو  یسپل بدون .آورد وجودبه فاضله

و  گوشته در  کته  یاعراب یرسانمودند.  حضرت آن اطاعت به ملزمخود را  کس همهگرفتند و 

و  کردنتد  حرکت ینۀمد یسوبه همه .شدندیم ینظام ینچن یکشاهد  کهبودند  ینهمد کنار

 منظم یاسالم حکومت یک یجهنتدر  .یرفتندپذرا  حضرت آن حکومتو  رسالت جنگ بدون

 هتا آناز  یکتار  یولت  ،بودنتد  ینمنافقشد.  بسته هم مخالفو  منافق دست کهآمد  وجودبه

 حفتظ  یبترا  ،بودنتد  یاسالم نظام دشمن واقعدر  که یک ۀدرج ینمنافق هماننبود.  ساخته

وضتو   حضترت  یوقت که کردندیم طواف یغمبرپوجود  شمعدور  پروانهمانند  ،خود یتموقع

 یاهقطتر  دویدنتد یم یواقع ینمخالف همان ،زدیم شانهخود را  محاسنسر و  یاو  گرفتیم

 یبترا  ،شتد یمت  ساقط که حضرت آن محاسن یاسر و  یمو یا گرفتندیم تبر  یبرارا  آب

 آن حکومتت  مرکز. فاضله ینۀمد نامه بآمد  وجودبه یحکومت یجهنت. در داشتندیبرم تبر 

 تمتدن  یتک  کته  حضرت آن حکومتاما بعد از  شدیم یدهنام  یثرب ،از ورود یشپ حضرت

 چته  .متمتدن  یاستالم  کشتور  یک یعنی ؛شد یگذارنام  ینهمد نامه ب ،آمد وجودبه یاسالم

و  کترد یم یداپ ادامه حکومت ینا یشههم یبرا یاو  یگرد سال یس یا سال یستباگر  شدیم

و در  کردنتد یمت و رشتد   شتدند یمت متولد  یاسالم حکومت یرۀدادر  یندهآ یهانسل یگرد

 ینچنت خداوند  یگردو  شدینم یداپ ،و حسد تکبر یاو  مخالفتو  نفاق نامه ب یمفهوم ،یندهآ

 یختدا بتر   ختواهیم ینم  ؟یستچ سئوال ینچن یک جواب ؟دادیم ادامهرا تا ابد  یحکومت

 بلکته  ،یستت ن یاعتراضت  سئوالما  سئوال ؟است ینچن مقرراتچرا  که یمکن اعتراضخود 



 

 

در  متردم اگتر   کته  یمبدانرا  یاله یراتتقد رسِ خواهیمیم .است یادگیریو  تعلم سئوال

 اختالفات همه ینابا  توأم که ینظامدر  یا استبهتر  کنندباشند و رشد  ینظام چنان یک

 باشد. منازعاتو 

و  استت  قستم بر دو  مردم آرامشو  یشآسا جمله آنها و از نظام که است ینا جواب 

زور و اجبار.  عامل یاناًاحو  یعادو  یعیطب عامل یک ،اول عاملدارد.  یبستگ عاملدو  به

 کلتک و  یبتاز  حقته  .ینتد بگو دروغ که فهمندینمرا  دروغ مردم ،نظام آندر  که ینظام

 یاستت ر .کنندتجاوز  که دانندینم حقوق بهو تجاوز  یدزددهند.  انجام که شناسندینم

 که ینظام یک. کنند یتفعال یاستر به یدنرس یبراباشند و  یاستر طالب که فهمندینم

 نظتام متثالً   یتا ختود   نتوع  حفظدر  یواناتح نظاممانند  .است یعتطبو  عادت محصول

 یبستتگ  آن بته  که یکارهائو  حرکاتدر  یعتطب نظامو  شناسییفهوظدر  عسل زنبوران

 انجتام ختود را   کتار  مرتتب و  منظم چگونه یعتطبو پر  چرخ که کنیدیم مشاهدهدارد. 

خود  شناسییفهوظدر  یاذره ،ماهو  سال یلیاردهام ظرف ،ستارگانو  ینزم ۀکر. دهدیم

 چنتان آن ینشآفتر  نظتام  یجهنتدر  .اندازندینم عقبو خود را جلو و  کنندینم یکوتاه

 ،یعتت طب گویندیمو  کنندیم استنباط نظام ینهماز  یعیونطب که است محفوظو  منظم

 ندارد. ینندهآفرو  خالق به یاجاحت ؛است خودکار

چترا   ،استت  یمعظت  تمتدن  یتک  ۀنمون هاآن یکندوئ نظام که عسل زنبوران یقتاًحق 

 کته  کنتد یمت  دعوترا  مردم ،السالم یهعل منینیرالمؤامموال  یگاه ؟یستنمطلوب خدا 

 یتا و  یوانتات ح نظتام . یرنتد بگ یاد عسل زنبوران یاو  مورچگانخود را از  یمملکت نظام

 دغتل و  دروغ یعتت طب یعنتی . استت  یعاد یعیطب نظام یک عسل زنبوران یاو  یعتطب

و  یانتت خو  دغتل و  دروغ عسل زنبوران. فهمدینم یکارکمو  یکاریبو  یتنبل .داندینم

 ینهمت  بته اگتر   هتم  یتبشتر بزنند.  هم بهخود را  نظام که دانندینم یبدکارو  یکارکم

وجتود   یتمعصت و  گناهو  نفاقو  کفر یممفاه کهآورد  وجودبه یاجامعه چنان یک یفیتک

و  یدزدو نفهمند  کنند یانتختا  یستچ یانتخ کهنفهمند  هاانسان یعنی ،باشد نداشته

 متنظم و  بتودن  خوب به کنند عادت همه ،کنند یتجناتا  یستچ یتجناو  جرمو  یدغل

و  یتد آ وجتود بته  یواناتحو  یعتطب نظاممانند  یعتطب عامل به ینظام ینچن یک، بودن

 که شوندیم چنان مردمو  نباشد منکراز  ینهو  معروف بهو امر  یماتتعل به یاجاحت یگرد

و  گنتاه  فرشتتگان . فرشتگانمانند  یئهاانساناز  استپر  ینزم فرمایدیم قرآنخدا در 

نداننتد   یتمعصو  گناه ،فرشتگانمانند  هم هاانسان. کنند یتمعص که دانندینم یتمعص

 ینچنت . در گیترد یمت  انجام یعتطبو  عادت یۀپابر  ینظام ینچن یک. کنند یتمعص که



 

 

 یغمبرپ ،باشند داشته معرفتو  عقل ،دنباش داشته دانشو  درس مردم که یستن الزم ینظام

بفرستد و امر و  یغمبریپو  کند نازل یکتابخداوند  یستن الزم یگردباشند و  داشته کتابو 

 ۀکتر  چنتان آن توانیمیم یمبخواهاگر  فرمایدیمخداوند  یاتآ یبعضآورد. در  وجودبه ینه

باشتند   یحتسبو  ذکرو  رکوعدر سجود و  ،و مرد زن ،هاانسان یتمام که یمکن منظمرا  ینزم

 ینظتام . گوئیمیم یعیطبو  یعاد ینظامرا  ینظام ینچن یکنباشد.  یتمعصو  گناه یاذرهو 

 دانشتگاه و  دانشو  مدرسه همه ینا یستن الزمو  یستن تکاملو  دانشو  علم به یاجاحت که

 . یگرد مسائلو  نزاعو  جنگو  اختالفات همه یناو  یدآ وجودبه

و  یعتت طب عامتل . شتود یمت  یتدا پ معرفتو  عقل یۀپابر  که است ینظام  یگرد نظاماما 

 گناهو  کفرخود ضرر  دانشو  علم به .و دانشمند باشند عالم هاانسان. یستن کاردر  حکومت

و  عتالم باشتند   یئهاانسان. یرندبپذو را بدانند  یتقوو  یمانا نفع .کنند تر را بشناسند و 

 یامبرانپ. مثالً یعیطب عصمت نه کنند یداپ یعلم عصمت. یامبرانپخدا و  یاءاولمانند  ،عارف

 یجهنمت  چته دارد و  یبد یندۀآ چه دانندیم یراز ،دارند وحشت ستمو  ظلمو  گناهو  کفراز 

و از ختدا   دهندیم رواجرا  هایخوب معرفتو  علم عامل به هاآن .سازدیم مردمخود و  یبرا

 یبترا  .دارنتد  وحشتت  گنتاه و  کفرو از  کنندیم تر را  هایبد ینچنو هم  کنندیم اطاعت

 .  آوریمیم نمونه یزندگ ۀادارو  ادامهدو نفر را در  ،نظامدو  ینا یشنما

 یاهس ۀبرد یگرداو و  مثل یگرد یهاامامو  یطالباب ابن یعلمانند  یقدرتمند انسان یکی 

دو نفر  ینااند. آورده خانه بهو  اندیدهخر هایابانیباز  یروزد که یپوست یاهس یزکن یاو  پوست

تجتاوز   یکتدیگر  حقتوق و  حتق  به .اندمنظم یلیخ .دارند نظام یزندگ داخلموال و عبد در 

 یگرد یجائزهرا و  حضرتمانند  یخانم یکی. دهندیم انجام مرتبخود را  وظائف .کنندینم

و  علتم  عامتل  یکتی دارد.  عاملدو  ،دو نفر ینا نظام. است کرده یداریخر که یکلفتو  یزکن

 . اطاعتو  عادت عامل یگردو  معرفت

 مفستده و  مصتلحت  یکنول ،کنندو اجرا  یرندبگ یدستور کهاند آماده دائم یزکنو  غالم 

آزاد  ،تیمعصت و  اطاعتت در  .یستندن عالم .کنندیم اطاعت. یعندمط ۀبرد فقط ،شناسندینم

. کنتد یم یزندگ ،خود یآزاد بهخود و  معرفت بهخود و  دانشو  علم بهموال  یکنول ؛یستندن

شتود و اگتر    یته تنب کنتد  یتمعصت اگر  که یستنسر او  یباال یسالحو  یرشمشو  یحکومت

 وجتود به یزندگ نظامو شعور  فهم یۀپاو بر  یآزادو  علم به بلکه ؛یردبگ یپاداش کند اطاعت

 نظتام  ،استت  بختش آرامشخدا و  مطلوبصددرصد  که ینظام، نظامدو  ینا. از است آورده

 تترس  یۀپابر  یحکومت یاو  یعیطب نظام نه است معرفتو شعور و  فهم یۀپابر  یعقلو  یعلم

 معرفتت و  عقل یۀپابر  که است ینظام یک یدایشپ ،آدمو  عالم خلقتخدا از  هدف. عادتو 



 

 

و  یتد تهد محصتول  کته  ینظام یاو  حکومتاز  ترس یاو  عادتو  یعتطب یۀپابر  نهباشد 

خدا  یاءاولو  یغمبرانپ ینهم اشنمونهباشد.  نداشتهوجود  یآگاهو  یآزادو  باشد یعتطم

 علم یلدل به ،ترسو  خوفزور و اجبار و  بدونآزادند و  یزندگصد در  در صد کههستند 

 کته  ینظتام  یدایشپ. اندکرده منظمخود را  یزندگ ،و فساد دارند صالح به که یمعرفتو 

 یضنقت ضتد و   عوامتل  به شدنو مبتال  یاختالفات ینچن یک ،باشد معرفتو  عقلمولود 

 دارد.  الزم

 یزنتدگ را از  قتدرت  اعمالو زور و  ظلم عوامل یتعالو  تبار خداوند  اساس ینابر  

و  یدقرا از هر  یتبشر یآزادمنشور  یناول. خداوند متعال است نموده برطرفخود  ینید

َّل َّ :»فرمایدیم. دهدیم قرآندر  یند قانونو  یدقو مخصوصاً از  یقانون
 
ََّّاه َّک ر َّا دَّق  َّ،ی ن َّاّل ََِّّف 

. یستت ن یاجبتار  ینید مقرراتو  قانونخدا و  یند یاجرا یعنی، « 184ی َّالغ َّن َّم ََّّشدَُّالر ََّّیم َّب َّت َّ

 بته  یعتطمو  یدتهد یاو  شالقو زور و  ضربرا با  مردمباشد تا  کاردر  یقدرت یستن الزم

 یتۀ پابتر   که یهائحکومت. کند یغمبرپو  امام اطاعت بهرا وادار  هاآنو  بکشاندمسجدها 

 کته  هم یکسان یبرا. یستنخدا  مطلوب ،است مردم یسادگو  جهل یاو  یعتطمو  یدتهد

در  یضتعف  ینکته ا محتض  بته . باشدینم بخشلذتگوارا و  ،اندساخته یتمدن ینچن یک

را  ینظتام  صاحبو  شوندیم یمتالشو  متفرق مردم ،شود یداپ ثروت یاو  قدرت هاییهپا

بر  یا جاهالنه ،ینظامات ینچن یک پس. رسانندیم قتل به ،بوسیدندیمرا  دستشقبالً  که

. یستت ن عتادل و  صتالح  یهاانسان مطلوبخدا و  یاءاولخدا و  مطلوب طمعو  ترس یۀپا

 یبترا نفتر   یتک باشد.  یتانسانو  معرفتبا  توأم کهدارند  دوسترا  یاطاعت یزن هاانسان

 آن .کنتد  استتفاده چند برابر از شتما   یاو  آنبرابر  کهدارد  طمعو  آوردیم اییههدشما 

را  یجنست  .استت  معاملته و  تجتارت  نتوع از  واقع. در شودینم واقعشما  مطلوب یههد

و  عقتل  ،دارد دوستت شتما را   یتانستان  که یکس آنو اما  یردبگرا  پولشتا  فروشدیم

و  آوردیمت  اییههد یتمحبوب کسب یبراشما و  به تقرب یبرا .پسنددیمشما را  معرفت

 .است بخشلذتشما  یبرا یههد ینا .ایدیدهپسنداو را  یکادو کهدارد  قبولشما را  منت

 هستند. عظمتو  عزتو  قدرتمظهر  ینتربزرگ ،خدا یاءاولو  یتعالو  تبار خداوند 

در  یغمبرپ یکجا  همه. است نمودهمجهز  قدرتو  ثروت یتنهایب بهرا  هاآنخداوند  

مانند  ؛جنگدیم زمان قدرتبا ابر یچوپان یعصاو  یخال دستبا  .کندیم یامق یزمان یک

. زمتان  یهتا ابرقتدرت با  یروحانمرد  یکما  زماندر  یاو  فرعوندر برابر  یموس حضرت

ختدا   قتدرت از  زمتان  یغمبتر پ یکنولت  کنندیم استفاده تانکشانو  توپاز  هاابرقدرت
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بتاز   ،دهنتد یم رواجخدا را  یند ینکها محض به. است یغمبرانپبا  یروزیپ .کندیم استفاده

 .کنند تر را  آن یا یرندبپذرا  حق آزادانه که گذارندیمرا آزاد  هاآن

 نته  کندیم اطاعتاو را  یآزادو  علم به که پسنددیمرا  یانسانخداوند  یفیتک ینهم به 

 متردم  استتقالل و  یآزاد پترچم  پناهخود را در  یندخداوند  اساس یناو اجبار. بر  طمع به

. کتن  مخالفتو  بشناسرا  هایهمعاو یاو  کن اطاعتو  بشناسرا  یعل گویدیم. دهدیم رواج

 . یستن متعالخداوند  مطلوب ،نباشد یآزادشعور و   یۀپابر  که یاطاعتو  مخالفت

و  یاستت ر آن ،یاحیر یزید حربن کرد مشاهده یوقت السالم یهعلالشهداء  یدس حضرت 

 یانستان  یمتستل  آمتده و  کترده رهتا   یادز ابنو  یزید حکومت یۀساخود را در  یمعظ ثروت

 ،گرفتته قترار   اسارتو  غارتو  قتل معرضو در  است قدرتو  ثروتظاهراً فاقد  که شودیم

نداد  اجازهو  شناختما او را جوانمرد  اصطالح بهاو داد و  به یخوب لقب یکاوالً  موقع ینادر 

َّ : »فرمود ،بکشد خجالتباشد و  ینپائ بهسر  ،توبه حالدر 
 
َّأأس َِّ ََّّعِف َّا ََّّای ََّّک  آقا تو حتاال  ، « یخشت 

و  یستربلند تتو حتاال    ،سر بتردار  بزرگوار یا یعنی !یخش یا یستین ینپائ به. سر یسربلند

حاضتر شتد و    سترش  یبتاال  حضرت ،دادن جان حالدر  ،شد کشتهو  کردجهاد  که یموقع

َّحََُّّنت َّأ َّ : »فرمود َََّّّک  َّر   باطتل و  حتق  کهآزاد(  یعنی)حر  یمردتو آزاد  یعنی ،« 185کمَُّأ ََّّ کس 

را  حتق و  یکترد رها  ثروتو  قدرتو  برقو  زرق همه آنرا با  باطل ،معرفت یروو  یشناخت

 ،متعتال و خداونتد   ائمته . یکترد  قبول ،اسارتو  قتل به محکوم حالو در  برقو  زرق بدون

 راه یتن ادر  کته دهنتد   یصتشخ .باشد یآزادو  معرفت یۀپابر  که پسندندیمرا  یئهاانسان

و  یرنتد بپذختدا را   یتن د .شوندیم معذبو  بدبخت گناهو  کفر راهو در  شوندیمسعادتمند 

ستر دو   یختتار در  هتا انسان یشههم که است ینابر  متوقف یرشیپذ ینچن یک کنند قبول

 طترف و  یته معاو دسته ب ،ثروتو  قدرت طرف یک .باشند باطلو  حق جناحدو  ینبو  یراه

و  علتم  یرو انستان  یتن اختدا و   یتاء اول دسته ب ،یتانسانو  یلتفضو  حکمتو  علم یگرد

 به ،است برقو  زرقندارد و گرفتار  معرفتو اگر  یردبپذخدا را  یاءاولرا و  حق طرف ،معرفت

جتا  ختود را در آن  یزنتدگ بترود و   برقو  زرق طرف بهتا  دهدیم یدانمو  دهدیم یآزاداو 

 یمدتقهراً بعد از  ،ندارد عاقبتو  است بستبن ،گناهو  کفر ۀکوچ ینکها بهو نظر  کند تجربه

را واگتذار   حتق  راه، کردم اشتباه که شودیم یمانپشو  گرددیمبر، خوردیم یوارد به سرش

 .انداختته آختر   بته را  ینتی د یهاحکومتمنظور خداوند  ینهم به. رفتم باطل راه به نمودم

و  یبتاز و و  یتد تهدو زور و  ظلم مکتب مردمتا  است داشته مقدمو زور را  ظلم یهاحکومت

 طترف  بته شود و  یداپ هاآندر  توبه حالت یدشا .و بشناسند ینندببرا  نفاقو  کفرو  یگریباز
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 زماندر  ،گرددیمظاهر  یاله قدرتبا  السالم یهعل زمان امام ینکها بهنظر برگردند و  حق

 یند ،حضرت یکنول ،انّا آمَنّآمَ ،زنندیمداد  هاقدرتراب یعنی ؛186شودیم بسته توبهاو در 

 هامدتو  پذیردینمرا  هاآن ۀتوبو  کندینم قبول است یناتوانعجز و  یۀپابر  که یتظاهر

شتود و ختود را    یتدا پ معرفتت  اساسبر  یتحولتا مگر  گیرندیمقرار  عذابو  یتمحروم

 یحکتومت  زمتان  امتام  یجته نت. در اندکرده یاراخترا  نفاقو  کفر راهچرا  که کنند مالمت

  .دارد ادامهتا ابد  یگردو  مطلق یآزادو  علم یۀپابر  آوردیم وجودبه

 :است اهلل یول یعل چگونه یگرد ،بحث 

 استت  جملته دو  ینهم یتوال ۀکلم شناختدر  یبعجو  یقعم یعلم مسائلاز  یکی 

 کته  ندبته  یدعا ینهمدر  هم یکیو «  هللاَّول ََّّع ل َّ» :گوئیمیم که است اذاندر  یکی که

 ،بتود  الستالم  یهعل یطالباب ابن یعل کهخود را  یول ،یغمبرپ ،فرمایدیم السالم یهعل امام

بتر   کته  گویندیمرا  یکس آن«  یول» قرار داد.  خودش یوصو او را  یدنشانخود  یجادر 

 هتا آن، بتر  استت  اطفال یولپدر  گوئیمیمدارد.  یتوالاز خود  تریفضعو  ترینپائافراد 

 جانتب از  یعنتی  ؛هستند امت یول ،یغمبرانپ گوئیمیم یارا بپروراند  هاآندارد تا  یتوال

 یتامبران پ کته  استت  یهیبد .ثمر برسانند بهخود را بپرورانند و  امتدارند  یتمأمورخدا 

 یهفق یول یاو  کنندیم یداپ امتبر  یتوال پس .داناتر و تواناتر .خود هستند امتباالتر از 

و  یرتتدب و  عقتل و  فکتر  یتد با که است یتوانمنددانشمند و  انسان ،یاسالم حکومتدر 

ختود را از   بته  ۀوابست یتجمعباشد و بتواند  یشترببهتر و  همهاو از  شجاعتو  یاستس

 یآزادو  استتقالل و  یبهشتت  یزنتدگ  بته را  هاآنو  کندآزاد  نفاقو  کفرو  جهل اسارت

 هاآندارد.  یتوالخود  مادونبر افراد  که گویندیم یکس به«  یول» جا  همه پسبرساند. 

دارد  یتت والاز خود  ترینپائبر افراد «  یول» خود برساند.  دانشو  علم بهتا  پروراندیمرا 

 یگریداز  درجه هزارمیک یاو  درجه یک کماالتو  فضائلدر  که یکسبر افراد باالتر.  نه

 که السالم یهعل منینیرالمؤامموال  ینبنابراافراد باالتر باشد.  یِول تواندینمباشد،  ترینپائ

، امتت  یبترا  خداست یِول .دارد امتبر  یتوال ،استباالتر  ،ینآخرو  یناول امت یتماماز 

 .یستنبهتر و باالتر  متعالاز خداوند  یاخدا و  رسولاما از 

بتاالتر   یزچ همهو  کس همه. خدا از خداست یول یعل ؟اهلل یول گوئیمیمچطور  پس  

خدا را بپروراند و  یعنی ؛خدا باشد یول تواندینم یکس. است موجودات یتمام یِول. است

 یئهاانسان یتمام یّلوَ ،آورده وجودبهخدا را  کامل یند که یغمبرپ. یغمبرپ یول ینهمچن
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 هتا آنبتر   پتس  ،است ترینپائو  کمتر اسالم ینداز  کماالتشانو  معرفتشانو  عقل که است

 یولت خدا  رسول یعنی، « بیطال َّبَّا ََّّابن ََّّلع ََّّ َُّی َّل َّو ََّّام َّق َّأ َّ»  گوئیمیم جاینادر  ینکهادارد. با  یتوال

با  خدا باشد رسول یول السالم یهعل یعل که است ممکنخود نشاند. چطور  یجاخود را  یول

 درجته  یک الاقل یاهستند و  یمساوهر دو  کماالتو  ینشبو  دانشاز نظر  یا ینکهابا  باشد

بر  السالم یهعل یعل، یغمبرپ بودنباالتر  یا بودن یمساو صورت. در استباالتر  یغمبرپ درجه

 یواقعت  یمعنتا  پسباشد.  اله رسول یولو  اهلل یولندارد. تا  یتوالباالتر بر خدا  یاو  یغمبرپ

 ؟یستچ ندبه یدعا یاو و  اذاندر  جملهدو  ینا

.  استت  یآزادو  علتم  بته صددرصد مجهز  که گویندیم یکس به یول که است ینا جواب 

 ،باشتد  یآزادو  حکمتت و  علمبرمدار  رفتارشو گفتار و  سکناتو  حرکات یتمام که یکس

 ،داشته باشتد  یزندگبه مصالح ومفاسد  کامل یآگاه ،نباشد در وجودش طمعو  ترس یاذره

 ینچنت  یتک  ،مفاسد باشتد  علم به مصالح و ،فعل آن یا و یکار تر بر  او ۀکنندعامل وادار 

و زور و اجبتار در   اشتتباه  یاذره که است مطلق یول جهت ینا. خداوند از است یول یانسان

 ستال  هتا یلیونم ظرف هاانسان .سازدیم یمانهحک سازدیمو  گویدیم چههر  .یستن کارش

 یعملت و  قتول  یاو  کنند یداپ یضعفو گفتار خدا  کاردر  توانندینم ،باشند دانشو  تفکردر 

 اشتتباه  کتارش در  یاذره. اگتر  است مطلق یولخدا  پسباشد.  حکمت خالف که کنند یداپ

. کنتد  یآور یادرا  اشتباه آن که است الزم یکس یعنی ؛دارد الزم یول اشتباه هماندر  ،کند

 یاذره کته  رستد یم حکمتو  علماز  یادرجه به رسدیم یمقام ینچن یک به یانسان یوقت

 چنتان و  دانتد یمخدا  که داندیم چنانرا  یزیچهر  شودینم یداپ کارشدر  اشتباهو  جهل

و  جهل هاییوادو از  یردبگاو را  دست یکس یستن الزم یگرد که تواندیمخدا  که تواندیم

 یالهت  ینتک عبتا   که دهدیم انجامرا  یاعمال چنان مطلق یآزاداو را عبور دهد. در  اشتباه

استتاد   بتدون ختدا را   کارخدا  یجاوجود ندارد. در  یضعفو  جهلو  یاشتباه ینترکوچک

 یتک  بته خداوند  را. قرآن کار قرآن یجارا و در  یغمبرپ کار یغمبرپ یجاو در  دهدیم انجام

 .  دهدیم مطلق یآزاد یانسان ینچن

ختدا   کته  است چنان آدمو  عالم ۀادار. او در کندیماو واگذار  بهرا  آدمو  عالم یریتمد 

 کنتار  آدمو  عتالم  ۀادارخداوند اگر خود را از  یعنیخدا  یفۀخل گویندیم یلدل ینا به. است

و  داندیمخدا  چهآناز  یاذره ،بسپارد یانسان ینچن یک بهرا  یاله تختو  تاج یناو  بکشد

 استت  شتده  نقل یکافدر  که یثیحددر  السالم یهعل صادق اماملذا  .آیدینم کوتاه تواندیم

و  یمملکتت و  یحکتومت  یکارهتا خداونتد   یعنی ،« 187الام رَّین الَّا ََّّفوضَّهللاَّنا َّ :»فرمایندیم
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 یولت ماننتد ختدا    یانستان  ینچن یک. است کردهما واگذار  بهرا  انسانو  جهان یریتمد

 .است مطلق

 کترده  یتت تربو  ساختهاو را  یغمبرپ یاو  کرده یتترب یاو  ساختهخدا  که است یّیول 

 یتت ترب هتم  متعالخداوند  ،است منفرزند  گویدیمخود را  ۀبچ یپدر که یلدل ینهم به

. ساخته یغمبرپ که ییول امساختهمن  که ییول یعنی. است من یول گویدیمخود را  ۀشد

 ،ختدا هستتند   خلق مخلوقات. است اهلل خلق ۀکلممانند  اذاندر «  اهلل یول »ۀ کلم پس

ختدا   یعنتی  ،خدا هستند یول هم شده یتترب یهاانسان ینا .ساختهرا  هاآنخدا  یعنی

 الزمباشتد   جاهل که یانسان. است یدهرسان یمقام ینچن یک بهو  نموده یتتربرا  هاآن

خود، خود  علم به است عالم که یانسان یکنول ،خدا باشد دسته ب دستش دائم که است

 ،مطلتق  یآزاد یتۀ پابر  معصوم چهارده ینا پس .گذاردیم. خدا او را آزاد کندیم ادارهرا 

 ادارهرا  هتا آنختود ختدا    کته  رسانندیمثمر  بهو  کنندیم اداره چنانآنرا  آدمو  عالم

 یتت ترب که یانسان یعنی یغمبرپ یولخدا و  یول جاینادر  پس. رساندیمثمر  بهو  کندیم

زور و  اعمتال با  که یستن سلطانو  حاکم، است یول انسان ینا. است یغمبرپخدا و  ۀشد

 علتم  یۀپابر  که متعالمانند خداوند  یآزادو  علم یۀپابر  بلکه ،کند ادارهرا  مردم ،قدرت

 سالمزهرا  حضرت ۀدربارمشهور  یثحد جاینادر  .کندیم ادارهخود را  بندگان ،یآزادو 

َّ» فرمود:  که یهاعل اهلل
 
َّی ََّّهللا ََّّنمَّا  . کندیم یداپمعنا «  188اب  َّض َّغ ل ََُّّبَّض َّغی ََّّاَّو َّاه َّض َّر َّل ََّّرض 

را  آن مستلمانان  یتمامو  یانسنو  یعیانش که است یمشهور یثاحاداز  یتروا ینا 

 یتراد ا یهتا عل اهلل سالمحضر زهرا  یفتعردر  اکرم یغمبرپ کهدارند  اعترافدارند و  قبول

دارد و  عظمتت  یلتی خ ،انستان  یتف تعردر  یثیاحاد ینچن یک کهینا بهاند. نظر فرموده

 کته  استت  یتن ا مثتل . نشتده  واقع مردم عامه قبولمورد  ،است مهم یلیخ آن یمحتوا

 تواننتد یم یلوک یستدوو  یلوکتا صد  دومو  اول ۀدرج ورزشکاران یاو  یمعمول یهاآدم

 یمالیاهدماوند و  کوهمانند  یهائکوه که کنیدیم یمعرفرا  یانسانشما  یکنول ،بار بردارند

 داردیمت را از جا بر کوه که یانسان ینب فاصله .کندیم پرت آسمان بهو  داردیمرا از جا بر

 قبتول  قابتل . استت  یتاد ز یلتی خ، داردیمبار بر یلوک یستدوتا  که یورزشکار انسانبا 

 من یبرادماوند  کوه گوئیدیمشما  کهرا  یادعائ ینچن یک یمعمولو  یعاد افکار .یستن

زهترا   حضترت خدا از  رسول که یفاتیتعر. کنندینم قبول ،است یلوئیک یک سنگ مثل

 است ساله نه ،زهرا دخترشمثالً  .است شکل ینهم به داردالسالم یهمعلاطهار  ائمهو  س

 دامتن در  آناز  تتر کوچک یا است نشده بال ما  یرتعب به یا نرفتهشوهر  خانه بههنوز  که
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 یجاو او را در  کندیم حرکتاو  یپا یشپ .بوسدیماو را  دست یغمبرپ .کندیم یزندگمادر 

 است شدهحاضر  محضرشمانند خود او در  یغمبریپ یگوئ که یرفتار چنان. نشاندیمخود 

 ینکته ا یتا  .ینآختر و  یناولاز  ،عالم زنان یدۀس. است بهشت ۀملک ،مندختر  ینا گویدیمو 

چهتار   یتا  یستالگ  سه سندر  السالم یهعل ینحس امامو  حسن امام فرزندشدو  به یغمبرپ

و  بوستد یمت را  هتا آن دستت . کنتد  یعتب سلطان به که یتیرعمانند  ؛کندیم یعتب یسالگ

 یتام ق یتا و  ،حسن امام صلحمانند  ،ینندبنش خانهدر  خواه .نداامام مندو پسر  ینا گویدیم

 .  السالم یهعل ینحس امام جنگمانند  ،کنند

ماننتد   یاکلمته  یچهت بشر.  کل یشوایپ، مطلق یشوایپ یعنی یعرب اصطالحدر  هم امام 

 کته  گویدیم یاکلمه یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت ۀدربار طورینهمو  یستن یپرمحتو ،امام

 استت  ینا کلمه آنو  کند قبولرا  یفیتعر ینچن یک تواندینم یکس ،خودشانجز خدا و ه ب

َّ» : فرمایدیم که
 
َّی ََّّهللا ََّّنمَّا  یارتبته  چنتان  یک من یزهرا یعنی ،« اب  َّض َّغ ل ََُّّبَّغض َّی ََّّاَّو َّاه َّض َّر َّل ََّّرض 

از او  هتم خدا  ،شود یراض کسو از هر  کندیم غضب همخدا  ،کند غضب کسبر هر  کهدارد 

َّ » سحضرت زهرا  یفتعردر  جمله ینترکامل.  شودیم یراض
 
َّی ََّّهللا ََّّنمَّا َُّبَّغض  ی ََّّو َّاَّاه َّض  ر َّل ََّّرض 

 ،نشتده  بال هنوز  که یخانم یک یفتعردر  ،یمحتواز نظر معنا و  کلمه ینا .باشدیم«  اب  َّض َّغ ل َّ

 سزهترا   یفتواو  یرأ یپخدا در  یفتواو  یرأ گویدیم که است یاکلمه. است یمعظ یلیخ

 ،بشناستد  یبتد  بهرا  کسو هر  پسنددیم همخدا  ،بپسندد یخوب بهرا زهرا  کس. هر است

 استالم  یغمبرپاز  یشپ ،یغمبرانپ به یقتطب قابل جمله ینا. شناسدیم یبد بهاو را  همخدا 

 چشتم  کترد از خدا تقاضتا   یمابراه حضرت. گیردیم یرادا یغمبرانپخدا بر  یراز ؛یستن هم

را  یملکتوت  ینکعخداوند  .و بشناسد یندبب هست که چنانرا  کساو بدهد تا هر  به ینائیب

را هر جا و در هتر   کسداد. هر  یمابراه حضرت به دهدیم نشان انسان بهرا  ینشآفر کل که

، فوراً مردنتد  کرد یننفررا  هاآن .یدد یتمعصو  گناه حالرا در  یبعض .کردبود مشاهد  یحال

چنتد نفتر از   ع،  یمابتراه  یننفتر در اثتر   .کترد را دعا  هاآن ،یدد اطاعت حالرا در  یبعضو 

مانند  مناگر  .کن جمعرا  خودت یننفر بساط ،فرمودع  یمابراه بهمردند. خداوند  کارانگناه

ماننتد   متردم . ماندینم یباق ینزم یرودر  یکس ،کنمرا فوراً نابود  یکارگناههر  که باشمتو 

 یابتتدا در  .دهتم یم مهلت و کنمیممدارا  هاآن، با هاآن مهربانپدر  منهستند و  کودکان

 یمابتراه  حضرتخداوند بر  پس .کنندیم توبه یگرد سالچند  ،شوندیم گناه مرتکب یجوان

 اهلل ستالم زهترا   حضترت اگر  جاینا. در دانست مصلحت خالفاو را  هاییننفر .گرفت یرادا

و  ظتالم  ظلمنتواند  کهباشد  یمابراهو صبر و مدارا مانند  معرفتو  عقل درجاتدر  همیها عل

 واقتع ختدا   قبتول مورد  ،کنددعا  یاو  کند یننفر یکس بهجا یب ،کند تحملرا  کارگناه گناه



 

 

َّی َّ»  ۀجمل ینا پس .شودینم  چته  یستت ن یلخل یمابراه مقامو  شأن مناسب«  ااه َّض َّر َّل ََّّرض 

 ،ختودش  علماز  انسان یک محبت ۀخاطر به متعالخداوند  یراز ؛یگرد یامبرانپ بهبرسد 

 ؛کنتد ینمت  تنتزل خود  یعلم مقاماز  ،انسان ۀخاطر به. خداوند هرگز کندینمنظر  صرف

 طبتق و  کنندخود را با خدا جور  یستیبا مردم. یدنما یبتصورا  یانسان یک اشتباهمثالً 

 یفضع چهرا گر  هاانسان فکردهد و  تنزلخدا خود را  ینکها نه کنند حرکتاو  یهانقشه

و  حتب اگتر بتر متدار     یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت جاینا. در کند قبولباشد  اشتباه یا

 اشتتباه  یلیاردهتا م یا هایلیونمواحد از  یک یزانم به ،باشد داشته هاانسانبا  که یبغض

 دشتمن  یاباشد و  خارج اندازهاز  یاذره کهباشد  داشته دوستقدر را آن یکسمثالً  ،کند

 علتم خدا از  که یستن درست ،باشد داندیمخدا  چهآناز  یشترب یاذره کهباشد  داشته

 هتا انستان خود قترار دهتد.    یترضا مال زهرا را  غضبو  یترضاو  کندنظر  صرفخود 

 تنتزل ختدا ختود را    ینکها نه کنندخود را با خدا جور  ،یترقو  تکامل یقطردر  یستیبا

 بته خداونتد   کته  یمبگوئ توانیمینم پس. یدنما یقتطب هاانسان یرأخود را با  یرأدهد و 

و رضتا و   کنتد نظتر   صترف خود  حکمتو  علماز  ،دارد یغمبرپدختر  به که یمحبت یلدل

 یمابراه قضاوت ۀخاطر بهخود  حکمتو  علماز  که چنانآن .یدنما یگیریپزهرا را  غضب

 ستالم زهراء  حضرت که یمبگوئ است الزم پسنمود.  متوقفرا  یمابراهو  نکردنظر  صرف

 علتم بتا   آهنتگ  هتم  کته  استباال و واال  علمشانقدر آن یگرد ینمعصوم یاو  یهاعل اهلل

 چنتان را  هتا انستان . کننتد ینم اشتباهخود  غضبدر رضا و  یاذره. است متعالخداوند 

 پتس . کننتد یم غضب هاآنبر  یا شوندیم یراض هاآناز  .شناسدیمخدا  که شناسندیم

 یتد بگو اکرم یغمبرپ که است ینامانند  یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت یفتعردر  جمله ینا

 ینزمت  یرواز  یلتوئی ک یتک  سنگرا مانند  بزرگ یهاکوه کهدارد  قدرتقدر آن دخترم

 اهلل سالمزهرا  حضرت دربارهخدا را  رسول یفاتتعرنتوانستند  زمان مردملذا  ؛داردیمبر

زهترا و   بته  یغمبتر پ چشم یوقت گفتندیم. کنند قبول السالم یهمعلاطهار  ائمهو  یهاعل

 ختارج . دهدیم دستخود را از  یفکر توازن که شودیم یفتهفرقدر آن ،افتدیم ینحسن

گفتنتد   .شتناختند  مجنون ،نبوت یادعارا در  یغمبرپ ،یشقر کفار .کندیم یفتعراز حد 

 هاامامزهرا و  حضرت یفتعررا در  حضرت هم یغمبرپمعاصر  مسلمانان. است شده یوانهد

. خداونتد  کنتد یم یفتعراز حد  خارجو  شودیم اوالدش یفتۀفر یعنیشناختند.  مفتون

 عقل که یدهاآنیودشما  ،گفت یشقر کفار بهو  کرد یادآوری قرآنرا در  کلمههر دو  ینا

ختدا را   یول مقام که یدهست یادن یفتۀفرشما  گفت هم مسلمانان بهو  شناسیدینمرا  کل

 یتن ا پتس . کنیتد یمت  یبتکتذ  دخترشو  اوالدش یفتعررا در  یغمبرپو  کنیدینم قبول



 

 

 آدمو  عتالم  ۀادارو  یدنشتن و  گفتندر  یاذره .هستند مطلقه یتوال یدارا ،معصوم چهارده

ختدا   یجتا  یادنخدا. لذا در  مکتب شدگانیتترب یعنی ،هستند اهلل یاءاول. کنندینم اشتباه

 هاحساب .خواهند بود مردم سلطانو  حاکمخدا  یجا آخرتهستند و در  مردم یتترب یمرب

 : »اندموال گفته یفتعردر  کهچنان. ستهاآن دسته ب ،آخرت یزندگدر  هاعقابو  هاثوابو 

َّق َّ  کته  ستت هاآن دسته ب متعالخداوند  یسلطنت مدالو  نشان یعنی، « 189اِالنم َّو ََّّة َّنمَّال ََّّیَُّست 

 هایبهشتو  جهنم بهرا  هایجهنم که یندهاآن .شناسدیمخدا  که شناسندیم چنانرا  مردم

یَّع  َّو ََّّان َّأ َّ : »فرمتود  کته است  یناموال  یفتعردر  یگرد ۀجمل. برندیم بهشت بهرا  َّة َّر َّنَّش   م  َّل 

 یاو  یمهست درختاز  یک یعلو  من: فرمایدیم اکرم یغمبرپ که هم جمالت ینا .«190َّةد َّاح  و َّ

 جمتالت از  .متفتاوت و  مختلتف  یهتا درختاز  مردم یرسا یکنول ،یمهست درخت یک یوۀم

 :گویدیم یگرد جمالتو در  کندیم یرادا یطوب ۀشجر یفتعردر  که است حضرت آن یبعج

َّحمَُّل َّ»  َّمَُّد ََّّو ََّّیحم َّل ََّّنم ََّّک  . است من تن گوشتمانند  ،یعل یاتو  گوشت یعنی ،« 191یم  د ََّّنم ََّّک 

 و یعلمت  تفتاوت یگتران دبتا   الستالم  یهمعلاطهار  ائمه. است من بدن خونمانند  ،وت خون

  .دارند یتیترب

صتد   ،یتتربدر  یاو  خلقتدر  السالم یهعلاطهار  ائمه که دهدیم نشانابتدا  جمالت ینا 

 هست هم یادیز یثاحاد ،یفاتتعر ینا یۀحاشدارند. در  تفاوت مردم یرسابا  درجهو هشتاد 

 حضترت  یتف تعردر  یا. است یینعل ینتطاز  هاامامما  خلقت فرمودندالسالمیهمعل ائمه که

 ،بدهتد  من به سمانند زهرا  یدخترقرار بود خداوند  که یشب ،فرمایدیم اکرم یغمبرپزهرا، 

 بهشتت  یتان حورزهترا از   کته  دانستمو  کرد یمتقد من به ،آورد یبهشت یبس یک یلجبرئ

 یتف تعررا در  جملته  یتن اجتا   همه. یستن یائیدن یمعمول یعاد یهازن ینااز   یعنی ؛است

در  یکنولت  استت  انستان  صورتبه در ظاهر  چهاگر  یعنی ؛حورا یۀانس ،زهرا فرمود حضرت

 کته  انتد کترده  استفاده طورینا یفاتتعر ینااز  هایبعض. است بهشت یۀحور ،معرفتو  عقل

 ینتت طرا از  هتا آنخداونتد   .دارنتد  تفاوت مردم یرسابا  خلقتشان درالسالم یهمعل هاامام

 یتن ارا از  یگتران دو  یتده آفر ،استت  بهشت خا  یگرد یرتعب به یا یینعل ینتط که یخاص

 پتس  .یتده آفر یتا دن لجنو  یالرا از  مردمخدا  ،قرآنبرابر  یگرد یرتعب به یاو  یادن یهاخا 

 یتا و گوستفند   گرگ تفاوتمانند  ،خلقتدر  تفاوت .دارند تفاوت یگراندبا  خلقتدر  هاآن

 یتدا پ اختالف هم اعمالو  افکارند قهراً در امختلف خلقتدر  چونو آهو.  پلنگ تفاوتمانند 

 داللتت باشد  ینچناگر  یکنول ،از آهو پلنگ کارو  یستن  ساخته پلنگآهو از  کار. کنندیم
                                                           

 102، ص1علل الشرایع، ج  -189 

 231، ص 2مستدرک علی الصحیحین، ج  -190 

 296اقبال االعمال، ص  -191 



 

 

را  یکست ختدا هتر    .ندارنتد  ینقشت خود  شقاوتو  سعادتدر  هاانسان ینکهابر  کندیم

 ،سعادتو  شقاوت پس. آفریندیم یدسعرا بخواهد  کسو هر  کندیم خلق یشق ،بخواهد

 یشتق را  یانستان خداوند  که است ینهم هاظلم ینتربزرگ یطرفو از  خداست دسته ب

 بهو او را  کند خلق یدسعرا  یانسان یاو  بوده یشقچرا  کهببرد  جهنم بهو او را  کند خلق

 پلنتگ و  گترگ چرا  کهببرند  جهنم بهرا  یپلنگ یا یگرگ که است یناببرد. مانند  بهشت

 .  است بوده یخوب یوانح چه کهببرند  بهشت بهرا  یآهوئگوسفند و  یاو  انبوده

 شتناخته  ظتالم و ختدا   خداستت  دستت ه بصددرصد  ،یفیتک ینابا  جهنمو  بهشت 

 داشته یائیگو زباناگر  ،پلنگو  گرگ.  بوده گرگچرا  که کند عذابرا  یگرگ که شودیم

 یگنتاه  چته متا   ،یتدی آفر پلنتگ و  گترگ تو ما را  ،خدا یا که کنندیم اعتراض ،باشند

اطهتار   ائمه مذهبلذا در  .کندیم یداپ یتمحکومندارد.  یمنطق جوابخداوند  ؟یمداشت

 بته  مربتوط  ،ستعادت و  شقاوت کهدارند  اییدهعق ینچنها مذهب جبریالسالم، یهمعل

 ائمته . استت  شتده  شناخته محکوم یدیعقا ینچن یک .یتترب به مربوط نه است خلقت

 نته  ،تولد هنگام هاانسان. خلقت نه است یتترب به مربوط ،شقاوتو  سعادت فرمایندیم

 بلتوغ  سن به کهآن. بعد از مؤمن هم نههستند  کافر نه، یدسع نه شوندیم شناخته یشق

 کته قترار گرفتنتد    باطلو  حق یشنماشد و در برابر دو  یدارب شعورشانو  عقل ،یدندرس

ه بت  یگتر د یمربو  کندیم یتقوو  یمانا مکتب به دعوترا  هاآن یغمبرپ نامه ب یمرب یک

و  مکتتب دو  یتن ااز  یکی انتخاببعد از  ،کندیم گناهو  کفر به دعوترا  هاآن یطانش نام

از  یکی انتخابو  شوندیم شناخته مؤمن یا کافر، یطانش یاو  یغمبرپ دعوت قبولبعد از 

را  حتق  ۀکلمت  یوقت انسان. است انسان دسته ب ،باطلو  حق قبول یعنی ،مکتبدو  ینا

 ،بینتد یمت را  باطلو  حق ۀچهردو  ،در برابر خود که یزمانو  کند قبول یستیبا ،شنودیم

 مکتتب  یستتی با ،السالم یهعل یعل یگرد طرفقرار گرفتند و در  هایهمعاو طرف یکدر 

اگر  انتخاب. بعد از است انسانبا  انتخاب ینا .برود حق اهل طرف به. کند انتخابرا  حق

 ،یمرفتت  گناهو  کفر مکتب بهو اگر  شویمیم ساخته مؤمن ،یمرفت یتقوو  یمانا مکتب به

 ینب ۀفاصلاند. شما سازنده یهامکتب دانشمندانو  هامکتب یراز ؛شویمیم ساخته کافر

را با  یزیونتلو یوراد ینب ۀفاصل یا ،یریدبگرا در نظر  آهن معدن یهاسنگو  یماهواپ یک

 حساب کاسه نه .ندارند یتیخاص یچه ،هستند مس کهیناجز  مس یهاسنگ. مس سنگ

 یتار اختدر  متس  ستنگ  همتان امتا   ؛یزیونتلو نه ،یوراد نه ،یمس نه .بشقاب نه شوندیم

 تمتام و  شتود یمت  ستاخته  یزیتون تلوو  یتو راد صتورت  بته  هتا آن مکتبو  دانشمندان

از متادر   که یوقت یزن هاانسان. استو ساز  ساخت ینهم به مربوطدارد  که هائییتخاص



 

 

 هتا مکتتب  یداستات  بته و  شوندیم مکتبوارد   .اندمس یا آهن سنگمانند  شوندیممتولد 

و  یمتان ا مکتتب و در  شوندیم ساخته کافر هاانسان ،گناهو  کفر مکتب. در شوندیم سپرده

و  یمانا یداساتو  سازندیم کافررا  انسان ،گناهو  کفر یداسات .شوندیم ساخته مؤمن ،یتقوو 

 کته  مکتب ینا یداساتو  است یامبرانپ یند کهخدا  مکتب. سازندیم مؤمنرا  انسان ،یتقو

ختدا و در   یتوالدر  انسان یوقت. کنندیم یتترب مؤمنرا  هاانسان ،هستند فرشتگانخدا و 

او را باال  کماالت یرساو او را  معرفتو  عقل ،او را فکرخداوند  ،شودیماو وارد  یتترب مکتب

 بته  ،شتود  گناهو  کفر مکتبو اگر وارد  باالتر هاآنشود و از  فرشتگانتا مانند  بردیمو باال 

 .شودیم ساخته ینا عکس

 دوستخدا را  مکتب یکیو  کافر یگریدو  است مؤمن یکی کهو سازها  ساخت ینا پس 

در  هتا انستان . خلقتت  بته  مربوط نه است یتترب به مربوط ،را یطانش مکتب یگریددارد و 

 ،اعمتال و  افکتار  یرمست در  یکنول ؛شوندیم خلق یکنواختهستند.  یمساو یابتدائ خلقت

 . شوندیم یتترب یدسع یا یشق

شجر  کلمات. هر جا کندیم شجره به یرتعبها و خانواده هاانسانخداوند از  یرمس ینادر  

َّرَُّج َّالشم َّو ََّّجمَُّال نمَّو َّ» : فرمایتد یمت . خداوند است شده انسان به یرتعب ،شده استعمال قرآندر 

 امتام  کلمته  یتن ا یتف تعردر  .کنتد یمت  ستجده خدا را  درختو  ستاره یعنی ،« 192ان َّد َّسجَُّی َّ

 جتا  یک یا ،مؤمنو  پا  یهاخانواده ،شجرههستند و  یتهدا یهاستاره، ستاره ،فرمایدیم

 یبهط ۀشجر ،فرمایدیم یرتفسدر  السالم یهعل امام .یثهخب ۀو شجر یبهط ۀشجر ،فرمایدیم

 ۀستور . خداونتد در  193هستتند  یته ام یبن ،یثهخب ۀشجراو هستند و  یتب اهلخدا و  رسول

ََّّة َّون  لعَُّال ََّّة َّر َّج َّالشم و َّ»  :فرمایدیم یلاسرائیبن ََّّهَُّی دَُّز َّی َّاَّم  ف ََّّمهُفَُّّو َُّن  َّو ََّّرأ ن َّالُق  ِف 
 
 ،« 194یا َّب  ک ََّّاان َّی  غَّطََُّّلمَّا

ختود   گنتاه و  کفتر بتر   ینکته اجز  ترسانیمیم یتمعصو  گناهاز  چهرا هر  ملعونه ۀشجر ینا

 .برندینم یابهره ،شوند بزرگ یانطغ آن مرتکب عاقبتو  یفزایندب

 

 :شوندیم شناخته زقوم و یطوب ۀشجردو  به ،یتترب و علم یرمسدر  هاانسان
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 یبترا  چه. گر 195عاشورا فاجعه ،یرکب یانطغو  شده یهام یبن به یرتفس ملعونه ۀشجر 

 یکنولت  ،اندکرده یمعرف مصداق عنوان بهرا  یهام یبنرا و  رسالت ۀخانواد ،شجرهدو  ینا

 یثیحتد  یکدر  اکرم یغمبرپ. یستن خانوادهدو  ینا بهندارد و منحصر  هاآن به اختصاص

و  حستن  امتام و  استت  یبهط ۀشجر ۀشاخ ،یعل .هستم یبهط ۀشجر اصل من فرمایدیم

 یتمام 196ند.ادرخت ینا یهابرگما  دوستانو  یعیانشند و ادرخت ینا هاییوهم ،ینحس

 ،کننتد یمت  یهتشتب  یعتطبمظاهر  بهرا  هاانسان یعنی ؛است یهتشب باباز  یفاتتعر ینا

را  هتا انستان  ختوب بتد و   یکنولت  ،شناستند یمت  خوبرا  یعتطب خوب، بد و هاانسان

دار ختار  یهتا درختثمر و  یب یهادرخت کهطور همان ،فرمایدیم جن ۀسورخداوند در 

 یهتا کتوره  هاآن یلۀوسهب که خوردیم آتش ۀکوردرد ه ب فقط ،و شور دارد تلخ یوۀم که

 ،و ظتاهر دارنتد   یتب ط هتای یوهم کهو ظاهر  یبط یهادرخت یکنول ؛گردد روشن آتش

منتد  بهتره  ثمراتشتان تا از  کنندیم حفظرا  هاآن مردم .شوندیم واقع هاانسان مخدوم

 یهتا درختت مانند  یموذ یهاانسان وثمر یب یهادرختمانند  ثمریب یهاانسانشوند. 

َُّک َّف ََّّون َّطَُّاس َّالق َّاَّممَّأ َّو َّ : »فرمایدیم .جهنم هستند یزمه کهند اردخار  یعنی ،« 197با َّط َّح ََّّّنم َّه ج َّل ََّّوان

 کتتاب در  ختوب بد و  یهاانساناز  پس. نداجهنمیزم همختار و خود یرأخود یهاانسان

تتا   یختار یابتدااز  هاانسان یتمام. است شده زقوم درختو  یطوب درخت به یرتعب یاله

 ،متعالخداوند  قضاوتدر  ،یامتق. روز یمانا ۀشجرو  کفر ۀشجر ؛انددو شجره فقطانتها 

 یتدا پ یتلغو هایغربو  هایشرق یا یدهاسفو  یاهسو  هایافهقو  شکلو  ینعناو ینا یتمام

 شده شناخته یلقاب آن اصل که ظلمو  کفر ۀشجر. ماندیم یباق یماناو  کفر فقط .کندیم

 درخت یاو  گناهو  کفر درخت اصلاو را  یول است آدمفرزند  ،یلقاب ینکهابا  .آدم نه است

 کهشد  شناخته مؤمن یزماندر  آدم. یتقوو  یمانا درخت اصلرا  آدماند و شناخته زقوم

شتد   شتناخته  کفر ۀشجر ۀاصل یزماندر  هم یلقابنمود و  قبولرا  یاله دعوت. کرد توبه

 کفر نهال یۀاول ۀاصلدو نفر  ینارساند و  قتل بهرا  یلهاب برادرش ،و حسد حرص یرو که

و  یاءانبمانند  یئهاانسان ،یلهاب ۀشجرتا انتها. از  یختار یابتداشدند. از  شناخته یماناو 

 یبنت و شتداد و   فرعونمانند  یئهاانسان ،یلقاب ۀشجرو از آمدند  وجودبه ینمؤمنو  ائمه

 ،کشتت  ۀشتجر  آن. اندشده شناخته یزمانما و در هر  زماندر  گناهو  کفرو مظاهر  یهام

و  آموزندیم هاآن بهو  کنندیم یتتربرا  آنافراد  ،یاطینش یعنی. است یسابلو  یطانش
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و  کننتد یم یتتربرا  هاآنخدا  یاءاولو  ینمؤمنباز  که است یلهابو  آدم کشت ،یطوب ۀشجر

 . رسانندیمثمر  به

ختدا را و   یتن دختدا و   راه کهآنبعد از  ،هستند مؤمنو  پا  یهاانسان که یبهط ۀشجر 

نور  بهرا  هاآن دل. خداوند گیرندیمخدا قرار  لطف شعاعدر  ،کنندیم انتخابخدا را  مکتب

 یاعمتال  هتا آن امثتال و   یتتربو  یتهداو  یقتوفمانند  یکلماتو  کندیم روشن ،یمانانور 

 یدارا کته  یانستان  .گرددیمخدا ظاهر  بندگان فکرو  قلب سازمانخدا در  ۀاراد به که است

از  انستان  ینا .شودیم اضافه انسان به ،دعوت قبولبعد از  یمانا روح یناو  است یمانا روح

 روشن یویرادمانند  درست .کندیم یداپ تفاوت کافر انسانبا  درجهصد و هشتاد  یرواننظر 

 بترق نور  بهمجهز  ،یوراد ینا یکنولهستند  یمساوو ساز  ساختاز نظر  .خاموش یویرادو 

 ،متؤمن و  کتافر  ینب تفاوت. استمرده . ندارد برقنور  ،یوراد آنو  است زندهو  روشن ،است

 ،یمتان ا راه انتخابو  دعوت قبولبعد از  یروشنائ یناو  است قلب یکیتارو  یروشنائ ینهم

 کتافر و  مؤمن ینب تفاوت ینا پسمادر.  رحمدر  یا دعوتاز  یشپ نه شودیم اضافه انسان به

 مربوط نه است یتترب به مربوط ،اندشده شناخته یثهخبو  یبهط درخت نوعدو  عنوان به که

 یزمتان تا  شودیم شروع است دعوت قبول همان کهصفر  نقطهاز  هم یتترب یناو  خلقت به

را مظتاهر   هاآنخدا  کهند امعصوم چهارده ،مطلق کمال  یقمصاد. رسدیم مطلق کمال به که

 که یثهخب ۀشجر طرف آنو از  دادهقرار  آخرتخود در  حکومتو  یادنخود در  یتترب کامل

 بته  متوستل  ،رقابت ینهم اساس، بر کنندیم رقابت یتقوو  یمانا اهلبا  ،یختارجا در  همه

 یبنت و شداد و  فرعونمانند  یکامل یهانمونه هاآنو از  شوندیم یتمعصو  گناهو زور و  ظلم

 یتمعصت و  گناهو زور و  ظلم افتخاراتشان یتمام کهما  زمان یهاانسانو  هاآن امثالو  یهام

را  آنخداونتد   کته  شوندیم یاهسته یهاآتش ساخت به موفق عاقبتوجود دارند و  ،است

 ینآختر  ،و زور ظلم همه ینا ،آن یۀحاشو در  یاهسته آتش ینا. است یدهنام 198یکبر آتش

 حکومتت  یدایشپ باالخرهو  هاآن فرهنگو  ینمؤمنو  یتقوو  یماناو  است کفر ۀشجر ۀثمر

ختدا   رستول  کته  جتا یتن ادر  پتس . است یمانا ۀشجر ۀثمر ینآخر ،السالم یهعل قائم امام

 ؛کنتد یم یمعرفخود را  یتب اهلخود را و  یتترب ،یمهست شجره یک یعلو  من ،فرمایدیم

ثمتر   بته  یالهت  یضفت  ۀافاض شعاعو در  یتقوو  یمانا مکتبنفر در  چهاردههر  یقتاًحق یراز

 دوستتان و  یعیانشت هستتند   شتجره  یک ،یدندرس مطلق کمال به که هاآن پس. اندیدهرس

هستند. شتداد   هاآنوجود  ۀشجر برگو  شاخ ،کنندیم استفاده هاآن مکتباز  که هم هاآن
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و  شتاخ  ،کارانگناهو  کفار یرساهستند و  شجره یک هم هاآن امثالو  یهمعاوو  فرعونو 

 یتام قبتا   که است یبهشت یزندگ ،یبهط ۀشجر ۀثمر ینآخر. باشندیم هاآن شجره برگ

 ،استت  شتده  یتده نام زقوم که هم یثهخب ۀشجر ۀثمر ینآخرو  شودیم شروع زمان امام

 .شودیم افتتاح کفار یلۀوسبه که است یجهنم یزندگ

 استالم  یختتار را در  الستالم  یهعلموال  خالفتو  یتوالصددرصد  که یمسائلاز  یکی 

 یستن از  هاآنمسلم همه ،اتفاق به که است اکرم یغمبرپاز  یباز ۀجمل ینا ،کندیم یتتثب

 ضتبط و  ثبتت  هتا کتاب همهو در   اندکرده نقل یاجمله ینچن رسول حضرتاز  ،یعهشو 

 یتوضتع  ،برونتد  تبتو   جنتگ  بته  کردند یداپ یتمأمور حضرت که یموقع. است شده

 السالم یهعل یعلو  یغمبرپ .کنند کودتا اصطالحبه داشتند  یمتصم کهبود  یطور ینمنافق

 صتالح  اکترم  رستول  حضرت .ینندبنش حکومتدر مسند  خودشانبردارند و  یانمرا از 

برونتد. در   جنگ یدانم به خودشانبنشانند و  ینهمدرا در  السالم یهعل یعل کهدانستند 

 هتم  حضترت شتد و ختود    یادز السالم یهعل یرام حضرت یهعلبر  یغاتتبل هم رابطه ینا

 بته  یغمبتر پ همتراه  که دهندینم اجازه یشانا بهخدا  رسولچرا  کهبودند  ناراحتظاهراً 

 خواهتد ینمت  یتا  داندینم یقالرا  یعلخدا  رسول گفتندیم ینمنافقبروند.  جنگ یدانم

 شتده  یطور یغمبرپ زماندر  اواخر  یتوضع یقتاًحق یراز ؛او بدهد به یافتخار ینچن یک

افتخار  آناز  یتمحروم ،شرکت عدمافتخار بود و  یلیخ ،جنگ یدانمدر  شرکت کهبود 

در  جنتگ  یدانمدر  دارم دوست !اهلل رسول یا ،کرد عرض رابطه ینا. در شدیم شناخته

َّ» : کهفرمودند  حضرت جاینادر  شوم یدشهخدا  راهو در  باشمشما  خدمت
 
لََّّین ة َّالدَّنمَّف  ا

ََّّصلحت َّ
 
ََّّلمَّا َّب ََّّوأ ََّّب  ََّّ،ک 

 
َّم ََّّکونَُّت ََّّنأ َّ ب َُُّ َّاَّممَّا ِون َّه ََّّنل  َّم َّب ََّّیّن  ََّّ،مویسَّنم ََّّا

 
مَّأ ََّّلمَّا مَّن َّلََّّ َُّن  ،«199یع د َّب ََّّیب 

اگر  ینهمد .تو یلۀوسبه یا من یلۀوسبهمگر  یستن اصالحو  دوام قابل ینهمد ،یعل یا یعنی

 سقوط یمعنا به زمان آندر  ینهمد سقوطو  کندیم سقوط ،بماند یخالو تو  مناز وجود 

در  هتا آن یلۀوست بته  ینهمد ،داشتند کودتاقصد  که ینمنافق شودیم معلوم. است اسالم

 جتا ینادر  .یرندبگها را جلو توطئه وموال باشند یستیبا که بود گرفتهقرار  سقوط معرض

 یموست  وقتهر  که یباش یموس یبرا هارون مثل من یبرا یندار دوستمگر تو  ،فرمود

 یتن ا یدار هتارون بتا   که یفرق. نشاندیمخود  یجارا  هارون برادرش ،رفتیم یجائ به

 بلکه ؛یستن  نبوت منبعد از  یکنول یگرد یغمبرپ ینجانشبود  یغمبریپ هارون که است

 .شوییم من ینجانش ،یهستخدا  حجتو  یولتو 
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بعد  دوم یتشخص یفتعر یبراتا انتها  اسالماز ابتدا ظهور  یثحد ینا ۀنمون یادزقدر هچ 

و  روشتن  دالئلاز  یکی پس. است شده یلتکم خم یرغددر  که آمده وجودبه اکرم یغمبرپاز 

 یشترب جماعتو  سنت اهل کتبدر  که است یثحد ینهم ،موال بالفصل خالفت یبرا یحصر

 . یعیانش کتبتا  شده ثبتو بهتر 

 ینعمت یک نبوت. است نبوت ختم دالئل ،است الزم آن یحتوض که یگرید مطلب جاینا 

 رحمتت  یمجار کدامهر  یغمبرانپو  رسدیمخدا  بندگان به متعالخداوند  جانباز  که است

مسدود گردد و  برکتو  رحمت یمجار ینا که شودیمچطور  .خدا هستند خلق یسوهبخدا 

 ؟یستناو  یوجود برکاتخدا از  بندگان یتمحروم یمعنا به نبوت ختم یاآ ؟کند یداپ خاتمه

 یغمبتر پبعد از  ،رحمت یمجار ینا که شودیمچطور  ،برکتندو  رحمت یمجار ،یغمبرانپاگر 

 ؟کنند یداپ یتمحروم یغمبرپ یک یوجود برکاتاز  ،یندهآ یهاانسانمسدود گردد و  اسالم

 یغمبتران پ یوجتود  برکاتخدا از  بندگان یتمحروم یمعنا به یاآ ؟یستچ نبوت ختم یلدل

   ؟دارد یگرید یمعنا ،ختم ینکها یاو  است

 یتف تعر شتدن  تمتام و  شدنآخر  یمعنا به یعرف یراتتعبرا در  یزیچهر  ختم گرچه  

 ۀدور یعنی ،گیرندیم ختماو  یبرا رودیم یادنو از  رسدیمآخر  به کهنفر  یکعمر  ،کنندیم

 .صتنعت  یتک  شتدن  کامتل  یمعنا به. است یلتکم یمعنا به ختم یول ،شده تماماو  یزندگ

 یزهتای چو  علتم  یتک و  کتتاب  یک شدن کامل یمعنا بهو  ساختمانو  راه یک شدن کامل

 اضتافه  یتا منهتا   یاذره که شودیم یلتکم چنانآن ساختمانو  صنعت یک که یوقت. یگرد

 یاذره که شودیم یلتکم چنانآن یکتاب یک یاو  است یلتکم ساختمان ینا ،کندینم قبول

 باشد. ناقص کتاب آن که است الزم اضافه یصورتدر  یراز ،ندارد اضافهمنها و 

 یتف تعرباشتد. در   داشتهزائد وجود  یاجمله یا اییهآ کهدارد  الزممنها  یصورتدر  یاو  

 یزیچ ،کامل شخص یا کامل یئیش گویندیم. کنندیم یفتعر جورینارا  کامل یشئ، فقاهت

 ،منهتا شتود   هستت  چهآناگر از  یاو  است یوبمع ،شود اضافه هست چهآناگر از  که است

 ناقص ،شود کم یزیچ. اگر پذیردینم یکم یا یادیز که گویندیم یزیچ به کامل. است یبع

 الزم ،قامتت و قتد و   یافته قو  شکلاز نظر  انسان. مثالً است ناقص ،شود یادز همو اگر  است

ماننتد   ؛استت  یتب ع یتن ابر  اضافه یزیچو  است شده خلق کهباشد  یفیتک ینهم به است

 یانقشته هتر جتور    باشتد.  داشته انگشتچهار  که یدست یا داشته انگشت شش که یدست

 یتا منهتا   ،موجود باشد خلقت خالف نقشه آناگر  .استباشد بهتر  ینچن انساناگر  بکشند

 . است یوبمع ،باشد داشته اضافه



 

 

 متعتال خداوند  یتتربو  یمتعل یهابرنامهخدا  یند. است شکل ینهم به همخدا  یند

 آنرا بتر متدار    هتا انستان  کته  استت  یتن ا متعالخداوند  یتتربو  یمتعل یمعناو  است

 متعتال پستند خداونتد    کته  چنانبرسند.  مطلق کمال بهتا  دهدیم یمتعل و پروراندیم

لغتو   آموختته  هتا آن بته  چهآن یاو  یاموزدب هاآن به یاکلمهنباشد  الزم یگرد که باشند

 بته  معلومتات را از صتفر   انسان ،است متعالخداوند  یتیترب برنامه که اسالم یند. یدنما

 هتم  انستان  ،ختدا بدانتد   چههر  که شودیم چنان عاقبت. رساندیم معلومات نهایتیب

از  یامستئله  بته خداونتد او را   یستن الزم. داندیمخدا  ،داندیم انسان چهو هر  داندیم

باشتد.   اشتتباه در  یتا باشتد   جاهل که کنندیم یتهدارا  یکس یراز ؛کند یتهدا مسائل

 برطترف از وجتود او   بتزرگ  یا کوچک ینادانو  جهل ،رسدیم مطلق کمال به که یانسان

 ،متعالخداوند  مقدس ذات شناختدر  یاو  آدمو  عالم خلقت شناختدر  یاذره .شودیم

او واگتذار   بته را  یزنتدگ  یتمتدبر و  یریتمتد را،  یزندگ مقرراتخداوند  .ندارد مجهول

 بته  یاجاحت .فهمدیمو  داندیمرا  یزچ همه. یسخودنوو  خودکار شودیم یانسان .کندیم

 یتدایش پ یعنتی  یغمبتر پ معراج. است اکرم رسول حضرت معراج یمعنا یناندارد.  یمتعل

. واستطه  بتدون  یممستق ۀرابط یدایشپو  متعالبا خداوند  شدنو روبرو  یالهلقاء  حالت

اند اند و نتوانستهنداشته معراج ،اسالم یامبرپاز  یشپ یغمبرپو چهار هزار  یستبو  یکصد

 ینچنت  یک به که یکسبگذارند. تنها  مردم یاراختو در  یرندبگرا از خدا  یاله کامل یند

و  ینتده آو  گذشته علوم که  داده یکتاباو  به. خداوند است اسالم یغمبرپ ،یدهرس یمقام

. شتما  استت  شتده  ختم .شده نگاشته کتاب ینادر  هست چهو هر  یکلو  یجزئ یقحقا

و استتعداد ماننتد    علتم و  مرتبته و  مقاماز نظر  درست یایدب یگرید یغمبرپ یدکن فرض

 استالم  یغمبتر پ کته  یتاورد ب یعلمت و  یحکم چه یا اییهآ چه یغمبرپ ینا .اسالم یغمبرپ

 . ننمودهباز  اسالم یغمبرپ که کندباز  مردم یرو بهرا  یدر چه یاو  است یاوردهن

 ،آورده یغمبتر پ چته آنبر  یاکلمه یک یغمبرندپ ینجانش کهالسالمیهمعلاطهار  ائمه

 کته  یستت نباشد  کرده اشتباه یغمبرپ که اییهآو  یاکلمه یک یاو  کنند اضافه کهندارند 

 ۀسور یهآخداوند در  که است یفیتک ینهم به اسالم یند. لذا کنند برطرفرا  اشتباه آن

ّ َِّ ََّّةَُّم َّلک  ََّّتممَّت َّ و َّ : »فرموده انعام َّب از نظتر   ،یتن د یتن او  کتاب ینا یعنی، « 200دل َّع ََّّدقا َّو َّص ََّّک 

 اختالق و  یاجتماع عدالتو از نظر  است یلتکم معارفو  علوم یانبو از نظر  یقحقا یانب

 آنباشتد و   یدمف جامعه یبرا که یاوردب یقانونو  قاعده تواندینم یکس. است یلتکم هم

 یبترا  کته  کنتد  یتدا پ یدستورو  حکم تواندینم یاباشد  یاوردهن اسالم یغمبرپرا  قانون
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بخوانند  درساگر تا ابد  هاانسانباشد.  نکرده یمتحررا  آن اسالم یغمبرپمضر باشد و  انسان

 مکتبو  اسالم کتاباز  که رسندینم یجائ بههرگز  یرندبگ یادرا  اییهآو  یاصفحهو هر روز 

 یمهستت  یگرد مکتب. در انتظار یمرساندآخر  بهرا  دانشگاه ینا یندبگوو  یافتندبجلو  اسالم

و  معتارف و  علتوم از نظتر   استالم  یتن د. یاموزدبما  به یگرید کتاب یایدب یگریداستاد  که

 کته وجود نتدارد   یعلم یگرد. است متعالخداوند  علمبرابر  ،دستوراتو  احکامو  هاحکمت

 پتس  .یتد بگو مردم یبرارا  نگفته علم آن یایدب یگرید امامو  یغمبریپ ،باشد نگفتهخداوند 

 یمعنتا  بته  بلکه ،یستن یغمبرپ یک یوجود برکاتاز  مردم یتمحروم یمعنا به نبوت ختم

 هتا آن یتار اختبخواهند بدانند در  چههر  مردم که است معارفو  علوم یلتکمو  یند یلتکم

َّیش الناس201َّ،ی َّات َّه  ک ََّّةَُّاع َّالسم و ََّّان َّأ َّ» فرمودنتد:   اکرم یغمبرپ یثیحد یک. لذا در گیردیمقرار 

 یکتدیگر  بته  انگشتت دو  ینا یا دستدو  ینامانند  یامتقو ظهور  من یعنی ،«202یقدمَّعل

 ۀدور کته  یامتت ق یعنتی  .شتوند یمت محشور  من کتابو  من یند یرمسدر  مردم. یمامتصل

 هتا انستان  هتم  یامتت ق آندر  ،رستاند یم مطلق کمال بهرا  هاانسانو  است یتبشر تکامل

 هتم و  یاستت دن یزندگ یلیتکم ۀبرنام همندارند.  یگرید یغمبرپ یاو  یگرد کتاب به یاجاحت

 شتناخته «  ینالد یوم»  عنوان به ،یامتقمنظور روز  ینهم به. آخرت یزندگ یلیتکم ۀبرنام

ثمتر   بته خود را  یزندگ اسالم یند خطو در  شوندیم زنده مردم که یروز یعنی ؛است شده

ختود   امتوات  بته  کته  استت  یقتت حق ینهم یانب هم یتم ینتلقاز اسرار  یکی. رسانندیم

وارد  ائمته  مکتتب و  استالم  مکتب بهو  یداشده خارج کودکانه یباز یدانمشما از  گوئیمیم

 ینتلقت  یتت م بته  راالستالم یهمعلت اطهتار   ائمهو  یغمبرپ نامخدا و  کتاب یک یک. یداشده

 یتن ا یتمام ،شود زنده یامتق یادر قبر  ینکها محض به .استمانند نوار  ،یتم بدن .کنندیم

لتذا   .شتود یم خارجقبر  ازالسالم، یهمعلاطهار  ائمهخدا و  نامه ب .رسدیم گوشش بهصداها 

 باشند.  داشته یاجاحت یگرید یند به مردم که. انتها ندارد است یابد یند یکاسالم 

 یتدا پ یآگتاه  تبو  جنگ به حرکت هنگام که استبزرگوار  ینا یشفرما چهارم مطلب

 قتتل  بته را  حضترت  آن یوصّت و را  حضرت آن کهدارند  یکودتائ نقشه ،ینمنافق که کردند

 یاطعمته دهند. تنهتا   یلتشک خودشان یارانو  خودشان زعامت به یحکومت یکبرسانند و 

 کمتتر  متؤمن  یتر غو  مؤمن یهاانسانو  گیردیمقرار  رقابت معرضدر  یختارجا در  همه که

 ۀمستئل  ،کننتد واگتذار   اهلش بهرا  طعمه آنو  کنند خارج رقابت یرۀداخود را از  توانندیم

 یستو بته  حرکتو  امتحانو  تجربه یرمسدر  کهدارد  یاتروا یبعض. است حکومتو  زعامت
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 یآرزو بته  کته  شوندیم یوسمأ هاآدمو  کندیم یداپ یتلغوو آرزوها  یدام یتمام ،یریپ

 هتا انستان  هتم احتضتار   حتال در  یحت که حکومتو  زعامت یآرزوجز ه ب ،خود برسند

 ختارج  انسان فکراز  که یدیام ینآخراند . لذا گفتهکنندنظر  صرفصددرصد  توانندینم

 .است یاستر حب ،شودیم

 یکتدیگر بتا   هاانسان. یمهست رقابت یناجا شاهد  همه یختار طولدر  یلدل ینهم به

. بتا  یندبنشت  حکومتت در مستند   ختودش بزنتد و   عقبرا  یگرید یکی کهدارند  رقابت

در مستند   خودشتان بزننتد و   عقتب را  هاآن کهدارند  رقابت همخدا  یاءاولو  یغمبرانپ

 یتامبران پاز  یبعضت  یدشا که است یبعجو  یدشدقدر آن رقابت ینا .ینندبنش حکومت

وارد  یمانستل  حضرت داستان. در کنند خارج رقابت ینا یرۀدااند خود را از نتوانسته هم

 کته  یبتی عجو  یمعظ قدرت .قرار گرفتند قدرتو  عزت اوجدر  که یشانا که است شده

 آن وقت. هر داشت اعظم اسمرمز  کهداشتند  یانگشتراو بودند.  اطاعتدر  هم یواناتح

 دشتمنان  دلدر  وحشتت و  رعتب  یموست  یعصتا مانند  ،گرفتندیم دست بهانگشتر را 

 یقدر همرا  یمانسل کهشد  واجب. بر خداوند شدندیم یمتسلباال  دست همهو  افتادیم

َّن َّامیل َُّس اَّن  تمَّدَّف َّق َّل َّو َّ»: فرمایدیمخداوند  رابطه ینادر  !شدهغرور  بهچرا مبتال  که کند یبتأد

َّع ََّّاین َّلق َّأ َّو َّ . یمنمتود  یتب تأدو  یشآزما همرا  یمانسلما  یعنی ،«203ب َّان َّأ ََُّّثّ َّدا َّس  ج ََّّ  َّّی َّرست َّکََُّّل 

 زمتان  آن. در یتم دادقترار   یجتاهل قلتدر   یتک  یتار اختاو را در  سلطنتو  قدرت تخت

 یتاد ز یلتی خو  انتد کترده یمت  یزندگ هاآنیاببغالباً در  کهرا  یقلدرو  خشن یهاانسان

 کته را  یابانیب یهاانسان یتمامداود  بن مانیسل. اندیدهنام یود ،اندآمدهیمسلحشور بار 

روز  یکخود درآورد.  اطاعت بهمسخر خود نمود و  ،بودند شده شناخته یودو  جن نامه ب

تا وضو  درآوردهخود  دست، انگشتر خود را از  بوده یگرد عمل یا گرفتنوضو  حالدر  که

 ،استت  شتده  خوانده یود نامه ب که یدهنخراشما  اصطالح به قلدران هماناز  یکی .یردبگ

را از  یسلطان تختو  تاج ینکها مثل .گرفت دست بهو  برداشترا  یمانسلو انگشتر  یدپر

 یمیعظ ۀجاذب یاو  اعظم اسمانگشتر رمز  آن ینکها به. نظر کنند کنارو او را بر  یرندبگاو 

 کتار از  یمانستل شدند.  یمتسل هاانسان یتمامو  نشست یمانسل تخت یرو یود ،داشت

 پناهنتده جداً  .شد یکارگر بهخود مبتال  معاشامرار  یبرااند گفته که یجائشد تا  برکنار

 یتر تعب یتو د آن. خداوند از است کرده یداپچرا غرور  که کرد توبهشد و  متعالخداوند  به

 یبر ،یماناو  علمو  یانسان صفاتاز  یقتاًحقو قلدر  کافر یهاانسان یراز ؛کندیمجسد  به

 بته  یتر تعب ،قلتدر  انسان آن. خداوند از پرورانندیمخود را  یوانیح صفات فقط .هستند
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َّع ََّّاین َّلق َّأ َّو َّ» : فرمایدیم کندیمجسد   یتک  بته را  یمانسل تختو  تاج یعنی ،«دا َّس  ج ََّّ  َّّی َّرس ت َّکََُّّل 

 هم یمانسل ۀتوب. کرد توبه یمانسلو بعد  یمنمود برکنار کاررا از  یمانسلو  یمسپرد مجسمه

 یصبر کمرا بر اثر  یونسابوالبشر. خداوند  آدم ۀتوبمانند  یابود  یغمبرپ یونس ۀتوبمانند  هم

خدا  یرتقدو  یبدأتبه  .فرار نمود هاآن ۀجامعو از  کرد یننفرخود را  امت  ،داشت که یصبر

 کته شد  یهتنب یبترت ینا به هم یمانسل. یدگردآزاد  توبهو بعد از  شد حبس نهنگ شکمدر 

 .کنتد  منصرف مردم به خدمتو  یبندگو  اطاعت خطاو را از  حکومتو  سلطنتمبادا غرور 

 مقتام آورد و در  دستت ه بت انگشتتر ختود را    مرتبهدو  ،سلطنتاز  یتمحروم یچندبعد از 

 یانستان  کمتتر  که است یجذاب یبندۀفر ۀطعم ،سلطنتو  حکومت ینا. گرفتقرار  سلطنت

 یغمبتر پمعاصتر   یهتا عرب ،حساب ینا یرو. کندآزاد  آن یتحاکم یدقخود را از  تواندیم

دادنتد و   یلتشتک  یحکومت ینهمدو در  کردند یداپ نجات یتجاهل ییتوحش آناز  که اکرم

 بترای الستالم  یهمعلاطهار  ائمهخدا و  رسولبا  ،خود در آوردند اطاعت بهرا  عربستان عرب

را  کودتتا  یتن اخداوند  کهگرفتند  یکودتائ یک به یمتصم. کردند رقابت حکومت به یدنرس

و  شتام مترز   بهخدا مأمور شد  رسولآمد و  یشپ تبو  جنگ که یوقت. کردثمر یبو  یخنث

و  اکرم یغمبرپو  کنند یکودتائگرفتند  یمتصم ینمنافق ،بجنگد روم سلطانبرود و با  یهسور

 یبترا  اکترم  یغمبتر پ. یرنتد گ دسته برا  قدرت مرکزبرسانند و  قتل بهرا  السالم یهعل یعل

 یعلت  ،کنند یداپ یتحاکمآورند و  دسته برا  قدرت مرکز ،دننک یخنثرا  هاآ ن ۀنقش ینکها

 یعلت نبترد.   تبو  جنگ بهخود  همراهو او را  کرد انتخابخود  ینیجانش بهرا  السالم یهعل

و  طعنته  یبنا هم ینمنافق .شودیم محروم جنگدر  شرکتبود چرا از  ناراحت السالم یهعل

 یتا  ،کترد  عترض  السالم یهعلموال  .داندینم شرکت یقالرا  یعل یغمبرپ کهاستهزاء گرفتند 

 جاینادر  حضرت .برسم شهادت مقام به یدشا باشمشما  اب جنگدر  دارم دوست اهلل رسول

ََّّ،علَّای» فرمودند: 
 
ََّّحَُّصل َّت َّلَّینة َّالدَّنمَّا

 
ََّّلَّّا َّب  َّوأ ََّّب  از  استالم  قتدرت  مرکتز  یتن ا یعنی ،«204َّک 

 یتا  متن  یلۀوست بته مگتر   ،رسدینم اصالحو  صالح به دولتشو  کندینم یداپ نجات خطرات

َّ : »جا فرمودند ینهمو در  تو یلۀوسبه
 
ََّّکونَُّت ََّّنأ ََّّب َُُّ َّاَّممَّا ِون َّه َّ ل  َّن َّم َّب ََّّل  ََّّمویسَّنم ََّّا

 
مَّأ ََّّلمَّا مَّن ََّّل ََّّ َُّن َّیب 

 یوصو  یفهخل. یباش یموس یبرا هارونمانند  من یبرا یندار دوستمگر  یعنی ،« 205یع د َّب َّ

 متن  یوصت ختدا و   یولت بود و تو  یغمبرپاو  که است ینا یدار هارونبا  که یفرق .یباش من

 سالملا یهعل یعلموال  خالفت بزرگاز اسناد  یکی .شودینم یداپ یغمبریپ منبعد از  .یهست

را در  آن یعهشت و  یستن  مستلمانان  یتمتام  کته  استمشهور  ۀملج ینهم ،خم یرغدبعد از 
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َّم  َّن ت َّأ َّ : »را فرمتود  جملته  ینا حضرتاند. لذا خود نوشته یهاکتاب ِون َّه  َّل  َّن َّم  ب ََّّیّن  َّنم  َّا

ََّّمویس
 
مَّأأََّّلمَّا مَّن َّلََّّ َُّن  یدعا ینا درالسالمیهمعلاطهار  ائمه هممشهور را  ۀجمل یناو «  یعد َّب ََّّیب 

 . اندکرده ذکر ندبه

 

   :افتخار است یۀماموال  یبرازهرا  حضرتبا  ازدواج چگونه

 

 چگونته  که است السالم یهعلبا موال  یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت یجتزو یبعد ۀمسئل

او بعتد از   زعامتت و  خالفت بزرگ یلدالاز  یکیبزرگوار و  آنافتخار  یۀما هم یجتزو ینا

 . است اکرم یغمبرپ

 ،دارد الستالم  یهمعلت اطهتار   ائمه یوجود یازاتامتبر  داللت که یبزرگاز اسرار  یکی

 یتوضتع از  کته هستتند   یمکملت مجهز و  کامل یهاانسان یعنی. ستهاآن عصمت مقام

 متردم و  یایندب یائیدن یزندگ ینا به مردم یرسا لباسدر  اندیافته یتمأمور ،خود یبهشت

 یتائی دن یزنتدگ  یتن ا به السالم یهعلاطهار  ائمه. ورود کنند یتهدا یبهشت یزندگ بهرا 

 یهاانسان یتهداو  هاآنیابب یسوبهمقتدر  سلطان یک جانبمأمور از  یک حرکتمانند 

فاقتد   یابتانی ب یهتا انستان  یتن ا کته  کندیم مشاهده سلطان یک. استیابانی ب یوحش

 حمله یروستائو  یشهر یهاانسان به پلنگو  گرگمانند  .و شعور ندارند عقلاند. تمدن

و دانشتمند و   عتالم نفتر   یتک  ،ستلطان . کشتند یمو  کنندیم غارترا  هاآن ،کنندیم

 . کند یتتربرا  هاآنو روستاها برود و  هانایابب به که کندیمرا مأمور  مدارییاستس

 یابتان ب یتک مانند  یآخرتو  یبهشت یزندگ مقابلما در  یائیدن یزندگ یناطور ینهم

از  یبعضت . خداونتد  است فاضله ینۀمد نامه بآباد  یشهردر برابر  علفو  آبیبو  خشک

 مردمو  یایندب یادن یابانب ینا به کندیممأمور  ،هستند مطلق کمالدر  کهرا  یانبهشت آن

 آنبرستانند.   تمتدن و  عقتل  بته و  کننتد  یتت ترب ،هستند تمدنو  عقلفاقد  کهرا  یادن

باطنتاً   چته گتر   ،گیرنتد یمت قرار  یائیدن یزندگ ینادر  یاله یتمأمور طبق که یانبهشت

و بتا   شتوند یمظاهر  یابانیانبو  یانروستائ لباسدر  یکنولهستند  مکملو  کامل یانسان

قترار   هاآن یتوضعو در  مردم یزّدر  مسکنو  لباساز نظر غذا و  .گیرندیم تماس مردم

 یهتا انسان آن ،معصوم چهارده ینا که یمدار یاتآو  یاترواو  یثاحادقدر هچ .گیرندیم

 یزنتدگ  ینا یتوضعو در  مردم لباسدر  مردم یتترب یبرا کههستند  یبهشت ۀشد کامل

 کامل یزندگ بهرا  یادن مردم یناو  یایندبباشند و بروند و  هاآنبا  .اندآمده یادن به یائیدن

 مشتاهده  ،کنتیم یم مطالعه هاآن حرکاتو  حاالتدر  یوقت. کنندآشنا  یبهشتو  یآخرت



 

 

دارنتد. در   فترق  مردم یرسابا  روندیم یادناز  که یدورانتولد تا  یابتدا هماناز  که کنیمیم

مادر بتا   رحم. در شوندیم مبهوتو  مات هاانسان کهدارد  یبیعجاو اخبار  یاتروا تولدشان

 کودکتان  یرستا ماننتد   .گیرندیمقرار  سجده حالدر  ،تولد محض به، گیرندیم انسبا مادر 

 چهتل  ینسندر  که فهمندیمو  دانندیمقدر همان یودکک در .را ندارند یکودک هاییآلودگ

 یقحقتا  یتان بو  کردن مشورتو  یدنفهمو  دانستن. هرگز در  دانندیم یریپ یاماو  یسالگ

. یستت نو استتاد   کتابو  دانشو  درس یرمساز  هاآن تکامل. یستندن محتاج یکس به ،یند

را  هتا کتتاب  یتا و  یستد بنو خط ،برود یدانشگاه به ،برود یمکتب به یامام است نشدههرگز 

 ،روز تولتد . آورنتد یم دست به مردم یرسا کهباشد  یریمساز  سوادشو  علمتا  کند مطالعه

 ینهمت  بته  یتری پو  یجوانهستند و در  کامل انسان یکودک دوراندر  .هستند کامل انسان

 .  است ینامتناه قدرتشانو  علمشان یعنی .اندقرار گرفته مطلق کمال. در یفیتک

 ،باشتند  مرکتب  یادر هفتو  یاهادراگر  فرمایدیم قرآنخدا در  کههستند  یکلمات همان

 بته ختدا را   کلمات توانندینم ،باشند یسندهنو انسو  جنباشد و  قلم عالم یهادرخت تمام

 ۀستور خداونتد در   .شتده  یرتفس معصوم ائمه مبار وجود  به  کلمات ینا .206آخر برسانند

ّ َِّ ََّّةَُّم َّلک  ََّّتممَّت َّو َّ» : فرمایدیم انعام َّب َّو َّص ََّّک  . استت  یتل تکمختدا   کلمات ینا یعنی ،«207 دل َّع  َّدقا 

 .کنتد یمت  کلمتات  بته  یرتعب کامل انساناطهار هستند. خداوند از  ائمه ،کامل وتمام  کلمات

 تمتام  کهرا  کامل کلمات یناخداوند  یعنی ،« 208م َّالک  ََّّع َّوام َّج ََّّیُتَّاوتَّ » :فرمایدیم اکرم یغمبرپ

 .کنند حفظمرا  یندتا  است داده من بههستند  هادانشو  علوم

بشتر   جوامتع  مرجتع الستالم،  یهمعلت اطهار  ائمه که یباًتقر سالچهارصد  مدت طولدر 

 یهتا فرهنگو  مختلف یهانازب به مختلف ینژادهااز  مختلف یهاانسان همه ینااند و بوده

 یتا  یفارسروز  زبانمانند  ،گرفته سئواالت ینترسادهاز  ،کرده مراجعه هاامام ینا به مختلف

و  خلقت عمقاز  که یبیعجو  یبغر علوممانند  ،سئواالت ینترمشکلو  یگرد زبان یا یترک

 ،انتد داشتته  هتا امام ینااز  معجزاتو  یعلم مشکل سئواالت همه ینا ،کندیم بحث یعتطب

 که یسئواالتباشند.  داشته مطالعه به یاجاحت یاعاجز بمانند  یسئواالت جوابدر  نشدههرگز 

  .فرق دارد کنندیم یعاد مردماز  که یسئواالتبا  کنندیم هاامام یا یامبرانپاز  مردم

 که یبیغرو  یبعج سئواالت ،یغمبرمپ یاو  هستم امام من یدبگونفر  یک ینکها محض به

. دارم یتتی ن چته  متن  ،یهستت  امامتو اگر  .پرسندیم هاآناز  است متعالخداوند  به مربوط
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در  نه که یسواالت یلقب یناو از  یستندک من. اباء و اجداد کردم یکار چه یشبدو  یروزد

 ظهور دارد.  هاکتابدر  هم نهو  شودیم یستدر هامکتب

 امتام  یکبترا  یبتت غخدا تا  رسول مبعثاز  ،زعامت ۀدور سالچهارصد  مدت ینادر 

 ساله دهو  ساله پنج امامعاجز بمانند.  یسئواالت جوابدر  که است نشدههرگز  ،عجعصر 

 ستاله  شصتت و  پنجتاه  یتا  السالم یهعل یهاد امامو  السالم یهعلجواد  اماممانند  ،باشد

 . السالم یهمعل صادق امامباقر و  اماممانند  ،باشد

و  زده حرف یعرب یا یفارس یا یکرد ،هاآنخود  زبان به یدهرس هاآن خدمت یهرکس

 ،مترگ نفتر از تولتد تتا     چهارده ینا یزندگ دوران. لذا است یدهشن جوابخود  زبان به

اند. مبتال بوده مردم یرسا که یستن یبشر یعاد یهاصورت ینا به. است معجزهسراسر 

ندارنتد.   یتر نظو  نمونته  ،و علماء یاءاولو  یاءانب یانمو در  یتبشر ۀجامعدر  که است ینا

تا  کرد جمع خراساندر مرو  مختلف یهانازب وعلوم  بهرا  مختلف یعلما یعباس مأمون

را  هتا آن جتواب نتوانتد   حضترت  یدشا .کنند بحث السالم یهعلالرضا  یموس ابن یعلبا 

 شود. شکستهبدهد و 

و  یفلستف  ستئواالت  ،عرفتان و  فلستفه  یعلمتا . یدندپرس یطب مسائل ،طب یعلما

 حضترت خود  بتا  مخصوص علمبا  یعالمو هر  شناسییاهگ سئواالت ،شناسیاهگ ؛یعرفان

 ترعالم کننده سئوالاز  سئوالمورد  علمدر  هشتم امام کهنمود  اعترافو  کرد بحثرضا 

 . یقخال یرسابا  نه ندایاسق قابلنفر با خدا  چهارده ینا.  لذا است

 یائیدن یزندگ ینا به ،آدمو اوالد  آدم یتهدا یبرا کهبودند  یبهشت کامل یهاانسان

 رابطه ینابرسانند. در  یبهشت کامل یزندگ آن بهرا  آدم فرزندانتا با خود  اندکردهسفر 

 ازدواج ،یمبشناست  علتوم در  ینامتناهو  کامل انسان یک عنوان بهرا  هاآن یمبتوانما  که

 یتن ادر  کته  کندیم یداپو معنا  مفهوم ،یطالباب ابن یعلبا  یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت

 صتورت  بته  ازدواج یتن ا. اگر است شده شناخته حضرت آن یازاتامتاز  یکی ندبه یدعا

َّو َّ» . شودینم شناخته یطالباب ابن یعل یبراافتخار  یک عنوان به ،باشد یمعمولو  یعاد

ََّّ َُّت َّابن ََّّ  َّج َّومَّز َّ   « یم َّال َّالع ََّّاء َّس َّن ََّّة َّد َّّی َّست 

 داستاناز  ینهمچنو  منینیرالمؤامبا  یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت ازدواج داستاندر 

 زهرا حضرتورود  یبرا. کندیم روشنرا  مطلب یقتحق که است یبیعجا ،خانم آنتولد 

 کنتد  استقبال خانم آنتا از  کرد آمادهرا  هایتشخص ینتربزرگخداوند  ،عالم ینا به س

 یزنتدگ  یتن ا به یآخرت یمعظ سلطنت آن ۀملکو  بهشت ۀملک کهبفهماند  عالم اهل بهو 



 

 

 بهشتت  ۀملکت از  کته  شوندیممأمور  عالم هاییتشخص ینتربزرگ. آورندیم یفتشر یادن

 . کنند استقبال

و  جامعته روز از  چهل شوندیممأمور  یجهخد حضرتو  رسول حضرت ،و شوهر زنابتدا 

 بته  اکرم یغمبرپ .باشند یاضترو  عبادتدر  .یرندبگ فاصله یکدیگراز  .یرندبگ فاصله مردمو 

بتا   ینکن یالخ .یرمبگ فاصلهروز از تو  چهل مأمورم من که کندیم سفارش یجهخد حضرت

ختدا   اطاعتت و نمتاز و   روزه به ،ینبنش خانهدر  .دارم یتمأمورخدا  جانباز  بلکه ؛قهرمتو 

 مشتغول  عبتادت نماز و  به یتنهائ حالدر  یغمبرپ. یستچخدا  یرتقد یمبدانتا  باش مشغول

 یاضتشتان ر ینتتر بزرگو  است مشغول روزهنماز و  به ییتنها به یجهخد حضرتو  شودیم

را  یکتدیگر ندارنتد   حتق  احترام  حالدر  یحاجمانند  ؛جدا باشند یکدیگراز  یستیبا ینکها

 خواهتد یم اکرم یغمبرپاز افطار  یشپ کهروز  چهل شدن تمام. بعد از یندبگو سخنو  ینندبب

. یترد بگ تمتاس برود و با همسر خود  یجهخد خانه به شودیممأمور  کندنماز بخواند و افطار 

 حاملته  کته  کتردم  احساسدر وجود خود  که گویدیم یجهخد حضرت ،گرفتن تماسبعد از 

 ؛شتود ینم یداپ هم ماهو چهار  ماه سهبعد از  زنان یبرا یاحساس ینچن یک ینکهابا  .امشده

 احستاس  گویتد یمت  ،کندیم یداپ ارتباطبا شوهر خود  ینکها محض به یکبر یجهخد یکنول

چترا   کته  گرفتته او را فترا   غصهو  غم .استمتأثر  هم ینااز  یشپو  امشده حامله که کردم

دارنتد و   داشتندر پسر و دختر  هاعرب که یاحساس چنان یکبا  .اندرفته یادناز  پسرانش 

پتدر   ینجانشت  ،یاورنتد ب یپسرآرزومندند  هاآن همسران که بزرگ هاییتشخصخصوصاً 

 یبزرگت  یادعا ینابا  گفتندیم .کردندیم مسخرهخدا را  رسول یگاه ینمنافقو  کفارباشد. 

 ینیجانش. است بالعقب یعنی استاو باشد. گفتند ابتر  ینجانش کهپسر ندارد  یک ،دارد که

 .انتد رفتته  یادناز  یبطو  قاسم پسرانشچرا  که استمتأثر  هم یجهخد حضرتندارد. قهراً 

ختدا   رستول شد و قبالً  حامله یفاتتشر ینابا  که یوقتپدر باشد.  ینجانش کهندارد  یپسر

 متن  ناموسو  نسل که کند یتعنا من به یبرکتفرزند با خواهدیمخداوند  کهبود  گفتهاو  به

او فرزنتد   بته خداونتد   کته  استت  یالهت  ۀوعد همان که کردیم فکر ،کندیم یداپ دواماز او 

القمر را نمودنتد   شق ۀمعجز یتقاضاخدا  رسولاز  مردم که یزماناند . گفتهدهدیم یبابرکت

 قستمت دو  چگونته  ینتیم ببتا ما  کن نصفهرا دو  ماه ۀکرخود  دست به ،یغمبریپتو اگر  که

بتدر   کته  ماه چهارده شب .ندارد یمانعمساعد داد و فرمود  قول هاآن به یغمبرپ. است شده

 ینچنت  کته خبتردار شتد    یوقتت  یجته خد. دهتم یم نشانشما  بهرا  معجزه ینا ،است تمام

 یاربست  ،دهتد  انجتام القمتر را   شتق  که است داده قولاند و او خواسته یغمبرپاز  یامعجزه

 یتدا پما  یبرا یرسوائقدر هنتواند چ یغمبرپاگر  !یوا یا که رفتفرو  یاالتخ به .شد ناراحت



 

 

قتدر رستوا   هچت  یوا «. محمدَّکذبَّمنَّیح اهوافضَّ»  کهبلند شد  یشصدااند و گفته شودیم

 یترا ز ،شود ناراحت طورینا داشت حق یجهخدباشد.  دروغ یاوعده ینچناگر  شویمیم

را شتفا   یضمتر  کته  است بوده ینزم مسائل به مربوطجا  همه گذشته یغمبرانپ معجزات

 کته نتدارد   شهرت یامعجزه ینچن یغمبریپ یچههرگز از  .کنند زندهرا  یامرده یادهند 

از  یوا گفتت و  رفتت فترو   یاالتخ به یدشالذا  .کند تصرف هم یدخورشو  ماهبتواند در 

 حاملهزهرا  حضرت به که گفترا  سخن ینا یموقعنشود.  واقع معجزه یناما اگر  یرسوائ

 که مباش ناراحت مادرم گفتو  کرد یداپ آرامش که یدشن یصدائخود  رحماز  یفوربود. 

او  یدعتا  ،یاوردب ینزم بهرا  آسمانببرد و  آسمان بهرا  ینزم کنداز خدا تقاضا  پدرماگر 

و او را  گویتد یم سخنبا او  رحم ۀبچ که دوم ۀمعجز ینا یدندبا  یجهخد. شودیم اجابت

 ،یتنهتائ  مواقتع و  خلتوت  یهاگوشهدر  یناو بعد از  شد راحت یالشخ ،دهدیم آرامش

 زنتان  ،شتده  تمام ثروتشو  مال ،بود شده متوجهاو  بهاواخر عمر  که یغربتدر  مخصوصاً

 ،کترده  ازدواج  ابو طالتب  یتیمبا که کردندیم مالمتبودند و او را  گرفته فاصلهاز او  مکه

روز  یتک دارد  یثحتد . کترد یمت  یافتدراز او  بشارت  و داشتخود گفتگو  رحم ۀبچبا 

 ستئوال  .گویتد یمت  سخن یکسبا  ،خلوت اتاقدر  یددوارد شد و  یجهخدخدا بر  رسول

ََّّیَُّن ال َّاَّه ذ َّ» : کرد عرض ؟زدییم حرف کهبا  یجهخد ای؟ یجهخد یا هُینَمِلِّکَتُ نمَ :کرد َِّف 

َّب َّ ّ َّیََُّّطین  َّمَُّک  َّن َّؤَّیََُّّو ََّّین  َّس تُ  انتس  متن و بتا   زنتد یمت  حرف منبا  من رحم بچه ینا یعنی ،«209ین 

َُُّی َّی لَُّئ َّ  َّج َّاَّه ذ َّ : »فرمود اکرم یغمبرپ. گیردیم   َّ َّأأََّّاأ نم ب ََّّین  ََّّو ََّّن   
 
مََّّانم ا َّة َّر َّاه َّالطم َّة َّیب  الطمََّّس ّل  َّالن

دختر مبتدأ   ینهمو  استتو دختر  ۀبچ که دهدیمخبر  من به یلجبرئفرمود  «.210ة َّون  یَُّال َّ

هستتند و   متن  یاءاوصت  کته  شتوند یمت  یداپاز او  یفرزندان. است منو طاهر  یبط نسل

 چته خداونتد   کته  کرد آگاهرا  یجهخددارند.  یتنورانو  کثرت ،آسمان ستارگان همچون

و  یتات روا یترات تعبو در  او باشتد  بابرکتت  نسل یدایشپمبدأ  که دهدیماو  به یدختر

 یتن ا .هتا امتام  یدایشپمبدأ  یعنی است امامتدختر مادر  ینا کهاند گفته یگرد یثاحاد

 یتا دن بته را  امتام  که است یکس امامدارد. مادر  فرق یلیخ امامبا مادر  امامتمادر  ۀکلم

 است یکس امامتمادر  یکنول ؛یگرد یهاامام مادرانو  منینیرالمؤاممانند مادر  .آوردیم

 قدرتو  حکمتو  علمدر  که دهدیم یلتحو یادن به یفرزندان .آوردیموجود به امامت که

 یندهآو در  ستهاآن دسته ب آخرتو  یادن مردم نجاتهستند و  عالم اهل امام عظمتو 

 یتن ا عظمتت  یرو کته  است شده یرادازهرا  حضرت عظمتدر  یثاحادو  یاترواقدر هچ
                                                           

دُِّثِنی َو َفَقاَل َلَها َیا َخِدیَجُة َمْن ُتَحدِِّثیَن َقاَلْت اْلَجِنیُن الَِّذی ِفی َبْطِنی ُیَحآمالی شیخ صدوق، مفضل بن عمر:  -209 
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 انتد کترده  یتال خ همو باز  است نشده واقع مردم یفضع عقل قبولزهرا مورد  مقام ،یاتروا

و  استت اطهار  ائمه امامِاو  ینکهابا  .زنان یرسامانند  یزنو  دختران یرسامانند  است یدختر

 .  مردم یرسا امامِ ،السالم یهعلاطهار  ائمهو 

 یاله علمو  است آخرتو  یادندر  یوضاتفو  برکات تماممبدأ  که یدختر ینچن یک پس

 یکس چه ،رسدیم السالم یهعلاطهار  ائمه بهو از او  شودیماو  یلتحوابتدا  ،بشر مقدرات یا

 یستاق  الستالم  یته عل یعلو  است کوثراو  که کند در  یعظمت ینچن یک بهاو را  تواندیم

 عتالم  اهل شامل ،آخرتو  یادندر  که یبرکاتو  یوضاتف یتمام منبعمبدأ و  یعنی کوثر. کوثر

و  برکات آن که یکس، کوثر یساقو  یاله برکاتو  یوضاتفانبار  یعنیو خواهد شد.  شودیم

 یتات رواو  یتث احاد. لتذا در  رساندیم عالم اهل بهو  کندیم برداشتانبار  ینارا از  یوضاتف

 یتن اسند  .بعد درجاتدر  ینمعصومو  است شده شناخته اول یتعالو  تبار بعدا از خداوند 

 اند: فرموده شدهوارد  حضرت آن یفتعردر  که است یمشهور جملهادعا 

 «َّ ََّّ؛جاللَّجلَّ،هللاَّجاللالاََّّهاجاللََّّفوقَّیسلَّلهاَّجالل  َّ،هللاَّنوالنوالهاَّالاََّّفوقَّیسلَّولهاَّنوال 

و  جتالل بزرگتوار را از نظتر    ینا که است کوثر ۀسور یرتفس ،یفشر یثحد ینا «.211ن والَّمع

 یمعرفت بعد از خدا  دوّم، نفر آوردیموجود  به که یفرزندانو  یوجود برکاتو از نظر  عظمت

 .انتد کترده  اعترافاقرار و  یتاول ینا بهجا  همه ،یغمبرپ شخص والسالم یهمعل ائمه. کندیم

ُةَّمأ َّهاَّول َّ» اند: گفته هماطهار  ائمهو  گفته « هایاب ام» او را  اکرم یغمبرپ  یعنیامّ  .«212َّةم  ئ َّال َّوم 

 یدخورشت  ،یعتت طب. مثالً در است برکات یتمام یدایشپو  یشنمامبدأ  که یمرکز ۀهست آن

 اهلل ستالم زهترا   حضترت . دهدیم پرورشرا  یعتطب که است یبرکات. مبدأ است الکوکب ام

را  امامتت و  نبتوت  کته  استت  یبرکاتو  یوضاتفمبدأ  که است االئمه امو  هایاب ام هم یهاعل

 یتب عجااز  ،دارد آخرتو  یامتق یزندگمخصوصاً در  که یگرید یهاجلوهو  دهدیم پرورش

 . است حکمتو  علم

 یگتر د یاتتجلو  استافتخار  یۀما یتنهایب ،شوهر یبرا یدختر ینچن یک یهمسر پس

 . است حکمتو  علم یبعجااز  ازدواج ۀمسئل یاو  کساء یثحد ۀمسئلدر  ،خانم ینا

 آمتاده  یزمتان و مخصوصاً در  یدرس ازدواج سن به یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت که یوقت

 یرهجز شبه تمام و بود آورده وجودبه ینهمددر  یمیعظ سلطنت اکرم یغمبرپ کهشد  ازدواج

. قهتراً  هتا ثتروت و  هتا قتدرت  همه رأسدر  ،زمان بزرگ یتشخص یک. بود کرده مسخررا 

 رستول  به یانتسابو  ارتباطباشد  یفیتکهر  به که کردندیمآرزو  زمان بزرگ هاییتشخص
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از  یزنت  ،یغمبتر پ کته  دانستندیم ینا بهرا  انتسابو  ارتباط ینا هایبعض .کنند یداپخدا 

 ،دختر متا  که کنندبتوانند افتخار  هاآنتا  یدآ حساب به هاآنو داماد  یردبگ هاآن یلفام

و  یتل فام آناز  یزن ،یغمبرپ که کردندیم خواهشو  یشنهادپرو  ینا. از است ینمنؤالم ام

را  مختلتف  هتای یتت جمع کتردن و جتور   جمتع  یاستس که اکرم یغمبرپو  یردبگ یلهقب

. کردنتد یمت  قبتول  ازدواج یبرارا  هاآن یشنهادپ ،هاآننظر  جلبو  جذب یبرا ،داشتند

 بته  مربتوط  کدامهر  کهشدند  شناخته یغمبرپهمسر  یمتعدد زنان ،یاستس ینهم یرو

 ۀملکت  یعنتی  ؛است ینمنؤالم امدختر ما  که کردندیمافتخار  یلهقب آنبودند و  اییلهقب

از  یمتعتدد  خواستگاران ،یدندرس ازدواج سن بهزهرا  حضرت که هم یوقت. استحجاز 

ه بت افتختار   ،راه یتن او از  کننتد  ازدواج یغمبرپبا دختر  کهبودند  ینا فکر به کنار گوشه

 یتک  ،یاجتماعاز نظر که  هم ابوبکر. کردند یخواستگار ،عرب ثروتمندانآوردند.  دست

بتا   دختترم  یتار اخت ،فرمتود یمت  همه جوابدر  یغمبرپ .کرد یخواستگار ،بود یتشخص

 .برستد  متن  بته  یدستتور  ینکهامگر  ،ندارم مداخله حقاو  ازدواج کاردر  منو  خداست

بتا   که یستن یراض خودش یغمبرپ یدشا گفتندیم ،شنیدندیمرا  یجواب ینچن که هاآن

 .خداستبا  دخترم یاراخت که آوردیم یهاهنابه ینچن ،یمکن ازدواجدختر او 

مگر ختدا.   کند مداخلهزهرا  حضرت کارندارد در  حق کس یچه .بود یقتحق ینکهابا 

و بتا خداونتد    باشتد یمخدا  شأن هم که یفرزندتنها  ،یمبشناسپدر  یجا بهاگر خدا را 

 عتالم  یتن ا بته خداونتد او را   که است یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت ،دارد مناسبت متعال

بتر دو   یانبهشت. است بهشت ۀملک کهو بدانند  کنند یداپ یآشنائبا او  هاانسانتا  آورده

 یکساناند. بهشت اهل به ۀوابست یگرد قسمند و ابهشت وار و  مالک قسم یک .اندقسم

 یتوالو  عصمت بهرا  حضرت آنباشند.  داشتهزهرا  حضرت به معرفت کهبهشتند  مالک

 استت  ینور  ۀلمع یک ،یتوال. یستن ممکن یاله یقتوف بدون ،یشناسائ ینابشناسند و 

نور  بهمجهز  که یدل. است سزهرا  حضرت ،منبع ینا مرکزو  گیردیم تعلق انسان به که

 منبع به متصل که است برق یمسمانند  دل آن ،دارد یتوال مقام به معرفتو  است یمانا

 شناخته مؤمن که یافراد ینچن یک. کندیم روشناو را  قلب ،یتوال. قهراً نور است برق

 هتا آن .هستند یتوالنور  بهمجهز  .دارند فرق یگراندبا  یروانو  یروحاز نظر  ،شوندیم

و  ضتاللت  امکتان  .شناستند یمت  خوب همخدا را  یاءاولو  شناسندیم خوبخدا را  یند

 ،حضرت آنزهرا هستند و  حضرت یروحانفرزند  یافراد ینچن .یستن هاآندر  یگمراه

 پس .برندیم ار از مادر خود  .بهشتند وار  یافراد ینچن. باشندیم یواقع ینمنؤالم ام

 اهتل  بته  وابستته  کته  شتوند یم بهشت داخل هاآن شفاعت به یگراندبهشتند و  مالک



 

 

 بته  یااو  فوقما ،دارد یتیمرکزو  یتموقع ینچن یک که یهاعل اهلل سالمزهرا  پسند. ابهشت

 حتق  یگراندو  کندیم مداخلهاو  کار. خدا در است متعالاو خداوند  یواقعپدر  ،یگرد یرتعب

 ،یستت ن مربتوط  متن  بته  ،خداستبا  دخترم یاراخت گویدیم که یغمبرپ پس .ندارند مداخله

 حضرت یخواستگارها بهرد  جواب یک ینا که کردندیم فکر مردم یول ؛گویدیمرا  یقتحق

 کنتار شتدند و   یوسمتأ  همهداشتند  یآرزوئ ینچن که یخواستگاران الخرهبا. است سزهرا 

باشتد.   الستالم  یهعل یطالباب ابن یعل ،یغمبرپنظر  یدشا که یدندفهم کنارو  گوشهاز  .رفتند

 الستالم  یهعل یعلبا  ،متعدد خواستگاران همان .خبر ندارد یکسزهرا  یاله ۀرابطاز  یکنول

را  حضترت  ؟کنتد ینمت  یخواستگار یغمبرپاز دختر  و نشسته ساکتچرا  کهگرفتند  تماس

 ختدمت  ،در ظتاهر  هم حضرت ؟رویینمزهرا  حضرت یخواستگار بهچرا  که کردند یقتشو

 کته  باشتد یمت  یهمسردر انتظار  کهداد  نشان اظهاراتو  یاناتبو بعد از  یدرسخدا  رسول

 ،یعلت  یتا  ،فرمود اکرم یغمبرپباشد.  داشته یاقدام ینچن ،اوستپدر  یجا به کهخدا  رسول

 نشتناخته تا امتروز او را   که گرفت تماس منبا  یافرشته یائیبتو  ینکهااز  یشپ االن ینهم

دو نفتر   یتن ا یعنی، « لن وِالنوَِّبَّزوج : »خداوند فرمود که آوردهخدا  جانباز  فرمانو  بودم

و  گرفتته  جشن فرشتگانو  یاءانب یانم ،آسمان. خداوند در کن یجتزو یکدیگررا با  یالهنور 

در ظتاهر   اکترم  یغمبتر پ. لتذا  است خواندهرا  ع یعلو  سزهرا  حضرتعقد  ۀخطب خودش

 ،فرمود جایناعقد را خواند و در  ۀخطب ،مسجد آمد به .کنندپا ه ب یعروس جشندستور داد 

همستر   ،اگتر زهترا نبتود    یاو  شدینم یداپاو  مناسب یهمسر دخترش یبرا ،نبود یعلاگر 

 بتزرگ  یتاء اولاز  یکی که یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت پس. شدینم یداپ یعل یبرا یمناسب

هتر دو   کهباشد  داشته السالم یهعل یعلمانند  یهمسر است الزم ،است بهشت ۀلکمخدا و 

زهترا   حضترت بتا   السالم یهعل یعل ازدواج ،حساب ینابا  .خدا هستند یاءاولاز  و ندامعصوم

 اکترم  یغمبتر پبعد از  زعامتو  یتوال نشان که است حضرت آن بزرگ افتخاراتاز  یکی ،س

 .است

 

   :کندیم ثابت ینآخر و یناولرا بر  حضرت آن یبرتر ،کساء یثحد داستان

 

 صتورت  بته  کته  است یداستان ،یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت عظمت دالئلاز  یگرد یکی

 یلتی خدر ظاهر  چهاگر  کساء یثحد داستان. است گرفتهقرار  مردم یاراختدر  کساء یثحد

در ظتاهر   کته استت    قرآن یاتآمانند  هم داستان ینا یکنول شده گفته سادهو  است ساده

دارنتد   یفته وظ ،السالم یهماطهارعل ائمه .است یبعجو  یقعم یلیخ باطنو در  ساده یلیخ



 

 

 مردم کهباشد  یصورتبه یشنما یک .باشند داشته یشنما نوعدو  ،جامعهبا  ارتباطدر  که

و  نشتان  هستتند  مردم آخرتو  یادن ینسالطهستند.  کامل یهاانسان هاآن کهبفهمند 

اسرار ختدا   رمحم .خدا هستند شأن هم یکنولانسانند  چهگر  هاآندارند و  یاله خالفت

 لبتاس ختود را در   یستتی با یگاهگاه که ستهاآن یقیحقو  یواقع یشنما یناهستند. 

 هتا آن کته بفهمند  مردمدهند و  جلوه یاله مدالو  نشان یۀساو در  کنندظاهر  یسلطنت

 رقابت هاآنبا  توانندینم یگراند .خدا هستند مکتبدر  یلالتحص فارغ کامل یهاانسان

 کته باشتد   یگرید یدخورش یستیبا ،یدخورش ینجانش یراز ؛ینندبنش هاآن یجاو  کنند

 یدخورشت  یجتا  تواننتد ینمت  هتا چتراغ و  شتمع  یاو  هاستاره .کند روشنرا  عالم تمام

 یراز ؛کنند روشن هم هاآن ،پروراندیم یا کندیم روشن یدخورش کهرا  یفضائ ینندتابنش

 چته  هتا آن گویندیمو  دانندیم هاآن یجاخود را  .دارند رقابت یغبرانپبا  مردم یقتاًحق

 ،جلوه ینادر  پس ؟دارد هاآن به اختصاص فقط یاله سلطنتچرا  ؟!یستیمنما  که اندکاره

 کته  یمتدال و  نشتان در  هم هاآنو  کند یمعرفهستند  که چنانرا  هاآنخدا  است الزم

 شأندر  فقط قرآندر  یاتیآ بینیمیمظاهر شوند. لذا  ستهاآن یتموقعو  مقاماز  یحاک

 یغمبتر پ یتخاتم یاتآمانند  .یستن یاتآ آن مصداق یگرد یکسو  است شده نازل هاآن

 داستتان . در یاءاالول خاتم ائمهو  یاءاالنب خاتم یغمبرپ .یتوالدر  ائمه یتخاتمو  نبوتدر 

 نشتان  آنخود را در  یتب اهلخود و  که کرد یداپ یتمأمور اکرم یغمبرپ هم کساء یثحد

 رستول  حضرت یگذارتاج داستان ،کساء یثحد داستان ینالذا  .دهد جلوه یاله مدالو 

 یامنظتره  یلدل ،دارد یمجاز صورت که عالمدر  یامنظره. هر است یعهدول یینتعو  اکرم

 یتک  که است یلدل ،یظاهر یهاسلطنت ینا یعنی. دارد یقیحق صورت کهباشد  یستیبا

 کته  استت  یلدل ،یبازاسباب یِظاهر یهاتختو  تاج ینا یاوجود دارد و  یواقع سلطنت

 یتن ا یعنتی ، « ةیق  ق َّال ََّّرةَُّنط  ق َّ ازج  ال َّ : »گوینتد یمت وجود دارد. علمتاء   یقیحق تختو  تاج

 یواقعت  یهتا صتورت  آن بته ختود را   مردمتا  استعبور  راه، یظاهر یمجاز یهاصورت

ماننتد ختدا    تواننتد یمخدا هستند.  شأندر  کههستند  یکسان یواقع سلطانبرسانند. 

 هتا آن. استت  بهشتت و شتهر   آخرت همان هاآن یتوال یرۀدا .کنند ادارهرا  آدمو  عالم

، هاآن مقام به یفکر یآگاهو  هاآن شناختن یبرا یکنول ؛هستند هاانسان یابد ینسالط

 یتن ا کته  فرمودهمقدر  یواقع یرغو  یقیحق یرغ صورتبه یگرید پادشاهان یک خداوند

را  یادن یزندگ. شما کنند مربوط یواقع ینسالط بهرا  انسان فکرتا  اندیهپاو  پله ینسالط

 آخترت  یزنتدگ  مقابتل در  یادن یزندگ که یدفهم یدخواه .یدکن یسهمقا آخرت یزندگبا 

، ینکنت عبور  هاآنیاببتا از  یکنول؛ استآباد و مجهز  یشهر مقابلدر  یرکوو  یابانبمانند 



 

 

آبتاد را   مملکتت قدر شتهر و   ،یدیندرا  یابانبو  یشد. اگر در شهر متولد رسیینمشهر  به

 است پلهو  یهپا ،آمده وجودبه یادندر  که یمذهب یرغو  یمذهب هاییاستر یتمام. دانیینم

 کته  یشهرند. اشهر بزرگ هاآن .کند مربوط یواقع یهاحکومت آن بهرا  مردم افکارتا  است

 یراهنمائرا  هاانسان ،یظاهر یهاسلطنت ینهم پس .ندارد یگرد هاییبمصو  مرضو  مرگ

 متدال و  یگرنشاند ینسالطمانند  هم ائمهباشد. لذا  یواقع سلطنت یک یستیبا که کندیم

 ،ستاده  لباسدر  یگاهو  شوندیمخود ظاهر  سلطنت یزّدر  یگاه .دارند تختو  تاجدارند. 

 .  مردم یرسامانند 

 یتازات امتو  کننتد یمت  یزنتدگ  مردممانند  مردم یانمدر  کنیمیم همشاهد یگاه کهینا

 بته را  متردم  افکارتا  ستهاآن تواضع به مربوطتظاهر  ینا ،دارندیم پنهانخود را  یوجود

و مترد   زن یک که است آمده هایتروا. در یندنما یتهدارا  هاآنو  کنند جذبو  جلبخود 

 .برستند  حضترت  ختدمت شدند تا  ینهمدوارد  یابانبخدا از  رسول سلطنت زماندر  ،عرب

 تختت و  تاج یدارادارد.  جلوه نأالش یمعظ یسلطان لباسبزرگوار در  آن که کردندیم یالخ

 شتده  یتره خ ،یدندرست  حضرت آن یکنزدبه  که یوقت است حشمو  خدم و مدالو  نشانو 

فرمودنتد   .نشستتند  هتا آن کنتار را گرفتند و  هاآن  دست حضرت .لرزیدیم تنشان .بودند

و  چوپتان  یمترد  بلکته  ؛اندازمیم وحشت بهشما را  که هستم یسلطان من که یدنکن یالخ

 االغ. ستوار  دوشتم یمت  ختودم را  گوستفندانم  .پوشمیم ساده لباسو  کفش .هستم یترع

. و کننتد  یتدا پ آرامتش  یقدرداد تا  جلوه هایابانیب آن وضعرا در  خودش .شومیم پاالنیب

 چنانرا  هاآن مردمتا  کنندیم جلوه یفیتیک به ،خود یتموقعو  مقام یمعرف یبرا هم یگاه

 یمتدع  یگرد طرفو از  کنند هاآن اطاعت به ملزمخود را  طرف یکاز  .هستند بشناسند که

 .است کساء یثحد داستان ینهم ،هاجلوه آناز  یکینشوند.  هاآن مقام

 انسانو  است انسان یتواقع معرف که یلباس یعنی کسوت. است کسوت یمعنا به کساء

و  یمترست در  هتا انستان . کنتد یم یمعرف مردم به ،مقامو  درجهاز نظر  هست که چنانآنرا 

 اتاقدر  رختخواب یداخل لباساند. ابتدا شده لباس نوع سه به موظف ،یاسالم اخالق یمتنظ

 .یمردمت  یعاد لباس دوم. کنندیم استراحتو  خوابندیمجا و شوهر آن زن فقط که خلوت

 کته  یلباست  سومدارند.  تماس هاآنمحشور هستند و با  مردمو بازار با  کوچهدر  که یلباس

 .کنتد یمت  یمعرف مردم بهرا  هاآن یمقامو  یوجود یازاتامتو  ستهاآن مقامو  شأن معرف

 یمعرفت  ستلطنت  مقتام را در  ستلطان  کته  یلباس یعنی. نامندیم کسوترا  سوم لباس ینا

 مخصوص مقامو  شأنرا در  یگریدو تاجر و دانشمند  دانشو  علم مقامرا در  معالِو  کندیم

 قائتل  احتترام تتو   یبراتو را بشناسند و  مردم خواهییماند اگر . لذا گفتهکندیم یمعرفاو 



 

 

و  منصتب و نشانگر  کندیم یتحکاشما  مقامو  درجهاز  که یدشوظاهر  یلباسدر  ،شوند

از  یستینبا ،و بازار شود یابانخوارد  ،یمردم یعاد لباسدر  یسلطاناگر  پس. است مقام

 احترامرا  یسلطان کهچنان و یستنداب دبؤمباال و  دست همه کهباشد  داشتهانتظار  مردم

 حتق او  ،ینگذاشت احترامچرا  که کند محکومرا  یکسبگذارند. اگر  احتراماو  به کنندیم

 کنتار ختود را   متدال و  نشان. چرا ینشدظاهر  سلطان یک یزّتو چرا در  که یدبگودارد 

 به یگاهرفتار دارند.  مردمبا  شکل ینهم به همالسالم یهمعلاطهار  ائمه. خدا و یگذاشت

 پتس . ستت هاآن مقتام نشتانگر   که یمدالو  نشان به یگاهو  مردم وضعدر  مردم لباس

او  یاءاوصت و  یعهتدها ول یینتعو  ص اکرم رسول حضرت یگذارتاج مجلس ،کساء یثحد

 آندر  انستان  کهدارند  یمخصوص یشنما ینمعصوماز  یکهر  مجلس ینهم. در باشدیم

چرا  که است ینا یکی کساء یثحد لطائفرا بشناسد.  هاآن یواقع مقام تواندیمها جلوه

 ؟است شده ینامگذار کسوت یثحدو  کساء یثحد  ۀکلم  به

 یالهت  کستوت مترا بتا    ،امشتده  ینتاتوان و  ضعفگرفتار  ،فرمایدیمخدا  رسول ،دوم

 ؟یستچ یناتوانو  ضعف ینا .یدبپوشان

 تتاج  یناو  شودیم یدهپوش یغمبرپ قامت بهزهرا  حضرت دسته ب یاله کسوت ،سوم

   .گذاردیم یغمبرپسر  یرو یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرترا 

 یگتر دو  ،مقترب  فرشتتگان خدا و  یاءاول یانم هاآسماندر  اجتماع ینا ۀجلو ،چهارم

 دارند. یمقام چه هاآناز  هرکدام کهدارد  تن پنج یناخداوند از  که یفیتعر

 عتالم نبودند و نباشتند   هاآناگر  کهاند ینشآفر یغائ علت هاآن که ینا یانب ،پنجم

در  باشتکوه و  مجلتل  یاربست  یکتاخ  انستان . اگر ماندیم یخال هدفو  یمحتواز  خلقت

را بتا   یقصر ینچن یکاز او بپرسند  ،کند سکونتجا نباشد در آن یکسبسازد و  یابانیب

، یواناتحو  حشرات یبرا کهدهد  جواب ،یاساخته یکس چه یبرا ،عظمتو  جالل ینچن

 مجلتل  کتاخ  یتن ا یبپرست . اگتر از ختدا   گیرندیم یرادااو   بهو  خندندیماو  کار به همه

 ساخته یکس چه یبرا، ستارگانو  یدخورشو  ماهمانند  هاینتزو  هاچراغ ینابا  ینشآفر

خداونتد   کته  استت  یتن ا، است دانشمندانو  القَعُ ۀکنند قانع که یجوابتنها  است شده

 یتن ا یتد بگوو  کنتد  یمعرفت  متردم  به مطلق کمالخود و در  مقامو  شأندر  یئهاانسان

 یتاء اولو  یتاء انبماننتد   یانسان یبرا باشکوهو  مجلل آسمانو  ینزم یناو  یبهشت یزندگ

 یئهتا انسان یا اندیدهنرس مطلق کمال به کهرا  یئهاانسان. خداوند اگر است شده ساخته

 جتواب  یک، است شده ساخته هاآن یبرا آدمو  عالم که کند یمعرفند امنافق یا کافر که

 ،یثحتد آخر  جمالتخداوند در  جهت ینا. از یستن خردمندانعقالء و  یبرا کننده قانع



 

 

 نهفتته  یثحتد  ینادر  که گانهجنپ لطائف. کندیم یمعرف خلقت یغائ علت عنوان بهرا  ائمه

 اهتل  مقتام و  شأناز  یتحکا ،شودیم یدتأئ که یقرآنو  یثیحدو  یعقل دالئلبا  است شده

 دارد.  کساء

را  یگتذار تاج یالتتشک ینا ،دارد بچهو  زنو  یزندگو  خانه خودش ینکهابا  یغمبرپاوالً 

 ،یغمبتر پ زنتان از  یگتران د یقتتاً حق یراز ؛کندیممقرر  یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت خانهدر 

 یعلزهرا و  حضرت فقطاو با خداوند ندارند و  ۀرابطو  یغمبرپ یمانیاو  یعلم مقام به یآشنائ

: در ختود  فرمایتد یمت زهرا  دخترش بهلذا  .هستند یغمبرپ یواقع مقام به آشناالسالمیهمعل

 قامتت  به ، رااست یاله کسوتمنظور  که ،یمانی کسوت آن .کنمیم یناتوانو  ضعف احساس

 . بپوشان من

 حضترت  آن بته  معرفتت  متردم  کته  اوست یاجتماع ضعف جاینادر  اکرم یغمبرپ ضعف

 یازیامت یچهو  ستهاآنمانند  یگوئ که گیرندیم تماس یا زنندیم حرفبا او  یطورندارند. 

بترادر ختود را صتدا      کته  استت  یتن ا مثل زنندیماو را صدا  یوقتندارد.  یگرید به نسبت

 داستانما  یبرا. محمد آقا «َّمحم دَّای َّاَّثن َّّد َّح  » : گویندیمو  کشندیم. در حضور او دراز زنندیم

و  کنتد یمت  منتع را  هتا آنرفتتار و گفتتار    ینااز  نور ۀسور. خداوند در کن نقل افسانهبگو، 

را صتدا   یکتدیگر  کته طور . آن«213َّعضا َّب ََُّّکَّعض َّب ََّّاء َّع َّدَُّک ََُّّکَّین َّب ََّّول َّسَُّالرمََّّاء َّع َّوَّدَُّلَُّع ََّّت َّل َّ» : فرمایدیم

 پتس  «.َّهللاَّن یبَّایَّهللاَِّس ولای : »یتد بگوئ !محمد آقتا  یدنگوئ .یدنزنرا صدا  یغمبرپ ،زنیدیم

 کته  اوستت  یاجتمتاع و  یمقام ضعف، کندیم احساس مردم یانمبزرگوار در  آن که یضعف

او را  مردمتا  کند جلوه یاله یسلطنت لباس آنبا  یستیبا. دانندینماو را  منزلتقدر و  مردم

او را  متردم  کته دارد  یلزومت  چته  یشناسائ ینا یدبگو یکسبشناسد و اگر  هست که چنان

خداونتد   کته  است ینا جواب ،بشناسند یگراندبشناسند، باشد او را مانند  هست که چنان

 متردم تا  کندیم یمعرف مردم بهرا  حکمتو  علم معادنو  برکتو  یرخ منابعجا  همه متعال

و  ثتروت  چته  که کنند یداپ یناناطمو  کنند استفاده آنرا بشناسند و از  معادنو  منابع آن

 .  کندیم ادارهرا  هاآنتا ابد  کهدارند  یمل یۀسرما

 یشتوای پ کته  کنتد یمت ادعا  که یغمبریپهستند و  معادنو  منابع ینتربزرگ هاانسان 

 یتوال یرۀدادارند در  یفهوظ آخرتو  یادندر  مردمو  است ینآخرو  یناولاز  هاانسان یتمام

مجهتز   که یهائیهسرما همانو با  هست کهچنان است الزم ،کنند یفهوظ انجاماو  حکومتو 

 یتت نهایبت  یقتدرت و  یتنهایب یعلم صاحباو  کهبدانند  مردمتا  کند یمعرفخود را  است

 یتال خبتا   .رستند یمت  یابتد  قتدرت و  ثروت بهاو  اطاعتدر  که کنند یداپ یناناطمو  است
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 ضتعف  ،یثحتد  یتن ابزرگوار در  آن ضعف پس. یرندبپذاو را  حکومتاو و  یندتر راحت

 برطترف را  ضعف ینا است الزم .است یتبشر ۀجامعاو در  بودن ناشناختهاو و  یاجتماع

 .یدنما یمعرف ینامتناه قدرتو  ثروت آنو خود را در 

 است یمقامو  شأن آن به ،سزهرا  حضرت یمعرف ،یفشر یثحد ینادر  ششم یفۀلط

جتا   همه ،است شدهوارد  س زهرا حضرت یفتعردر  که یجمالتو  یاتآنزد خدا دارد.  که

. کنتد یمت  یمعرف آخرتو  یادندر  برکاتو  یراتخ یتمامو مبدأ  اصل عنوان بهرا  یشانا

و  متاه هتا و  ستتاره  یتمتام  که کندیم یمعرف یفضائو  ظرف یجا بهرا  سزهرا  حضرت

 هتا آن یلۀوست بته  آستمان و  ینزمو  شوندیم یداپفضا  ینادر  یگرد برکاتو  یدهاخورش

 یفضااگر  .ینامتناه است یفضائ یک .یدکن نگاه آسمان یفضا به. شما کندیم یداپ جلوه

 یتتی ظرف چنتان  یتک  ،یلتومتر کصد هزار  در یلومترکمثالً چند صد هزار  ،بود یمحدود

نتور   شتعاع اند شود. گفته خلق آندر  یاستارهو  ماهو  یدیخورش ینچن مثل که نداشته

 کته  یمشتو قتدر دور  اگتر متا آن   یعنی ؛دارد گسترش ینور سال ده مسافتتا  یدخورش

 ینتور  ستال  دهبرابتر   ،یدخورشت متا از   ۀفاصتل  ،کند جلوه یاستاره صورتبه یدخورش

 شتناخته  آستمان  نتام  به کهفضا  ینا. هاآنکهکشو  یگرد یهاستارهطور ینهم .باشدیم

ابتدا و انتها  .ینامتناه است یفضائ البته .است یدخورشو  ماهها و تولد ستاره یجا ،شده

هتا  ستاره یبرا که یفضائ ینهم یرنظ .برساند آن یانتهاابتدا و  بهخود را  یکس که ندارد

 یفضامانند  هاانسان. است الزم ،عالم دانشمندانو  یاءاولو  یاءانب یبرا یفضائ ،است الزم

 ،تفتاوت  ینهمت  استاس دارند. بتر   تفاوت همبا  ،و استعداد فکر وسعتاز نظر  ،ستارگان

 .بتاالتر  یبعضت و  باالستت  درجاتشتان  یبعضشاگرد استاد.  هایبعضاستادند و  هایبعض

َّت َّ» : فرمایدیمخداوند  َّع  َّمهُعض َّب ََّّالن َّضمَّف ََّّلَُّسَُّالر ََّّلک  َّب ََّّل   یتک در  یغمبتران پ یعنتی  ،«214َّع ض 

 یسیعو  یموس حضرتاگر  کهفرمودند  اکرم یغمبرپ .دارند تفاوت همو با  یستندن درجه

و  درس متن باشتند و از   متن  اطاعتت در  کهینانداشتند جز  یاچاره ،بودند من زماندر 

از  ،پتدر و متادر   فکتر . استو استعداد  فکر وسعت به مربوط تفاوت یناو  یاموزندب دانش

پتدر و   نته پدر و مادر باشند  اطاعتدر  کودکان یستیبا پس .است تریعوسخود  کودکان

 تتر یعوست  عوام مردم فکر یفضااز  ،دانشمندانعلماء و  فکر یا. کودکان اطاعتمادر در 

 هتا انسان یفیتک ینهم به. جاهل تابع عالم نهباشد  عالم تابع جاهل که است الزم. است

تتا   هتا یبعض .دارند تفاوت یکدیگربا  دانشو  فهم وسعتو استعداد و  علمو  عقلاز نظر 

محتدود   هاانسان فکر شعاعطور ینهم .یشترب یبعضو  بینندیم، یلومترکصد هزار  شعاع
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ختدا   ینامتناه علم بهو مجهز  بودهخدا  استادش که یانسان به رسندیمتا  استو نامحدود 

 . است کردهخود مجهز  دانشو  علم بهرا  هاآنو خداوند  است شده

 چته اگتر   .هستتند  ینامتنتاه  قتدرت و  علمو  فکر وسعتاز نظر  یئهاانسان ینچن یک

انتد.  شتده  یالهت  قتدرت و  علتم  بهمجهز  یکنول ؛خدا هستند ۀبندخدا و  مخلوق ،انسانند

 هتم  هتا آن توانتد یمت خداونتد   کته  چنانآنو  دانندیم هم هاآن، داندیمخدا  که چنانآن

 یانستان  ینچنت  یتک  یوجتود  یتت ظرفخدا.  مکتبدر  یلالتحص فارغ شاگردان. توانندیم

افتراد بشتر    یتمام یاو  یرندبگ دست به قلم خودشاناگر  .ابتدا و انتها ندارد .است ینامتناه

 یترا ز ؛رستد ینمت ختر  آ بته  ،یسندبنو توانندیمو  دانندیم هاآن چهآن ،یرندگ دسته ب قلم

 گویتد یمت خدا  کهجا . آناستانتها  بدون علم یک یاآخر و  بدون کتاب یک یعنی ینامتناه

 بته را  معصوم یهااماماز  یک. هر 215رسدینمآخر  بهخدا  کلماتباشد  مرکبمداد و  یاهادر

ّ  ِ ََُّّتَّم  لک  ََّّتممَّت ََّّو َّ»  :فرمایدیمو  کندیم یمعرف تمامو  تام کلمه عنوان َّب  ،« 216دل َّع  َّدقا َّو َّص  َّک 

 یتن ا. انتها در امیدهرسانانتها  بهخود را  کلمات امکرده یتترب که یانسان ینچن یکبا  یعنی

 همتان  یعنی تمامو  تام ۀکلم .استمحدود  ،انتها برسد بهاگر  یراز ،انتهایب یانتها یعنی ،یهآ

 کته  یستت ن یعلمت  یگردو  گرفتهاستاد خود را فرا  کامل علم که یشاگرد همان یا یاکلمه

وجتود   یتان م یتن ا. در انتد کترده  یمعرف یحسنو اسماء  تامه کلماترا  هاآنجا  همهنداند. 

. اگتر  استت  شتده  یمعرفت  اهلل یتت ب یااضت ف یاو  آسمان عنوان به ،سزهرا  حضرت مبار 

 آن ،کند یرهذخ خانه آندر  کندیم خلق چهآن که یدکن یداپخدا  یبرا یهاآنخ خواهیدیم

، یافرینتد ب یدهآفر چهآنبرابر  یلیاردهامو  هایلیونماگر  که است ینشآفر یفضا ینهم خانه

و  شتماره   قابلعددند و  مخلوقات ینکها یبرا .است یباقخود  وسعت به همباز  .شودینمپر 

 علتم  یتمتام  که یدکن یداپ یمکتب خواهیدیمو باز اگر  رسدینم یتنها یب بهعدد  .انداشاره

زهرا  حضرت مبار وجود  ،مکتب آن، یستن پرشدن قابلدهد و هرگز  یجارا در خود  یاله

 .باشدیم س

و  یوضتات ف تمتام  یعنی است اهلل یتب. یتنهایب است یاستعدادو  ینامتناه است یفکر 

 حضترت در وجتود   یعنی ،گیردیمقرار  اهللیتب ینادر  شودیم نازلخدا  جانباز  که یبرکات

 یالهت  علتم  ظترف  که کندیم یمعرف یمظروف صورت بهرا  حضرتجا  همه. خداوند س زهرا

 آناز  ینمعصتوم  لستان در  کته  یفتاتی تعرو  شده نازل حضرت آن شأندر  که یاتیآ. است

َّ» . ماننتد  کندیم یمعرف قرآن دانشو  علم مظروفرا  یشانا، است شدهبزرگوار 
 
ََّّاهَُّلن  نز َّأ ََّّانمَّا  ِف 
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َّ،217َّدِالق ََّّیّل  َّل َّ
 
ََّّاهَُّلن َّنز َّأ ََّّانمَّا ِ َّب َّمََُّّیّل  َّل ََِّّف   یمعرفانوار  مشکوهرا  یشانا ،نور ۀسوردر  یاو «   218ة َّک  ا

 تتر یتب عج همه. از شودیم روشن هاچراغ آن دلدر  که است یظرف مشکوه. 219کندیم

 کته  استت  شتده  نتازل  سزهرا  حضرت شأندر  مسلمانان اتفاق به که است کوثر ۀسور

 یضتی ف یعنی. است کثرتو  یرکثباالتر از  یادباز نظر  کوثر. است نموده یمعرف کوثراو را 

 یترا ز ؛ینامتناه یعنی کثرتو  یرکث. باالتر از استباالتر  هم کثرتاز  .استباالتر  یرکثاز 

 یتن اابد بتا   بهتا  ازلاز  هاانسان. اگر یستن کوثر، است یرکثباشد  یادز هم چهاعداد هر 

اعداد  ینا ۀهم ،کنندظاهر  صفحه یروعدد را  ینآخرو  کنند شمارشاعداد را  هاینماش

 بته  یا یمتناهاعداد  فوق یعنی کوثرو  یمتناهاعداد  یعنی یرکث. یستن کوثر ،است یرکث

 آن یتمام ،یمکن یمتقس قطرات بهرا  یادرمثالً اگر  ؛دارد الزممبدأ  یعددهر  یگرد یرتعب

 بته . اعتداد  است، مبدأ اعداد یستنعدد  یادر یکنول ،شمارش قابلو  استعدد  قطرات

 برکتات و  علتوم را مبدأ  یشانا. خداوند رسدینمآخر  بهمبدأ اعداد  یکنول رسدیمآخر 

 امتام ، امامتت  بتدون  امتام . کننتد یم یمعرف امامت درِرا ما یشانا ائمهو  کندیم یمعرف

و  شتجاعت و  قتدرت و  حکمتت و  علم که است امام یوجود هاییهسرما ،امامت. یستن

 . شودینم امام حکمتو  قدرتو  علم بدون امامباشد.  یزاتتجه یرسا

 یعنتی  ،« 220مئ  ال ََّّةَُّوم َّمَُّأ ََّّاه ل َّو َّ : »فرمودند یفشتعردر  که است امامتزهرا مادر  حضرت

و  قرآن علم ظرف عنوان بهرا  یشانا که کلمات ینا تمام. اوستبا  هاامامو  امامت  یمادر

 کنتد یم یمعرف یفضائ یاو  کندیم یمعرف کوثرو  مبارکه یلۀلنور و  مشکوهو  یاله برکات

 ائمته و  کندیم یمعرف اهلل یتبرا  یشانا یاو  درخشندیمفضا  آندر  یتهدا ستارگان که

خداونتد   یعنتی  دهندیم پرورشرا  یقتحق یک هاینا همه. کندیم یمعرف یتالب اهلرا 

 است دادهقرار  آخرتو در  یادندر  یمعنوو  یماد برکاتو  یوضاتف یتمامرا مبدأ  یشانا

 آنامضتاء   بته خود را  یوجود برکات یاخود را و  نبوتسند  یستیبا هم اکرم یغمبرپلذا 

 .کساء یثحددر  یاله کرامت تاج جمله آنبرساند و از  حضرت

 .بپوشتان  متن  قامتت  بته و  یتاور برا  متن  یاله کسوت گویدیمزهرا  دخترش بهلذا 

و  تتاج  ینا یعنی ،یاوربرا  یاله کسوت گویدیم. بپوشمتا  یاوربرا  یاله کسوت گویدینم

 نکنندو ادعا  ینندبب تختو  تاجو  کسوت ینامرا در  مردمبگذار تا  منسر  یرورا  کرامت

 یگتذار تاج عرفدر  کهطور . همانینندبنش من حکومتدر مسند  و باشند من ۀیفخل که
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در  ،سر او بگذارد یرورا  سلطان تاج یستیبابرتر و باالتر  یانسان یک که است افتادهجا  هم

 یصتحرائ در  مردم .هما نامه ببود  یاپرنده ،نامندیمرا عصر حجر  آن که یمقد یهانازم آن

 شودیم شناخته مردم سلطان یندبنش کسسر هر  یرو پرنده آن گفتندیمو  شدندیم جمع

 گرفتته  یمرغت  همان ناماز  هم یونهماهما و  کلمات. کنندیم قبول سلطنت بهاو را  مردمو 

 گویدیم. شاعر شدیم شناخته مردم سلطانو  نشستیم یانسانسر  یرو که است شده

خورد و جتانور   استخوان که                          دارد  شرف آناز  مرغانبر سر  یهما         

  یازاردن

 یندبنشت  یانستان سر  یرواگر  .دارد شرافت، یهما نامه ب مرغ ینا که است یافته شهرت

 انتختاب  ستلطنت  بته و او  یندنش شناخته سلطان تاج یجا ،مرغ نیا یعنی ؛شودیم سلطان

 یکست  قلتب  بته  یالمثقال ۀذراگر  ،معرفتش یا محبتشمهر و  که یواقع یهما یناو  شودیم

زهترا   حضترت  ،شتود یمآزاد  خرافاتو  جهلاز  یاو  جهنم آتشاز  قلب آن ،کند یداپ تعلق

مَّ » فرمودند: که است َّ نمَّل  ََُّّة،اطمف ََّّیُتَّس   علم یرشاز  کسهر  یعنی ،«221ات ف َّعر َّم ََّّنع ََّّاموَّط َّفََُّّالناس 

 یگرد یجاو  گرددیم حرام جهنم آتشوجود او بر  ،کند استفاده یاقطرهمادر  ینا معرفتو 

مَّ : »اندگفته  کته  شتده  یتده نام فاطمته  یعنتی ، « 222اِالنمََّّن َّع ََّّاتَُّیع َّشتََّّتم َّط َّفََُّّانمَّل  ََُّّة،فاطمَّیُتَّس 

از  یتیخاصت  یتدایش پ یمعنتا  بته  یتت ممنوع یناو  است کردهجدا  آتشخود را از  یعیانش

از  یاباشند  جهنم آتش یانم چهگر  یعیانش که است یعیانشزهرا در وجود  حضرت معرفت

 ینچنت  کته  یدلت در  آتتش  یعنتی  ،اندآتش یانمدر  یلخل یمابراهمانند  ،کنندعبور  جهنم

 .گتذارد ینماو، اثر  معرفتزهرا و  حضرت محبت ،استزهرا  حضرت معرفت ،دارد اییهسرما

 کته  یمعرفتت  آندارد و  رتبه معصوم یهاامام یانمدر  یلقب یناو از  سوزاندینمرا  قلب آن

نشتد   حاصتل و اگر  شودیم شناخته یتحقان به انسانشد  حاصلاگر  که است نجات مال 

  .ستاو یتوالبه  یآشنائ ومعرفت حضرت ، یستن روشن یفشتکل

و  تاج من که کندیم یمعرف عالم اهل بهاو را  ،یگذارتاج مجلس ینادر  اکرم یغمبرپلذا  

 .امگرفتهزهرا  دخترمخود را از  نبوت تخت

 ائمته و  اکترم  یغمبتر پ متدال و  نشانو  یگذارتاج مجلس ینا که است ینا هفتم یفۀلط 

و  هتا آستمان  اهتل باشتد.   عتالم  اهل یتمامو منظر  یمرئدر  یستیبا ،السالم یهمعلاطهار 

 مجلس یناباشند و  داشته توجه مجلس ینا به است الزم ،اهلل یسوما ۀکلم یکو با  هاینزم

 کته  آمتده  وجودبه حادثه سه اسالم عالمهستند بشناسند. در  که چنانرا  مجلس صاحبو 
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 جشن یعنی .است گرفتهقرار  هاینیزمو  هاآسمان اهلو  عالم اهل تمامو منظر  یمرئدر 

و عزا در  جشن. عوالم تمامدر  یعزائ یاو  عوالم تمامدر  یجشن یگرد عبارت به یا یجهان

، اکرم یغمبرپ که بوده خم یرغد ۀحادث هاآناز  یکی ،است عالم آن سلطانخدا  که یعالم

 حضترت بتا   سزهترا   حضرت ازدواج یگریدو  کندیم یمعرفرا  ائمهو  السالم یهعل یعل

 ۀمنظر هم یعموم یعزا آنو  اکرم یغمبرپ یگذارتاج مجلسها حادثه آنو از  است بوده

 .است السالم یهعل ینحس امام یعاشورا

در  کامتل  یهاانسان یراز ،عوالم  یقخالو  خلقت عوالم تمام به مربوط است یحوادث 

 ،یکنت  یسته مقا یکدیگربا  یوقترا  یقخال خدا. خلقبا  نه شوندیم شناختهبا خدا  مقابله

واحتد.   ده یگتری د آنو  استت واحتد   یتک  فقتط  یکی.یکدیگرند مقابلمانند اعداد در 

و  معتالِ  انستان مانند  .استباالتر  انساناز صد نفر  انسان یک یعنی. تفاوت بهطور همان

 کته را  جنتگ  یدانم شجاعان. استباالتر  انساناز هزار  یگرد انسان آنو  جاهل انسان

 همته . یفیتک ینهم بهباالتر از صد سرباز، باالتر از هزار سرباز و  گفتندیم دادندیم نمره

 حضترت بتاالتر.   یموست از  یستی ع حضترت . شوندیم یسهمقا یغمبرانپبا  یغمبرانپجا 

و  تکامتل  درجتات  به مربوط هاینپائها و باال مقابله ینا .باالتر یگرد یغمبرانپاز  یمابراه

. دکتتر و  یستانس ل یگتری د آنو  است یپلمدما  یرتعب به یکی که است درس یهاکالس

. بتا ختدا   گیرندیمقرار  یاللهلقاء  مقامدر  ،ندامعراج صاحب که یکامل یهاانسان یکنول

 خارجخود  یتظرفو  عالم خلقت یرۀدا. از گیرندیم یاداز خدا  یماًمستقو  شوندیمروبرو 

. یستندن یسهمقا قابل یگردو اعداد  مردم یرسابا  .شوندیموارد  یاله علم یرۀدا به ،شده

. برابتر ختدا قترار    شوندیم خواندهبا خدا  هاآن پس یتنها یب هاآنافراد عددند و  ۀهم

از  ،دانتیم یمت از خدا  چهو هر  یمدارانتظار  هاآناز  ،یمداراز خدا انتظار  چههر  گیرندیم

 .  دانیمیم هاآن

 یعیانشت افراد  یبعض. یستنخدا  ذات به انسان ذات یلتبد یمعنا به یفاتتعر یناو  

خداونتد   علم یریفراگ یمعنا به بلکه ،دانندیمخود را خدا  یهاامام که کنندیم متهمرا 

دارد.  یتار اختدر  یتات ح آب ،یتا دردارد برابتر   یتار اخترا در  یادر که یکس. است متعال

مََّّة َّیمَّوب َّبَُّالر ََّّن َّع َّلوانَّزمَّن َّ» اند: فرموده خودشان ََّّاقولوََّّث  ما را از ختدا   یعنی ،«223یدون َّرَّتَُّاَّناَّم َّأأن َّش ََِّّف 

 کمتتر  ،یدکن وصف خواهیدیم چهبعد هر  .یمخدائ خلق، یستیمنخدا  یاوریدب ینپائ بودن
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خواهید بگویید و مبادا مانند ما می ۀهر چه در بار ،نگذرید و جز آنما از حد عبودیت  ۀدربار، ٌء ِمَن اْلَغاِلينَبِري

 .بیزارم کنندگانما غلو کنید که من از غلو ۀا دربارنصار



 

 

 که شودیم یکس ینجانش یکس. است نشاندهخود  یجارا در  هاآن. خداوند یداکرده وصف

 دهد. انجاماو را مانند او  کارتا بتواند  او باشد مثلبرابر او و 

. لذا ینامتناه یتظرف بهدارد  الزم یشاگردان است ینامتناه قدرتو  علمدر  کهخداوند  

 اهلل یستو ما جهت ینا. از کندیم یمعرف ینامتناه علم ،را هاامامو  یغمبرپرا و  قرآنخداوند 

 ،خلقتت  عالم تمامخدا هستند و  یفهخل ،خدا لکم در  هاآن یراز ؛را بشناسند هاآن یستیبا

   .استخدا  لکمُ

 جشتن . یترد گقرار  عالم اهل تمامو منظر  یمرئدر  هاآن به مربوط حواد  یستیبا، پس

 ،متذکور  حتواد  لتذا   .یفیتت ک ینهم به هم هاآن یعزاو  است یجهان یعموم جشن هاآن

خدا  مخلوقات یتمام جشن ،عاشورا یعزاو  ازدواج جشنو  یگذارتاج جشن یناو  یرخمغد

 مشتخص را  یتیوضتع  ینچنت  یتک  ،کستاء  یثحدآخر  جمالت. ستهاآن یتمام یعزا یاو 

 ،دارنتد  توجهخدا  به که موجودات یتمامخود و  مخلوقاتِ یتمامخداوند در برابر  که کندیم

 ،بنتدگان  تمتام تتا   کندیم یگذارتاج ینا متوجهرا  هاآن ۀهم ،شنوندیمو  گویندیمبا خدا 

ها و فرشته رابطه یناو در  کنند یداپ معرفتخود  یابد رهبران بهخود را بشناسند و  وظائف

 ،پروردگارا ،کردند عرض مقال یاو  حال زبان به ،دارند توجهخدا  به که یدانشمندان یتمام یا

 ؟انتد ستر گذاشتته   بته  کرامتت  تاجو  اندیدهپوش یاله کسوت کههستند  یکسان چه هاآن

، « 224اوه  نَُّب ََّّاَّو َّه  علَُّب ََّّاَّو َّبوه َّأأََّّو ََّّةَُّفاطمَّهَُّ : »فرمود هاآن یفتعرو در  کرد یمعرفرا  هاآنخداوند 

 هستند.   فرزندانشو  شوهرشو  پدرشو  فاطمه مقدسانوار  آن یعنی

 یتد تأئ یتث احادو  یتات آاز  یاریبست  یلۀوست هب که یفتعر ینادر  یبعجو  هشتم یفۀلط 

 یتن ا یفتعر وسائلاز  یکی یراز ؛کرد یمعرفزهرا  یلۀوسبهرا  ینمعصوم که است ینا شودیم

 ،مشتهور باشتد   یشتتر بپتدر   یوقت. کنندیم یفتعر یهال مضاف یلۀوسبهرا  مضاف که است

 یلۀوست بته  مضاف. یفالنپدر  گویندیم ،مشهور باشد یشترباگر پسر  یا یفالنپسر  گویندیم

را  هتا امتام  یوقتت  ینزم ۀکر. در شودیم شناخته استو مشهورتر  ترمعروف که یهال مضاف

پستر و   گوینتد یمت . کنندیم یفتعر است ترمعروف کهخدا  رسول یلۀوسبه کنندیم یفتعر

 نتام  ،یفتعردارد. در  شهرت یشترب السالم یهمعل ائمهاز  حضرت آن یراز ؛خدا رسولدختر 

 یدالئلت  یکنولت  ؛کننتد یمت  یمعرف حضرت آن یلۀوسبهرا  یگراندو  کنندیم ذکررا  یغمبرپ

 یگتر د ینمعصتوم از  یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت ،ینالمقرب ۀعندالمالئکو  عنداهلل که یمدار

بعد  ۀدرجدر  ،متعالخداوند  به یآشنائبعد از  هاآسمان اهلو  اهلل یسوما که است ترمعروف

 فرمایتد یمت  .کنتد یم ذکررا  سزهرا  نامخداوند ابتدا  یراز ؛شناسندیمرا  س زهرا حضرت
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و پتدر   فاطمته  ،انتد کرده یداپ شکوهو  جالل همه یناو  اندیدهپوش یاله کسوت که هاآن

 تتر روشن ،یثاحاد یبعضرا  یفتعر ینا یلدلاو هستند.  فرزندانو  فاطمهو شوهر  فاطمه

. از استت  شتده زهترا وارد   ۀکلمبا  س فاطمه حضرت ینامگذار دالئلدر  یثحد. کندیم

 ؟است شده ینامگذارزهرا  بهدر شما ما فاطمهچرا  ،225پرسندیم السالم یهعل صادق امام

 طتراوت بتا   یاربس که یاهیگو  یدرخت. طراوتو با درخشندهموجود  یک یعنیزهرا  

. کندیم جلبخود  طرف بهرا  همه هایشیوهمو  هاگلو  هابرگ. با است خرمسبز و  است

 یهتا علف یعنی ،یعالربزهر  گویندیم. نامندیمزهرا  یا زهرهرا  یدرختو  یاهگ ینچن یک

بهتر و  هاآن همهاز  زهره ۀستار که هم ستارگان یانمبهار. در  فصل طراوتبا  درخشنده

و  کنتد یمت نظتر   جلب اول ۀدرجها در ستاره ینا که اندیدهنام زهره ،درخشدیم یشترب

در برابتر   ،سمادر متا زهترا    ،فرمودند السالم یهعل امامبعد.  درجاتدر  یگرد یهاستاره

 یتن ا یلشدلدارد.  یتنوران یشتربو  درخشدیم یشترب یگرانداز  آسمان اهلو  فرشتگان

و  یدنتد نالختدا   بته خود  یفضا یکیتاربودند. از  یکیتارو  ظلمتدر  فرشتگان که است

 افقرا در  سزهرا  ۀفاطم. خداوند برهان یکیتار یناپروردگارا ما را از  که کردند یتشکا

 آن علتم نتور   شتعاع در  فرشتتگان  تمامنمود و  طالع هاآن یزندگ یفضا یاو  هاآن فکر

 یدیخورشت  یتن افرمود  هاآن بهرا شناختند. خدا  حضرت آن همهو  یدنددرخش حضرت

 بته . نظتر  استت  سزهرا  حضرت بهشت ۀملکو  من یبۀحب ،کرده طلوعشما  افکاردر  که

 یتق طررا از  یگتر د ینمعصتوم خداونتد   ،را شناختند س زهرا حضرت یشترب هاآن ینکها

  و ابوها و... فاطمه هم :فرمود .کرد یمعرف حضرت آن به انتساب

   :زهرا حضرتنور گان به فرشت یفضا یدرخشندگ یمعنا

 عوامتل و  یننتده آفر عوامتل  ،فرشتگان که است یفیتک ینا به یفشر یثحد یهتوج

 یبرقت  یعصتنا در  بترق  یتروی نماننتد   ،خلقت عالمدر  فرشتگانخلقتند.  عالم ینشآفر

 یعصنا تمام آن یکدر  که است برکتبا ۀدرخشند عامل یک که برق یروین یناهستند. 

باشتد و   مجهتول و  مکتتوم  کته  یزمانتا  گیردیمرا  هاآن جان یاو  دهدیم جانرا  یبرق

 ختا   یتر ز که است یگنجمانند  ،کند استفاده وجودشاز  و را بشناسد آننباشد  یکس

 ینتت ز یستتی با منخدا  یاکهدارد  یتشکا حال زبان به خا  یرز گنج .است شده دفن

 به .بچرخانمرا  مردم یزندگ چرخ. باشم هاانسانبازار  ینتز، باشم بهشت یهاخانم یافۀق

مرا بدانتد و   یستن یکس .پنهانم خا  دلدر  اکنونو  بدهم حرکتو  یاتح مردم یزندگ

 ختا   یتر ز یهاگنج یتشکا به. خداوند اگر بخواهد کند استفاده مناز وجود  و بشناسد
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و بازار خود را  کن استخراج .است گنججا آن که کندرا مأمور  یعالم یستیبا ،کند یدگیرس

بتازار   بته و  کنتد یمت  استخراجرا  گنج که شناس گنج عالم آن پس .بده ینتز آن یلۀوسبه

ستر   تتاج و او را  داده حرکتت و  یتات ح ،ختا   یتر ز گتنج  به که است یعالم یک ،آوردیم

را از  عظمت ینابا  برق یروین که هم یکس. ساخته یبهشت یانحور گوش یزۀآوو  پادشاهان

 استت  یچراغمانند  ،دهدیم حرکتو  یاتح مردم یزندگ بهو  کندیم استخراج یعتطب دل

 آن یلۀوست بته را  متردم  یزنتدگ و  یاتح ۀصحنآزاد نموده .  یکیتار آنرا از  برق یروین که

 کته  یحتال را در  یرون یناو  داده نجات یکیتاررا از  برق، برق مخترع پس. است کرده روشن

 ،خلقتت  عتالم در  طتور ینهم. دادهقرار  مردمو منظر  یمرئدر  ،است بوده مجهولو  مکتوم

 چته و هتر   یوانتات حو  حشترات و  ذرات تمام آن یلۀوسبه که است یبیعجو  یمعظ یروین

 کوچتک  یاربس ذرات آناز  ،را ینشآفر عالم تمام. شما کنندیم یداپ حرکتو  یاتح، هست

 استت  حرکتات و  یتات حفاقتد   کته  یکتری پمانند  ،گرفتهدر نظر  یناتوانو  ضعف یانتهادر 

 ،هتا آسمانو  هاناکهکش ینتربزرگتا  یهاول ذراتاز  ،خلقت عالم یمعظ یکرپ ینا. یدبشناس

 .حرکتیبو  یاتحیب یکرپند. اجانیب یکرپ همان

 بته  حتال  زبتان  بهاند شده محبوس جهلو  موت ظلمتدر  که کراتو  ذرات یتمامقهرأ  

هستتند و   کراتو  آبو  خا  دلاز  که یزمانتا  یفیتک ینهم به هم هاانسان. نالندیمخدا 

ما  تن به خلقت لباس ،خدا یا کهدارند  یتشکاو  نالندیمخدا  به حال زبان بهاند نشده خلق

 بته تتو را   عظمتت  کته  یمباش یزنانو  مردان ینچنتا  کن یرونب خا  دلو ما را از  بپوشان

 . یمکنرا آباد  یادنو  یمبگذار یشنما

 یاربست  ۀذر یتک  هتا انسانما  که یعالم یعنی .کنندیمذر  عالم به یرتعب ،یتشکا ینااز  

 یکیتتار در  کته  ینشآفتر  جهان ینا یتشکا به. خداوند یمابوده یشنما قابل یرغو  کوچک

 کته  یفیتتی ک ینچنت  یتک  بته را  یمعظ ۀکارخان یناو  کندیم یدگیرس ،است جهلو  موت

 . اندازدیم کار به دانیدیمو  بینیدیم

 یغتائ  علتت  بدون که است یمیعظو  یبعج صنعت یک ،عالم موجودات به دادن یاتح 

آورد  وجودبه یبیعجا ینچن یک خواهدیم که. خدا کندیم یداپ یتلغوو  یستنظهور  قابل

و  سازییمرا  یمعظ یبنا ینا یکس چه یبرا پرسندیماز او  ،کند خلق یعوالم ینچن یکو 

مانند  ؟کنییم خلق یکس چه یبرا ،شودیم یمتقس آخرتو  یادن به کهرا  ینشآفر عالم ینا

 تومتان  یلیاردهام. سازدیم باشکوهو  مجلل یاربس یبنا ،جنگل یانمدر  یا یرکودر  که یکس

 الزم ؟یستاخت  یکست  چته  یبرارا  مجلل یبنا ینا پرسندیماز او  .کندیم خرجبنا  آن یبرا

 یتشخصت  آن ینبباشد.  آن ساکنبنا و  آن صاحب که کند یمعرفرا  یمیعظ یتشخص است



 

 

و  حشترات  یبرا یدبگوباشد. اگر  داشتهوجود  یمناسبت ،و مجهز نرمد یبنا یناو  یمعظ

 یک که یهاآنیهسفو  احمقانه کار چه که خندندیماو  به همه ،امیدهآفر جنگل یواناتح

 . کنند خلق پلنگو  گرگ یبرارا  یبنائ ینچن

 متعتال از خداونتد   ،کامتل  عقولو مخصوصاً  دانشمندانعقال و  که است یسئوال ینا 

و  یدهاخورشت و  ماهها و ستاره ینا به ینمزمجهز و  یمِعظ یبنا ینچن یک که پرسندیم

عقتال   که یجوابتنها  ؟یدیآفررا  معالَ ینا یکس چه یبرا یاخدا. یگرد یبعجاو  هاانسان

را  هتائی یتشخصت  کته  استت  ینا ،شودیم شناختهخدا  یمنطق جوابو  کندیم قانعرا 

 یعنی. باشندیم خودشبعد از  دومو  اول نفراتهستند و  آدمو  عالم فوق که کند یمعرف

 ینچنت  یتک  کنتد یم یجابا که هائییتشخص ینچن یک. وجود خلقت عالم یغائ علت

را از  مجهولو  مکتوم یهاانسان یاو  فرشتگان یتمام که است یکس ،شود خلق یبیعجا

. استت  شتده  هتا آن خلقتت  یغتائ  علتت و  آوردهظهتور   به یظلمان یوادو از  عدم کتم

، کترده آزاد  یعتت طب حتبس او را از  کته  یکساز  کندیم تشکر برق یروین کهطور همان

 تشتکر  ،انتد نداشته یشینمانمود و و اند بوده یعتطب ۀخانحبسدر  که هم کائنات یتمام

 کته  کامتل  انسان همان یعنی ؛است شده هاآن یشنمانمود و  عامل که یکساز  کنندیم

 فرشتتگان  یوقتت . لذا کنند خلقاو  یبرا یانسانو  یجهان ینچن یکدارد خداوند  یاقتل

خداوند  ،ندامحبوس یعتطب ۀخانحبسدر  که کردند یتشکا اندینشآفر عالم عوامل  که

 ،شتود  خلقاو  یبرا یجهان ینچندارد  یاقتل که یکس یعنی ،س زهرا حضرت علمبا نور 

زهترا   حضرت منتدارند  حق یدگانآفر تمام .226داد نجات یکیتارو  یمجهولرا از  هاآن

را از  هتا آن ،شده هاآن یاتحو  حرکت عامل که کنند تشکرو  بکشندرا  یهاعل اهلل سالم

از  یثاحادو  یاتروا .است داده حرکتو  یاتح هاآن به و آوردهظهور  ۀمنص به عدم یارد

 آن یمعرفت را در  هتا آناز  یکتی متا   که است یادز سزهرا  حضرت یفتعردر  یلقب ینا

 .یمداد یحتوضبزرگوار 

 ،شتود یمت  واقتع  سئوالو مورد  است مطلوب که کساء یثحد داستاندر  نهم یفۀلط 

 .  باشدیمخدا  یاءاول مکتبدر  یهاعل اهلل سالمحضرت زهرا  یتاول دالئل

 ،یتم دار الستالم یهمعلاطهار  ائمهاز  یاو  قرآندر  که یاتیرواو  یاتآ طبقجا بر  همه 

و  دانتش و  علم یفتعر. مثالً در کندیم یداپ یشنمابرتر و باالتر  یازامت یک عنوان بهزهرا 

                                                           
رق و المغارب، فشكت المالئكة ، ابن مسعود به نقل از رسول اهلل: ...ثم اظلمت المشا43، ص 40بحار االنوار، ج  -226 

إلی اهلل تعالی أن یكشف عنهم تلك الظلمة، فتكلم اهلل جل جالله کلمة، فخلق منها روحًا، ثم تكلم بكلمة، فخلق من تلك 
الكلمة نورًا، فأضاف النور إلی تلك الروح و أقامها مقام العرش، فزهرت المشارق و المغارب، فهی فاطمة الزهرا علیها 

 لذلك سمیت الزهرا، ألن نورها زهرت به السموات. السالم، و



 

 

 عنوان بهزهرا  حضرت ،کندیم یداپ تنزل خلق یسوبهخدا  جانباز  که یاله علومو  حکمت

 یرستا و  شودیم یگرد یانوساق یک ظرف که یانوسیاق. مانند شودیم یمعرف علوم آن ظرف

 علتم  یفتعرمثالً در  .اندمتصل یانوساق آن به که شوندیم شناخته ینهر عنوان به اهلل یاءاول

َّع ََّّونزلناه : »فرمایدیمخداوند  ،گیردیم تعلق اکرم یغمبرپ قلب به کهخدا  َّلب َّق ََّّل  َّن َّم  َّون َُّک   َّل ََّّک 

مجهز  قرآن علمنور  بهتو را  قلبو  یمداد تابشتو  قلبرا بر  قرآنما نور  یعنی ،« 227ین ََِّّن ذ َّالَُّ

 پتس  .یبترستان  یاله عذابرا از  مردمو  یبدانرا  خوببد و  اعمال یجنتاو  هایندهآتا  یمکرد

 یفتعرو اما در  کندیم یفتعر یغمبرپ قلببر  قرآننور  تابش عنوان بهرا  قرآن نزول یفیتک

 عنتوان  بته زهترا را   حضرت ،است شده نازل سزهرا  حضرت قلببر  چگونه علم ینا ینکها

 . است کرده یداپ پرورشو  گرفتهقرار  ظرف آندر  قرآن علم که کندیم یمعرف یظرف

َّ : »گویدیم جا یک 
 
ََّّاهَُّلن َّنز َّأ ََّّانمَّا ِ َّالق ََّّیّل  َّل ََِّّف  زهترا   حضترت وجود  ،القدر یلۀلاند و گفته«  228د

َّ : »فرمودند یگرد یجا یاو  باشدیم
 
ََّّاهَُّلن َّنز َّأ ََّّانمَّا ِکة َّمََُّّیّل  َّل ََِّّف   « 229با

 یتین تعبشتر   مقتدرات  ،بابرکت شب آنو در  یمکرد نازل برکتبا شب آنرا در  قرآنما  

 یهتا عل اهلل ستالم زهرا  حضرتوجود  برکتبا شبند اهو فرمود اندکرده یرتفس ائمه. شودیم

 یعنتی . یفیتت ک ینهمت  به .شودیم ینمعدر حضور او و در وجود او  یاله مقدراتو  باشدیم

مقدر و مقرر  یتبشر یبرارا  یاحادثهو  رودیم کاغذ یروخدا  قلم که یساعتو  یقهدق یناول

 نوشتته  مقتدرات او  فکر ینۀزمدر  یا رودیم کاره بزهرا  حضرت دل لوحدر  قلم آن ،کندیم

متادر ختود    ۀمنزلت  بته زهرا را  حضرت همالسالم، یهمعلاطهار  ائمهو  اکرم یغمبرپ. شودیم

متادر   ،یاصتل  یمادرهتا ا والّت  یستت ن یتد تول یمعنتا  بته  یمادر ینا البته .کنندیم یمعرف

را  حضترت  آن که است س زهرا فاطمهمادر  یا آورده یادنه برا  امام که است ع منینیرالمؤام

 پتدرش او متادر   .کنتد یم یمعرف هایاب اماو را  اکرم یغمبرپ رابطه ینا. در است آورده یادن به

 ،شتده وارد  یهتا عل اهلل ستالم زهرا  حضرت یتروحانو  یتاهم یانباز  یفتعر ینبهترو  است

 .است سزهرا  حضرتبا  هاامام یمادر یعنی ،« مئ ال ََّّةَُّموم َّأ َّهاَّل َّو َّ»  :فرمودند که است جمله ینا

 یمتادر  گوینتد یمت دارند  امامتند و اامام کدامهر  هاامام. امامت یمادر یعنی هاامام یمادر

باشد.  آورده یادن بهمولد ما باشد و ما را  یمادر ینکها نه ماست امامتمادر  ،سزهرا  حضرت

 یعنی. است یتروحانو  حکمتو  علم یجۀنت امامت مقامو  است امامت مقام یمعنا به امامت

را فترا   یعتطبو  خلقت، حکمتدارند و  یاراختخدا را در  قدرتو   علم ینکها یلدل به هاامام

 یتزات تجه یتن ا. اگتر  شتوند یمت  شناخته اماماند شده یاله قدرتو  علم بهو مجهز  گرفته
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 بته  یغمبتر پتولتد از   یلدل بهصرفاً  ،نبود وجودشاندر  یاله حکمتو  علم یعنی یوجود

و  علتم  روح یناو  است حکمتو  علم روح ،امامت یۀسرما پس .رسیدندینم امامت مقام

متادر   س زهترا  حضترت . گیردیم سرچشمه یهاعل اهلل سالماز مبدأ وجود زهرا  ،حکمت

دانتاتر و توانتاتر و    هتا امتام از  یمبگوئ توانیمینم گرچه. هااماممادر  فقط نه است امامت

 ،یممستتق و  واستطه بال یالهت  علمدارد.  یتمبدأ ،امامت یضف یبرا یکنول ،است ترعالم

اطهار  ائمهو  یااولو  یاءانب بهو از او  گرفته تعلقاو  به ،شود یادن یزندگوارد  کهآناز  یشپ

 یتشتأن  بته  مربتوط  ،یتاز امت ینا که یمبگوئ توانیمیمو  است کرده سرایتالسالمیهمعل

 جامعته  خدمتدر  کهدارند  یشغل کدامهر  یامبرانپو  هاامام یراز ؛است سزهرا  حضرت

 حکمتو  علمانبار ذخائر  یعنی ؛است اهلل یتب که است ینا سزهرا  حضرت شغلباشند. 

 علتم  یضف که است ینا یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت مناسب شغلو  است متعالخداوند 

 به ،با او دارند یعلمو  یروح تناسب که یئهاانسان بهو  گیردیمرا از خدا  یاله حکمتو 

هستتند و   فرشتگان ،یوضاتف ینا بخشواسطه. رساندیم ،او هستند یروحاناوالد  ۀمنزل

 ،بعتد  درجتات و در  اطهارنتد  ائمهو  اکرم یغمبرپ ،اول ۀدرجدر  حضرت آن یروحاناوالد 

 شتناخته  اهلل یتب کهنظر  آناو از  پس. مؤمناتو  ینمؤمن یکل طوربهخدا و  یاءاولو  یاءانب

. استت  شتده  شتناخته  امامت ،یّتام یازامت بهو  کرده یداپ یبرتر ائمه به نسبت ،شودیم

و  یمتان او  یتقتو و  علتم  یعنتی  ،هستتند  یروحتان  یغذاها به محتاج که یکسان یتمام

 یدهرس هاآن بهو  شده استخراجزهرا  حضرتاز انبار وجود  یروحان یغذاها ینا، یلتفض

 .است

باشتد از   نداشتته ، المثقتال  ۀذرهر چند برابر  ،را حضرت آن معرفت یضف که یانسان 

 همان که عرفان یراز ؛بردینم یابهره بهشت یهانعمتو از  شودینم کناربر جهنم عذاب

 یتامبران پو  هاامامدارد.  یبستگ حضرت آنوجود  به ،است آخرت یندۀآبا خدا و  ارتباط

 یپادشتاه  بهرا  پادشاهانو  یختار کهطور همان .شوندیم شناخته امامتو  نبوت شغل به

و  یمتان ا یتل دل ،یشناسائ یناو  شناسندیم نبوت یاو  امامت به همرا  هاآن ،شناسندیم

 یشناستائ  یغمبتر پ یتا  امتام  عنوان بهدر ظاهر  کهزهرا  حضرت. اما یستنعارف  معرفت

بتاالتر   یتا و  یتاء اولو  یاءانب درجهو او را در  شناسدیم عصمت بهاو را  که یکس ،شودینم

از  نجتات  یۀسترما  ،معرفتت  ینادارد و  عصمتو  یتوال مقام به معرفتحتماً  ،شناسدیم

 .  است متعالخداوند  یهانعمت به وصولو  هاعذاب

در  یتعتال و  تبتار  خداونتد   ۀاراد به که است یروح ،یمانااند گفته رابطه ینهمدر  

 تفتاوت  ،متؤمن  یتر غبتا   متؤمن  ،یهروحو  روح یناو با  گرددیمظاهر  مؤمن انسان قلب



 

 

خداونتد   ۀاراد بته  مربتوط  یماًمستتق  یروان تفاوت یناو  کندیم یداپ یروان تفاوتو  یوجود

 .کنندیم یمانا بههر دو تظاهر  .رسندیمخدا  رسول خدمت ،چند نفر یا. دو نفر است متعال

 یکنواختت هتر دو را در ظتاهر    استخدا مأمور  رسول. اهلل رسول یاآمنا  گویندیم .کنندیم

 یقلبت  یتت ندو نفتر و   ینا باطنخداوند از  یکنول ،بداند مسلمانو  مؤمنو هر دو را  یردبپذ

و  شتده  یمتستل  شتدن  کشته ترساز  یا یائیدن طمع به هاآننفر از  یک که است آگاه هاآن

 بهتره ختدا و   بته  تقترب  یبترا  .است داشته یآخرتو  یاله هدف یگرید آنو  آورده یمانا

 متؤمن ختدا   بته  تقترب  عنوان به که یکسقلب  یلۀفت.  آورده یمانا آخرت عالمدر  یبردار

 حفظ یبرا یا یادن طمع به ،نداشته یآخرتو  یخدائ هدف که یگرد آنروشن شده و  ،شودیم

 ینا. است نشده یمانا روح بهمجهز  ،نشده روشن قلبش یلۀفت، است آورده یماناخود  جان

و از  یتا دن طمتع  به یااند داشته یالهو  یواقع یمانا یاآ که شوندیم شناخته یندهآدو نفر در 

جتدا   متؤمن  یرغرا از  مؤمن ینکها یبرا. خداوند اندکرده یمانا بهتظاهر  یغمبرپ قدرت ترس

را  السالم یهعل یعلو  بردیم یادناز  است حکومت رأسو در  قدرتمظهر  کهرا  یغمبرپ ،کند

را در  مردم بلکه ،شودینم متوسل یدتهدو  یعتطم به ،است یمعمولو  یعاد یفردظاهراً  که

و  یتت وال شتعاع در  .کنتد یم یمعرف یتوصا و یتوال به، گذاردیمآزاد  یتوالرد  یاو  قبول

 کته  السالم یهعل یعل ۀسفر کنار مؤمن. شودیمجدا  مؤمن یرغاز  مؤمن ،حضرت آن نظارت

 کته  مؤمن یرغو  گیردیمقرار  حضرت آن اطاعتدر  جان یپاتا  و نشیندیم است ینجو نان

 اکترم  یغمبتر پ به. خداوند رودیم یهمعاو ۀسفر کنار ،است کرده یمانا بهتظاهر  یادن طمع به

را  جهتنم و  بهشت خط یاو  یبرسان مردم بهرا  جهنمو  بهشت آدرس توانییم: تو فرمایدیم

 بهشت خطتا  یکن یتهدا بهشت راه بهرا  هاآن قلب توانیینم یکنول ،یبده نشان مردم به

 ،یمتان ا روح ۀافاضت  یاو  یمانیاو شار   یقلب یتهدا ینا .کنند حرکت خط آنو در  ینندببرا 

 230.است متعالخداوند  دسته ب

 طالب یاآ که شناسدیم یمتصمو  هاراد بهرا  هاآندارد و  یآگاهخود  بندگان یتنخدا از  

 ،یستتند ن آخرتو  یمانا طالبهستند و  یادن طالب که یکسان .یادن یزندگ طالب یاند و احق

                                                           
 ،َوَما َأنَت ِبَهاِد اْلُعْمِي َعن َضَلاَلِتِهْم ،يَنَوَلا ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبِر ۀَفِإنََّك َلا ُتْسِمُع اْلَمْوَتي: 53و  52سوره روم،  -230 

خود  يا صدای بشنوانی مردگان خود را به دعوت توانی. نمياست مردههاآن روح، ِإن ُتْسِمُع ِإلَّا َمن ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا َفُهم مُّْسِلُموَن
به  را حق دعوت فقط کنی. راهدايت کوران توانیتو نمیکنند کر و کورند؛  اعراض حق از که وقتی برسانی. به کران را

 .باشد آورد و مسلمان ايمان ما آيات به که شنوانیمی کسی
ياد  ، تو فقطکن را يادآوريی و قدرت آثار نعمت ،لَّْسَت َعَلْيِهم ِبُمَصْيِطٍر ،ِإنََّما َأنَت ُمَذکٌِِّر َفَذکِِّْر : 22و  21سوره غاشیه، 

  .نيستی ذوات ۀای، تغيير دهندآورنده
تو  دست به دوستان هدايت،َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن ،ِکنَّ اللَّـَه َيْهِدي َمن َيَشاُءۀِإنََّك َلا َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلـ: 56سوره قصص، 

     .شناسدرا بهتر می جويانهدايت. او کندمی را بخواهد هدايت  که هر. خدا است دست، به نيست



 

 

از  یکنول ،رساندیم یائیدنمقاصد  بهرا  هاآن. خدا گیردینمقرار  هاآن دلدر  یمانا روح

 .شوندیم محروم یآخرتمقاصد 

ماننتد   دعتوت  .دعوت یرمساز  نه است خلقت نوعاز  ،یبندگ یقتوفو  یمانانور  پس 

 کتس . هر شدن یمشترو  متاع آن شناختن یمعنا به یماناو  استدر بازار  متاع یشنما

و  ضتاللت  یگردو  کندیم یداپ یگراندبا  یروانو  یروح تفاوت ،شود یتهدا یمانانور  به

خطتر   معرضدر  دائم ،است یافتهن یقلب یتهدا که یکسو  یستن ممکناو  یبرا یگمراه

 کته  یکسان .نشود یاشود و  یتهدا یندهآدر  است ممکن .گیردیمقرار  یگمراهو  ضاللت

و  حتق  طالتب  یزانم همان به ،باشند یفضع یاربس چهگر  ،شوندیم یمانا روح بهمجهز 

بطتالن   بته  هتم را  باطتل . لعتاب و  رنگه ب نه شناسندیم یتحقان بهرا  حق. اندیقتحق

. یستت نتصتور   قابتل  هتا آن یبترا  یگمراه. کند جلوه حق لباسدر  چهگر  ،شناسندیم

 .است یتبشر یبرا یاله علومو  یمانیا برکاتمبدأ ظهور  یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت

 استت  االبوابسد  یثحد ،اسالم یند یختاردر  یمقامو  یعلم یبعج حواد از  یکی 

ََّّاب َّبو َّال ََّّدمَّس ََّّو َّ»  خوانیمیم جاینادر  که
 
 یتمام ،ص اکرم رسول حضرت یعنی ،« 231 َُّب َّب ََّّلمَّا

و  شتدند یمت وارد مسجد  آزادانهدرها  آناز  مردم کهرا  ینهمدمسجد  به یورود یدرها

 ضتمن  کته و مقرر فرمتود   مشخصرا  ینیمعو در  بست مردم یرو به ،گردیدندیم خارج

 یتمامگردند.  خارج یادارند وارد مسجد شوند و  حق مردم ،یمقررات یترعاو   یفاتتشر

و  ینحست  امتام و  حستن  امامو  یطالباب ابن یعل یورودجز در  ،بسترا  یورود یدرها

 همامروز  که ،بود ساخته ینهمدخدا در  رسول که یمسجد. یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت

 مستجداالحرام  نمونه احتراماتو  حرمت، از نظر است کرده یداپ شهرت یالنبمسجد  به

 اطتراف در  هتم و انصتار   ینمهتاجر بتود   شده ساختهمسجد  که. در ابتدا  شده شناخته

 ۀمنزلت  بته . مسجد شدیماز مسجد باز  هااتاقکدر  کهبودند  ساخته یهائاتاقکمسجد 

برابتر   هااتاق یدشامسجد.  داخلدر  یمسکون یهاخانه ۀمنزل بهها بود و اتاق منزل یاطح

 عنتوان  بته  قترآن  لستان در  کته  بوده کمترو  یشترب یا اتاق یسحدود  ،مسجد یتظرف

َّ : »خداوند فرمود .است شده شناخته حجرات
 
َّادون  ن َّیََُّّی ن َّاّلم ََّّنمَّا . « 232ات َّر َُّج الََُِّّاء َّو ََّّنم  َّک 

 اتتاق بتود. از   ینحستن زهرا و  حضرتو  منینیرالمؤامموال  اتاق ،هم هااتاقک آناز  یکی

وارد  آزادانته . رفتنتد یمت خود  اتاق داخل بهو از مسجد  شدندیموارد مسجد  خودشان

 یغمبتر پروز  یتک . خوابیدندیمدر مسجد  یگاهو  گردیدندیم خارجو  شدندیممسجد 
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و ببنتدد.   کند یوارد ،شودیماز مسجد باز  اتاقشدر  کسهر  که کردصادر  یفرمان ،ص اکرم

 مخصتوص در  یکاز  ،و اگر بخواهد وارد مسجد شود کندمسجد باز  خارجخود را از  اتاقدر 

 ابتن  یعلت و  متن  ۀخانت در  فقتط  ،قانون ینا. از یگرد یفاتتشرو  طهارتبا  هم آن ،یعموم

 آزادانهدارند  حق هاآن .خواهد بود یمستثن ،ینحس امامو  حسن امام ،فرزندانشو  یطالباب

 ۀمنزل بهمسجد  .خود بروند اتاق داخل بهخود وارد مسجد شوند و از مسجد  یشخص اتاقاز 

 بود. مشکلو  ینسنگ یاربس هاعرب یبرا فرمان ینا تحملباشد.  هاآن یمسکون ۀخان

 حتق  آزادانته  کس همه .است مسلمانان عموم ۀخان ،خدا ۀخان ظاهراًینکه ا یلدل به یکی 

 ختالف  ،یعمتوم  حق ینادر  یضتبعخدا دارند.  ۀخاندر  یدنخوابو  نشستنو  خروجورود و 

. استت  مسلمانان همه ۀخان ،خدا ۀخانند و امسلمان کس همه. است اسالم مساواتو  عدالت

بتا   هتم  آن ،مستلمانان  ۀهمت  یبرا یمخصوصشود و در  بستهمسجد  به یورود یدرهاچرا 

 مقرر گردد. ،باشند طهارتبا  جملهاز  که ،یخاص یفاتتشر

ختود را و   کته  است اکرم یغمبرپ یاستثناو  یضتبع ،بود  تحمل قابل یرغ که دوم ۀمسئل 

وارد مستجد   آزادانته  دهدیم اجازه هاآن بهو  کندیم یمستثن یگراندرا از  ینحسنو  یعل

 یگتران د ختروج ورود و  یبرا که یفاتیتشر آندر مسجد بخوابند و  یاگردند  خارجشوند و 

و  یمستکون  ۀخان ،خدا ۀخان که است ینا مثل. یستنمقرر  تن پنج یبرا ،استمقدر و مقرر 

 یرنتد بگ اجازه خروجورود و  یبرا یگرانددارند و  مطلق یآزاد که باشدنفر  پنج همان یملک

خدا دستتور داد   رسول .آورد وجودبهسر و صدا  یلیخ فرمان یناوارد شوند.  یفاتتشرو با 

مسجد در  خارجو از  یدکن یواردو  یدببندمسجد  بهخود را  یورود یدرها یستیباشما  ۀهم

 یوروددر  متن  اهلل رسول یا ،کرد عرضخدا  رسول خدمت ،دوم یفۀخل که یجائتا  .یدکنباز 

 بته  بتتوانم  که چشممبرابر  یسوراخ یک بده اجازه یکنول ،کشمیم یوارد و بندمیمخود را 

، «233هللاَِّس ولَّلی   َّع ََّّبأ َّف  » . گذارمباز  ینمببو نماز  عبادت حالو شما را در  کنم نگاهمسجد 

هر چنتد   ،یراهخود  منزل داخلندارد از  اجازه کس یچه ،فرمود .کردند امتناع اکرم یغمبرپ

. ینتد ببمستجد را   اهلمسجد را و  آزادانهتا  کندخدا باز  ۀخان یسو به ،باشد کوچک یاربس

 کته بود  ینسنگ ،یغمبرپ یعمو ،عبدالمطلب بن عباس یبرا یشترب همهاز  فرمان ینا تحمل

. در داردیمت  مقدم را بر عمو خود یعموپسر  .شودیم قائل یاستثنائ ینچن یک یغمبرپچرا 
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 تحمتل  توانستینم. گذاردیمپسر عمو را باز  یورودو در  بنددیمخود را  یعمو یورود

 یتازی امتختود   یعمتو  بته  یستیباخدا  رسولحتماً  که کرد تکرارقدر اصرار و  آن .کند

 بته فرمود  ،یدد ناراحتاو را   یاربس کهخدا  رسول. دهدیم یازامتپسر عمو  به کهطور آن

تو در مستجد   بام پشت بارانتا  یکنمسجد باز  طرف بهخود را  بام ناودان دهمیم اجازه

 نتداده  متردم  یرستا  بهو  داده یازیامتاو  به کهشد  خوشحال یلیخ یغمبرپ یعمو .یزدبر

 دنبتال  همه آن که یهائعرب یبرامخصوصاً  .بود تحمل قابل یرغو  یبعج یاربس ۀمسئل

ختود را   امواتقبور  ،یگراندبر  یبرتر کسب یبرا که یجائتا  روندیم مباهاتو  مفاخره

 نتازل  تکتاثر  ۀستور  ،رابطه یناو در  است یشتربشما  امواتاز  من اموات که شمارندیم

 یملک خانه ۀمنزل به یاعده یبرامسجدها  که است یبیعج یازامت صورتدر هر  !شودیم

 حتق  کته دارد  مالتک و  صتاحب  که یهاهناخمانند  یگراند یبراو  ستهاآن یمسکونو 

 یاربست  ۀمستئل  هتم  یمقامو  یعلموارد شوند. از نظر  اجازه بدونصدا و  و سر یبندارند 

 یتا نفر  یک .بردیمباال  آسمانتا  ینزماز  یکدیگر به نسبتافراد را  یازامت که است یمهم

و  ختا  را برابر  یگرد یهاخانوادهو  شناسدیم ستارهو  یدخورش یجا بهرا  خانواده یک

 . ینزم یاهگ

 کعبته  ۀخاندر  ،السالم یهعل منینیرالمؤامتولد موال  ۀنمون .است یادز یتنهایب فاصله 

 بته  طهارت بدونندارد  حق کس یچه که یمسجد .سابقهیبو  یبعجاستثناء  یک. است

 یمتان زا ،متادر  یکاما  ؛یمانزاو  عادت حالدر  زنانمخصوصاً  ،وارد شود یا کند نگاه آن

از  .استت  خانهصاحب یهمانم همروز  شبانه سهو  دهدیم انجام مسجدالحرامخود را در 

 زنباشتد. ورود   نداشته یدستشوئو  یرتطه به یاجاحت که کندیم استفاده یبهشت یغذا

ماننتد   یفرزنتد  بته  کته  مقتدس  یممر کهدارد  حرمتقدر خدا آن ۀخان به نفاس یامادر 

 بته  .شتود یم خارجاز مسجد  ،یمانزا حالدر  ،یاله یرتقد به هم آن ،شده حامله یسیع

 آورد.  یادن بهخود را  ۀبچ .شود یداپ یاتفاق ینچنخدا  ۀخانمبادا در  که رودیم هانایابب

 کمتال در  کته  یئهتا انستان خدا و  یاءاولجز  که یبعجو  یقعم یاربس است یمسائل 

اگتر   یتا را بدانند و  آن حکمت توانندینم ،خدا هستند یاءاولها و مانند فرشته ،اندمطلق

 چته  ینا اهلل رسول یا کهبلند شد  اعتراض یصدا یوقت. کنند تحمل توانندینمدانستند 

َّ : »فرمود حضرت ؟یداشده قائل که است یاستثنائ چه یناو  یفرمان
 
َّر َّم  أ ََّّهللا ََّّنمَّا  ب ین  َّأ ََّّنأ ََّّین 

 استت  دادهدستور  من بهخداوند  یعنی ،«234َّاهَُّابن  َّو ََّّیخأ ََّّیغ ََّّو ََّّیی َّغ ََّّ نَُّسک َّی َّل َّرا َّاه َّط ََّّیتا َّب ََّّل َُّ
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 حق یکس ،پسرشو دو  یعل برادرمو  منجز  که کنمبنا  یطاهرو  یبط ۀخان یکاو  یبرا که

 باشد.  نداشته ،خداست ۀخان کهرا  خانه آندر  سکونت

و  چگونه هاانسان یبعض که یمبدانتا  یمکن دقت است الزم که است ابوابسد  یثحد ینا

پدر و  یجا بهخدا  .اندخانواده یکبا خدا  یگوئ که شوندیم شناخته اهلل اهلو  اهلل آلچطور 

 ینبت  یتازی امتو  تفاوتدارند و  یتاهلخود  یخداصددرصد با  کهاند فرزندان یجا به هاآن

 وجود ندارد. هاآن

                           

   واهل آل یلاص یمعان 

 

 کته  یتت اهلباالتر از  است یارابطه ،یتعالو  تبار با خداوند  معصوم چهارده ینا ۀرابط  

 اند. دانسته اهلل آلرا  طهارتو  عصمت یتب اهللذا  .نامندیم یتآلرا  آن

 ینا که است قسم سهبر  ،با پدر و مادر فرزندان بطۀرامانند  ،یگرد انسانبا  انسان ۀرابط 

 .سهو دو و  یک. مانند یعدد مراتب نه آیدیم حساب به یتکامل مراتب ،قسمت سه

و  یختون  ۀرابطت  فرزنتدان . است تناسلتوالد و  یرمساز  یشاوندیخو ۀمرتب ،اول ۀمرتب 

و  .یفیتت ک ینهمت  بته  یگرد یشاوندانخوبا پدر و مادر خود دارند. برادر و خواهر و  یگوشت

پدر و مادر هستتند و   یک فرزندان ،بشر کل که گفت توانیم یشاوندیخو ۀرابط ینا یۀبرپا

 یتائی دن احکتام  ،یشتاوندی خو ۀرابطت  یتن ا. آینتد یمت  حساب به یگرد یک یشاوندخو همه

 وار  ،برونتد  یادناز  که. پدر و مادر یمال وراثتاز  است عبارت کهخود را دارد  به مخصوص

ختواهر و بترادر و    ،دوم ۀدرجت  وار هستند و  هاآنو پدر و مادر  فرزندان ،هاآن اول ۀدرج

 خودشاناگر  ،هاآن فرزندان یاها و و خاله هایدائها و عموها و عمه ،سوم ۀطبق وار اجداد. 

 اموالش ،باشد نداشته یوارث ،گانهسه طبقاتاز  یک یچهبرود و در  یادناز  یکسنباشند. اگر 

بتا ظهتور    یشتاوندی خو رابطه ینااو خواهد بود.  وار  دولتو  شودیم یلتحو المال یتب به

. کنتد یمت را لغتو   یشتاوندی خو وراثتت  حضرت. کندیم یداپ خاتمه ،السالم یهعل زمان امام

هتر دو   کته  بترد یم ار از پدر و مادر خود  یفرزند یعنی. دهدیم یترسمرا  یمانیا وراثت

پتدر از   ۀرابطت ، متؤمن باشتد و اوالد   کافر. اگر پدر یمانانور  بهمجهز  ،باشند یقیحق مؤمن

. استت  قطعاوالد از پدر و مادر  ۀرابط ،مؤمنباشند و پدر  کافر ،اوالد یاو  شودیم قطعفرزند 

َّأ ََّّ: »فرمایتد یمت  که است قرآن یفهشر یۀآ مضمون ،رابطه قطع ینا َُّب ََّّاب َّنس  ف  ال  َّو ََّّذ َّئ  وم َّی ََّّمی ّن 

 کنتد ینم سئوال هم یکسندارد و  یترسم نسبو  حسب یامتقروز  یعنی ،« 235ون َّلَُّائ َّس  ت َّی َّل َّ

                                                           
 101سوره مؤمنون،  -235 



 

 

 زمتان  امتام در ظهتور   هم یثاحاد ؟یهست اییفهطا چهو از  یستندکپدر و مادر شما  که

و  یحسب وراثت ،بزرگوار آن یعنی ،« 236الاظ َِّفَّواخواَّکامَّالناسَّبیَّیوایخَّان »  ،کهدارد 

را از پدر و مادر  کافراوالد  یاجدا و  مؤمنرا از اوالد  کافر. پدر و مادر کندیمرا لغو  ینسب

 کته  هتم . پدر بردینم ار  مؤمناز پدر و مادر  است کافر که یفرزند. کندیمجدا  مؤمن

 ،شتده وارد  زمتان  امتام  حکومتت در اخبتار   که یثحد ینهممعنا و  ینهم بهباشد  کافر

َّ»  یفۀشر یۀآ یرتفس َُّب ََّّب َّانس َّأ ََّّف ال  از  دهتد یم یلتشک یدولت زمان امام یراز ؛باشدیم «َّمیّن 

و  دهتد ینمت  راهخود  حکومتو  دولترا در  یواقع منافقو  کافر .یواقع مؤمن یهاانسان

 یتر دا یتت اهل یتۀ پابتر   وراثتت . پتذیرد ینم ،است قدرتو  ترساز  ۀتوب کهرا  هاآن ۀتوب

 آن حکومتت اگتر در   یتد کن سئوال است ممکن. یشاوندیخوو  والدت یۀپابر  نه شودیم

 حضترت  آن حکومت پس ،باشد مؤمناز  مؤمن وراثتهر چند  ،است یباق وراثتبزرگوار 

 داختل  هاانسان که یآخرت حکومتدر  یراز ؛آیدیم حساب به یائیدن حکومت نوعاز  هم

مانند نهر  ثروتو  مال یبهشت یزندگندارند. در  ثروتو  مال به یاجاحت ،دنشویم بهشت

 یتا دن یغنتا و  یتر فق یمعنا به یغنو  یرفق .گیردیمقرار  مردم یاراختدر  یادر یاو  یجار

 بخشتش و  بتذل فقترا   بته  ثروتمنداندائر باشد و  زکاتو  خمسجا باز در آن که یستن

 باشند.  داشته

 یبترا  یفوربخواهد  چههر  .استثروتمند  یتنهایبتا ابد  ،شود بهشتوارد  یهرکس 

 کتس . هتر  شودیم برطرف کشتارو  جنگو  مرضو  مرگ حکومت آن. در است آمادهاو 

 ،باشد مردهاز ظهور  یشپ هم کسندارد و هر  مرضو  مرگ ،بزرگوار شود آن یلتحو زنده

 چه وراثت ،یستن مرضو  مرگ که یصورتدر  پس. شودیم زندهبزرگوار  آن حکومتدر 

 ببرد. ار  یگریداز  یکی کهدارد  یمعنائ

از  هاانسان یعنی ؛است شفاعت یمعنا به آخرت یزندگدر  وراثت که است ینا جواب 

 کته  متؤمن . پدر یکدیگر ثروتو  مالاز  نه برندیم بهره یکدیگر شفاعتو  هاانسان مقام

 یاوردب بهشت بهخود را  مؤمن فرزنداندارد  اجازه استباالتر  فرزندانشاز  یمانشا درجه

 یتدا پ شفاعت ۀاجاز. پدر و مادر شوندیم متوسلپدر و مادر خود  به مؤمن فرزندان آنو 

 یمتان ااز  مؤمنفرزند  جاینادر  پس. برندیم بهشت بهخود را  مؤمن فرزندانو  کنندیم

او  شتفاعت  بته و  بردیماو بهره  منصبو  مقام. از کندیم استفادهخود  مؤمنپدر و مادر 

اگتر   یاو  است کرده استفادهپدر و مادر  ثروتاز  که است ینا مثل .شودیم بهشت داخل

 فرزندانپدر و مادر و  به نسبت یغمبرانپمانند  ،و باالتر باشد یشترب فرزندان یمانا ۀدرج
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 شتفاعت . کنتد یمت  استتفاده دارند  مقامو  درجه کهخود  فرزنداناز  مؤمنپدر و مادر  ،خود

 استتفاده  فرزنتدان  بهشتت . پتدر و متادر از   شودیم قبول هاآنپدر و مادر  ۀدربار فرزندان

 .  کنندیم

دارد آباء و اجتداد ختود را    اجازه استو ممتاز  کامل یانسان که اکرم رسول حضرتمثالً  

 یشپفرزند  ینآخرخود را تا  فرزندان ینهمچنببرد و  بهشت بهو  کند شفاعتو حوا  آدمتا 

 یتقتو و  یمانا یالمثقالذرۀ الاقل که کنند شفاعت توانندیم یکساز  یتنها. یامتقاز ظهور 

: فرمایدیم که یفهشر یۀآ مصداق .باشد شدهمبتال  هم یتمعصو  گناه به چهگر  ،دباش داشته

هَُّر َّی ََّّیا َّخ ََّّة َِّمَّذ ََّّال َّثق َّم ََّّلَُّعم َّی ََّّنم َّف َّ »
 یتا  متؤمن پتدر   ،باشد مطلق کافر، وابستگاناز  یکی. اگر «237َّ

 ،فیضتع  یاربست هر چنتد   ،یمانیا روابط است الزم .کند شفاعتاز او  تواندینم مؤمنفرزند 

 شتده منظور دائتر   ینهم به هم شفاعتشود.  بهشت داخل شفاعت یرمسبرقرار باشد تا از 

 ،یمتان اال کامتل  ینمتؤمن  بته ندارند  حق ،ینپائ درجاتدر  ،یماناال یفضع ینمؤمن که است

اگتر پتدر و متادر     .کنند استفادهها از واسطه است الزم بلکه ؛شوند مربوط ،اطهار ائمهمانند 

 یمانشتان ا فرزنتدان و اگتر   شوندیم یماناال یفضع فرزندان ۀواسط ،باشد تریقو یمانشانا

 یمعنتا  بته  درستت  هتم  ینا. شوندیمخود  یماناال یفضعپدر و مادر  ۀواسط ،باشد تریقو

 استتفاده  هتا آن مقتام از  یگتاه و  کنیمیم استفادهپدر و مادر  ثروتاز  یگاه. است وراثت

 .  کنیمیم

 قترآن خداونتد در   که کندیم استفاده حضرت مقاماز  ،اکرم یغمبرپاجداد و اوالد  یتمام 

َّان َّأ َّ ُکمََّّن دُعوَّوم َّی َّ : »فرمایدیم ََّّس 
 
 یشتوائی پ یرمسرا از  یکسهر  یامتقروز  یعنی، « 238مه ام َّم  ب 

 یمانشانا درجات که ینفرات .کنیمیم بهشتوارد  ،است آموخته یندو  درسدارد و از او  که

 یتب ترت یتن ا به .کنندیم شفاعت ،است ترینپائ یمانشانا درجات که یکساناز  ،استباالتر 

 بته  ،باشتد  داشتته  یمتان ا یالمثقتال  ۀذربرابر  چهگر  ،یائیدن یشوایانپ دوستاننفر از  یک

 نته  است مطرح امامت ،آخرتدر  گوئیمیم. لذا شودیم بهشت داخل ،خود یشوایپ شفاعت

 کترده  یتهتدا را  یگتری د ،خود یماناو  علمبا  که یکس یعنی ؛یشاوندیخوو  یمادرپدر و 

 یتا باشتند   یکتدیگر  یشاوندخو خواه ،باشد برده بهره خودیماناو  علماز  ،شاگرد آنباشد و 

. یشتاوندی خوو  والدت یۀپابر  نه است یتاهل یۀپابر  آخرت یزندگدر  شفاعت پس. نباشند

َّ : »گویدیم یغمبرپ نوح بهخداوند 
 
مَّا َّل ََّّ َُّن َّهل  أ ََّّنم ََّّیس  امتا   ،کنتد ینم ینفپسر را  والدت. « 239ک 

 .کندیم ینفاو را  یتاهل
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از  یکی .است یتجنسو  یتسنخ به مربوط. است یتاهل فوق ،یتآل ۀکلم. یتآلو اما  

 لفتظ معنا در  هاییتخاصدارد و  یمعانبا  کامل مطابقت ،عرب لغات گوئیمیم که یموارد

 کته  یانساندارد با  یتاهل که یانسان. است یتاهلو  یتآل ۀمسئل ینهم ،شودیم متمرکز

و  یروانت  مطابقتت صتد   در صتد  یغمبرپ آلدارند.  یروان، یروح تفاوت ،است یتآل مقام

 التف و  همتزه  بته  یلتبد اهلدر  ،هاء هوز ،مناسبت ینهم به .خدا دارند رسولبا  یمانیا

در  ،دوم التف  یعنی ؛اندقرار گرفته یکدیگر ذاتدر  که الفاز دو  است یبیترک. آ شودیم

 ازالستالم  یهمعلت اطهار  ائمه طورینهم .است شدهآ  به یلتبد گرفتهقرار  ،اول الف بطن

و  یتجنست اند و صددرصتد  شده متمرکزخدا  رسول ذاتدر  ،یمانیاو  یعلمو  یرواننظر 

 یتک  .یستتند ن تتر ینپائ حضرت آناز  هم یاذره. برابر اندکرده یداپ حضرتبا  یتسنخ

 آن ،یدبگو یسخنو  یردبگ تماس یغمبرپخداوند با  کجاهر  کهدارند  یروان یتسنخ چنان

 یتان بو  ستخن  ،یندبگو یسخن زمان امامو اگر با  شنوندیم هماطهار  ائمهرا  یانبو  کالم

 اکرم رسول حضرتتا  هم ینمعصوم یۀبق ،شنودیماز خدا  زمان امام کهطور خدا را همان

 ابن یعل یبرارا  یهآ آن یستن الزم ،شودیم نازل اکرم یغمبرپبر  اییهآ یوقت. شنوندیم

 راالستالم  یهمعلت  ینحستن  یتا را  هاآنزهرا بخواند و  دخترش یاو  السالم یهعل یطالباب

 یغمبرپ قلببر  یوح کهجا  هماندر  .است شده نازل منبر  سورهو  یهآ ینا که دکن مطلع

 هتم  یگتر د ائمته  ،کنتد یمت  احساسخود  قلب بهرا  یوح ۀحادث یغمبرپو  شودیم نازل

خداونتد   مقتدس  ذات بته  یذاتت و  یوجود اتصال ،نفر چهاردههر  یراز ,کنندیم احساس

 یتر اممتوال   .نداامواج آن یرندۀگ هاآنو  است امواج ۀفرستنددارند. خداوند مانند  متعال

َّاس عَّوکن تَّی لج ائََّّی علََّّنزلاذََّّیحَّالوحَّاسعَّوکنت» : فرمایدیم السالم یهعل ینمنؤالم

 ،«240یعبدَّانَّیأأسَّیطانالشتََِّّنةَّفقالَّالرنّةَّماهذهَّهللاَِّسولَّایَّقلتوََّّبعثاذََّّیّللََّّیطانالشتََِّّنّ 

 آن قلتب  بته را  یوحت  یتات آ یلجبرئشد و  مبعو  نبوت به اکرم یغمبرپ که یشب یعنی

 متن  به  یخراشگوش ۀنال جایناو در  یدمشنرا  یوح یصدا هم من ،کرد مخابره حضرت

 ،فرمتود  ؟یدمشن من کهبود  کجااز  خراشگوش ۀنال ینا ،اهلل رسول یا کردم عرض .یدرس

 واقتع  پرستتش متورد   ینکهاشد از  یوسمأ من بعثتاو بعد از  یراز ؛بود یطانش ۀنالو  آه

 یته عل یعلت  ،شتده  نازلبر او  یلجبرئو  بودهدر غار حرا  اکرم یغمبرپ که جایناشود. در 

 کته  یاستوره دارد و  یآگاهو خدا  یغمبرپ ینب رابطه ینااز  .بوده مکهدر  ساله ده السالم

 .  خواندیماو  یبرا شده یوح
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 اهل ،دارد فاصلههنوز  که سلمانمانند  ینمؤمنو  یغمبرندپ آل ،معصوم یهاامام ینا پس 

، « 241یت َّالب ََّّهل َّأ َّاَّنمَّم ََّّانَُّلم َّس َّ : »فرمود یغمبرپ که آیدیم حساب به یتالب اهلو از  است یغمبرپ

 بواال یدهنرست  یتآل مقام به یکنول ؛آیدیم حساب بهدارد و از ما  یتاهل خانوادهبا ما  یعنی

 زندهو  یباق یلدل ینا به هم زمان امامباشد.  یگرد یهاامام یاو  یغمبرپ ینجانش توانستیم

 چنتان  ترینپائ ۀدرج یهاانسانو  مانند خود ندارد ینیجانش که نموده یاراخت یبتغو  است

 یتدا پ ادامته بزرگتوار   آن یبتت غ جهتت  ینااز  .کنند تحملحضور او را  کهاستعداد ندارند 

و بتاال   ینپتائ  ،یمتان او  علتم  درجتات  اساسبر  که آلو  اهلاوالد و  تفاوتبود  ینا .کندیم

 .  رودیم

بتر   ابتواب  سدّ ۀمسئل ،است یکدیگر یهشبو  یکدیگر جنساز  کامالً که یمسائلاز  یکی 

یَّع ََّّو ََّّمل َّالع ََّّةَُّین َّد َّم َّان َّأ َّ»  ۀمسئل والسالم یهمعلاطهار  ائمه یرغ اُِب َّب ََّّل 
 .باشدیم«  242

 متردم  یرستا نفتر از   چهتارده  ینا یوجود یازاتامت که است ینا یبرا مسائل ینا تمام 

 علمخود را شهر  اکرم یغمبرپو دانشمند باشند.  عالم ،یگراند چهگر  .و ممتاز شود مشخص

 یرستا و  یالنبت مسجد  یاباشد  مسجدالحرام خواه ،خدا ۀخان که یعلم. شهر کندیم یمعرف

 خانواده یکخدا را  یاءاولاگر ما خدا و  یعنی ؛آیدیم حساب به هاآن یمسکون ۀخان ،مساجد

 یبرا که یودیقو  یدق آن ،هستند فرزندان یجا به هاآنپدر و  یجا بهخدا  که یمکن حساب

 الزماطهتار   ائمته و  یغمبرپ یبرا ،خدا شوند ۀخانبخواهند وارد  که یوقت ،است الزم یگراند

 بتا  یاو  یرندبگ اجازه یستن الزم .شوندیمخود وارد  یتب اهلخود و بر  ۀخان به یراز ؛یستن

 ینب ۀرابط یگوئ که شنوندیمو  گویندیمبا خدا  چنان .شوندخدا  حرم وارد یگرد یفاتتشر

 ینهمت دارنتد. در   یکدیگربا  یتاهل که استو شوهر  زن یاپدر و فرزند و  ۀرابطو خدا  هاآن

یَّع ََّّو ََّّمل َّالع ََّّةَُّین َّد َّم ََّّان َّأ َّ : »فرمایدیم اکرم یغمبرپ رابطه  که نامندیمرا  یآبادشهر  ،ینهمد. «َّاُِب َّب ََّّل 

 آن یهتا انسانو  شودیم زنده یقحقاو  حقوقو  علوم یتمام هاانسان یلۀوسبه ،شهر آندر 

قترار   هتم  مطلتق  نظتام در  ،هستند مطلقآزاد  هایتحاکم یتماماز  که حال ینعدر  ،شهر

باشتند و   ستلطان  یبعض ینکها نهدارد.  یتحاکم هاانسانبر  کامل علم که یشهر. گیرندیم

 یبترا  یتا  ؛کننتد  حکومتت  ترانینپائبر  باالتران که ینپائ یبعضباال و  یبعضو  یترع یبعض

 یهتا انسان یتمام که یشهرباشد.  الزم پاسبانو  یسپل ،یبهشتو  یحکومت نظام یک حفظ

 مجهزند. یاله قدرتو  علم به ،شهر آن
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 یکست باشتد و   داشتته  الزم یراهنمتائ و  یتهتدا تا  کندینم اشتباهجا آن در یکس 

 الزم منکتر از  ینهت و  معتروف  بهتا امر  کندینم یگناه یتن یاو  شودینم یگناه مرتکب

و  اعلتم  یتا و  عالم یکی که یستن چنان یراز کندیم یداپ یتلغو یکلبه  ینهباشد. امر و 

 خانهو  خا و  آباز  یشهر ینچن یک. کند یتهدارا  جاهل ،عالمتا  باشد جاهل یگرید

 اکترم  یغمبتر پ کته  استت  انستان . شتهر وجتود   یستن یظاهر هاییآبادو  ساختمانو 

 علتم  کسدارد و بر هر  یتحاکم ،علم فقط که علمشهر  آن ،«َّمل َّالع ََّّةَُّین َّد َّم ََّّان َّأ َّ : »فرمایدیم

 فکرو  من علمو  منوجود  یعنی .هستم من کندیم، یداپ مطلق یآزاد کند یداپ یتحاکم

در  یعنتی . استت  علتم شهر  دانمیمو  خوانمیمو  گویمیم چههر  ،من ۀارادو  یتنو  من

 یشتهر دارد.  یتحاکم علم ،یرندگقرار  یرهدا ینادر  که یکسانو  منبر  ،من یتوال یرۀدا

 اکترم  یغمبتر پباشتد.   آمده وجودبه نوکرو  اربابو  یترعو  سلطاناز  یبیترک که یستن

در  عنتوان  بته را  السالم یهعل یعل ،کندیم یمعرف فاضله ینۀمد عنوان بهوجود خود را  

 آن دربرا  یعلت  کته خدا  رسول. است کرده تنزل یااندازهتا  هم یفتعر ینادر  .یورود

 یاچتاره دارد.  فترق شهر با خود شهر  درب کنند یالخ مردم یدشا ،کندیم یمعرفشهر 

 وستاطت مگتر   ،کندرا لغو  امتخود و  ینبها وساطت یتمام حضرت نآ ینکهاجز  یستن

و  یزیتدها و  هتا یته معاو یلۀوست به توانندیم مردماطهار. چطور  ائمهو  السالم یهعل یعل

 یتن داز  یالفبتائ هستتند و   ینپائ سطحدر  که یدانشمندان یلۀوسبه یا یگرد یتکارانجنا

 کته  یهتائ  یهسرما آنرا با  ائمهخدا و  رسول توانندیم کجا یافراد ینچن ،دانندیمخدا 

ختدا   رستول  حکمتت و  یتوال یرۀدا بهرا  مردم ،خود عملو  علمو با  کنند یمعرفدارند 

 بته  ینزمت  ۀکرآورد و در  دسته ب سابقهیب یفتوحات چنان یک که دوم یفۀخل. بکشانند

 یمملکتت  یکبرابر  کدامهر  کهاند هزار شهر را گفته کهشد  شناختهمظفر  یفۀخل عنوان

ختدا   رستول بهتتر و بتاالتر از    کته  گرفت اوجباال برد و  چنانآنخود را  ،کرد فتح است

 که عباس ابن عبداهلل بهروز  یکنمود.  حاللاو را  حرامو  حرامرا  یغمبرپ حالل.  شناخت

 یتاالتی خ چنان یک یعل یتعموپسر  همهنوز  گفتبود  السالم یهعل یعلشاگرد ممتاز 

از او بتاالتر باشتند.    یغمبتر پ یا یعل که کردیم تعجب. باالترماز عمر  من کهدر سر دارد 

 ۀچهر توانندینمهرگز  کههستند  یظلمان شب یک ،خود ینادانو  جهل به یافراد ینچن

 مکتتب در  ،ممتاز مؤمن یعلماخدا باشند.  رسول معرفبگذارند و  یشنما بهرا  یدخورش

 بته دانشتمند باشتند    چهگر  هم ینمشرکو  کفاراند. شده شناخته ستاره یجا به یتوال

انتد.  شتده  شتناخته  یدخورش یجا به معصوم چهارده ینااز  یکو هر  یکتار شب یجا

 یمتجل مردم افکاررا در  یتوال یدخورش ۀچهر توانندیم یکتار شب یاها و چطور ستاره



 

 

جتز  ه بت  یکست باشد.  اکرم یغمبرپشهر وجود  باب تواندینم ع یعلجز ه ب یکس پسسازند. 

او  یرتتدب و  یاستت ساو را،  تشحکمو  علم ،او را معارفو  یدتوح تواندینم وائمه اطهار  یعل

 نشان یبرامنظور خداوند  ینهم بهبگذارد،  یشنما به یگراند یبراو رفتار او را  اخالقاو را، 

 یتره ذخرا  زمتان  امتام ، قترآن خدا و  حکمت گذاشتن یشنما بهو  اسالم یواقع ۀچهر دادن

 .شتوند یم یداپ یبزرگ دانشمندانو  کندیم یشرفتپ علم ،یندهآدر  داندیم کهینابا  . نموده

 یمعرفت را  یگتر د ۀستار که است ستاره. کندیم یمعرفرا  یگرد یدخورش که است یدخورش

و  حتق  ۀچهتر  یشتگر نما توانتد ینم ،است گناهو  کفر یایدن که یظلمان یکتار شب. کندیم

 یرشتد  ستلمان  مثل که رودیمقهقرا  بهو  شودیم عوض چنان افکار یگاهباشد و  یقتحق

 توانتد ینمت  یکساطهار  ائمهو  یعلجز  پس. کندیم یفتعر یطانیش یاتآ عنوان بهرا  قرآن

 متردم  افکتار برابتر   استت  متعالخداوند  قدرتو  علم یشگرنماو  هست که چنانرا  اسالم

 حکمتت و  علتم  دانشگاه به خواهدیم کسهر  ،فرمایدیمخدا  رسول جاینادهد. در  یشنما

از  یبتی ترک هتم  بهشتت شود.  متوسلو اوالد او  السالم یهعل یعل به یستیبا ،وارد شود من

 بته اطهتار   ائمته  یتوال یرۀداخدا و در  رسولو  اسالم مکتبدر  که استی ئهاانسان ینهم

و  یتت وال یرۀدا پس شوندیممجهز  هاآن قدرتو  علم به یبهشت یزندگ. در اندیدهرس کمال

 گفتتن و  سکناتو  حرکات یتمام که یمملکت یعنی ؛است فاضله ینۀمد همان هاآن حکومت

 ینتتر کوچکو  استاستوار  حکمتو  علمبر مدار  یزچ همهو  خواندنو  نوشتنو  یدنشنو 

 همته  یورود یدرهتا ختدا   رستول  کهجا وجود ندارد. در آن یزندگ آندر  یاشتباهخطا و 

در  یتک ختدا   ۀخانت ختدا و   مملکت که یدبگو خواهدیم ،بنددیم خانه خدا  بهرا  مسلمانان

 کته در وارد شتود   آناز  ،کنتد  یتدا پ رابطهخدا  یندبخواهد با خدا و  کسهر  .ندارد یشترب

یَّع ََّّو ََّّمل َّالع ََّّةَُّین َّد َّم ََّّان َّأ َّ : »فرمود  «اُِب َّب َّ ل 

و  کتوثر  ۀمستئل  ،استت  استالم  یهمعلت  ینمعصوم یواقع مقام معرف که یمسائلاز  یکی 

زهترا   حضرت شأندر  ،یعهشو  یسناز  ،یختار یانراو اتفاق به ،کوثر ۀکلم. است کوثر حوض

 اهتل  ،آن یابتتدا در  کوثراند و شده شناخته یهام یبن ،سوره ینا. ابتر در آخر شده نازل س

از که  کوثر. است شده شناخته س زهرا حضرت هاآنو مخصوصاً مبدأ  طهارتو  عصمت یتب

 کته  یشخص یعنی .است یقتحق یناگر نشان ،حرف یک ۀاضاف به ،آمده وجودبه کثرت ۀکلم

 شودیم اطالق یادز مراتبو  یادزبر اعداد  یرکث. یرکثباالتر از  یعنی کوثر .استباالتر  یرکثاز 

 ذراتاعتداد و   یتمتام باشد.  هاآن همهاز  یشترب یاو  یلیاردم یا یلیونم کهندارد  یتمحدود

 .شتود یمت  اطتالق  هاآنبر  یرکث ۀکلمند و اعدد سمواتو  کراتتا  گرفته یاتم ذراتاز  عالم

 یتا را  یعتدد  تتوانی ینمت  پتس  .آن امثتال و  یرکث قطرات. یرکث عوالم. یرکث خلق گوئیمیم



 

 

 یکنولت  ،استت بتاالتر   کثترت و  یرکثاز  یمبگوئو  یمکن خارج کثرت یرۀدارا از  یامرتبه

 یبرکتات  چنان انسان ینا که دهدیم نشان ،کثرتو  یرکث ۀکلمبر  یحرف ۀاضافخداوند با 

و  استت  یمبتدئ واحد  ،انسان ینا یدبگو خواهدیمو  استباالتر  یرکثو  کثرتاز  کهدارد 

 . باشندیم یعددواحد  شوندیممبدأ جدا  ینااز  که یاعداد

 قابتل  کته  یعتدد واحد  اول .است قسم سهبر  ائمهخدا و  یشاتفرماواحدها بر مدار 

. کوچتک  ختواه باشد  بزرگ خواه ،است یترو قابل انسان چشمو با  است شمارهو  اشاره

 دومانتد.  ابعتاد ثالثته   بهمحدود  کدامهر  که هستند خلقت عالم ذرات ،یعددواحد  ینا

و مبتدأ   شتوند یمت جتدا   آنعدد از  ینآخرعدد تا  یناول که یواحد یعنی ،یمبدأئواحد 

 هستند یمتناه یعدد یواحدهاانتها ندارد، اما  است ینامتناه یمبدئ. واحد استاعداد 

 یعنتی  ؛استت  یمبتدأئ خدا واحد  ذات که اندکرده یالخ یونان فالسفهو آخر دارند.  اول

مبتدأ   .انتد ختدا جتدا شتده    ذاتاز  یمحدود مخلوقو هر  سمواتو  کراتو  ذرات تمام

َّی ََّّمل َّ»  ۀجملهستند. خداوند با  یمتناهاعداد  یکنول است ینامتناه َّیََُّّمل ََّّو ََّّل  از وجود ، « ول 

 که یستمن شمارهو  اشاره قابلعدد  من گویدیمو  کندیم ینفرا  یتمبدئو  یتعددخود 

 به که یستمنمبدأ اعداد  ینهمچنباالتر باشد و  منمبدأ از  آنو  باشم شدهجدا  یمبدئاز 

واحتد   ،هستمخدا  که من پسباشد.  شدهجدا  منو اعداد از وجود  باشمپدر و مادر  یجا

از وجتود   یتق خال که یستمن یقخالمبدأ  ینهمچنو  مخلوقات یرسامانند  ؛یستمن یعدد

. مبدأ هستم یمبادابداء(  کلمهاز  افعال باباز  فاعل اسمء )بدِمُ بلکه ؛باشد شدهجدا  من

 یاصول ،یمبدئ. واحد است من صنعت ،هست چهو هر  امکرده خلقمبدأ را  مشتقاترا و 

 معادن یاو  است قطراتمبدأ  که یادرمانند  ؛گیرندیم سرچشمه آناز  یقخال کههستند 

و  استت  یتق خال ۀستازند  بلکه ،یستن یقخالخدا مبدأ  پس. است آالت ینماشمبدأ  که

 .باشتم  شده خارجمبدأ  آنداشته باشد و از  الزم یمبدئ که یستمن یعددواحد  ینهمچن

َّی ََّّمل َّ»  ۀجمل ینا َّیََُّّمل ََّّو ََّّل   ندارد.  عالمدر  یمصداق متعالخداوند  مقدس ذاتجز  به«  ول 

    

   : یهست جهاندر  گانهسه یواحدها   

 

 پتس  .استت اعتداد   یمباد کهاعداد  اصول یااند و شده ساخته کهعددند  یا عالم کل 

 فترع و  اصتل  بته  یعنیهستتند.  یمبتدئ و واحد  یعددواحد  ،خلقت عالم فروعو  اصول

. نامنتد یمت ( مکان اسمباشد مبدأ ) روحو  ماده کهرا  یقخال. مبدأ ظهور شوندیم یمتقس

 است یواحد یکخدا  پس .شناسندیم شماره قابلعدد  ،شده خارج آناز  کهرا  یاعداد



 

 

َّ : »موال فرمودند کهعدد و مبدأ  فوق  قابل که است یواحد یک یعنی ،« 243اّلاتَّیاح دواحد 

 آنبتر   یعتدد  یتا گتردد و   کوچکشود،  برداشت آناز  یعددتا  که یستن یلتقلو  یرتکث

 یرستا و  یتر تکثو  یتل تقلو  یضتبعت و  یهتجز یتقابلاز  است منزه .شود بزرگگردد،  اضافه

 . یستنخدا  ذاتبا  متناسبخدا و  خلقبا  متناسب که یصفات

مبدأ اعدادنتد. مبتدأ در    یاو  شمارهو  اشاره قابل ،عددند یا فروعتا  اصولاز  یقخال کل 

 ،یامدهن وجودبه آناز  یفرعهنوز  کهخود  یتمبدئ یابتداو اما در  کندیم یداپ یشنمااعداد 

 . یستن یشنما قابل

 گانته سته  یواحتدها  یوجتود و  یذات هاییتخاص اطرافدر  یقدر است الزم جاینادر  

و  رستد یم کجا به یتتربو  یبترک یرمسو از  یستچخود  ذاتدر  ماده یمبدانتا  یمکن بحث

 ساخت یرمسو در  یستچخود  ذاتدر  ،است یاتحو  حرکت یدایشپمبدأ  کهروح  و نور یا

 ،استت  متعالخداوند  مقدس ذات که سومواحد  یا رسدیم کجا بهو  شودیم چه یسازندگو 

   ؟کندیم یداپ یتیوضع چه کردن خلقو  یدنآفر یرمسو در  یستچخود  ذاتدر 

 ،کننتد  یتدا پ اییافته قو  یرندبگ یصورت کهآناز  یشپرا  گانهسهآحاد  ذوات است الزم 

ختود را   الاقتل تتا   یمکن مالحظهو  ینهمعا ،یتتربو  خلقت یرمسرا در  هاآنو بعد  یمبشناس

 کجتا  بته و  یتم اکترده  حرکتت  کجا. از یماشده یزیچ چهو  یمابوده یزیچ چه که یمبشناس

 .کجاست یاصلو مقصد  ایمیدهرس

 هتا یکیتتار و  ظلمتات  کلمتات را با  ماده قرآن. خداوند در کنیمیم یفتعررا  مادهابتدا  

. استت  یتک تارختود   ذاتدر  کته  است یقتیحقو  جنس یک ماده یعنی است کرده یفتعر

باشتد.   یکتار یئیش ینکها نه است مطلق عدم یکیتار ،گویندیم یعیونطب یا فالسفه گرچه

 ،یکیتتار  پتس ندارد.  یشنماو  یستن یکیتار ،یایدبو اگر نور  است یکتار، یستننور  چون

 مطلتق  عتدم  ینکته ا نه یروشنائ، فاقد است یزیچ یکیتار گویدیم قرآن .است مطلق عدم

 باشد.

 بته  مجعول. است عدممانند خود  ،عدم .یستن یشنما قابل اثباتو  ینفدر  ،مطلق عدم 

 یتده آفر هتم را  عدم ینکها نه استوجود  یدهآفر چهآن. خداوند یستن متعالخداوند  جعل

نتور   کته  استت  یئیشت  ،ظلمات. است متعالخداوند  ۀاراد به مجعول ،ظلمات ینکهابا  .باشد

متا از   کته  کنتد ینم یداپظهور  .ندارد یشنما یردنگو اگر نور  کندیم یداپ یشنماو  گیردیم

 یروشتنائ  که است یئیشخود  ذاتدر  ماده پس. کنیمیم یکیتار به یرتعب ،مادهظهور  عدم

و از نظتر   است یکتار ،ندارد یروشنائ ینکهااز نظر  مادهباشد.  محض یئیالش ینکها نهندارد 
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 حرکت عدم بلکه ،یستن حرکت عدم هم سکون .است ساکن ،ندارد حرکت یروین ینکها

 یترا ز ؛باشتد  حرکتت  عدم ینکها نه ،ندارد حرکت که است یاماده ،ساکن. متحر  یشئ

 تعلق عدم به یروشنائنور و  کهطور . همانگیردینم تعلق عدم به است محر  یروین که

 پتس . نتامیم یم ساکنرا  آنو ما  است حرکتفاقد  که گیردیم تعلق یزیچ به .گیردینم

 باشد. متحر  است ممکن که یشئ حرکت عدم بلکه ؛یستن حرکت عدم ،سکون

 یزمتان و  متحر  گوئیمیم ،کنندیم حرکت یوقت که یگرد موجودات یا انسانمانند  

 محتض  عدم ،است ساکنو  است یستادها که یانسان پس. ساکن گوئیمیم ،ایستندیم که

 کته  انتد یدهنام یتمرا  ماده طورینهمو  حرکت یروینفاقد  است یموجود بلکه ؛یستن

اة َّی  ال ََّّو ََّّوت َّال  َّق َّل َّخ َّ : »فرمایدیم متعالخداوند 
 یتات حفاقتد   که است یئیش ،یتم. «244َّ

 مطلتق  عدم ینکها نه ،یاتحفاقد  است یموجود ،مرده. مردهمانند  یاتح عدم نه ،است

از  یجتدا و  یانفصتال هستتند   یذراتخود اوالً  یابتدائ ساختدر  ،ماده یکل طوربهباشد. 

بتا   یکتدیگر  به هاآن اتصال. یستندن یمتقسو  یهتجز قابل که نداکوچکقدر . آنیکدیگر

 متاده  یعنی. باشدیم هاآناز وجود  خارجو  هاآن یرغ که گیردیم انجام ماده  یرغ یزیچ

ظتاهر    بته ختود  ختود  . باشتد  یتت ؤر قابل که آوردینم وجودبه یجسم ،ماده ۀاضاف به

 یداپ اتصال یکدیگر به است مادهاز وجود  خارج که یروئین یلۀوسبه مواد بلکه ؛گرددینم

و  کوچتک  یاجسامو  دهدیم اتصالو  ارتباط یکدیگر بهمواد را  که یروئین آن. از کندیم

 نتوع . هتر  شتود یمت  جاذبته  یتروی ن به یرتعب ،آوردیم وجودبه یظغلو  یقرق یاو  بزرگ

 است مادهاز وجود  خارجو  ماده یرغ که یاصل یلۀوسبه ،گرفته تعلق ماده به که یتیخاص

 روشتن  یگتر د ۀمتاد  ۀاضتاف  بته  است یکتارخود  ذراتدر  که ماده. مثالً گیردیمتعلق 

ختود   ذاتدر  کته  متاده  ینهمچن .است یماد یرغ یقتحق یک یروشنائ بلکه ؛شودینم

 بته  بلکته  ؛کندینم یداپ حرکتو  یاتح ،یگرد ۀماد ۀاضاف به ،است حرکتو  یاتحفاقد 

و  ذرات کته  یعددواحد  گوئیمیم جاینادر  پس. شودیم یدهدم آندر  که یروح ۀاضاف

 کته  یتیخاص نوع. هر ندایتمو  یکتارو  یاهسو  ساکنخود  ذراتدر  ،هستند عالممواد 

ظتاهر   هتا آندر  ستت هاآناز وجتود   ختارج  کته  یاصل یلۀوسبه شودیم یداپ هاآندر 

 .گرددیم

 یتات ح روح بته  یتر تعب ،آوردیمت  وجودبه مادهدر  ،یتخاص همه ینا که دوم اصلاز  

 ،یاهست ، حرکتت  بدون ،ساکنخود  ذاتدر  کهشد  ینچن ماده یذات خواص پس. کنندیم

 .یگرد صفات طورینهمو  روح بدون ،یتم، یروشنائ بدون ،یکتار، رنگ بدون
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. نتور  استت  مطلقنور  ،است شده یجادا سابقه بدونخدا و  ۀاراد به هم آن که دومواحد  

حد و حتدود نتدارد و    ،است ینامتناه یاتصال یقتحق یک ماده برخالفخود  ذاتدر  مطلق

. استت  متاده  یذات یتخاص که انفصالمانند  .استنور  یذات یتخاص ،اتصال یراز. پذیردینم

 یتک . استحد و حدود  فاقد و حجمفاقد  که گویندیم یزیچ به. مجرد است مجرداتنور از 

 هتم  نته شود و  یداپ ءخال وجودش داخلدر  کهدارد  یداخلحد  نه ینامتناه یاتصال یقتحق

نتور   یتجنست بعتد   بهجا از آن کهآخر برسد  به یدرجائ. کند یداپانتها  کهدارد  یخارجحد 

خود  یرغبا خود و  که گویندیم یزیچ به مجردات .است مجرداتباشد. نور از  نداشتهوجود 

 آناز  یجتائ  یاو  کندرا پر  یجائ ینکهااز نظر  نبودشبود و . پذیردینم تزاحمندارد و  تزاحم

 یعنتی  مکتان  فتوق . استت  مکتان  فوق ،حد و حدود ندارد چونو  است یکسان ،بماند یخال

 بته . نظتر  استت  ماده یذات خواصاز  مکان. شودیم یداپاز حد و حدود  مکان یراز ؛ینامتناه

 یلدل به .کندیم یداپانتها  عمقو  عرضو  طول طرفاز  ،است ثالثهبا ابعاد  مالزم ماده ینکها

و موجتود   مخلتوق  یئیشت  یکخود  ذاتدر  مکان. شودیم شناخته مکان، ثالثهابعاد  ینهم

 یتن ااز  ،استت  ثالثته ابعتاد   بته محتدود   کته  یئیش یکنول است مطلق عدم ،مکان. یستن

ختود   ذاتدر  ینکته ااز نظر  ،است مطلقنور  که مجردات. شودیم مکان به یرتعب یتمحدود

 کته  استت  مجرداتاز  مطلقندارد. نور  الزم مکانو  است مکان فوق ،استفاقد حد و حدود 

 مجتردات بتر   مستلط و  یطمح که یکستنها  گویدیم. کندیم عرش به یرتعب آنخداوند از 

، گیترد یمت  مادهاز  یا کندیم افاضه ماده بهرا  آن ،باشدیمو نور  یرونو  روحبر  مسلط، است

متواد   باطنظاهر و  به یطمح کههستند  یتیجنس مجردات. است متعالخداوند  مقدس ذات

 کنتد ینم یداپ تسلطو  احاطه مجرداتبر  ،ماده مشتقات یاو  مادههستند.  آن اجسامو  عالم

 مجردات. است گرفتهرا فرا  آن باطنظاهر و  مجرداتو  است مجردات به محاطجا  همه بلکه

و  هتا کتوه  دل. در شتود ینمت  هاآن مزاحم ماده یاو  ماده مزاحم ،حرکت یاو  افاضه یرمسدر 

ورود  یختال  یفضادر  کهدارد  خروجورود و  یفیتک همان به ،ینسنگو  سخت یاربس اجسام

 دادهختود قترار    ذات یفتعر یبرا نمونه یک عنوان بهرا خداوند  مجردات ینا .دارد خروجو 

از  یستلول . هتر  استت  انستان  بتدن در  روحمانند  یا است جسم همخدا  یمنکن یالخما  که

 بتاطن ظتاهر و   .نتدارد  ینمع مکان ،بدندر  روح یکنول ؛دارد ینیمع مکان ،بدن یهاسلول

 هتم  نهندهد و  راهخود  بهرا  آن کهدارد  تزاحم روحبا  بدن نه یکنول ؛است روحمالء از  ،بدن

 یتدایش پمبدأ  که دوم اصل  پس .کندرا از سر راه خود خارج  آن کهدارد  تزاحم بدنبا  روح

حدود  فوق ،است ماده عالمدر  هاحرکتو  یاتحو  هایروشنائو  رنگو  هایبائیزو  هایفیتک

 یکتار  شتود ینم .است تراکم. مجرد از خالء و است ینامتناه .است مکان. فاقد استو ابعاد 



 

 

جا از نتور   یک .باشد کم یگرد یجاباشد و در  یادز جا یکدر  ،خود یخود بهنور  که کرد

 یاچهتره جتا   یک ،شودیم مشاهدهدر نور  که ییراتیتغ ینا. یخال یگرد یجاپر باشد و 

 یرمست از  ،تحتوالت و  ییترات تغ ینا ۀهم ،یدخورش ۀچهر یگرد یجاو  ستارهو  ماهمانند 

 .کندیمشار   یادز یروینرا با نور و  یامادهخداوند  یگاه. شودیم یداپ ماده بهنور  تعلق

و تبلور ندارد  یروشنائ ،ماده آن ،کندیمشار   کم یگاهو  استو متبلور  ینوران ،ماده آن

نتور بتا    یوقت. ماده یلۀوسبهمگر  ،یستنظهور  قابلخود  یخود به. نور است یفضع یاو 

بخورد و  هم به یبترکو اگر  کنندیم یداپ یشنماهر دو  ،و نور ماده ،شودیم یبترک ماده

خبتر   آن یقتت حقاز  یکس ،متعالهستند و جز خداوند  یشنماهر دو فاقد  ،شود یهتجز

 که یجسممانند  یمکان یتفوق. یمکان یتفوق نهدارد  یوجود یتفوق ،مادهندارد. نور بر 

 یکتدیگر در حد وجود  .هستند ینیمع مکاندر  کدام. هر گیردیمقرار  یگرد جسم یباال

و  هتا یمسدر  برق یروین ۀنمون یاو  بدندر  روحمانند  یوجود یتفوقاما  ؛گیرندینمقرار 

و  یطمحت  ،بدناجزاء  تمامبر  .است بدن فوق .است مکانفاقد  ،بدندر  روح. یبرق یعصنا

 بلکته  ؛یستت ن روح یتر ز بتدن  یتا و  بدن یباال روح یفیتک به ،تسلط یناو  است مسلط

 روح ذات کته  یجتائ امتا در هتر    ؛است روح ،بدنمواد  یجا. در هر استیوجود یتفوق

 ۀهمت ختود از   بدنبا  یکنول است متصل کائنات بهخود  روحبا  انسان. یستن بدن ،است

 کته را  یگتر د یئیشت  بتاطن بر ظاهر و  یتسلطو  احاطه ینچن یک. است منفصل کائنات

 کته  یمکتان و  یزمتان  یتت فوق مقابلو در  نامیمیم یوجود یتفوق ،باشد مسلطو  یطمح

 یمبتدئ واحتد   عنتوان  به توانیمیمنور را  جایناو ما در  است عالم اجسام یذات یتخاص

 عالمدر  یروشنائو نور و  یبائیزو  رنگو  حرکتو  یاتح یدایشپمبدأ  یراز ،یمکن یفتعر

 قابل یاو  ارزش قابل که کندینم یداپ یتموجود ،روحنور و  یمنها ماده یعنی ،است ماده

 یتن او اگتر   کندیم یداپ تحقق یروننور و  ۀافاض یقطراز  ،ماده یتموجودباشد.  استفاده

متواد   پتس . است یتخاص نوع. فاقد هر است یمساو عدمشبا  مادهوجود  ،نباشد افاضه

و نتور و   نامیمیم یعدداند واحد و شماره اشاره قابلتا انتها  خلقت یابتدااز  کهرا  عالم

 ینامگتذار  یمبتدئ ، واحتد  استت  هاارزش یدایشپفاقد حدود و ابعاد و مبدأ  کهرا  یرون

و  حرکتت و  یتات ح یرونخدا از مبدأ نور و  ۀاراد به ماده مشقاتو  عالم ذرات که کنیمیم

 ذاتدر  کته  کنتیم یم یفتعر طورینا همنور را  پس. گیرندیم یبائیزو  یروشنائو  رنگ

و از  باشتد یم تزاحمو  تمانعو فاقد  یخارجو  یداخلفاقد خالء  ،ینامتناه اصل یکخود 

در  یکنولت  ؛گذاردیم یشنما بهخود را  یذات هاییتخاص ،مادهبا  ارتباطو  یبترک یرمس

 .است یشنمافاقد اثر و  ،خود یلدل بهخود  ذات



 

 

 یتن ا یمبگوئو  یمبدان توانیمیم یمبدئو واحد  یعددواحد  یفتعردر  که یمسائلاز  یکی 

. شتوند یم کمو  یادز .ندایرتکثو  یلتقل قابل .نداو محدود یمتناه یعدد یواحدها که است

 جتان  روحاز  مرده انسان یلیاردهاماگر  .است ینامتناه یمبدئواحد  یکنول .هستند یمتناه

 یتدا پ یتادی زو  کتم  روحدر  یاذره ،یرندبمو  کنندخود را رها  جان یاشوند و  زندهو  یرندبگ

 ؛شودینم یادز یدننبخشو با  شودینم کم یدنبخشبا  که است یقتیحق یک ،روح. شودینم

. هرگز است ینامتناه ،است روح که یمبدئو واحد  است مراتبعدد و  نوعاز  هابخشش یراز

 شتمارش  قابتل  کته  یموجتودات  یعنتی  عالم. اگر اعداد رسدینم ینامتناه به مراتب یاعدد 

 یتن ا یتمتام  هتم بتاز   .یمبشمار یمبتوانو  یمبخواه چهآنتا  شوندیم شروع یکاز  ،هستند

بتر   یمتقست اعتداد   گویندیملذا  ،یستن یشترب یصفر ینامتناه یقتحق یکاعداد در برابر 

 قستمت  خارج ،بر اعداد شود یمتقس ینامتناهو اگر  استصفر  قسمت خارج ،شود ینامتناه

 نتوع از  ختواه  ،استت اعداد  نوعاز  که متعالخداوند  یهانعمتو  ارزاق. مثالً است یتنهایب

 قتدرت  یکنولت  شتود یمت  یتاد زو  کم یا شودیم تمام ،باشد جات یوهمو  یعاتما یا حبوبات

 قابتل  آوردیمت  وجودبهدر اعداد  یتخاصو  حرکتو  یاتح آنبا  که یروئینخدا و  یسازندگ

و  شوندیم یادزو  کم .هستند یمتناه یعدد یواحدها پس. یستن شدن یادز یاو  شدن کم

  .یستن شدن یادز یاو  شدن کم قابل .است ینامتناه یمبدأئواحد 

 حضترت  ،یتم دار یتار اختدر  که یاتیرواو  یثاحاد طبق یتعالو  تبار خداوند  جاینادر 

 قابتل . اعتداد  کثرت فوق یا کثرتباالتر از  یعنی کوثر. کندیم یمعرف کوثر عنوان بهزهرا را 

 کثترت و  قلتت  ،کثرت فوق یکنول ؛نامندیم یلقلو  یرکث ،شوندیم یادز یا کم کهرا  شمارش

و  یمتاد  یوجود برکات که دهدیم نشان کوثر لقب ینا پس. است ینامتناه، کندینم قبول

 ینامتنتاه او  یوجتود  برکتات  یعنتی . است کثرت فوق یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت یمعنو

 یزیچاو  یوجود برکاتاز  ،یندبنشاو  برکتپر  ۀسفرسر  انسان یلیاردم یلیاردهام. اگر است

 اشیوجتود  برکتات نباشد بتر   یکساو  ۀسفرتنها باشد و سر  خودش همو اگر  شودینم کم

 یتماممبدأ  یعنی ؛کندیم یمعرف یمبدئواحد  عنوان به. خداوند او را شودینم اضافه یزیچ

 ۀسفرسر  ،ینآخرو  یناولاز  ،هاانسان یتمام یامتقلذا روز  .خلقت عالمدر  برکاتو  یراتخ

از  .استت  خلقتت  عتالم در  یمعنوو  یماد یراتخو  برکات یتمامو او مبدأ  شوندیم جمعاو 

 یساق سالملا یهعل یطالباب بن یعل .است ینامتناه یضف صاحب ،است کوثراو  که جهت ینا

 اهتل  به حضرت آن یلۀوسبهزهرا  حضرت یوجود برکات یتمام یعنی. آمده حساب به کوثر

 یبتابرکت  ۀشتجر  یکاو  .کنندیم قطعو اگر نخواهند  رسانندیم. اگر بخواهند رسدیم عالم

 یکمت و  یادزو  کثرتو  قلت ،حضرت آن یمعنوو  یماد هاییوهمو  ثمراتهرگز در  که است



 

 

ج احساب ازدو ینابا  .شودینم یادزو  کماعداد  یلۀوسبه ینامتناه یراز ؛یستنظهور  قابل

 یگتران د یبترا  کته  آیدیم حساب به یبزرگ یازامت یکبا حضرت زهرا  یطالباب ابن یعل

 فقتط  اکترم  یغمبرپ ،شدندیم یداپ حضرت آن یبرا که یخواستگارهائلذا  .یستن رقابت

خواستگار او را  که یستن منزهرا با  دخترم یاراخت فرمودیم .دادیم هاآن به جواب یک

زهرا  حضرتاز  السالم یهعلموال  که یوقت .است متعالبا خداوند  .یمنمارد  یاو  کنم قبول

 یافرشته اآلن ینهمشدند و فرمودند  خوشحال یاربس اکرم یغمبرپ ،کرد یخواستگار س

عقتد   یعلت  حضترت  بهرا  سزهرا  حضرت خودشخداوند  کهشد و خبر داد  نازل منبر 

 یعقتد  مجلتس  کته  دهدیمدستور  همشما  بهو  فرموده یرادا همعقد را  ۀخطبو  بسته

 حضرتبا  ازدواج پس. یدنمائ یجتزو یطالباب ابن یعلزهرا را با  ،ینزمو در  یدده یلتشک

 .استفرد  بهو منحصر  بزرگ یازامت یک یاتخصوص ینازهرا با 

                       

   :یمبدئ و یعددواحد  یانسانمظاهر 

 

 یلتی خ چته گتر   یعدد یواحدها که است ینا است الزم جاینادر  که یگرید بحث  

در  انساندارند.  یانسانمظهر  یک ،خلقت عالمدر  کدامهر  ،یمبدأئواحد  یاباشند و  یادز

 متعتال بعتد از خداونتد    دومفرد  یتمطلوبو  یتمحبوبو  مقامو  شأناز نظر  خلقت عالم

 صتورت هب که ،اندرفته کاره ب عالم ساختدر  یا همه .اندیءش عالم موجوات یتمام. است

 یستاختمان  مصتالح مواد و  یاو  یواناتحو  نباتاتو  جماداتمانند  ؛انددر آمده مخلوقات

و  علتم  بته مجهتز   ،کندیم یداپ یتشخص، است شخص که یموجودهستند.  آدمو  عالم

 بهو  شودیم شناختهاو  یلۀوسهب که است متعالخداوند  یاصل مطلوبو  شودیم حکمت

 کته  استت  انستان  ینهمت . استت  انسان ینهم ،رسدیم آدمو  عالم خلقتخود از  هدف

 بودن مکتومو  بودن ناشناخته حالت آنو از  شودیمخدا ظاهر  معرفتو  علماو  یلۀوسهب

 وجتود بته  معرفتو  یشناسائ ،متعالاو و خداوند  ینب که یموجودتنها    .گرددیم خارج

َّق ُتَّل َّخ َّف ََّّ ع ر َّأ ََّّنأ ََّّب ُتَّحب َّأ َّف ََّّیا َّخف َّم ََّّنا َّک َّ نُتَّکَُّ»  گویدیم کهجا . آناست انسان ینهم ،آیدیم

نبتود مترا بشناستد و     یکست  بودم پنهانو  نهان یگنج من یعنی ،«245َّ ع ر َّأ ََّّیک َّل ََّّلق َّال َّ

دو  ینبت  که است یزیچ معرفت. شوم شناختهتا  یدمآفررا  خلق ،کند یداپ من به معرفت

ظهتور   قابتل  شخصو  یاءاش ینب یاو  خودش یبرا شخص یک. از استظهور  قابل شخص

ماننتد   ،و هنتر  علتم در  کته  یاوریتد ب به نظررا  یهنرمنددانشمند و  انسان. مثالً یستن
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 صتورت  ینادر  .یستنبا او  یزیچو  یکس .تنهاست خودش فقط یکنول است متعالخداوند 

بتا   ،بزنتد  حرف کلمهدو  الاقلخود را ظاهر سازد.  یوجوداثر  تواندینم ،تنهاست خودش که

 ،شتخص  آن چته گتر   ؟بگتذارد  یشنما بههنر خود را  یکس چه یبرابزند و  حرف یکس چه

 یترا ز ؛یتد بگو ستخن  توانتد ینمت  هم کلمهدو  یکنول ،است قدرتو  حکمتو  علم یتنهایب

 یشنما بههنر خود را  یاو  کند یمعرفاو  بهبزند و خود را  حرفبا او  کهدارد  الزم دوم شخص

را  یخلقت  کته آناز  یشپت  که است متعالخداوند  ،یمخفگنج  و مکتومموجود  ینابگذارد. 

 خبتر از او  یتزی چو  یکس .است خا  یرز گنجمانند  .گرفتهقرار  مطلق یخفادر  ،کند خلق

   .یستن یشناسائ قابل پسندارد. 

 ینچنت  هتم  یوانتات حو  نبتادات و  جماداتمانند  عارفو  عالم یرغ موجودات ینهمچن 

 همته  هتا یتن ا. کند یمعرف هاآن بهو خود را  یدبگو سخن هاآنخداوند با  کهندارند  یاقتیل

ختود را   ،شودیم دانشو  علم بهمجهز  که یموجودتنها  .و شعور هستند علمفاقد  .اندیءش

متا   یدشتا . استت  انستان  ینهمت  ،خدا را خلق ینهمچنبشناسد و  تواندیمخود را  یخداو 

را در  مستئله  یتن اخداوند  .شناسندیمرا  خدا .هستند معالِ موجودات ،فرشتگان گوئیمیم

 انتقتال و ابتزار   استباب  فرشتگان که کندیم ثابتو  گذاردیم یشنما به آدم خلقت داستان

 یندگانگو علم که یزیونتلوو  یوراد یاصدا  ضبطمانند نوار  ؛هستند انسان یسوبه یاله علم

 یوح سائطو .هستند ینچن فرشتگان. یستن عالم خودش یکنول ،رساندیم شنوندگان بهرا 

 ینهمت  ،انسان معلومات ینترسادهو  یمآموختاسماء را  آدم به فرمایدیم. خداوند یماتتعلو 

 گیرنتد یمت  یاد که یزهائیچ یناول کودکستاندر  همما  کودکان. است اشخاصو  یاءاش اسم

 یلشدلت  .بوده یسطحو  ساده یاربس ،آدم علم. است یگرد یزهایچخود و پدر و مادر و  اسم

 ندانستت را  یبهشت یهاانسان. قدر ندانسترا  یبهشت یزندگو  بهشتقدر  که است ینهم

تتا   یدکشت  طتول  ستال  یستت دوشد.  محروم بهشتاز  گناه سبب به. یردبگ یاد هاآناز  که

 فرشتگانو  آدم ینا ینبخدا  حال ینعدر  .کند توبه توانستو  شناختخود را  گناه عاقبت

 .  شودیم مطرح مقال صورتبه  که است حال زبان هم مسابقه یناآورد و  وجودبه مسابقه

 هاینا .یددهخبر  اشخاصو  یاءاش اسمفرمود از  هاآن به .قرار داد آدمرا برابر  فرشتگان 

و  درختت  ؟یستت چ یادرو صحرا و  کوه ؟دارند یاسم چهو  یستندچو  یستندک بینیدیم که

و  یاءاشت  اسمبزنند و از  حرف یاکلمه کهیناعاجز ماندند از  فرشتگان ؟چه یعنی یوهمو  باغ

و  نتد ایستت ک بینتی یم که هایناتو بگو  ،فرمود آدم بهخبردهند. بعد خدا  گزارش اشخاص

 یتن ا بته فرمود  فرشتگان بهبعد خدا  .داد گزارشرا  یاءاشو  اشخاصاسماء  ،آدم ؟ندایستچ

 یستیبا ،جاهل. دانیدینمو شما  داندیماو  که یدکن سجدهرا  آدم کنمیمشما را مأمور  یلدل



 

 

هتر   فرمایتد یمباشند. لذا خداوند  اشخاصمسخر  یستیبا ،یاءاشباشد و  عالم اطاعتدر 

 ،استت  آستمان و  ینزمت در  چته . هر امکرده خلق هاانسانشما  یبرا ،عالمدر  هست چه

 . نمودممسخر شما 

مَّ » ََّّام ََُّّکَّل ََّّر َّس  ََّّام ََّّو ََّّات َّو َّم َّالسمََِّّف  َّال ََِّّف  َّاَّم ََُّّکَّل ََّّق َّل َّخ ََّّ؛246ِض  َّال ََِّّف   همه ینا  «.247َّیع ا ََّج  َّ ِض 

 همه ینااند و شده یداپ هاانسان همین ازین مخترعو  دانشمندانو علماء و  یاءاولو  یاءانب

دارنتد.   تفاوت یکدیگربا  یمراتبو  یعدداز نظر  هاانسان ینااند و آورده وجودبه یبعجا

 بهرا با خود دارد   گذشتهاعداد  تمام ،جا عدد آخر همه .هستند آخرعدد  ،یعدداز نظر 

 یتک  ،عتدد هتزار  . استو باالتر  تربزرگ نهعدد از نود و  یک ،عدد. عدد صد یک ۀاضاف

 یلیتارد م یلیتون م یک .عدد ینآخر یفیتک ینهم به .استباالتر  نهعدد از نهصد و نود و 

 ۀجنتاز  کنتار  ینمنؤالمت  یتر اممتوال   .است گذشتهاعداد  تمام کامل جامععدد آخر،  آن

 ََّّممَّلهُلَّا ».گویدیمرا  جمالت ینا ،اکرم رسول حضرت
وَِّالن ََّّدَّو َّب َّال ََّّب َّاح َّص ََّّدَّو َّد َّالع ََّّلومَّا َّاَّذ َّه ََّّنمَّا

عتدد از   ینآختر . است اول اکرم رسول حضرت، خلق یسوبهخدا  جانباز  «. 248دم َّالسم َّ

 کتل  حضترت  آن. خلتق  یستو بته  خالق یرمسعدد از  یناولو  خالق یسوبه خلق یرمس

 یغمبتر پ ،انتد آورده حکمتو  علماز  هاآن چههر  یعنی .اضافه به است گذشته یغمبرانپ

 یآگاه گذشته پبغمبرانو  اوست مخصوص که یحکمتو  علم ۀاضاف به است آورده اسالم

بهتتر و   همته از  .است عالم مخلوقات یتماممظهر  که است یعدد یناول پساند. نداشته

 .باالتر

 :یمبدأئو اما واحد  

. یستت نظهتور   قابتل دارد. اگر مبدأ نباشد عدد  الزممبدأ  یعددهر  که است معلوم 

 شتده متولتد   آناز  بترگ و  شاخ که یاصل ۀمنزل بهمبدء  ند،او برگ شاخ ۀمنزل بهاعداد 

 یفروع یواناتحو  نباداتو  جمادات یتمامند و ااصل یعتطب یدموالدر  خا و  آب. است

هستند و  یمبدئواحد  ،خا و  آب گوئیمیم پس .اندآمده وجودبه اصل ینااز  کههستند 

 کته  فلتزات  معادنمثالً  یا .باشندیم یعدد یواحدها ،آمده وجودبه خا و  آباز  چهآن

 آناز  چته آنو  آینتد یمت  حستاب به مبدأ  ،اندشده آالت ینماش همه ینا یدایشپمبدأ 

 کته  یذراتت  یتمامو  عالماند. مواد از مبدأ متولد شده کههستند  یاعداد، شده استخراج

 یعتدد  یواحدها، آوردیم وجودبهرا  یاکله یناو  شودیم مصرف آدمو  عالم ساختدر 

 اشاره قابل و استمحدود  ،است کوچک یاربس یاذره کهابتدا  هماناز  ماده یراز ؛هستند
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 کته  استت  یزیچخود فاقد هر  ذاتدر  یکنول ،است ماده یذات لوازماز  ،ثالثه. ابعاد شمارهو 

 ،است یبائیزو  رنگفاقد  .است ظلمت پس ،است یروشنائ. فاقد نور و شودیماو  ارزش یۀما

 نتوع  هتر فاقتد   طتور ینهمت و  استت  یتم پس ،است حرکتو  یاتح. فاقد است یاهس پس

 الزم یمبدأئو  معدن ،کند یداپ ارزش ینکها یبرا پس .دهدیم ارزشرا  آن که است یتیخاص

متواد   آنو بتا   استت  یاله یضف که یمبدأئ. کند یداپ ارزشو  یردبگ یضیفجا از آن کهدارد 

. استت  مطلقنور  .دهدیم یروشنائو  یبائیزو  رونقو  رنگ .دهدیم حرکتو  یاتحرا  عالم

. خدا از مبدأ نور است شده جعلخدا  ۀاراد به که است ینامتناه یقتحقو  یتجنس یک ،نور

از  .کنتد یم یبترک مادهنور را با  یاو  کندیم یجادا ،ماده دل. نور در دهدیم یتخاص ماده به

. شتود یمت  یداپ یگرد یهاارزشو  حرکتو  یاتح ،جهان اجسامو  عالمدر مواد  یبترک ینا

 یتیواقعو  یقتحق بهرا  کدامو هر  یدبدهرا در نظر خود قرار  اصل سهجا  ینهمشما در  پس

 .است داده ارزششما  به که یدبشناسرا  یخدائو  یابیدبخود را  ارزشتا  یدبشناسدارد  که

 ،نتدارد  ارزش. استت  خلقتت  عتالم مواد  که یعدداز واحد  است عبارت اصل سه آنو  

و  رونقو  رنگ. است حرکتو  یاتح به محتاج ،ندارد حرکتو  یاتح. است ارزش به محتاج

 ذاتدر  ،یعتدد واحتد   نام به اول اصل ینا .است یروشنائو  یبائیز به محتاج ،ندارد یبائیز

 همته  یتن ا معدنو  منبع که دوم. اما واحد است مطلق ضعفو  مطلق جهلو  مطلقخود فقر 

، نتور  گیترد یمت  اصتل  آنخود را از  ارزش یزیچو هر  کسو هر  شودیم برکاتو  یوضاتف

 یتن ا یکنولت  ؛شودیمو  شده هاارزش همه ینا یدایشپمبدأ  .است ینامتناه که است مطلق

و  علتم  ،هتا آنو در وجتود   هاآن ذاتهستند. در  آدمو  عالم ساخت مصالحمواد و  ،اصلدو 

 یستازندگ و  ستاخت  یرمست از  کنندیم یداپ یمتیقو  ارزش نوع. هر یستن حکمتو  قدرت

 متعتال خداوند  مقدس ذات ،سازدیمرا  یقخال همه ینادو واحد  آناز  که سوم. واحد است

 جهتان و  انسانها در وجود و قاعده قانونها و و هندسه هاعلم همه ینامبدأ ظهور  که است

 کته  اول یابتتدائ دارنتد. واحتد    یانسانمظهر  یک کدامهر  ،یابتدائدو واحد  آن. است شده

اطهتار   ائمته و  اکترم  یغمبتر پ که استعدد  ینترکامل آن یانسانمظهر  ،باشد یعددواحد 

 عنتوان  بته  که است یهاعل اهلل سالمزهرا  حضرت ،هم یمبدأئاند و مظهر واحد شده شناخته

در  هتا حرکتو  یاتحها و ارزش همه ینا برداشت. مبدأ شده شناخته کوثر حوض یاو  کوثر

با  ارتباطدر  کسهر  .اندداده ارزش ،آدمو  عالم خلقت به کههستند  هاآن. است خلقت عالم

 مستتحق  و کنتد یم یداپخود را  یانسان ارزش ،یردگقرار  هاآن حرکت خطباشد و در  هاآن

 قطتع  هتا آناز  و نباشتد  هاآنبا  ارتباطدر  کسو هر  شودیم یبهشت یزندگدر  یابد یاتح

و لگد  آشامدیمو  خوردیم که است یوانح یک فقط. کندینم یداپ یانسان ارزش ،کند رابطه



 

 

 وجودبه که یهائعذابخود و  جهلو در  شودیم حذف یانسان ۀجامعاز  عاقبت !پراندیم

 یعتطبو  خلقت قانون ینا .است شده جهنم به یرتعب آناز  که شودیمابد  حبس ،آورده

ختود   ۀشتجر از  کته  یاشاخه .شود متصلو  مرتبطخود  اصل به  یستیبا یفرعهر  است

 یجتتزو  چگونته  که یامسئلهبود  ینا .است شدنو نابود  سوختن مستحق ،شودیم قطع

بتا   یگرید که آیدیم حساب به یبزرگو افتخار  یازامت ،یطالباب ابن یعل بهزهرا  حضرت

 .یستن رقابت قابلاو 

 

  :یندخدا رسول یبهشت یگانهمساموال  یعیانش

 

 بته  وابستته  که است یئهاانسان بخش یدنو یفهشر یدعا ینادر  که یجمالتاز  یکی  

 :فرمایتد یم که است ص رسول حضرت یشفرما  ،هستند السالم یهمعلاطهار  ائمهخدا و 

ََّّو َّ » َّ َُّیع َّشت  َّع ََّّک  ََُّّنم ََّّر َّاب َّن َّم ََّّل  ِ َّن ة،بَّمََُّّو َّح ََّّمهُوهَُّجَُّوَُّ ی ضم ََّّول  َّی َّج ََّّهََُّّو ََّّة َّنمَّال ََِّّف   بته  جتا یتن ادر  «. این 

َّ : »فرمایدیمو  دهدیم یمخصوص یازامت السالم یهعل منینیرالمؤامموال  یعیانش َّ َُّیع َّش ت  َّک 

َّع َّ و آبرومندنتد و   یدسفرو  گیرندیماز نور قرار  یمنبرهائتو بر  یعیانش ،« وِنُ َّنم ََّّر َّاب َّن َّم ََّّل 

ختود را   ص اکرم یغمبرپ جایناهستند. اوالً در  من یههمسا یبهشت یزندگدر  هاآن ۀهم

در  الستالم  یته عل ینمنؤالم یرامموال  که یریتعب همان به. داندیم هایوابستگ ۀهم اصل

 ََّّممَّهُاللَّّ : »فرمایدیمدارد و  یغمبرپ یفتعر
 یتن اپروردگارا  ،« دب َّال ََّّب َّاح َّص ََّّدَّو َّد َّالع َّ ل َّومَّا َّاَّذ َّه ََّّنمَّا

 عتالم در  کته  استت  یعتدد  یناول ،است رفته یادنو از  گرفتهقرار  من مقابل که یانسان

شتما   .انتد و اولنتد   یکو تنها  تک کدامهر  ینخواه یخواه ،. اعدادآمده وجودبه خلقت

 کدامهر  یوابستگ بدون. یدبشمار یدبخواهو  یددهقرار  خودتانرا برابر  انسان هایلیونم

شتما   شمارشدر  که است یفرد یناول، اولو  یکعدد  یوابستگ یقطرهستند و از  یک

 آنبعتد از   که استعدد آخر  آن جاینافرد در  ینآخرو  شودیم واقع سومو  دوم یفرد

و عتدد آختر    است یک همان ،اولعدد  ،انساننفر  یلیاردم یکوجود ندارد. مثالً  یعدد

از او قترار   یشپت  کته  یاعتداد  یلدل به یلیاردم یک آن یکنول ،است یلیاردم یک همان

آختر   بته  یتک نزدتا  اولو اگر اعداد  است شده یلیاردم یک ،اندشده شمردهاند و گرفته

 کته  یاعداد یلدل بهعدد آخر  پسبود.  اولبرابر عدد  ،ارزشاز نظر  همعدد آخر  ،نبودند

 جاینا. در کندیم یداپ ارزش ،از او هستند یشپ که یاعداد تمامبرابر  ،انداو شده یمۀضم

ختود   امتت افراد  هایلیونمبرابر  کداماند و هر آمده وجودبه یختاردر  که یاعداد ینبهتر

 یشتتر ب ،ختود  بته  وابستته افراد  تماماز  یامتهر  یغمبرپهستند.  یاءانب ،اندداشته ارزش



 

 

 بته  یامتت قو روز  انتد یافته ارزشخود  یغمبرپ به یوابستگ یلدل به امتدارد و افراد  ارزش

. شتود یمت  واقتع  قبولمورد  ،وابستهافراد  ۀدربار یغمبرپ آن شفاعت ،یوابستگ ینهم یلدل

 یسیع حضرت امتنفر و  یلیاردمظهور تا انتها صد  یابتدااز  یموس حضرت امت یدکن فرض

 که کنندیم یداپ اجازهخدا  جانباز  یسیع حضرتو  یموس حضرت یامتقروز  .آندو برابر 

 یستی عو  یموس پس. بکشانند یبهشت یزندگ بهخود را  خطخود و در  به وابستهافراد  تمام

با افراد  هاآن ۀرابطهستند.  وابستهافراد  رأسدر  یعنی ؛هستند اول ۀوابست ،افراد به نسبت

 که است هائییتخاص تمام منبعمبدأ و  یادر. است باران قطراتبا  یادر ۀرابطمانند  ،وابسته

 حستاب  بته  امتت ماننتد   ،ختاتم  حضرتدر برابر  یاءانب همهو باز  شده یداپ باران قطراتدر 

و  هتا ارزشو  هتا یتخاصت  ۀهم یعنی ؛است یغمبرانپ یتمام رأسدر  خاتم یغمبرپو  آیندیم

در  چته آن، در برابتر  است یغمبرانپدر وجود  چههر  ،یگرد یهاارزشو  یماناو  دانشو  علم

 ختاتم  جهتت  یتن ااز  .آیدیم حساببه  یادردر برابر  قطرهمانند  ،است اسالم یغمبرپوجود 

 یتت نهایبت  که یارقام ۀاضاف به آوردهخود  همراه به ،اندآورده هاآن چهآن که شده شناخته

 بته را  استالم از  یشپت  یختتار  یهاامت یتمام پس .اندآورده یغمبرانپ که است یارقامبرابر 

دارد و  وابستته  امتت نفر  یلیونم ینچندمثالً  یغمبریپ. هر یدکن مربوط خودشان یغمبرانپ

 پنجتاه  یتد کن فترض . یدستاز  مربوط خاتم یغمبرپ به وابستهافراد  یتمامرا با  یغمبرانپ آن

 پنجتاه  آن یتماماند. بوده خاتمتا  آدماز  اسالماز ظهور  یشپ یهاانسان شمارهنفر  یلیاردم

 مربتوط  یغمبتر پ ینآختر  به یغمبرپو چهار هزار  یستبو  یکصد یتترب شعاعنفر در  یلیاردم

 بته او  دانتش و  علتم  شتعاع و در  اسالم یغمبرپ شفاعت به یغمبرانپ یتمام یعنی ؛شوندیم

 امتام  یتام قبا  ،یامتقتا روز ظهور  هم اسالم یغمبرپ. بعد از شوندیم یدهکش یبهشت یزندگ

 معرفتت و  یمتان او  علمافراد از نظر  ینا یتمامنفر هستند.  یلیاردم پنجاه یدکن فرض ،قائم

و  ینمجتهتد مانند علمتا و   ،یشوائیپهر  که کنندیم یداپخود  زمان یشوایانپ به یوابستگ

بعد از  یهاانسان یتمام .خود هستند امتبا  ارتباطدر  گذشته یغمبرانپمانند  ،یگرد یکانن

 ،یمتذهب  یشتوایان پو  کننتد یمت  یتدا پختود   یمتذهب  یشوایانپ به یوابستگ ،اسالمظهور 

 مشتاهده . اکترم  رسول حضرت به وابستهاطهار  ائمه والسالم یهمعلاطهار  ائمه به یوابستگ

 یعتدد  یعنی ؛استعدد  یناول اسالم یغمبرپ ،ینآخرو  یناولاز  ،یرکث جمع ینادر  که یدکن

قترار   اکمتل  یتف ردرا  کامتل و  کامتل  یفردرا  ناقص که ،مردم شمارش حساب به که است

 بته و ختود را   کننتد  شتروع  اکملرا از فرد  شمارشو اگر  است اکملفرد  ینآخر ،دهندیم

 ینادر  ،استاز صفر باالتر  یکم یماناو  علماز نظر  که یفیضعبرسانند تا فرد  ناقص درجات

 مربتوط خود  بهاز خود را در بر دارد و  یشپافراد  یتمام که یاوّل. است اول یغمبرپ ،شمارش



 

 

 یتن ا. نموده متمرکزاز خود را در وجود خود  یشپافراد  یتمام که است یآخر یا کندیم

و در  خواندیم یتمنماز  اکرم یغمبرپسر  یباال که السالم یهعلموال  یشفرما یمعنا است

 ََّّم َّهُاللَّّ : »گویدیم خودشنماز 
از  کته  یغمبتر پ ینا یعنی ،« دب  الأََُّّبَّاح َّص   دَّو َّد َّالع ََّّولَُّا َّاَّذ َّه ََّّنمَّا

 یتدا پ یتبشر ۀجامعدر  که است یعدد یناول ،خوانمیمنماز  اشجنازهبر  منو  رفته یادن

 یترۀ دااو هستتند و از   بته  وابستته  ،واسطهبا  یا واسطه بدون ،عالم یکانن یتمامو  شده

صددرصتد   کته  شودینم یداپ امتدر  یکس. شوندینم خارجاو  حکمتو  علماو و  یتوال

 یانبتوه  یتت جمع یامقتا  ،آدمبشر از  یتجمع یتمام. یردگباالتر از او قرار  یااو و  یفرد

 ،معرفتت و  یمتان او  علتم  به کسهر  رابطه ینا. در اکرم یغمبرپ یتوال شعاعدر  ،هستند

 یمانیاو  یعلم یزاتتجه کسو هر  شودیم تریکنزد اکرم یغمبرپ به ،مجهز باشد یشترب

 ائمهو  اسالم یغمبرپ به هاانسانو بعد  قرب. استدورتر  اکرم یغمبرپاز  ،باشد تریفضعاو 

 .  باشدیم یمانیاو  یمعرفتو بعد  قرب ،اطهار

 زمتان در  ختواه بزرگتوار را   آن کته  یکستان ، یطالباب ابن یعل یعیانش یانم ینادر  

و دانستند  مقدم یزیچاو را بر هر  اطاعتشناختند و  یتحقان به وفاتشبعد از  یا خودش

و او را  کردنتد  یفتداکار او  راهگرفتند و در  بهرهاو  کتابخواندند و از  درساو  مکتبدر 

انتد  لتذا گفتته   .آیندیم حساب به حضرت آن یعیانش ،شناختند یگراندبهتر و برتر از 

 یطالتب اب ابن یعل یعیانشاز  ،است یمابراه حضرت که هاآن ینبهترو  گذشته یغمبرانپ

و  یاستر و ابوذرهتا و عمتار    هاناسلممانند  هم امت ینا ینمؤمناند. علما و شده شناخته

 راهانتد و در  شتناخته  یتحقان بهرا  حضرت آن که یختار یندۀآ دانشمنداناشتر و  مالک

و  شتوند یمت  شناخته حضرت آن یعیانشاز  ،اندکرده یتفعالاو  امامت مقامو  یند یجترو

 اوستت  یستتۀ شا کته  چنتان آنرا  حضرت آن یکنول ؛اندبوده حق به وابسته که ینفرات

. عرفا و علمتاء  شوندیم شناختهاو  دوستانو  محباناز  .اندنکرده یفداکاراند و نشناخته

 یعیانشت  شتفاعت  بته  که حضرت دوستاناز  یهبقو  حضرت یعیانشاز  خالص ینمؤمنو 

 .کنتد یمت  یتف تعر جمتالت  یتن ادر  اکرم یغمبرپرا  یعیانش ینا ،شوندیم بهشت داخل

َّع َّ» : فرمایدیم ََُّّنم ََّّر َّاب َّن َّم ََّّل  و دانشمندند. متوال   عالمو  عارف یاربستو  یعیانش یعنی، « وِن

 شک .اندشناخته ،است کردهمجهز  یماناو  علم بهو خدا او را  است یستهشا که چنانرا 

 یظتاهر  ،249یتت نوران یفشر یثحد ینانور در ندارند.  یتشحقانو  عظمتدر  یاشبههو 

و  علتم  کته  استت  یباطن یتنوران بلکه ،باشد یدخورشمانند  هاآن چهرهمثالً  که یستن

و  گنتاه و  خرافتات و  جهتل  بته  آلوده ،یزندگ یختاردر  یافراد ینچن. قهراً است عرفان

                                                           
 249- 



 

 

در  هتم اند. اشتر بوده مالکذر و عمار و یابو  سلمان ۀنمون .و مطهرند پا اند. نبوده یتمعص

َّه ل َّأ َّنّ اَّم ََّّلامنَُّالسمَّ : »فرمود که چنان .یامتقدر  همو  استو آبرومند  روشن هاآن ۀچهر یختار

 یمنهتا  یتبشتر  کل پس«. 251وَّال خ رَّالاولَّعملَّعملَّسلامن : »فرمود یگرد یجاو «  250یتالب َّ

 محبتو  یقلب یشگرا یلدل به ،اندنموده یوانیتح به یلتبدخود را  یانسان فطرت که یکسان

 آن بته  مربتوط  ،واستطه  بتدون  یتا  واسطهبا  ،مختلف درجاتدر  ،معرفتو  علم یلدل به یاو 

 یدگیرست  هتا آن حستاب  بهاند و شده جمع یامتق یصحرادر  که مجموعه یناند. احضرت

 یمحمتود  مقتام  ینهمت و  استابد  صاحبعدد و  یناول ،اسالم یغمبرپاعدادند و  است شده

َّع َّ : »فرمودهو  داده وعده حضرت بهخداوند  که است َّث  بع َّی ََّّنأ ََّّس  َّب  ِ ََّّک  «.  252ودا َّحُم ام ا َّم َّق َّم ََّّک 

 یتف تعر جتا ینادر  که ینور پس .در جوار او هستند که دهدیم یدنو یعیانش به حضرتلذا 

 آنبتا   که ینور. است معرفتو  علمنور  ،گیرندیمقرار  ینورمنابر  یرو یعیانش که شودیم

. شناستند یمت را  دانشمندان مقاماتو  درجاترا و  گذشته یغمبرانپ مقاماتو  درجات ،نور

 تعلتق من ؤمت  انستان  بته  کته  است یاله یضف ،است معرفتو  علمنور  که ینور ینچن یک

َّل َّذ َّک  َّو َّ : »فرمایدیم اکرم یغمبرپ به قرآن. در گیردیم ََّّاین  وح َّأ َََّّّک 
 
َّل َّا َََُِّّّی ک  َّن ت َّکََُّّان َّم ر َّأ ََّّنم  وح ا 

ِ َّت َّ ََّّل ََّّو ََّّاُبَّت َّالک َّاَّم ََّّید
 
 ،علمو  یمانا روحتو  بهما  یغمبرپ یا یعنی ،« 253وِا َّنُ َّاهَُّلن َّع َّج ََّّنک َّل َّو ََّّانَُّی َّال

 ،شتد ینمت  یوحت تتو   بته و  گرفتت ینمت اگر در وجود تو قرار  که است یروح. یمکرد یوح

 یفهشتر  یۀآ ینادارد. در  یمعنائ چه یتهداو  ضاللت یا چه یعنی یماناو  کتاب دانستیینم

 فرشتتگان  بته  آدم داستتان در  یتا و  کنتد یم روح به یرتعب دادهبزرگوار  آن به که یعلماز 

اف َّ : »گویدیم ذ 
 
َََُِّّّنم ََّّی  َّف ََّّخُتَّف َّن ََّّو ََّّ َُّی َُّومَّس ََّّا  یوقتت ها فرشته یا یعنی ،« 254ین َّد َّاج َّس  َّل ََُّّواعَُّق َّف ََّّوح 

 یدمأمور فرشتگانشما  ،یدمدمخود را در او  روحو  یدمرسان اعتدال بهو او را  ساختمرا  آدم

َّّو َّس  »  اتکلم ،دهدیمخبر  آدم خلقتاز  که یجمالت. یدکن سجدهاو را   کته  یاکلمته و  ،«  َُّ َُّی

»  اتکلمت  ،شتود یم واقع فرشتگانمسجود  ،ارزش همانو در برابر  کندیم ینمعاو را  ارزش

َََُِّّّنم  َّی  َّف ََّّخُتَّف َّن َّ  یروح ،گویندیم دانندیم مذهب یحلولرا  هاآن که هایبعض .باشدیم«  وح 

بتا   انستان  کته  یروحت و  شده یدهدم انسانو  یواناتح بهو  شده حرکتو  یاتحمنشاء  که

خداونتد   مقدس ذات  ینهم ،است یدهخوابو  مردهو اگر نباشد  است یداربو  زنده آن داشتن

را  خودش ،یزیونتلوو  یوراد ساختمانند  ،سازدیمرا  انسان آن  یوقتخداوند  .است متعال
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و  یتوان ح یتات ح پتس . شتود یم یورادوارد  که برقمانند  ؛دهدیمقرار  انساندر وجود 

 بته  کته استت   یدخورشخدا مانند  یعنیدارد.  یخدائ یتجنس که است یروح به ،انسان

. کنتد یمت  یداپ یاتحو  تابدیم انسانوجود  به همخدا  مقدس ذات .تابدیم ینهآ ۀصفح

در  کته  استت  منزهخدا  گویندیمو  کنندیمرا رد  یدهعق ینا خودشان یماتتعلدر  ائمه

 کنتد  حلول یوانحو  انساندر وجود  .باشد داشته خروجورود و  یوانح یاو  انسانوجود 

ختدا   کته  استت  یروئتی ن ،حرکتت و  یاتح روح ینا. یردبمشود تا  خارجشود و  زندهتا 

 بترق  یتروی نمانند  که یاتح روحو از  سازدیم یرونو  مادهرا از  یوانحو  انسان .یدهآفر

 یتا باشند  مؤمن ،زنده موجودات یتمام. آوردیم وجودبه انساندر  حرکتو  یاتح ،است

را  آدم کته  یروحت  یکنولت  ؛دارنتد  یتات ح روحاز  یستهم  ،یوانح یاباشند  انسان، کافر

 بته و مجهتز   یدهدم اکرم یغمبرپ وجودبهرا  روح آنخدا  یاو  دادهقرار  فرشتگانمسجود 

شتاگرد   بته ختود را   علم ،معلم کهطور . هماناست یاله علم روح ینا ،شده دانشو  علم

 بته ختود را   علتم  هتم  متعالخداوند  .کندیمخود  صفات بهو او را مجهز  آموزدیمخود 

 یتن ابتا   .کندیمخود  علم بهرا مجهز  هاآنو  آموزدیم صالح ینمؤمن یاو  امام یا یغمبرپ

 یتاد زو  کتم  بتدون دارند  که یقتیحق همان بهرا  یزیچهر  ،است یاله علم که یزاتتجه

. نبتوت  بته را  یغمبتران پو  امتامتش  بهرا  امام. شناسدیم یشخدائ به. خدا را شناسدیم

 یتن ا. شناستد یمت و  داندیم ،هست کهچنانرا  یزیچو هر  کسهر  یوجود هاییهسرما

 زنتده را  مترده  که یسیع حضرت. است حرکتو  یاتح روحبر  حاکم که است علم روح

 زنتده  ،مرده آنبا  که یروح آن اولخود دارد.  یاراختدر  یهسرمادو  یاو  یروندو  ،کندیم

 آنبتا   کته  یعلمت  آن دوم. متؤمن  یاباشد  کافر خواه .کندیم افاضه برقمانند  ،شودیم

 .کنتد  ختارج قبتر   دلرا از  شده خا  ۀمردپرواز در آورد.  به و بسازد کبوتردارد  قدرت

 کته هستتند   یهسرمادو  به. مجهز سازندیمرا  یباطرو  برق که ینیمهندسمانند  درست

را  آن که است برق یروین ،اول یۀسرما. باشدیم یگریدبر  حاکم ،یهسرمادو  ینااز  یکی

 افاضته  یبرقت  یعصتنا نتور را در   آن ،یحصتح  یتر تعب به یا دوانندیم یبرق یعصنا دل به

 ینمهندست  علم ،یگرد یۀسرماو  ،یدندم یعنی ؛است نفخ یمعنا به ،افاضه یناو  کنندیم

انتد.  ختود در آورده  یاراختو در  نموده استخراج یعتطبرا از  برق یروین ،آنبا  که است

 زنتده را  مترده  یهتا ستلول  اول. کندیم زندهرا  مرده ،یهسرمادو  ینابا  یسیع حضرت

 کته را  یاتح روحبعد  .سازدیمرا  مرده تن ،یکدیگربا  هاآن ارتباطو  یبترکو از  کندیم

ختود   علتم  بته را  اعمتال  یناو  شودیم زنده مردهو  دمدیمدر وجود او  است برقمانند 

خدا باشتد و   مخلوق که یستن ارواح ینا یلقب. از است یاله روح ،علم آن .دهدیم انجام



 

 

 ۀافاضت و  یمتعلرا با  علم یناو  است خلقت عالم علم ،برود. خداوند یجائ بهو  یایدب یجائاز 

 است واجب که آموزدیم انسان بهرا  دفاعو  جنگ مصلحت ،اول. مثالً دهدیم انسان به یرون

 یترو ننتور و   ۀافاضت وجود سرباز را بتا   ،یمتعل یناو بعد از  کند دفاعبجنگد و از خود  کافربا 

در  اکنتون  ،ترستد یمت  یتوانی ح یا حشرهاز  یدشا ینااز  یشپ که یسرباز .کندیمقدرتمند 

 مرگ .ترسدینم مرگ. از ترسدینمنفر  هایلیونماز  که است شده یقوقدر  آن ،جنگ ۀجبه

 ذات ینکته ا نه شودیم یمتعلخدا  علم. است یاله روح، علم روح ینا .داندیم یاتحخود را 

 یعلت  کته جا . آناست قدرتو  یرون بهمجهز  ،یاله یماتتعلگردد.  ادغام انسان ذاتخدا در 

 آموزدیم حضرت آن به اول ،فرستدیمعبدود  بنعمر  ،زمان پهلوان جنگ بهرا  یطالباب ابن

 بته  یمتعلت  ینا همراهنابود شوند.  است الزمهستند و  یتبشر تکامل راهسد  چگونه کفار که

. کنتد  یمتقست  یمهندو  به یاریخرا مانند  کافر تن ،ضربه یکبا  که دهدیم یرون حضرت آن

از خداونتد   ،علتم  یتن او با  شوندیممجهز  یعلم ینچن یک به یعیانش. است یاله علم ینا

 .کنندیم یداپ یتشخص السالم یهمعلاطهار  ائمهو  متعال

                   

 : است یمانا و اعمال یزانم ع یعل 

 

 الستالم  یته عل یطالتب اب ابن یعل یوجود عظمت یلدل که جاینادر  یگرد یبعج ۀجمل  

 شتناخته  کتافر از  مؤمن ینباشاگر تو  یعل یا ،فرمایدیم که است یغمبرپ یشفرما ینا ،است

 یزنتدگ  آن یتۀ پاو بتر   استت  الزمو  واجتب خدا  یرتقددر  که یمهم یاربس مطلب. شودینم

 یتا دن یزندگ ینادر  مردم بزرگ یبتمص. است کافرو  مؤمن ینب یازامت ،شودیم یردا یبهشت

 عاقبتت و  شودیم هایناراحتو  هایبتمصو  کشتارو  قتلو  جنگ همه ینا یدایشپمنشأ  که

 یکتدیگر بتا   یزندگدر  کافرو  مؤمن که است مسئله ینهم ،کشاندیم مرگ یارد بهرا  مردم

را  کتافر و  متؤمن  که یستن مردم یاراختدر  یزانیمهستند و  یکدیگربا  مخلوطمحشورند و 

شتوند.   مربوط یمانا اهل بهو  یرندبگ فاصله کفاراز  ،را بشناسند باطلو  حق اهل ،بشناسند

 ،کتافر و  متؤمن  ینبت  یتاز امت عدمو  یکدیگربا  هاآنو حشر  یزندگدر  کافرو  مؤمن اختالط

دارد تتا   ادامته و  استت  شتده  هایناراحتها و و غصه غمو  هاعذاب همه ینا یدایشپمنشاء 

 ناستره را از  ستره و  کافررا از  مؤمنباشد  داشته قدرت و شود یداپ عالمدر  یدولت که یروز

 باشند. خالص مؤمن ،و مرد زن ،شهر آن اهل تمام کهبسازد  یشهر. کندجدا 

در  منتافق و  کتافر  کته  یمملکت ینچن یکنباشد.  یانشانمدر  یمنافقو  یفاسقو  یکافر

 یاو  فاضله ینۀمد ،است شده یلتشک خالص ینمؤمناز  که است یمملکتو  یستن مردم یانم



 

 

 کته  استت  کترده  یتدا پ عظمتت دارد و  ارزش جهت ینااز  بهشت. نامندیم بهشتشهر 

 یکتدیگر  یمانیابرادر و خواهر  همه .کنندیم یزندگ یکدیگرجا با در آن انسان هایلیونم

و فتاجر وجتود نتدارد.     فاستق و  مشر  یاو  منافقو  کافر انسان ،شهر آنهستند و در 

مَّز َّت ََّّول َّ» : فرمایدیم یاتآاز  یکیخداوند در  ّنُمََّّوارَُّف َّک ََّّین َّاّلم َّاَّبن َّذمَّع َّل ََّّولَُّی  یعنتی  ،«255َّامی َّل  أ َّذاب َّع َّم 

 یمتومن و مترد   زن ،کفار یانمجدا شوند و در  یکدیگراز  کافرو  مؤمن کهشود  چناناگر 

 ینچنت در  ،باشتد  نداشتهوجود  یکافرو مرد  زن هم یتقوو  یمانا اهلنباشد و در شهر 

. کترد  یمختواه  عتذاب  ستخت را  کفارما  ،اندجدا شده یکدیگراز  کافرو  مؤمن که یزمان

خداوند  که است شده یتروا بازداد و  یمنخواه هاآن به یغذائو  نان ۀلقم یاو  یآب شربت

 به یآب شربت ،داشت ارزش مندر نظر  یمگسو  پشهبرابر  یادن یزندگ ینااگر  فرمایدیم

 یتر زصفر و  بهخود را  یوجود ارزش کهطور همان ،کافر انسان یقاًحق یراز ؛دادمینم کفار

در  کافر. وجود رساندیمصفر  یرزصفر و  به همرا  خلقت عالم ارزش ،است یدهرسانصفر 

 برکتات  که است ینا اول خسارتدارد.  یمانا اهل یبرا بزرگ خسارتدو  ،ینمؤمن یانم

 برکتات خداونتد   .شتود یم حبس ،هستند کافرو  مؤمناز  یمخلوط که یاجامعهاز  یاله

خود را  یزندگ که یغذائو  قوت ۀانداز به فقط .کندینم نازل مخلوط ۀجامع یناخود را بر 

 فاستق و  کتافر  کته  یاعده ،مخلوط ۀجامع ینادر  یراز ؛دهدیم هاآن بهآخر برسانند  به

ختود در   تصترف  بته و  شوندیم صاحبرا  یخداداد یهانعمتو  هاثروت یتمامهستند. 

 کته  یکشتور متثالً در   .کنندیم محروم یخداداد یهانعمت ینارا از  ینمؤمنو  آورندیم

 ،کنندیم یداپ یتحاکم ثروتو  مال یلدل به که یئهاانسان ،است ثروتو  مالبا  یتحاکم

و  هتا ینزم مالک .خود در آورند یاراخت بهرا  یعتطب عالم یرذخا کوشندیم یشترب چههر 

 که ینعمتهر  صورت ینادر  .و صحراها باشند کوهو  هاآنو بار برفو  هامعدنو  هازراعت

 یهتا انستان و  رودیمت منتافق و  کافر قدرتمندان ینهم یبج بهشود  نازلخدا  جانباز 

ها ثروت یتمام .شوندیم محروم یاله یهانعمتاز  مستضعفو  یفضع یاو  صالحو  مؤمن

استتثمار   بته  یتر تعب آناز  ،زمتان  اصطالح به که گیردیمقرار  کفار یاراختها در و نعمت

 ،دارنتد  کته  یقدرتو  ثروتو  مال یلدل به ،کفار که است ینا یمعنا به. استثمار کنندیم

 بترده را  هاانسانو  آورندیمخود در  یاراخت بهو  کشندیم یبردگ بهرا  ینزم اهلو  ینزم

 هتا آن یتار اختاستت در   قدرتو  ثروتخزائن  که هم ینزم منابع .سازندیم کارگرخودو 

 .است
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 یتار اختو در  ریتزد یم کفار یبج به ،شود نازل آسماناز  برکاتو  یراتخاز  چهآن پس 

باشتد.   کافر یاراختدر  نعمتو  ثروتو  برکتو  یرخ همه ینا یستن یزجا .گیردیمقرار  هاآن

 یمتان ااهل  یبرا یجار خسارت یک ینا .کندیم یقهمضا ،خود برکات نمودن نازلخداوند از 

 یتار اختختدا در   یهانعمتها و ثروت یشترب ،یادن یزندگ یانتهاتا  یختار یابتدااز  که است

 .گیردیمقرار  کفار

از ضتررها و   یتادتر زو  یشتتر ب یلتی خ کته  یتقتو و  یمانا اهل یبرا کفار دومو اما ضرر  

و  یتقوو  یماناو  دانشو  علماز  هاانسان نمودن محروم ،باشدیم یمادو  یمال یهاخسارت

 .است متعالخداوند  به یوابستگ

هستند  یخدائ، یجوو  جستدر  دائم .خود خداجو هستند فطرتدر  ،مؤمن یهاانسان 

و با  کنند اطاعتخود  یخداخود را بشناسند و از  یخدا خواهندیم .نموده خلقرا  هاآن که

در  ،ختود  فطترت در نهتاد   یانستان آورند. هر  دسته ب کامل یشآساو  آرامش ،اطاعت ینا

 بته او شتود.   یمتسلخود را بشناسد، و  یخدا خواهدیم .است متعالخداوند  یجوو  جست

. گتذارد یمت  یشنمتا  بته  یابانیب چوپان یکرا از  فطرت قضاوت ینا که یمثنو صاحب قول

و  یبشتر  معلومتات از نظتر   هتا یابتانی بهستتند.   ینزم ۀکر یهاانسان ینترساده هایابانیب

دارنتد   یفطرت. هاستفطرت ینترسالم هاآن فطرت ،جهت ینااند و از در حد صفر یاجتماع

 یکاغذهامانند  .بکشانند باطل یا حق طرف بهرا  هاآن سالم فطرتاند ها نتوانستهجامعه که

 ،ختود  فطرت قضاوت به .است نشده نگاشته آندر  یخطوطو  خطهنوز  کههستند  یدیسف

 یچوپتان  شتغل  بهو  اندکرده یزندگ یابانبدر  یغمبرانپ یتاکثربا خدا دارند.  یممستق ۀرابط

و  یشتهر  جوامتع و  کفتار  یغتات تبلو  یمتات تعلبا  هاآن قلب یدسف ۀصفح .اندبوده مشغول

 یختدا ختود بتا    سالم فطرت قضاوت یۀپابر  یابانیب چوپان ینا. است نشده آلوده یروستائ

   :گویدیم .کندیم یازنخود راز و 

  سرت شانه کنم دوزم چارقت                                   چاکرت من شومتا  یکجائتو            

 عالقته و  عشتق  یتن ا یکنولت  ،است پرخدا  عشقاز  دلش .دارد یازنخود راز و  یخدابا  

. کنتد  یتدا پ پرورشاو  فطرتو  یردگقرار  یبزرگوار یغمبرپ یک مکتبدر  که یافتهن پرورش

 ستالم  ستاده  یهتا فطرت ینا کفار. استو چطور  یستک که داندینمدارد اما  دوستخدا را 

ختدا و در برابتر    بته  هتا آن عشتق . برابتر  آورندیمخود در  تصرف بهرا  مناتؤمو  ینمؤمن

و  کترده  خلتق و تو را  یدار عالقه اوبه  که یخدائ گویندیم و سازندیم یبت هاآن یخداجوئ

و  ،فرعتون مانند  ،یباز آدم یاو  یباز ۀمجسم ینهم ،رساندیم یبهشت یزندگ بهتو را  عاقبت

 ینپائ یاربس یسطحرا در  مناتؤمو  ینمؤمن افکار. است یطالئ گوسالهمانند  ،یباز یوانح یا



 

 

و  یخداشناست و  یغمبرشناستی پو  یشناسحقو  یجوئ حقرا از  هاآنو  کندیم متوقف

 عاقبتت و  کننتد یمت  محتروم  است بخشیاتحو  بخشنجات که یمعلوماتاز  یکل طوربه

 یتت لغو بته را  آدمو  عتالم  یقتتاً حق کته  بزرگدو خطر  ینا. کشندیم یبردگ بهرا  هاآن

 یلۀوست به که است یضررهائ ،شودیم یانسانو  یاخالق یهاارزشظهور  مانعو  کشاندیم

. داردیمت خدا بتاز   یاءاولبا خدا و  ارتباط از را ینمنؤمو  کندیم یداپ رواج جامعهدر  کفار

 یتت لغو بته را  آدمو  عتالم  خلقتت  ،ختود  جابرانهو  ظالمانه یهاروش ینابا  کفار الخرهبا

نفتر   یک. اگر شودیم آخرتو  یادنو بالها در  هاعذاب همه ینا نزول باعثو  کشانندیم

 یختتار در  که یئهاانسان یتمام که یدبگو تواندیم ،کند قضاوت حق بهبتواند  یابخواهد 

و  کتافر . وجتود  استت  کفتار  گتردن  بهها و قتل مرگ ینا گناه ،اندشده کشته یااند مرده

 تواندیم که یعلمو تنها   شده هایبتمصو بالها و  هاعذاب همه ینا یۀما که است منافق

. استت  یشناست باطتل و  حتق  علتم  ،کند برطرف یتبشر ۀجامعرا از  بزرگدو خطر  ینا

و طرد شتود و   حذف یستیبا ،است کافر عالمدر  یکس چه کهشود بداند  یداپ یدانشمند

و  حتق  علتم  یتن ا .بماند یباق است الزمدارد و  یاتح حق ،است صالحو  مؤمن یکس چه

در  یانسان است الزم. است متعالخداوند  مخصوص ،یشناسمؤمنو  کافرو  یشناسباطل

 کامل علم کهخود  علم بهبتواند  .باشد یعلم ینچن یکمظهر  کهباشد  داشتهوجود  عالم

 حقبر  امام یامق به کهتا انتها  آدم هبوط یابتدارا از  یتبشر ۀجامع ،است متعالخداوند 

و  کتافر و  مؤمنو  سالم یهاانساندهد از  یلتشک یحکومت. کند یهتصف ،شودیم یمنته

از  ماست یغذا کهرا  برنج یلوک یک هاانسانما  کهطور همان .کندطرد  جامعهرا از  منافق

 آن ،یمباشت  داشته سالم یغذاتا  کنیمیم پا و  صاف یگرد هاییآلودگو  هاموش ۀفضل

و  کنتد  پتا  و  صاف ،باشد مشر و  کافر که هایآلودگ ینارا از  جامعهبتواند  هم انسان

 وجتود بته  یتمعصو  گناهو  کفراز  هایبداز بدها و  منزهو  پا و  عالمو  سالم ۀجامع یک

و  کنتد  نتازل  ستالم  جامعه آنخود را بر  برکاتدهد  اجازهخود  به متعالآورد تا خداوند 

را از  متؤمن  کته  یتق عمو  یبعج علم ینا یدانم قهرمانآورد و  وجودبه یبهشت یزندگ

و   الستالم  یهعل یطالباب ابن یعلبسازد،  سالمو  پا  یاجامعه تواندیمو  شناسدیم کافر

 که یاسمائو  القاباز  یکیلذا  .باشدیم معصوم یهااماماو مانند  یرنظو  نمونه یئهاانسان

 که است یترازوئ. او است االعمال یزانم ،اندشناخته السالم یهعل یطالباب ابن یعل یبرا

 یغمبرپآورد. لذا  وجودبه یبهشت سالم مؤمن جامعه یکو  کند یهتصف تواندیمرا  یتبشر

 : »گویدیمو  کندیم نصبو ترازو  یزانم یک صورت به مسلمانان امت یانماو را در  اکرم

َّع َّیََُّّمل ََّّ،ل َّع ََّّای ََّّنت َّأ ََّّل ََّّول َّ  هستتم ختدا   یغمبرپ که من ینباشاگر تو  یعنی،« یعد َّب َّ ی َّنم َّؤَّالََُّّر  



 

 

هتا  و زحمتت  رنتج  یتن ارا از  مردمو  آورم وجودبه یبهشت ۀجامع یک ،امت ینااز  توانمینم

 . برهانم

بعتد از   ائمهو  السالم یهعل یعل که کرد اکتفا قدر ینهم ص اکرم یغمبرپ رابطه ینهمدر  

و  یتد تهدرا با  مردمبروند و  مردم سراغ به کهنداد  اجازه هاآن به .کند یمعرف هجامع بهاو را 

 ینید یشوایانپ یا یند به وابسته ،طمع به که یمردم یراز ؛کنند جمعخود  اطرافدر  یعتطم

 اشیختدائ  بته ختدا را   که است یکس خالص مؤمن. یستندن خالصو  صاف مؤمن ،شوندیم

 ،ختدا را  معرفتت ختدا را و   .ختدا دارد  یاءاولخدا و  به عالقهو  عشق .پذیردیمو  شناسدیم

ه بت  هتا آناز  که یثروتو  مال نه ؛داندیم یزندگ یۀسرما ،را ائمه به معرفترا و  ائمه ینهمچن

 یرغتد  داستانبعد از  جاینا. در کند اطاعتاطهار  ائمهاز  طمعو  ترس یلدل به و آورد دست

 متردم  یآزادو  فکتر  بته را  حضرت آن انتخاب ،السالم یهعل یطالباب ابن یعل یمعرفو  خم

 یتا و  کترد یمت واگتذار   حضرت آن بهرا  امامتنماز و  محراب ،خود زماناگر در . کردواگذار 

را در  حضترت  یمتاه  یاو  یسالو  سپردیم حضرت آن بهرا  المال یتبو  یاله قدرتو  ثروت

 که یلدل همان به یدشا ،کشیدیم کنار حکومتو خود را از مسند  نشاندیم یشوائیپمسند 

 بته  هتم متوال را   ،شناختندیمخود  یشوایپو او را  کردندیم اطاعت یغمبرپ شخصاز  مردم

در  .کننتد  اطاعتت  حضترت  آناز  یغمبرپبعد از  که کردندیم عادتو  شناختندیم یشوائیپ

در  ،یتع تطمو  یدتهد یلدل به یا امامت مقام به ینادانو  جهل یلدل به هاانسانباز  صورت ینا

 شتناخته  اشتخاص  ،یاجبتار  حکومتت  یتک  شتعاع . در گرفتندیمقرار  حضرت آن اطاعت

ختدا   اطاعتت  ،تترس . از ثتروت و  مال طالب یاند و احق طالبو  یند طالب یاآ که شوندینم

 جامعته در  متردم  یوجتود  یتاز امتو  مشخصات هم. باز اخالصو  خلوص یلدل به یا کنندیم

بتا   کته نتداد   اجتازه  حضترت  به. یاسترو  یادن طالب ایند احق طالب که شودینم شناخته

 یهست کعبهتو مانند  :او فرمود به .کندخود  اطاعت بهرا وادار  مردمو جهاد  جنگو  یرشمش

 حرکتخود  یجااز  کعبه ینکها نه ،بروند کعبه یارتز بهخود  نجاتو  سعادت یبرا مردم که

و  خشتک  ینسترزم  یتک را در  کعبته  ،خداوند یلدل ینهم به. 256برود مردم سراغ به کنند

 ختوش و  ثتروت و  مال طمع بهشود مردم  مشخص که است دادهقرار  سوزان آفتابو  خشن

 یته علو متوال   یغمبتر پ شخصلذا  .خدا یترضا جلب یبرا یا ،روندیم کعبه یارتز به یگذران

 یردگقرار  مردم یاراختدر  یاله خالص حکومت که نکردند فراهم ایینهزم ینچن یک السالم

 ینهمت نشتوند. در   یالهت  خالفتت  مزاحمباز مانند و  نفاقو  کفر یتفعالاز  ینمنافقو  کفارو 

و  کردندیم توطئه ینمنافقروز  شبانه ،بود داده هاآنمسلم به یغمبرپ که هایآزادو  هافرصت
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خدا را از  حجتو  ینندبنش خالفتدر مسند  خودشان یغمبرپبعد از  که کردندیم یتفعال

 یبترا اگتر   که گفتندیم یکدیگر به ینمنافقجا  همهباز دارند.  اوست یستهشا که یمقام

 بته و  گتردانیم یمت او بر  ۀخانوادرا از  حکومتما امر  ،برود یادنو از  یافتدب یاتفاق یغمبرپ

 یجتائ تا  کردندیم یتفعالموال  خالفت یهعل ،یغمبرپ شخص زمان. در دهیمیم اختصاص

 مردم نمازیشپ عبادت محرابدر  کردندرا وادار  ابوبکر ،بود نرفته یادناز  یغمبرپهنوز  که

شتما نمتاز    یجتا استت و   شتده  متردم  نمازیشپ ابوبکر کهخبر دادند  یغمبرپ بهباشد. 

و  الستالم  یته عل یعلموال  بهرا   خود. مسجد ببرند بهدستور داد او را  حضرت .خواندیم

زد و  عقتب و او را  گرفتت را  ابتوبکر  یردا .یدرسانمسجد  بهداد و  یهتک عباس بن فضل

 خالفت حجترا  امامت ینا. مبادا کردنداقتدا  یستادها مردمنماز خواند و  نشسته خودش

 کردمقدر  ینچنخداوند  صورتبنشانند. در هر  یغمبرپقرار دهند و او را در مسند  ابوبکر

 کنند یداپ هاآن به معرفت مردم. یآزادو  علم یۀپابر  یدآ وجودبه یحکومت ائمه یبرا که

اطهتتار  ائمتتهاز  ثتتروتو  متتال طمتتع بتته یتتابتتا اجبتتار و  ینکتتها نتته ینتتدنما اطاعتتتو 

دارد  توقف یآزادو  علم یۀپابر  یحکومت ینچن یک یدایشپو  کنند پیرویالسالمیهمعل

آزاد  مخالفتت  یتا و  اطاعتت را در  متردم  و ینندبنش خانه درالسالم یهمعلاطهار  ائمه که

در  متردم آختر برستد و    بته  یتا دن یزندگ که یروزتا  کردند همرا  کار ینهمبگذارند و 

 خود را از خدا بخواهند. فرج ،تضرعدعا و  حالو در  یرندگقرار  کامل یصالاست

َّاَّنمَّم ََّّأأحد ََّّنم ََّّام َّ : »فرمودند السالم یهعل صادق اماملذا  
 
ََّّة َّیع َّب ََّّل ََُّّو ََّّلمَّا َّوت َّاغَُّط  َّنم  َّ  َّق َّنَُّعََُِّّف 

ََّّ  َّان َّم َّز َّ
 
َُّالق ََّّلمَّا َّص َّیََُّّیاّلم ََّّامئ  َّع ََّّ َُّلف َّخ ََّّّل  َّف ََّّ،ی َّرم ََّّابنََُّّیس 

 
مَّا ََّّیعةولبََّّیرجَّیحَّیرجَّ َُّن َّ«257َّعنق َِّفلحد 

 طتاغوت دارد بتا   یتت مأمورخدا  یرتقددر  ینکهاجز  یستن هااماماز  یک یچه یعنی 

 هاآن اطاعتدر  .یدنمامدارا  هاآنبا  .کند سازشو جبار  ظالم یهاحکومتخود و با  زمان

او اقتتداء   بته  یممتر بتن   یستی ع که یامام آن .قائم اماممگر  ،کند یعتب هاآن بهباشد و 

 یعتت ب. استت  مطلقآزاد  شودیمظاهر  که یوقت. او خواندیمنماز  سرش پشت و کندیم

 یتا  کنند اطاعتاو باشند و از او  اطاعتدر  یستیبا یا کس همه .یستناو  گردن به یکس

 یرنظاو  نمونه که یثحد یناصحت  یلدل ینبهتر .شوند یدهکش ینابودو  هالکت به ینکها

 دالئتل  .استت  بوده ظالمجابر و  یخلفاو  ینسالطبا  السالم علهماطهار  ائمه روش ،دارد

و  هتا یعتت ب قبولها و شهادت ینا یاآ که سازدیم روشن راالسالم یهمعلاطهار  ائمهصبر 
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در برابتر   کته  است بودهالسالم یهمعل ائمه یناتوانعجز و  یلدل به هایهمعاوبا  سازشو  صلح

واگتذار   هتا آن بته را  حکومتت قهراً و اجباراً  ؟کنند مقاومتاند نتوانسته یطاغوت یهاقدرت

 قبولو  استقامتصبر و  ینا یا واند شده مسمومو  یدشه یاو  اندکرده یعتب هاآن بهو  نموده

 ،یتبشتر  بته  هاآن ؟بوده مسلمانانو  ینمؤمن مصلحتو  صالح یلدل به ،جبار حاکمان یعتب

 حق اهلرا و  حقمظاهر  ،بینندیم یادندر  که یهائحادثهو  یآزاد یرمساند تا در داده یآزاد

اطهتتتار  ائمتتته بتتتهو  یرنتتتدبپذرا  آن ،یآزادو  معرفتتتتو  عقتتتل یرو .را بشناستتتند

اطهتار را   ائمه یتمسمومو  شهادت دالئل که دانشمندان یبعضشوند.  پناهندهالسالمیهمعل

 غافتل اند شده کشته یاو  شده مسموم که یساعت آندر  ،گویندیم کنند یفتعر خواهندیم

 کتربال  طترف  به یاو  رفته شهادت محراب به غفلت حالدر  یا ندانسته و بوده یتواقع ینااز 

 ینتاتوان  یتا و  غفلتت از  هتم  هاآنو  نموده اجابترا  هارونو  مأمون دعوت یاو  کرده حرکت

واَّلُق تََُّّل َّ »یفۀ، شر ۀیآ ینااند و نموده مسموم یاو  اندکشتهرا  هاآنو  اندکرده استفاده هاامام

ََّّیُکَّید َّأ َّب َّ
 
َّا اگر در  گویندیم .دهندیمقرار  هاآن یتمسمومو  شدن کشته یلدلرا «  258ة َّک َّلَُّالتمََّّل 

 مثتل  ،کردندیم استقبالخود  شهادتاز  یتمسمومو  قتل ینا به کامل یتوانائو  یدانائ حال

 قبتول  یجته نتدر  .شوند مسمومبروند و  گاهقتل بهخود  ۀاراد بهخود و  دسته ب کهبود  ینا

 شتناخته  قترآن  یۀآ خالفو بر است هالکتو  قتل قبول یمعنا به ،شهادتو  قتل ینچن یک

 جبتاران  یعتت بو  کننتد یم یداپ یسرنوشت چه کهند او غافل جاهل اولاز  یا هاامام. شودیم

 کته  حتال  آندر  ،کننتد یمت  یداپ یسرنوشت چه دانندیم اولاگر از  یاو  پذیرندیمرا  زمان

. شتوند یمت  غفلتگرفتار  ،کندیم یرغافلگرا  هاآن دشمن یاو  آشامندیمرا  مسموم شربت

 یتا و  کتربال  به حرکت ینا یاو  است یستادها هاآنسر  پشت یقاتل ،سجده حالدر  دانندینم

 حالندارد در  فرقاوالً  ینکها. با شودیم هاآن شهادت بهمنجر  ،مأمون دعوت به خراسان به

اگر بدانند نتواننتد ختود را از    یادارند.  یسرنوشت چه کهندانند  اولاز  یاشوند  کشته غفلت

 معصوم یهاامام بهو مخصوصاً  یغمبرانپ ۀهم به یناتوانو  ینادان نسبتبدهند.  نجات مهلکه

جتا   همه .شده گفته هاآن یفتعردر  که است یاترواو  یاتآ همه ینا برخالفالسالم، یهمعل

جا ادعتا   همهو  کندیم یمعرف، نئهوکاو ما  یکونماو  ماکان به عالمرا  هاآن ،یاترواو  یاتآ

 یته عل منینیرالمؤامباخبرند. موال  هایندهآ یاها ها در گذشتهحادثه ینترکوچکاز  کهدارند 

و بعد از  یامتق یندۀآتا  که کنم آگاهشما را  بخواهم: اگر فرمایدیم یسخنران یکدر  السالم

 یکستان  چته و  شوندیم یروزپ و کنندیم یامق یکسان چه ،شودیم یداپها حادثه چه یامتق

َّأ انمَّ» : فرمایدیم یگرد جملهو در  یمبگورا  حواد  ینا یتمام دارم قدرت، خورندیم شکست
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ِ َّق َّب َّاَّه ََُِّّد َّاق ََّّاَّو َّه ج َّو َّل ََّّای َّنَّال ََّّاکب َّ  کته را  یتا دن یزنتدگ  ظرف یگوئ که چنانم من یعنی ،«259اه َّد

را  آن ۀنقشت و  دانستته را  آن مقتدرات  یتمامو  نمودم یرسراز ،بوده ستماز جور و  یزلبر

 یگتران د مقتدرات ختود و   مقدراتاز  ایذرهالسالم، یهمعلاطهار  ائمه یقتاًحق. امیدهکش

 تمتام  کته طور همان .است یتعالو  تبار خداوند  علم هاآن علم. یستندن جاهلو  غافل

 یکنولت  ؛استت  شتده  سپرده ناطق یهاآنقر به قرآن علم ،شده گفته قرآندر  ،حواد 

را  مقتدرات  ینا که دانندیم ینارا در  هاآن یزندگ تکاملبشر را و  یتترب مصلحت هاآن

ماننتد   .ثمر برستد  به هاآن یزندگ که یروزتا  کنند حرکت هاانسان همراهو  کنند قبول

 کتود  و  کنتد یمت  حرکتت خود در بازار  سالهو دو  ساله یک کود با  کههستند  یپدر

 یاو  کندیم یهگرقدر  آنواال  ،طلبدیمو  خواهدیمرا  یباز اسباب فالن که کندیماصرار 

 سالهو دو  ساله یک کود پدر از  جاینابرساند. در  هالکت بهخود را  که کندیم یلجباز

. کتود  پتدر و متادر بتر     نته دارد  یتحاکمبر پدر و مادر خود  ،کود و  کندیم اطاعت

 یتن ا گوینتد یمت پدر خود  به ،افتاده هایهمعاو ۀسفر به چشمشاناند.  ینچن یزن هاانسان

 متردم  کته  یپتدر . رسانیمیم قتل بهخود را  یاو اال تو را  ،بدهما قرار  یاراخترا در  سفره

بتا   .کنتد یمت  حرکتت   همراهشتان  ،بیندیمها و برق زرقها و سفره ینا ،یفتهفررا  زمان

 یهائآفت چه ینرنگ یهاسفره ینا باطنبفهمند در  کودکانتا  کندیم یعتب زمان یۀمعاو

 فالکتت و  هالکتت  بته را  متردم  ،ختال و  ختط  ختوش  یمارها ینا چگونهو  است خفته

 .  کشانندیم

 پترورش را  هتا آن طمع ،ثروتو  مال بذل یا ،یرشمشو  شالقبا  که است یرداامر  پس 

اگتر   .یستت ن دوام قابتل  اوالً طمعو  ترس یناخود بترسانند.  قدرترا از  هاآن یابدهند 

 دستت خود را از  رونق ،طمعو  ترس ۀسفر یاشود  برداشته هاآنسر  یباالاز  شالق یروز

و  گذارندیم کناراو را  یا تازندیمخود  امامبر  کههستند  اولروز  یهاانسان همان ،بدهد

 همتراه  هتم  خودشانرا آزاد بگذارند و  مردم است الزم پس. روندیم هایهمعاو ۀسفرسر 

را  جبتاران هتا و  طتاغوت  یتن ا حکومتت  ۀمزتا  کنند حرکت جاهلو  غافل کودکان ینا

در  یآگتاه و  کندیم یمانپشمردم  را  که است یعامل یگانه هاآن ۀچکم ضربات .بچشند

 امتام  ،یمکترد  یبزرگت  اشتتباه  چه که کنند مالمتبعد خود را  که آوردیم وجودبه هاآن

 کته هتا  حادثه ینا. یمنمود مسلطو جابر را بر خود  ظالمو  یمکشتخود را  عادلو  مهربان

 کننتده  یتدار ب عامتل  ینتربزرگ ،است عالم جبارانها و طاغوت یتحاکم آن ینتربزرگ

و  کنندفرار  جبارانو  یاطینشاز شر  که است یقتحق ینا به هاآن ۀکنندو وادار  یتبشر
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 خا  دلدر  کهاگر مردند  یپناهندگ ینا. بعد از بروندالسالم یهمعلاطهار  ائمهخدا و  پناه به

 امتام ظهور  موجبات ،مرگاز  یشپ ،یاتح حالدر  هماند و اگر شده یرهذخ فرجتا روز ظهور 

و  قتتل و  مترض و  مرگ ،حضرت آنبا ظهور  ،شدند حضرت آن به پناهندهو  کردند فراهمرا 

 ،استت  آخترت  یزنتدگ  همان که مردگانو  زندگان فرجو  شودیم طرفبر یزندگاز  کشتار

 قبتول  یتل دل به بلکه یستن یناتوانو  جهل یلدل بهها شهادت ینا قبول پس .گرددیمظاهر 

 .است یتبشر نجات یبرا هاآن یفداکارو  شهادت

 

  ع ائمه یا و یغمبرانپ یلۀوسبهجهاد  و جنگ حکمت   

 

 که است  یجهادهائو  جنگ یفتعر است مطرح یفهشر یدعا ینادر  که یمسائلاز  یکی 

 قتدرت  بته  متوسل یغمبرانپ یگاه .شده یداپ عالمدر  هاآن یلۀوسهب ،ائمهو  یاءانب یختاردر 

 یگتاه انتد و  قرار داده یتحاکم مقامو خود را در  اندیدهجنگ زمان یهاطاغوتبا  شدهخود 

صبر و مدارا  ینا یرمسدر  چهگر  ،اندساخته زمان یهاطاغوتاند و با صبر و مدارا داشته هم

َّع ََّّلَُّات َّق َّیََُّّو َّ »، گویندیم که یفهشر جمالت ینااند. در شده کشته ََّّهَُّذَُّأأخَُّت َّل ََّّو ََّّیل َّوَّأأَّال مََّّل   ة َّوم َّل ََّّهللا ََِّّف 

َّل َّ  یتۀ پابر  یراز ؛کندیم یفتعررا  ائمهو  یاءاولو  یاءانب توسط جنگ نوعدو  ینا مصلحت ،«َّمئ 

 حکومتت  کته  یزمانصبر و مدارا هستند تا  بهاطهار مأمور  ائمه یمگفت که گذشته یهابحث

 دشتمنان و جهتاد بتر    جنگ یقطراز  یغمبرانپ یبعض که کنیمیم مشاهده ،شود یردا یاله

 یتا و  یلاسرائ یبن حکومت یدایشپو  یموس حضرت یهاجنگمانند  ؛اندکرده یداپ یتحاکم

 حضترت  یهتا جنتگ  یتا و  حکومتو  قدرت به یدنرسو  یغمبرپو داود  یمانسل یهاجنگ

 یتدا پ یتت حاکم کشتارو  جنگ یقطرو از  یدجنگ زمان کفارو  یشقر کفاربا  که اکرم رسول

بتا   کته  الستالم  یهمتا علالشتهداء   یدس حضرت جنگو  ینمنؤالم یرامموال  جنگ یاو  کرد

و  قتدرت  آناطهار بتا   ائمهچرا  ،است بوده یمنطق هاجنگاگر  پس. یدندجنگخود  دشمنان

و  صتلح و اگر  اندکردهصبر  هاآن یشترب بلکه اندیدهنجنگ زمان دشمناندارند با  که یعظمت

 .  اندکرده یداپ یتحاکم جنگ یقطرو از  اندیدهجنگ هاآناز  یبعضچرا  ،بوده یمنطق سازش

. کنتد یمت  یتف تعررا  ائمهو  یاءانبو جهاد  جنگ حکمت ،یفشر یدعا ینادر  جمله ینا 

َّ : »فرمایدیم که اکرم یغمبرپاز  استمشهور  یثحد
 
َّا َّع  َّل ُتَّات َّق ََّّیّن  َّلَُّقات  یََُّّنم  َّیُکَّف  ََّّو ََّّی ل َّن َّال مََّّل 

َّع َّیَّعد َّب َّ و  قرآن نزول موانعتا  شدمو جهاد  جنگمأمور  اندازه ینامن  تا  یعنی ،«260یل َّو َّأأَّال مََّّل 
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 ،نمتودم  سترکوب را  قرآن نزول موانع کهآنبعد از  .شود برداشته یانمخدا از  یندظهور 

 قترآن  یتل تأو یبرا جنگشانخدا  یاءاول ،منبعد از  .شد تمام منو جهاد  جنگ یتمأمور

از  هتا انسانو  کند یداپ یتحاکم مردمبر  یندتا  یند یتحاکم یدایشپ یبرا جنگ یعنی

 .کنند یداپ نجات هایبتمصبالها و 

 یتن ا یتمام ،خاتم حضرت دعوت یانتهاتا  ینزم ۀکر یرودر  آدم یدایشپ یابتدااز  

ختدا در   یتن د کته  است شده واقعمنظور  ینا به هایبتمصها و و جهادها و بعثت جنگ

بخواهد  یکستا اگر  باز باشد مردم یرو بهخدا  یند مکتب یدرها .یردگبشر قرار  یاراخت

 یتهتدا  یمتان ا اهل هم .او باشد یاراختدر  ،یتهدا عواملو  یتهدا مکتب ،شود یتهدا

چرا بتا   که کنند یداپ یتمحکوم کفار همو  استباز  هاآن یرو به مکتب یدرها کهشوند 

در  کنتیم یم مشاهده. یدندکش هالکت بهرا  مردمو خود را و  کردند یباز ،مردم مقررات

را  هتا آنخداونتد   ،انتد کترده  حمله یند نامه ب یمکتبو  یند اصل به ،کفار که یزمانهر 

 واقتع  یغمبتر پ مغلتوب  یتا اند و نابود شده یالهو  یعیطب یهاحادثهبا  یا نموده سرکوب

در هتر   یغمبرانپ .کرد یردا یند مکتبشعار  یک عنوان بهرا  کعبه ۀخاناند. خداوند شده

شتعار   ینهمت  یۀساجا آوردند و در  بهرا  حج مراسم .داشتند نگه زندهرا  خانه ینا یزمان

 ،شتد یم یوح هاآن به چهآنو  کردند یجتروخدا را  یند یغمبرانپ ،خدا ۀخان حفظو  حج

 ،یختتار  طتول در  مرتبته  ینچنتد  کته  کنتیم یمت  مشتاهده گذاشتند.  مردم یاراختدر 

 بته  .انتد شده یعصبانخدا  حرمدر  مردم یآزادو  کعبه ۀخاناز وجود  ،زمان یهاقدرتابر

 یتا  ستنگ  قطعه کهآناز  یشپ .ببرند ینبرا از  آنتا  کردند حمله یگلو  خشت خانه ینا

 ؛است کردهرا نابود  هاآنو  یدهرس هاآن حساب به، خداوند بکنند خانه یواردرا از  یآجر

 یمتات تعل ینچنت و  یپرچمت و  یند ینچن گفتندیم، کردند حمله یند اصل به هاآن یراز

 نباشد.  عالمدر  یبخش یآزاد

 ینبت خواستتند از   ،باشتد  تتورات  که ،را یموس حضرت یادگارهایکه  مرتبه ینچند 

 یبد سرنوشت ،کنند خرابرا خواستند  کعبه ۀخان یاو  کردند یداپ یبد سرنوشت ،ببرند

 قرآن یلۀوسبهخود را  کامل یند کرده ارادهخداوند  که اسالم یغمبرپ یامقبا  .کردند یداپ

 یمستلمان  یا اکرم یغمبرپ. اگر شدندیم قرآن نزول مانع ،قرار دهد مردم یاراختدر  ائمهو 

و  زدنتد یم ،شدندیمور حملهاو  به یفور ،کردیم قرائت قرآن یاو  شدیم مشغولنماز  به

 یتار اختدر  یکتاب ینچن یکباشد و  عالمدر  یپرچم ینچن یک گذاشتندینم .کشتندیم

 نتزول ظهور و  مانع کهرا  یهائقدرتجهاد شد. ابر  بهمأمور  اکرم یغمبرپ .یردگقرار  مردم

داد.  گستترش  عالمرا در سراسر  قرآنو  اسالم. برداشت یانماز  ،بودند قرآنخدا و  یند



 

 

را و  ائمهو  قرآن یاو  کندرا محو  اسالم مکتوب خط نتوانست یکس یغمبرپ یهاجنگبعد از 

 یزنتدگ آختر   تتا  آدم زمتان از  یهاجنگ پسببرد.  ینبخدا را از  یاءاولخدا و  بندگان یرسا

 ۀهمت  خدا بود. یاءاول یمعرفو  مردم یاراختخدا در  یند کامل یدایشپ اشثمره ،قائم حضرت

در  بختش یتات ح مکتب ینابود تا  یردا قرآن یلتنز یبرا ،یغمبرپ یزندگجهادها تا آخر  ینا

 ببرد.  ینبرا از  یند اصلنتواند  یکسو  یردگقرار  مردم یاراخت

 :  یلتأو یبرا جنگو اما  

 (.هاانسانبر  ائمه یتحاکم)روزگار 

ظاهر و  ،قرآن یاتآ .باشدیمخدا  بندگانخدا بر  یاءاول یتحاکم یمعنا به یلتأوجا  همه 

 یاتآ باطنو  شده خلق یعتطبدر  که است یقیخالو  یعتطب ،قرآن یاتآظاهر  .دارد یباطن

 رواجرا  باطتل  یتا را  حتق  و گیرنتد یمت قرار  یتحاکم مقامدر  کههستند  یئهاانسان ،قرآن

پستر   یا ،طتور  ۀستور پسر  یا کنیمیم خطاب زمان امام به ندبه یدعا ینهم. در دهندیم

پستر   یا ،هتا ماهپسر  یا ،یدهاخورشپسر  یا ،قرآن محکمات یاتآپسر  یا ،یاتعاد ۀسور

و  متاه و  یدخورشت  یتن اپسر  ،حضرت آن کهینابا  .جمالت یلقب یناو از  یآسمان یهاشهاب

 حضرت آن یعنی ؛است ینمنؤالم یرامو  س زهرا حضرتاو فرزند  .یستن یآسمان یهاشهاب

 یهتا شهاب ،اجدادشو  حضرت آن .هستند یتوال یآسمان یهاماهو  یدهاخورش ،و اجداد او

در  یادزقدر هچ .کنندیم اخراج یزندگ ۀصحنو از  سوزانندیمرا  یاطینش یکرۀپ که اندثابت

و  روندیم هاآسمان به که یاطینشرا و  یآسمان یهاشهاب که یمدار یهائسوره ،قرآن یاتآ

 یتب تعق هتا شهاب یلۀوسبه که کنندیم یفتعر طورینا ،دکننیم اختالسخدا را  یند علوم

ختود   چشتم  بته  متردم  که یهائشهاب به یقتطب قابل یاتآ ینا. روندیم ینبو از  شوندیم

 .باشتد ینمت  روندیم آسمان به که ئیهاآنیطش به یقتطب قابل هم یاطینش. یستن بینندیم

 .چرخنتد یم ینزم ۀکر یفضادر  .روندیمفضا  به غربو  شرق یاطینشما  زماندر  همه ینا

 شتده  ثابتت  تجربته و  علمبا  که یفیتیک به هاشهاب. گیرندینمقرار  هاشهاب یبتعق تحت

 بته  ،شتوند یمت  واقع ینزم ۀجاذب یرتأث تحت کهدر فضا هستند  سرگردان یهاسنگ ،است

. خداونتد در  گیرنتد یم آتش ینزم ۀکر یهوابا  تصادمو در اثر  شوندیم یدهکش ینزم طرف

 ،کنتد  اختتالس ختدا را   یتن دباال رود  آسمان به که یطانیشهر  ،فرمایدیم هاشهاب یفتعر

 به که  رایاطین ش آنو  کنندیم پرتاب سنگها ستاره یعنی ؛شودیم رجمها ستاره یلۀوسبه

 اختالسخدا را  یند روندیم آسمان به که یاطینش است الزم سوزانندیم ،اندرفته هاآسمان

پترواز دارنتد و    آستمان  آندر  کته  همرا  یآسمان یمشناخت کهرا  هاآن. یمبشناس ،کنندیم

. ستوزانند یمت و  کننتد یمت  یتب تعقرا  هتا آن که یستارگانو بعد  شناسیمیمدارند  یتفعال



 

 

 ،ینتی د علتوم و  اعمال بهو با تظاهر  یند لباسدر  کههستند  یئهاانسان همان یاطینش

و  یاطینشت  نتام ه بت  یگتاه  .اندگروه یک ینمنافقو  یاطینش. کنندیم یعضاخدا را  یند

 کارشتان  ،خالص کفر بهبا تظاهر  کفار یکل طوربه .شوندیم شناخته ینمنافق نامه ب یگاه

 مسائل هزارانو  خدماتو  یگوئراست بهتظاهر  ،کفر لباساجبار دارند در  .رودینم یشپ

 ضتمن دهنتد و در   رواجختود را   دروغ ،هتا یراستگوئ ضمنباشند.  داشته یگرد درست

 بتاطن  ،درستت  اقتوال و  اعمال بهو تظاهر  یگوئحق ضمنخود را و  هاییانتخ ،خدمات

ختود را   کفرخود را و  جهلظاهر سازند تا بتوانند  یجوئحقو  یگوئحق  لباسخود را در 

 ،گیترد یمقرار  یاطینشو  کفار یاراختدر  که یحق ۀکلم نوعهر جا و هر  پس .دهند رواج

بشتر را   حقتوق  ،زنندیمبشر  حقوقاز  دم. است یدزد حق یعنی ؛است اختالس واقعدر 

 . یلقب یناو از  دزدندیمرا  اصالحو  صالح ۀکلم ،زنندیم اصالحو  صالحاز  دم .دزدندیم

 یالهالبت دارد و  یقتحقو  حق یشنما ،کمترو  یشترب یانود  یصد هاآن کردارگفتار و  

ختود   منافعرا در  یفضع و جاهل یهاانسان یتاکثر .کنندیم یداپ یتمحبوب ،یشنما ینا

 ختدمات و  یگتوئ راستت  لباسدر  که یاطینشو  ینمنافقو  کفار ینهم. کنندیماستثمار 

 آستمان  به کههستند  یاطینیش ،دهندیم رواجخود را  هاییانتخخود را و  ،یگوئدروغ

. با تظاهر اندیدهدزد بوده یاءانبخدا و  مکتب مخصوص کهرا  یند یقحقاو  اندکردهصعود 

 رابطته  یتن ادر  .انتد دادهختود را رواج   باطتل  ،یطلبت اصتالح و  یجوئحقو  یگوئحق به

 یغتات تبلو  یماتتعلجا  ینا. در یدبشناس کنندیم رجمرا  هاآن که یهائستاره توانیدیم

 یتا  وی آستمان  یهتا شهاب همان ،کنندیم حرکت هاآن خطدر  که یعلمائو  ائمهو  یاءانب

و  فضتاحت  بته  شتوند یمت  رجتم  هانایطش ،یماتتعل ینهم یلۀوسبه که است ستارگان

از  استت  یفضتع  عقلشان که یهائملت یتاکثرو  شوندیم شناخته یگوئدروغو  یرسوائ

 یتات آ یواقعت  یقمصتاد  شتناختن  ینبنابرا. روندیم حق اهل پناه بهگردند و یبرم هاآن

 یگتر د ائمهو  ینحس امامو  السالم یهعل یعل یستیبا .دارد الزم جدالو  جنگ ،هم قرآن

 بته را  قترآن نتوانتد   یکست شتود و   شتناخته  قترآن  یاتآ یواقع یقمصادبجنگند تا  ع

 .  کند متهم یسرائافسانهو  یگوئافسانه

 

  :یاتح آب ۀچشم و قاف کوه داستان 

 

 نآ یلتأو کهرا  یثیاحاداز  یکی است الزم. یلتأوو  یرتفس به یآشنائ رابطه ینهمدر  

 استت  یثیحتد  .کنتیم بتازگو   ،باشتد یم آناز ظاهر  یرغ آن باطنو  است یرتفساز  یرغ



 

 

 آن یقتت حق یکنولت  شتده  مطترح  یهاهناافس صورتبه بشر  یدایشپ یابتدااز  کهمشهور 

 کته  یتزی چتنهتا   یقتاًحق یراز ؛است یاتح آب وچشمه قاف کوه یثحد است نشده روشن

 که یزمانتا  .باشدیم هایقتحقو  هایتواقع به انسان علم ،آوردیم وجودبه عدالتو  وحدت

 ختواه . است محالو  ممتنع یتقوو  عدالت یدایشپ ،بر افراد بشر باشد حاکم ،ینادانو  جهل

و  هتا یته معاوماننتد   یستلطان  یتا باشتد و   قدرتدر مسند  یطالباب ابن یعلمانند  یسلطان

 مطلتق  یتت حاکم که است نگذاشتهو  درآوردهرا از پا  قدرتدو  ینا هاانسان جهل .هاحجاج

 ختا   دل بته و  کترد  یمنتزو  مردم جهلرا  حق بر یهاامامو  السالم یهعل یعل. کنند یداپ

 یستتی با جهتل  یتو د ینا پس .یفیتک ینهم به همرا  یعباسو  یامو یهاحکومت .یدکشان

بداننتد و   هست که چنانرا  یزیچشوند و هر  حکمتو  علم بهمجهز  هاانساننابود گردد و 

و  یتات ح طالتب  کته  یزانتی م به هاانسان ،ینزم ۀکر یرودر  انسانظهور  یابتدابفهمند. از 

 یداپ  یختاردر  همنفر  یک .اندمتنفر بوده هم ینابودو  مرگو  جهلاز  ،اندخود بوده سعادت

و  کشتتارها و  قتتل و  هتا کوششو  تالش همه یناباشد.  هالکتو  مرگ یمشتر که شودینم

و  یغمبتران پ. بتوده  ستعادت و  یتات ح حفظ یبراو  مرگو  جهل یودبا  مبارزه یبراها حادثه

 آمتده  وجودبهبشر  فکردر  که یسئواالتو  هاخواهش ینچن یکدر برابر  ،یختار دانشمندان

 یاتحاز  یدورنمائ، یمببر ینبرا از  مرضو  مرگو  یمکن حفظخود را  یاتح یمکن کار چه که

 یزنتدگ در  کته اند داده شهرت ینچنو  کردهصادر  یهاعالم .اندبشر قرار داده افکاردر  یابد

قدر بلنتد و  آن .قاف کوه نامه ب ،یدهآفرخدا  یمرتفعو  بزرگ یاربس کوه ،ینزم ۀکردر  یابشر 

 یآبت  ۀچشتم  ،کتوه  آن ۀدامنت و در  باشتد یم یادن یزندگبر  مسلطو  یطمح که است مرتفع

و  مترگ و ضد  یابد یاتحو  سعادت طالب کس. هر است یاتح آب هم آب آن که جوشدیم

 آن دامنته از  کته  یتاتی ح آب ۀچشمبرساند و از  کوه آن یپاخود را  است الزم ،است مرض

 آب ۀچشتم و  قاف کوه آنو  مردمشما  ینب کهاند گفته یغمبرانپ. کند استفاده است یرسراز

را  یظلمتان  یفضا ینا که است الزم که است گرفتهقرار  یظلمان یفضاو  یکیتار یک ،یاتح

 یناتا از  .شما نمودار گردد یبرا هم یاتح آب ۀچشمو  قاف کوه آنتا  یدبشکافو  یدبشناس

 یتتابلو  یتن ادر برابتر   یغمبتران پ .رسیدینم یاتح ۀچشمو  قاف کوه آن به یدنگذر ظلمات

 یدوارام ،کوششو  تالش یرمسرا در  مردمو  اندکرده نصب مردم افکاردر برابر  که یدبخشام

دو نفتر   ینا که اندکرده یمعرف یتبشر ۀجامع به هم قهرماندو نفر  ،اندنموده یابد یاتح به

 آببرستاند و از   قتاف  کتوه  یپا بهتا خود را  اندکرده حرکت چشمه آن آباز  استفاده یبرا

 صورت بهرا  قهرماندو  ینا جا یک. کنند یداپ نجات مرضو  مرگو از  کنند استفاده چشمه

 ظلمتات تتا از   نموده حرکتو شتر  اسبو  یسلطنت یزاتتجهبا  که اندکرده یمعرف یسلطان



 

 

 استکندر  کته )  ینذوالقترن  نتام ه ب یسلطانبرساند.  چشمهو  کوه آن بهبگذرد و خود را 

ختود   ،نموده غصبرا  مقدس لقبو  ینذوالقرن ۀکلم ،یرانا فتحبعد از  هم یونانی پادشاه

 شتهرت  یختتار در  هتم  مقتدس و اسماء  القاب غصب. کرد یمعرف ینذوالقرن اسکندررا 

نمتود و   غصتب را  یطالباب ابن یعلو اسماء  القاب یتمام دوم یفۀخل که چنانآن .داشته

 یمانا قدرتاز  کهخضر  نامه ب یروحان یک ،یگرد ابرقدرتو  (یدنام منینیرالمؤامخود را 

 آن بهخود را  ،کندیم حرکت یائیدن توشهزاد و  بدون یادهپ یپا .کندیم استفاده یتقوو 

 یک ،اندکرده حرکت چشمهو  کوه یسوهب که ابرقدرتدو  ینابرساند.  یاتح آب ۀچشم

از  .رستاند یم چشمهو  قاف کوه یپا بهخود را  ،باشد یتقوو  یمانامرد با  که هاآننفر از 

ختود در   حشتم و  ختدم با  سلطان آنو  کندیم یداپ یابد یاتحو  آشامدیم چشمه آب

 بته  ،شتده  خسته عاقبت .شودیم سرگردانو  یرمتح ،است قاف کوهاو و  ینب که یظلمات

جلتو   ،کنتد یمت  حرکت ظلماتدر  که وطن به برگشت یرمسدر  یکنول ؛گرددیمبر وطن

 یتر متح .درخشتد یم یکیتاردر  که بیندیمرا  یادرخشنده نقاط هانایاببخود در  چشم

 یتف تعررا  درخشتنده  یهتا نقطه آن ،خود فکر به یکسهر  ؟یستچ هاینا که شوندیم

 هاییگر گویدیم یگریدو  است سفال خرده ،است یشهش خرده گویدیم یکی .کندیم

 کته  استت  یتن ابهتتر   ،باشتد  درخشانجواهر  یدشا گویدیم یکی آن .است درخشنده

و  ینذوالقترن . یمکن استفادهو  بفروشم یادنرا در بازار  آن یمبتوان .یمبرداربا خود  یمقدار

 درخشتان  یگوهرهتا  آناز  کمتتر و  یشتتر ب یمشتت  کتدام هر  ،با او هستند که یکسان

 یگوهرها کنندیم مشاهده ،رسندیم وطن به شده خارج ظلماتاز  که یوقت .دارندیمبر

 کته  شوندیم یمانپش همهدارد و  ارزش تومان هایلیونم کدامهر  که است یادرخشنده

از  داستتان  یتن ا. یمبرس قدرتو  ثروت بهتا  یمبرنداشت ینااز  یشترب یاو  یمبرنداشتچرا 

 ینهمت  بته  ،یختتار  یغمبرانپ لساندر  والسالم یهمعلاطهار  ائمه لسانو در  قرآن یاتآ

 .شتده  نصتب  متردم  افکاردر برابر  که است یدبخشام یتابلو یک .یافته شهرت یفیتک

 یتات حو  رستاند یمت  یاتح آب ۀچشمو  قاف کوه آن بهخود را  عاقبت یتبشراند گفته

بتا   ارتبتاط و از نظتر   است افسانه یعتطببا  ارتباطاز نظر  داستان ینا. کندیم یداپ یابد

 متردم  یتار اخترا در  ستعادت و  یتات حاسرار  که است یبخشیتهدا کتاب یک یقتحق

و معنتا   مصتداق  ،یعتت طببا  ارتباط. از نظر کندیم یداپ یعقالئ مفهومو  یمعن .گذاردیم

 مشترف  کهباشد  مرتفعو  بزرگقدر آن کهوجود ندارد  ینزم ۀکردر  یکوه ینچنندارد. 

 قطعته  ینزمت  ۀکردر برابر  همباز  ،باشند بزرگو  شامخ چهگر  هاکوهباشد.  ینزم ۀکربر 

 کسهر  کهوجود ندارد  یعتطبدر  یاچشمه ینهمچن. آیندیم حساب به کوچک یسنگ



 

 

مخصوصتاً در   .شودیم برطرفاز او  مرضو  مرگ ،یاشامدب یاجرعهو  کند یداپرا  چشمه آن

صتادر   یاشناستنامه  یاچشتمه هر  یبرا و اندکرده یبررسها را چشمه همه ینا کهما  زمان

 یتات ح آب چاه به ،چشمه ینااز  قرآندر  متعالخداوند  .اندیافتهن یاچشمه ینچن ،اندکرده

َّق َََّّّو َّّل  َّطمَّع َّمََُّّئ َّب َّ : »فرمایدیم .کندیم یرتعب َّم َّرص  ها و قنات نوعاز  یآب چاه ینچن یک «. 261د َّّی َّشت 

 ینچنت  عتالوه ببترد و   ینبت را از  مترض و  مرگ کهها وجود ندارد چشمه نوعاز  یاچشمه یا

 یتک تار هتم  یجتائ و اگر  است روشن یعتطب یجا همه .یستن یداپ یعتطبدر  هم یظلمات

را  یبزرگ آن به کوهشوند و نتوانند  سرگردان هاانسان که یستن یکتار یزانم ینا به ،باشد

او وجتود نتدارد    یانلشکرو  ینذوالقرن حرکت یرمسدر  هم یادرخشنده. جواهر کنند یداپ

 دستت ه ب قدرتو  ثروت منابع همه یناو  یدهرسان ینزم ۀکر اعماق بهخود را  که یانسان االو

را  داستتان  یتن ارمز  .نمودیم استفاده آنو از  کردیم یداپ همرا  جواهرات آنحتماً  ،آورده

 یۀسترما چطور خود را با  که سازدیم روشن یغمبرپخضر  نامه ب ،بزرگ یروحان حرکت همان

 آنبا  زمان ابرقدرت یکنول .است یدهآشام چشمه آنو از  یدهرسان قاف کوه به یتقوو  یمانا

 برگشتته و  شتده  یوسمأ .برساند چشمهو  کوه بهخود را  است نتوانسته یسلطنت یزاتتجه

 حسترت  یتۀ ما یشترب هم آن که نموده استفاده حرکت یرمس جواهراتاز  یقدر فقط .است

 یتدا پ یقیمصتاد و  یمعان ینچن یک توانیمینم یعتطبو در  ینزم ۀکردر  ما پس .است شده

و از  یمکنت  استفاده آن آبو از  یمبشناس یاتح آب ۀچشمو  قاف کوه را آن یمبتوانتا  یمکن

. شتده  کودکتان  فکر یسرگردان یۀما که است افسانه ،داستان ینا یمبگوئ توانیمینم یطرف

ین االولت  یراستاط  گفتندیمو  دانستندیم افسانهرا  یاءانب یماتتعل یا قرآن یاتآ که یکسان

 بته  ،انددانسته یطانیش یاتآرا  یبخشیاتح یاتآ ینچن یکما  زماندر  که یکسان یا است

را در  آنمانند  یثاحاد یارا و  یاتآ ینا یمعانرو یقمصادنتوانستند  که است بوده یلدل ینا

. انتد نکترده  یتدا پ آن یبترا  یمصداقمعنا و  ینکها بهنظر  .کنند یداپ یعتطبو در  ینزم ۀکر

بهتتر   یکنول .اندکردهسربند  آن بهرا  مردم یغمبرانپ که بوده یگوئافسانهو  افسانهاند گفته

بشتر و   یزنتدگ  کته  قترآن  دوم کتابرا در  یثیاحادو  یاتآ ینچن یک یمعان که است ینا

 راست یغمبرانپدارد و  یقتحقمعنا و  چگونه یمبدانتا  یمکنخدا باشد جستجو  یاءاول یزندگ

 کتوه  یواقعت  یقمصاد است الزم جاینادر  .اندخبر بودهیب آنمردم از اسرار  گرچه .اندگفته

 کته  یتیروحتان  یاو  رسندینم یجائ به که یهائابرقدرتو  درخشندهو جواهر  ظلماتو  قاف

را  یقتت حق ،یتاء انب چگونه یمبدانتا  یمکن یداپ هاانسان یزندگدر  ،رساندیم عاقبتخود را 

 اند.نموده یتهدارا  مردم درستاند و و شناخته دانسته

                                                           
 33سوره حج،  -261 



 

 

 حکمتت  و بتاعلم  کهاست یمعظ و بزرگ نهایتیب یانسان ،قاف کوه یمبدان است الزم 

 یهتا امتام  هتا آن و استت وتا ابتد   قائم یامقتا  آدم هبوط از یادن یزندگبه  مشرف ،خود

 و قتدرت مستند   در یوقتت  کته  است هاآن قدرت و علم ،یاتح آب ۀمچش وند امعصوم

را از  مترض و  مترگ  و آورندیموجود به یاجتماع و یفرد ،یابد یاتح ینندنشب حکومت

 آن وشود  برطرف یدبا که است مردم جهل ،قاف کوه نآ و مردم ینب ظلمات. برندیم ینب

در بتازار   که است صمحمد  آل یثاحاد و قرآن یزآمحکمت کلمات ،درخشنده جواهرات

     .درخشدیم فقط ،مردم افکار برابر رد و شودیم معلوم آن ارزش ،آخرت

                      

 :است ینامتناه کتاب سهخود  یمحتوادر  قرآن   

  

دارد.  یوجتود  ینتبا یکدیگربا  کتاب سه ینا که است کتاب سهخود  باطندر  قرآن  

 .یمبشناست و  یمبتدان  هتم را  یگتری د ،یکتی  دانستنو  یدنداز  که یستن یکدیگر ۀنمون

 ۀنمونت  ،مستائل  آناز  یقستمت . است قسمو د بر شودیم یداپ یندهآدر  که یبیغ مسائل

 هم یقسمتو  شودیم شناخته یسهمقاو  نمونه یقطراز  که استحاضر و ظاهر  موجودات

 آن. استت حاضر و ظاهر  موجوداتبا  ینمتبا بلکه ،یستنحاضر و ظاهر  موجودات ۀنمون

و  ینتده آ یهتا انسان ،است کشف قابلها نمونه یقطراز  زمان یندۀآدر  که یبیغ مسائل

 کته  دانیمیم ،زمانموجود در  یهاانسان. ما است ینزم ۀکردر  یندهآ یهاانسان یزندگ

 کته  دانیمیم جایناو در  گیردیمما را  یجا یندهآ نسلو  رویمیم ینبما از  ،یقرنبعد از 

 خلق یلیشماو  مشخصات ینهمبا  .نداما هستند مانند ما انسان فرزندان که یندهآ نسل

 یتق طراز  .ماستت  یزنتدگ مانند  درست هم هاآن یزندگو  یماشده خلقما  که شوندیم

 یهائیزندگ ۀنمون ،است یبغ که اییندهآ پس .یگرد هاییکاسبو  یدامدارو  یکشاورز

از نظر ما  و ایمیدهندرا  هاآن، ما که گذشته یختار طورینهم .است مشاهده قابل که است

و  یندهآ ینا .اندکرده یزندگما  مثلند و اهما بود مثل هم هاآن یمبگوئ توانیمیم. ندایبغ

و  قطتع  به طتور  .اندمشاهده قابل .شهودند عالممانند  کههستند  یبیغ عوالمها گذشته

ماننتد متا    هتم  ینتده آ یهتا انساناند و مانند ما بوده گذشته یهاانسان گوئیمیم یقین

 عتالم  مستائل و  یقحقتا با  ینمتبا که هست یبیغ مسائل یک رابطه ینهمهستند و در 

 یتق طردارد تتا از   نمونته حاضر و ظتاهر    جهان ینادر  یبیغ مسائل آن  نه .استشهود 

دارد تتا از   نمونه ،یبیغ مسائل آنظاهر و حاضر در  یقحقا هم نهشود و  شناختهها نمونه

 یتا ندارد  نمونهشهود  عالمدر  که یبیغ مسائل یکشود.  شناخته یسهمقاو  یاسق یقطر



 

 

و  کشتف  یقطراز  یجهنتدر  .ندارد نمونه یبغ عالمدر  که مشاهده قابل مسائلو  یقحقا یک

هتا  فرشته یمبگوئتا مثالً  یمببر یپ یبغ عالم یقحقا به توانیمینم ،شهود عالم یقحقا یتؤر

ماننتد   یتب غ عتالم  یهتا فرشتته  .ها هستتند مانند فرشته هاانسان یاو  هاانسانمانند  هم

 عتالم  یهتا انستان  ینهمت مانند  هم یکائیلمو  یلجبرئ یمبگوئتا  یستندن یندهآ یهاانسان

 یاذرهو  یستندنها فرشته به یهشب هاانسان یاذره یعنی ؛نداینمتبادو وجود  بلکه ،شهودند

 ؛یمبشناست هتا را  فرشته توانیمینم یشناسانسان. ما با یستندن هاانسان یهشبها فرشته هم

 ینهمت  بته  .دهتد  نشانما  بهرا  هاآنو خدا  ینیمببهستند  که چنانها را فرشته ینکهامگر 

 هاانسانبا  یاسق یقطراز  خواهندیمرا  فرشتهو  روح یاخدا و  مقدس ذات که یکسان یلدل

 ینمبتتا  موجتودات  نتوع  سه هاآن یخداو  فرشتگانو  انساناند. رفته اشتباه بهبشناسند 

 ینمتبتا وجود  سه ینادر  یمشترک ۀنمون یکهرگز  .دارند یجنس ینتبا یکدیگربا  .هستند

 وجودات. یمبشناسرا  فرشتگان یخدا یاو  فرشتگان ،نمونه ینهم یقطروجود ندارد تا ما از 

 یدهند یروشنائ ،عمر تمامدر  که یانسانند. او روح جسممانند  یاو  ظلمتمانند نور و  ینمتبا

از  استت  ظلمتت بتا   ینمتبا کهرا  یروشنائ تواندینم ،کرده یزندگ یظلمان یفضادر  دائمو 

 یتا و  استت  یتک تار هتم ، نتور  استت  یاهس همنور  یدبگوبشناسد.  ظلمتبا  یسهمقا یقطر

مانند  یا است جسممانند  هم روح یدبگوبشناسد و  جسمبا  یاسق یقطررا از  روح تواندینم

. میترد یم بدن ،شودیم خارج چونو  شودیم زنده بدن، شودیم بدنوارد  که هواستو  آب

ندارد و  جسمو  ماده به شباهت ،یتروحانو  روح یاذره. اندینمتبا یقتحقدو  ،جسمو  روح

 درعتالم  مرگاز تولد تا  که هاانسانندارد. ما  روح به شباهت ،یتجسمانو  جسم هم یاذره

و  روح یعنتی  ،را یعتت طب یمتاورا  تتوانیم ینم کنیمیم یزندگ یتجسمانو  جسمو  یعتطب

 کته طور همان است الزم بلکه ؛یمکن قضاوتو  یمبشناس یعتطببا  یاسق یقطراز  ،را فرشته

را  فرشتته و  روح ،است داده یشنماما  چشمرا برابر  یعتطبو مظاهر  یعتطب متعالخداوند 

 تتوانیم ینمت   ایمیدهند که یزمان. تا یمبشناسو  ینیمبببگذارد تا  یشنما بهما  چشمبرابر  هم

 ،پرنتدگان پسر و دختر هستند و ماننتد   فالنمانند  هم یکائیلمو  یلجبرئ که یمکن قضاوت

 یکدیگر متماثلو  متجانس که یائیاش گوئیمیم که است یکل ۀقاعد یک پس .و پر دارند بال

 یتا و  هاآن یزندگو  یندهآ یهاانسانمانند  .نداکشف قابل یسهمقاو  یاسق یقطراز  ،هستند

و مظتاهر   یعتت طب جتنس از  کته  یبیغ موجودات یکنول ؛هاآن یزندگو  گذشته یهاانسان

 قابل ،یسهمقا یقطرو از  یستندن ماده مشتقاتو  مادهبا  متماثلو  متجانس ،یستندن یعتطب

را  هتا آن ینکته امگتر   .استت  یقتحق برخالف هاآن یفتعردر  هاقضاوتو  باشندینم کشف

 .یمکن یفتعرو  ینیمبب



 

 

 سته  ،است شده نهفته قرآن یاتآ باطنو در ظاهر و  قرآندر جلد  که یکتاب سه ینا 

از  است عبارت کتاب سه آنباشند و  متجانس ینکها نه ،هستند یکدیگربا  ینمتبا کتاب

 یگتر دو  استت  در  قابل انساندر برابر حواسّ  که یزیچو هر  یعتطبو مظاهر  یعتطب

 وابستگانبا  ینمتباصددرصد  یتروحان ینا به وابستگان که یتروحانو مظاهر  یتروحان

و  بتدن از  یتر غ استت  یگرید کتاب، یتروحانو مظاهر  روحهستند.  یتمادو  یعتطب به

 ۀنمونت  ،هستتند  آن رأسدر  یاءاولو  یاءانب که یتروحانو  روح. مظاهر آن یعتطبمظاهر 

 کته  یکستان باشتند.   یشناسائ قابل تؤیر یقطراز  که یستندن یعتطبو مظاهر  یعتطب

 گمتراه  ،بشناستند  کتردن  یزندگو  یدنآشامو  خوردن یلدل بهخدا را  یاءاول خواهندیم

 یفالنت  ؟دارد یفرق چه یعلبا  یهمعاو ؟دارد یفرق چه یگراندبا  یعل گویندیم .شوندیم

 آوردهشتعر در  بته  کته  یداستتان  یتک در  یمثنتو  صاحب قول به !است یباترز یفالناز 

 :گویدیم

بتر او   یتری غ سبب ینز                                        اییدهدرا  یعل یکیتار به تو         

 اییدهبگز

 یعلت  یتت روحان مقتام  به جاهل ،نشانییم یعل یجارا  هایهمعاوخلفا و  کهتو  یعنی 

 یعلت  گتویی یم.  یبشناس یسهمقاو  یاسق یقطراز  خواهییمرا  یگراندو  یعل. یهست

 کتتاب  سته در وجود خود  یطالباب ابن یعل پس. یعلمانند  یگراندو  یگراندمانند  هم

 یجسماناز نظر  یعلاند. ینمتبا بلکه یستندن یکدیگربا  متجانس ،کتاب سه ینا که است

او  بته  شتباهت  یگتران د یاذره. یگراندبا  ینمتبا یتروحانو از نظر  است یگراندمانند 

 حکمتت و  علتم از نظتر   السالم یهعل یعل ینهمچن .ندارد یگراند به شباهتندارند و او 

 ،است یقتصدو تصور و  هاکتاب ۀمطالع یا تفکراتمولود  که هاانسان حکمتو  علم. یاله

اطهتار   ائمته را در وجتود   حکمتت و  علم آن که یستنخدا  حکمتو  علمبا  یاسق قابل

 هستت  کته  چنتان ختدا را   .جا هستند همهدر  .جا هستند یکدر  هاآن. نموده متمرکز

 فرشتهو  روحو شنود با او هستند.  گفتبا خدا و  مالقات حالدر  شناسندیمو  بینندیم

 یتار اخت بته و  نمتوده را مسخر خود  فرشتگان، شناسندیمو  بینندیم هست که چنانرا 

 پتس . شناسندیمو  بینندیم هست که چنان همرا  آنو مظاهر  یعتطباند. خود درآورده

 یتفکتر  علوم دانشمندان. یستن یشناسائ قابل یاسقو  یسهمقا یقطراز  ،کتاب سه ینا

 بته  تواننتد ینمت . خوانندیمو  دانندیم یعتطباز  ،خوانندیمو  دانندیم چههر  یتصورو 

 ینندبب هست که چنان همرا  فرشتهو  روحشوند تا  یتروحانو  روح عالمخود وارد  ۀاراد

 چنتان  همشوند تا خدا را  یتالوهو  یتربوب یفضاوارد  توانندینم یناو بدانند و باالتر از 



 

 

را در  ینامتنتاه  کتتاب  سته  یناخود  یلتأوو  یرتفسدر  قرآنو بشناسند.  ینندبب هست که

 عتالم  گویتد یمت . آموزدیم انسان به همرا  آن یادگیری یطشراو  دهدیمقرار  انسان یاراخت

. تفکتر تصتور و   یتق طراز  نته  است کشف قابل یاله یماتتعلو  یتقوو  یمانا یقطراز  یبغ

 روح یفضتا وارد  متعالخداوند  کمک به رودیمفراتر  یعتطباز  یقدم که است یکس مؤمن

 یتت فعال تجربه و تفکر خطقهقرا نروند و در به اگر  منافقو  کافر یکنول شودیم یتروحانو 

 .شتوند یم مستهلک یعتطبدر  بلکه بکشانندباالتر  یعتطبخود را از مرز  توانندینم ،کنند

 ختط و در   یتاورده ن آخرتخدا و  به یمانا کهما  زمان کافر دانشمندان کنیدیم مشاهدهلذا 

و از نظتر   یعتت طبوجود خدا و متاوراء   به جهلاز نظر  ،اندننموده حرکت صالح عملو  یتقو

 مسخرهرا  یغمبرانپ هاآنعصر حجر هستند.  کفارمانند  ،یتروحانو  روحوجود خدا و  انکار

 ،یتزان م همان به هم شناسیعتطب دانشمندان ،کنندیم یسرائافسانه گفتندیمو  کردندیم

 خودشتان  قتول  بته را  یتن د مکتتب و  یتن د. شتوند یم یعتطبو ماوراء  آخرتخدا و  منکر

 جسارتباالتر  یاو  کنندیم یبتخرمغز بشر را  که شناسندیم یوناف یا دانندیم یهاآنافس

 یمتان ا خطدر  کهینا یبرا .شناسندیم یطانیش یاتآرا  یبعجو  یمعظ کتاب یناو  کنندیم

. انتد یافتته ن تکاملو  اندنکردهسفر  یعتماوراءطب به یعتطباند و هرگز از ننهاده گام یتقوو 

 یرتفست را  آن .استت  یعتت طبو مظتاهر   یعتطب آن کتاب یک که است کتاب سه قرآن پس

 کته  است یتالوه عالمو  یتروحانو  روح عالم یعنی ،یعتطبماوراء  یگرد کتابو دو  نامدیم

و  زمان امام یلۀوسبه است یلتأو که قرآن دوم کتاب ،یامتق. روز نامندیم قرآن یلتأورا  آن

 خاتمته  است یعتطبو مظاهر  یعتطب که اول ۀدورو عمر  گیردیمقرار  مردم یاراختدر  ائمه

 یعنی ،« 262یدجدَّین َّبدَّیأأت : »اندگفته عج زمان امامظهور  یفتعرجا در  همه. لذا کندیم یداپ

را  قترآن  دوم کتاب یکنول است قرآنو  اسالم ینهماو  یند ینکها. با آوردیم یاتازه ینداو 

 .کندیم یآخرت یزندگ به یلتبدرا  یائیدن یزندگ یناو  آموزدیم مردم به است یلتأو که

 

 : ع زمان امامظهور  در اطهار ائمه حکومت یفیتک 

 

او و  قتدرت ختدا و مظهتر    کامل علممظهر  کدامهر  یگرد ائمهو  السالم یهعل زمان امام 

مظهتر   کتدام هر  الخرهباخدا و  یترحم رحمتو  یترحمان رحمتاو و مظهر  حکومتمظهر 

خداونتد   که اندیدهنام یحسنو اسماء  اعظم اسمرا  هاآنهستند. لذا  یاله صفات تمام کامل

                                                           
 343ارشاد مفيد، ص امام صادق ع:  -262 
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ّ َّو َّ» : فرمایدیم َّالََُّّسامءَُّال ََِّّل   هااسم ترینیمعظو  هااسم ینبهتر  یعنی ،« 263اِب  ََّّوهَُّادعَُّف ََّّستین 

 یعنتی  ؛یتد بخواه هتا آن یلۀوست به خواهیدیماز خدا  چهآن .خداست بندگانخدا و  مال

 خلتق ختدا و   ینب هاآن وساطتهستند.  آخرتو  یادندر  یاله برکاتو  یوضاتف یمجار

 آب تشتنه  کته  یکسان. است متعالو خداوند  تشنه یهاانسان ینب یاهادر وساطتمانند 

 استت  الزم ،برهاننتد  یتشتنگ و  مترگ ختود را از   ،آب یلۀوسبه خواهندیمو  ندایاتح

ختود را در   ذات ،کنتد  برطترف را  یکست  یتشنگبخواهد  کهشوند. خدا  یادر به متوسل

 حرکتو  یاتحخدا  ذاتاز  استفادهبا  هاآن که دهدینمقرار  جاهالن یاو  تشنگانوجود 

 که یعلمو از  کنندیم برطرفخود را  یتشنگ یدهآفرخدا  که یهائآباز  بلکه ؛کنند یداپ

 ینبت  یاهتا در کته طور . همانسازندیم برطرفخود را  جهل است دادهخود  یاءاول بهخدا 

 ،متردم ختدا و   ینب هماطهار  ائمه ،هستند یائیدنو  یماد یاتح ۀواسط ،مردمو  یعتطب

 یتن ا یلۀوست بته . خداونتد  باشتند یمت ختدا   یدانائو  یتوانائو  برکاتو  یوضاتف ۀواسط

 ائمته لذا  .دهدیمقرار  مردم یاراختخود را در  یتوانائو  یدانائرمز و راز  کامل یهاانسان

 اعظتم  استم هستتند.   اعظماسماء  هاآن یاو  هااسم ینبهتر یعنی ؛هستند یحسناسماء 

قترار   متردم  یتار اختختدا را در   یستازندگ  قدرت یتمامخدا و  علم تمام که یکس یعنی

صددرصد مجهز   ینیماش توانندیم کدامهر  کهساز  ینماش مهندس. مثالً دو نفر دهدیم

. هر دو شوندیم خوانده اسم یک بههستند.  یگرید اسم کدامهر  ،بسازند وسائل تمام به

و  مهندسمانند  یاسمائدارند  که یهنرو  علم یلدل به سازنده ینبهترو  مهندس ینبهتر

 کته  یمتی عظو  یتب عج یسازندگ یلدل به یتعالو  تبار . خداوند کنندیم یداپ دکتر یا

 یتل دل بته  ،یستت نتصتور   قابل آنبهتر از  که سازدیم کامل سازدیم چهآن یعنی ،دارد

 همان بهقادر و قاهر و داناو توانا  گوئیمیم که کندیم یداپ یخاصاسماء  ،یسازندگ ینهم

و  هتا استم  ینبهتتر  مستتحق  ،ینندگیآفرو  یسازندگ ینبهتر یلدل بهخداوند  که یلدل

 مکتتب  یلالتحص فارغ کامل شاگردان که همالسالم یهمعلاطهار  ائمه ،باشدیم هایفتعر

 ستاخته  یگتر د یباتترکو  مادهو  روحو  خونو  گوشتاز  ،انسانند ینکهابا  ،خدا هستند

 اسم یتوانائو  یدانائاز نظر  ،ظهورند قابل یتجسمان صورتدر  آخرتو  یادناند و در شده

در  قترآن را در  هتا آنخداونتد   .مانند خدا دانا و توانا هستند .اندو هنر خدا را فرا گرفته

و  هتا مثتال  هتا آن گویتد یمت . کنتد یم یمعرفخود  ۀنمون عنوان بهنور  یۀآو  بقره ۀسور

ِ َّنُ َّلَُّث  م َّ» . یندخدا قدرتو  علم یهانمونه  یتال خ هتا یبعضت . « 264اح َّص ب َّم ََّّای  ف ََّّوة َّش ک َّک  ََّّه َّو
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انتد  داشتته  کته  یمعجزاتت و  صتنعت  ینهمت  یلدل بهگر معجزه یامبرانپو  ائمه که کنندیم

و  شتده  یادهپاو  ذاتخدا در  ذات یعنی ،است اهلل روح یسیع. اندکرده یداپ یخدائ یتجنس

 یتدا پ تمرکتز  فرزنتدان در وجتود   کهپدر  یتجنسمانند  کرده یداپ یخدائ یتجنسو  شده

ختدا   فرزنتدان را  یگتری د یغمبتر پ یتا را و  یستی علتذا   .را دارنتد  هاآن جنسیت، کندیم

 خلتق . کندیم یداپ یخدائ یتجنسخدا  خلق که کنندیم یالخ که است اشتباهاند. شناخته

و  ختوردن  یرمست از  یتا دن ینهمت ماننتد   .است روحو  مادهاز  یبیترک ،آخرتو  یادنخدا در 

بتا   جتنس دو  تبتادل دهتد.   ادامته خود  یاتح به تواندیم گرفتن یادو  دانستنو  یدنآشام

 خلقمانند نور. خدا و  ظلمت یاشود و  ظلمتمانند  یتجنسمثالً نور در  است محال یکدیگر

ختود   خلتق و ماننتد   کند یداپ یتجنس تنزل است ممکنخدا  یبرا نه .نداینمتبا جنسدو 

ختدا   ذاتو ماننتد   کند یداپ یجنس یترقو  یتعال است ممکنخدا  خلق یبرا هم نهشود و 

 بته ختود را   معلومتات استاد  .استاستاد و شاگرد  ۀرابطمانند  خالقو  خلق ینب ۀرابطشود. 

ابتد استتاد و شتاگرد     بته تتا   ازل. از نشتاند یمخود  یجاو شاگرد را  دهدیم یمتعلشاگرد 

استتاد   یتجنست  هتم  نهو  شودیماستاد  یتجنس به یلتبدشاگرد  یتجنس نه .یکدیگرند

شتاگرد   هتا انستان  .شتود یم مبادله هاآن ینبو هنر  علم یکنول ،شاگرد یتجنس به یلتبد

 یتق طراز  یتا و  یعتت طب حتواد   یقطراز  یا یمتعلو  تکلم یقطر. خداوند از یندخدا مکتب

و  یتت ترب ینا طورینهم. گیردیم یاداز خدا  انسانو  آموزدیم انسان به یقحقا دادن یشنما

را از ختدا   یتتربو  خلقت هندسه انسان ینکهاتا  کندیم یداپ ادامه انسانخدا و  ینب یمتعل

و  یمتعلت  یتق طرختدا از   حکمتت و  علم به که یانسان ینچن یک. شودیم کاملو  آموزدیم

 یتن ا فقتط بشتر   یزنتدگ  یختارو در  است یحسناسماء  یاو  اعظم اسم ،شدهمجهز  یتترب

 چنانرا  یزیچهر  .اندشده شناخته یحسنو اسماء  اعظم اسم عنوان به معصومنفر  چهارده

 کته  کننتد یمت  ادارهو  یتترببشر را  چنانو  تواندیمو  داندیمخدا  که توانندیمو  دانندیم

 کته  شده نقل اسالم یهعل صادق اماماز  یکاف کتابدر  یثحد. لذا کندیم ادارهو  یتتربخدا 

َّ : »فرمودند یشانا
 
ََّّضو َّّف ََّّهللا َّ نمَّا

 
و  عتالم  خلقتت  ۀادارو  یریتمدخدا امر  یعنی ،«265مرال ََّّاین َّل َّا

ثمتر   بهو  پروراندیمرا  زراعت که یدهقانمانند  که یمهستما  .استکردهما واگذار  بهرا  آدم

ختدا   یفتۀ خل یقتاًحق ائمه پس. یمبرسان یبهشت یزندگ بهتا  پروانیمیمرا  یتبشر .رساندیم

 یادن. در کردهواگذار  هاآن به آخرتو  یادن تکامل یانتهارا تا  هاانسان ۀادارهستند. خداوند 

 کته  کننتد یم یگیریپو  آورندیموجود بهرا  یحوادثهستند.  یتتربو  یمتعلمظهر و مصدر 

ختدا   حکومتمظهر  هم آخرتو در  شودیم یقحقا به هاآن یآشنائو  هاانسان یتترب عامل
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 کتل ختدا.   یریتمتد  یعنتی  هتا آن یریتمدخدا و  حکومت یعنی هاآن حکومتهستند. 

قترار   هتا آن حکومتت  یتره داو در  شتوند یمت  زنده مرتبهدو  قائم یامقتا  آدماز  یقخال

و  کننتد یمصادر  بهشت بهرا  بهشت اهل شدن یبهشت حکم کههستند  هاآن. گیرندیم

متوال   یفتعرلذا در  کنند.صادر می را جهنم اهل شدن یجهنم حکم کههستند  هاآنهم

َّق َّ : »اندگفته السالم یهعل  آن دستت ه ب جهنمو  بهشت یمتقس یعنی ،«266اِالنمََّّو ََّّة َّنمَّال ََّّیَُّست 

 حکومتت و  حکتم از  یبرداربهرهاز نظر  هاآن حکومت شعاعدر  مردم پس. استبزرگوار 

 واقعته  ۀستور را در  یماتتقس یناخداوند  که چنان. شوندیم یمتقس قسم سه به ،هاآن

 .کندیم یانب

 حتق  بته  یشگترا  که یکسان دوم. یماناو  عقل یرمسخدا در  یسوبه یشتازانپ اول 

و  یلتفضت  خطاز  که سوم یفۀطاو  یمین اصحاب عنوان به اندیافتهن سرعت چهگر  ،دارند

 رابطته  ینهمت انتد و در  شده خوانده شمال اصحاب عنوان به ،اندقهقراء رفته به یتانسان

و  کننتد یم استفاده ائمهاز عفو خدا و  که ندایمین اصحاب یکسان چه که شودیم روشن

 آناز  تواننتد ینمت و  یستندن ائمهبا عفو خدا و  متناسب کهند اشمال اصحاب یکسان چه

 کرمو  لطف یۀسادر  کههستند  ائمهخدا و  اول ۀدرج محبوب یکسان چهو  کنند استفاده

 .  کنندیم استفاده هاآن

 ،ختدا هستتند   اعظمخدا و اسماء  خلفایالسالمیهمعلاطهار  ائمه که رابطه ینهمدر  

 یوقتت  کننتد یم یالخ مردم. شودیم روشن زمان امام یامقبعد از  هاآن حکومت یفیتک

 یتائی دن وستائل  ینهمت بتا   ،کشتتار و  قتلو  جنگ یقطراز  شودیمظاهر  زمان امام که

 هتا امتام اگر  که دانندینم. گیردیمقرار  یتحاکم مقامو در  آوردیم دسته برا  حکومت

 ۀهمت از  فکنند یداپ یتحاکم یرتزوزر و زور و  یقطراز  یگرد حاکمانمانند  خواستندیم

 یتع تطمو  یتد تهد یتۀ پابر  یحکومت خواهندینم هاآن یول ؛بهتر و باالتر بودند هاقدرت

 ؛ترساندنرا با  یاعدهو  کنند جذبو  جلبخود  به دادن پولرا با  یاعدهآورند.  وجودبه

را  هتا آن متردم . یرنتد بگقترار   یتحاکم مقامدر  یآزادو  علم یرمساز  خواهندیم بلکه

 سعادتو  یخوشبخت به یدنرس یبرا. ینندبب هاآن اطاعتخود را در  سعادتبشناسند و 
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معاشر الناس ، إن  ) صلي اهلل عليه وآله ( : قال رسول اهلل، 390خصال ، شيخ صدوق ، ص  ؛83مالي شيخ صدوق ص ا
 عليا قسيم النار ، ال يدخل النار ولي له ، وال ينجو منها عدو له ، إنه قسيم الجنة ، ال يدخلها عدو له ، وال يزحزح عنها ولي له

. 

نت قسيم الجنة والنار ، ال يدخل قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وآله لعلي عليه السالم : ... يا علي أ، 213ص  ،امالي شيخ مفيد

 . الجنة إال من عرفك وعرفته ، وال يدخل النار إال من أنكرک وأنكرته

 



 

 

 قبتول  شتدن  یمتستل و  شدن یتهدا ینارا با  هاآن منتشوند و  هاآن یمتسل آزادانهخود 

َّل َّع ََّّون َّن َّمَُّی َّ» : فرمایدیم قرآن. خداوند در کنند ُکََّّلقَُّواَّمَُّسل َّأ َّ نأ ََّّیک  م  سا ال 
 
َّا م َّت ُمن  واَّع  َّ  َّهللاََُّّب  ل ََّّ،لم

 قبولرا  اسالم که گذارندیم منتسر تو  هاعرب ینا یعنی ،« 267ان َّی َّال َّل ََّّکَُّاد َّه ََّّنأ ََّّیُکَّل َّع ََّّن َّمَُّی ََّّهللاَُّ

 یتهتدا  یزنتدگ  درستت  راه بهشما را  کهدارد  منتبگو خدا بر شما  هاآن به .اندکرده قبول

 یبهشتت ، یجهنمت  یهتا انستان  آن یرمسدر  که است گذاشتهشما  یاراختدر  یمکتب. کرده

 .دارد الزم مهلتت و  متدت  ،یآزادو  علم یرمساز  هاآن حکومت قبول پس. شوندیم ساخته

 یبترا  ،قتائم  یامقتا  آدم هبوطهر نفر و از  یبرا ،مرگاز تولد تا  یائیدن یزندگ ینادر  .دارد

و  دهتد یمت  آمتوزش  هایتمحرومو  ابتالئاتو  حواد  یرمسرا از  هاانسانخداوند  ،بشر کل

مظتاهر   ینهمچنت و  فهمدیم باطلو  حق کاردر آخر  یانسانهر  ،یزندگ دوران ینادر  الاقل

از  کتاش  یا کته  شودیم یداپ یآرزوئ وجودشدر  مرگ هنگام. شناسدیم همرا  باطلو  حق

. اوستت  آخترت  یهسترما آرزو  ینهمت . نمتودم یم مخالف کفار. با کردمیم اطاعت یامبرانپ

 ،یطمحت آن  کته  آوردیمت  وجودبه یتبشر یبراصددرصد آزاد  یطیمح مرگخداوند بعد از 

 هتم را  باطتل و  حتق  اهلو  باطلو  حق راهتا  اندکرده یداپ یادندر  که است یآرزوهائ اساس

 استتفاده بشتر   یآگتاه و  علتم  ینهماز  زمان امامشوند.  ملحق هاآن به آزادانهبشناسند و 

 یتا دندر  کته  یآرزوهائ اساسبتوانند بر  که آوردیم وجودبه مردم یبرا یآزاد یطمح کندیم

از  متردم  نجتات  عامتل  ،یشناسحق پناهو آرزو در  یدامشوند.  ملحق حق اهل بهاند داشته

انتد و  شتده  کفتار  اطاعت بهمجبور  یادندر  چهگر  .است آخرت یزندگدر  هایبتمصبالها و 

 کتل  یبرا زمان امام یامقبا  یآزاد ینا یکنول ،شوند ملحق حق اهل به کهاند نداشته یآزاد

خدا «  یکونیف کن»  ۀاراد یۀپاو بر  ینیتکو یتوال اساسبر  حضرت آن. شودیم فراهمبشر 

و  هاآن فکر. او بر اوست یاراختدر  مخلوقات ۀهم جانو  یعتطب جان یعنی کندیم حکومت

 .کنتد یمت  کاراو  ۀاراد به یعتطب عوامل یتمامدارد.  یتحاکم هاانسان ۀارادو  هاانسان یتن

دستتور   ینزمت از  یاقطعته  بته  یاو  کندیم متوقفخود  حرکترا در  ینزم ۀکراگر بخواهد 

بترود. اعضتا و    یگتری د یجتا  بهو نگذارد  کند حبس خودش یجارا در  کافر فالن دهدیم

 امام یاراخت بهباشد  خودشان یاراخت به آنکهاز  یشپ هاانسان یپاو  دست و هاانسان جوارح

 چتراغ ماننتد   هتا انسانو  یواناتحو  نباداتو  جماداتاز  عالم موجودات یتمام. است زمان

در  ،باشد یاتحو  حرکت یروین همان که وجودشان برقهستند.  یبرق آالت ینماشو  هابرق

ماننتد   یعتت طب عوامتل و  یعتت طببتر   یتشتان حاکم. است عج زمان امامخدا و  یول یاراخت

 یاو  کنندیم زندهرا بخواهند  انسان هایلیونم ،واحد آندر  که است متعالخداوند  یتحاکم
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 یرمست از  ،انتد خدا داشتته  یاءاولو  یاءانب که یمعجزات. گیرندیمرا  جانشاناگر بخواهند 

 کنار دهدیم فرمان یادر یهاآب به یموس حضرت .است شده واقع ینیتکو یتوال ینهم

ختود را عبتور    امت ،کندیمباز  یائیدر یهانایابخخدا  ۀارادبا  .کنندعبور باز  راه ،بروند

 شتده  یمتالشت  کته  یامرده به یسیع حضرت یاو  کندیم غرقخود را  دشمنو  دهدیم

 یلیتارد م یلیاردهتا م ،واحتد  آندر  .برگردد یزندگ بهو  کند حرکت دهدیم فرمان ،است

 یمتالش ۀمردو  شودیم یبترک یکدیگربا  شده زنده یخونو  گوشتو  یعصب یهاسلول

 گردد.یبرم یزندگ به شده

بتاقر   اماملذا  .استاطهار  ائمهو  زمان امام یاراختدر  کامل طوربه ینیتکو یتوال ینا 

َّح  »  یتۀ آ یرتفست در  العقتول  تحف کتابدر  که یثیحد طبق السالم یهعل َّرُبَّال  َّع َّض  ت ََّّیتم

ِ َّوز َّأ َّ  یتل تعط ینزمت  ۀکتر در  مترض و  مترگ و  جنگظهور  محض به ،فرمایدیم«  268اه  ا

ختود   یقتدم  یکاو را در  کهافراد بشر  یتمام دعوت اعالمو  یسخنران یکو با  شودیم

أ من اَّ گوینتد یمت  همته  شتوند یم یمتسل شنوندیماو را  سخنانخود  زبان بهو  بینندیم

 ،اندخود را ساخته یادندر  که یتیواقعو  یقتحق یۀپارا بر  هاانسان حضرت یکنول. 269أ منا

و  قتدرت  آن ینتۀ زمدر  یراز ؛270شودیم بستهاو  زماندر  توبه باب .کندیمرد  یاو  قبول

 گوینتد یمت  طمتع و  ترس یلدل به هاانسان ،شودیمظاهر  حضرت آناز  که برکتو  یرخ

در برابتر   کته  استت  یته معاوو  یانابوسف ۀتوب هاآن ۀتوب. معرفتو  یمانا یلدل به نهآمنا 

لتذا   .باشند داشتهخدا  یندخدا و  به یمعرفت ینکها نهاند شده یمتسل اکرم رسول قدرت

 یکسهر  ،خداست علم کهخود  علم یۀپا. بر آوردیم وجودبه یجهان یۀتصفابتدا  حضرت

و  شناستد یمت را  یدهرسو  نارس هاییوهم که یباغبانمانند  ؛شناسدیمرا از خود او بهتر 

در  کفتار . پتذیرد یمت و  شناستد یمت را  کتافر و  متؤمن  یهاانسان هم حضرت، چیندیم

 یتن ا بته  نته  .مانتد ینمت  یباق یارشاناختدر  یآب شربت .گیرندیمقرار  مطلق یتمحروم

 یضتی مرمانند  بلکه ،کنند استفاده یگرد یغذاهااز  یابخورند  آبنگذارد  امام که یفیتک

 ختوردن با  توانندینم هاآن. شوندیم محرومخدا  یهانعمت یتمام. از مرض غلبه یهپابر 
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و لن تضع الحرب أوزارها حتي تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس » ،  10ص  ،3؛ اصول کافی، ج 107، 73ج 
 « خيرا هاآنلم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إيم هاآنمن مغربها آمن الناس کلهم في ذلك اليوم ، فيومئذ ال ينفع نفسا إيم

 

يوم يأتي ، امام باقر و امام صادق ع: 404، ص 7عالمه طباطبايي، الميزان، ج  ؛ 128، ص 2تفسير العياشي، ج  -270 

 هابعض ءايت ربك ال ينفع نفسا ايمآن
ثم ترفع الدابه رأسها فيراها من بين الخافقين باذن اهلل جل ، امیر المؤمنین ع: 554و  552شيخ صدوق، کمال الدين، ص 

ها لم تكن الينفع نفسا إيمآن»د ذلك ترفع التوبه فال توبه تقبل و ال عمل يرفع وجالله و ذلك بعد طلوع الشمس من مغربها فعن
 « ها خيراءامنت من قبل أو کسبت في ايمآن



 

 

آورد.  وجتود بته  هتا آن راهسر  یموانع زمان امام ینکها نه کنند برطرفخود را  یتشنگ ،آب

بته   ،انتد بترده  آخرت بهخود  همراه به یادناز  که یهائعذاب تمرکزخدا و  یهانعمت یمتحر

 مخصتوص  کته  یهتائ نعمتت از  یواناتح که چنانآن. شودیم واقع یعیطبو  ینیتکو صورت

 است انسان مال که یباتیطاز  توانندینم ،خود خلقت یۀپاو بر  اندشده محروم ستهاانسان

و  هتا یدنیآشتام از  یمزاجت و  یعتی طبطتور   بته  یفیتک ینهم به کفار .کنند استفاده است

 زنتده انتد  بترده  آخترت  بته خود  همراه یادناز  که یهائعذابو  شوندیم محروم هایخوردن

 هم یهائعذاب. یستن عالج قابل که کندیم یداپ تمرکز وجودشاندر  هامرض آنو  شوندیم

گردد و یبرم هاآنخود  به ینمظلوماند از انداخته ینمظلومو  ینمؤمن جان به یادندر  که هم

 اندیدهسوزانخدا را  بندگان آنبا  که یاهسته یرغو  یاهسته یهاآتش جملهگردد و از یبرم

 عتذاب ، گیترد یمت قترار   حرارت درجههزارها  یطشرادر  وجودشان .گرددیبرم خودشان به

در وجتود   ،کنتد یمت  یفتعررا  جهنم که قرآن یاتآ تمام. یستن یخبر مرگو از  کشندیم

 کته  یافاصتله مانند  ؛شودیم یداپ یوجود فاصله یمانا اهلو  هاآن ینب .است متمرکز هاآن

 ،باشند کامل انساناگر  بهشت اهل طرف آن. از است کرده یداپنمرود  آتشبا  یلخل یمابراه

 یشتان دعاباشتند   یدهنرست  کمتال  بته و اگر  شوندیمخدا  یکونیف کنو  یآن ۀاراد بهمجهز 

 بته  یتائی دن یعیطب یعصناو  یانسان یعصنا. گیردیمقرار  یارشاناختو در  شودیم مستجاب

و  یالهت  علم بهمجهز  یانسان. هر افتدیم کار به یاعجازو  یاراد یعصنا، شودیم معطل یکل

 یامق پسباشد  یعتطب عوامل به محکوم ینکها نه است کائناتبر  حاکم .شودیم یاله قدرت

 .  آخرت یزندگاو  یزندگو  است یامتق حضرت آن

                      

   : یختار یهاانسان ترینیشق بهنفر  سه یفتعر

 

و  الستالم  یهعل منینیرالمؤام قاتل یفتعر ،شده یادآوریدعا  ینادر  که یجمالتاز  یکی 

 صتالح  برکتت شتر با هاآناز  یکی کهدو نفر  ینا. است صالح ۀناق ۀکشنداو با  کامل شباهت

 یختتار  یهتا انستان  تترین یشتق  ،را الستالم  یهعلموال  یگریدو  یدهرسان قتل بهرا  یغمبرپ

و  انتد کرده محروم یائیدن یمعنوو  یماد برکاتاز  همرا  مردم یقتاًحق یراز ؛اندشده شناخته

 برکتات  به هاآن دانشو  علم ،دو نفر ینا شقاوت یلدال. یآخرت یمعنوو  یماد برکاتاز  هم

. خداونتد در  ع یتان متق یموال هم یگریدو  صالح ۀناق یکی که است مقتولدو  ینا یوجود

َّ : »فرمایدیم .کندیم مطرحافراد   ترینیشقبه عنوان  را صالح ۀناق ۀکشند  ،شمس ۀسور
 
َّذ َّا



 

 

 صالح ۀناقتا برود  کردندافراد خود را مأمور  ترینیشق صالح قوم یعنی ،« 271ااه َّشق َّأ ََّّث َّع َّب َّانَّ

 ینگاه ،یفهشر ۀسور ینا خواندنبا  اکرم یغمبرپ که استبرساند. ظاهراً مشهور  قتل بهرا 

افراد  ترینیشق که یدفهم یهآ یناشد. از  یجار اشکش و نمود  یطالباب ابن یعلموال  به

 شتقاوت  یلدلبرساند.  قتل بهرا  بابرکت صالح انسان ینا که کنندیم یداپ یتمأمور امت

اوالً بتا   صتالح  ۀناقت . است مقتولدو  ینا یوجود برکات به هاآن کامل یآگاهدو نفر  ینا

 مردم یاراختمتولد شود و در  یادن یشترهااز  کهنبود  یشتر ،بود شدهظاهر  یاله ۀمعجز

از  بتده  فرمتان  یهستخدا  یغمبرپتو اگر  کهگفتند  یغمبرپ صالح به صالح قوم. یردگقرار 

متا   بته باشد و  همراهش هم اشبچه .ظاهر شود یشتر هستما  یروبرو که یکوه ینهم

و  کترد  قبتول  یغمبتر پ صالح. یمکن استفادهشتر  آن یرشاز  یمبتوانبدهد و ما  یرش مردم

دعتا   بته  دستت  .حاضر نمتود  کوه ۀدامنرا در  یتجمع .است آسان من یخدا یبرا گفت

 هتم  متن و  یختدائ تا بدانند تو  کن تمام مردم یناخود را بر  حجت ،خدا یا که برداشت

 کتوه  ،یبیعج یصداها یدایشپبا  که کردند مشاهده مردم حال ینادر  .هستمتو  یغمبرپ

 بته  هتم  اشبچته  .آمد یرونبشد و شتر  یداپشتر  ۀکلو  سر ،کوه داخلشد و از  شکافته

 آوردندیمخود را  یهاظرف مردم. شدیم یجارمانند نهر از پستانش  هم یرشو  دنبالش

شتما   متال روز  یتک  ،نهتر  ینا آب که گفت هاآن به یغمبرپ صالح .کردندیم یرشپر از  و

 چته آنبرابتر   کته شتر باشد  مال همروز  یکو  یگرد یاجاتاحتو  یکشاورز یبرا ،باشد

 مصرفاو  ۀعلوف یبرا آب یۀبقو  دهدیم یلتحورا  یرش مشتقاتو  یرششما  به آشامدیم

 شود. 

بتود   فتراوان قدر آن یاتلبن .کردندیم استفاده برکتشتر با ینااز  مردم یادیز مدت 

 کردند مشاهده که قوم سران یکنول ؛نداشتند یاجاحت یگوسفندگاو و   یرش به یگرد که

و از او  انتد کترده  یتدا پ عالقته او  به مردمو  شده یغمبرپبازار  رواج یۀما بابرکتشتر  ینا

 یتاج احت ،گیرنتد یم ینان ۀلقمرا در برابر  هاآن جان که یرؤسائ ینا بهو  کنندیم اطاعت

 یتحاکم مقامدر  یغمبرپ و شده کساداستثمارگر  یرؤسابازار  که کردند مشاهده ندارند.

 یتۀ ما کته را  بابرکتت شتر  ینا ،است شده یمتقهر  بهگرفتند  یمتصم .است گرفتهقرار 

 آب مشتغول شتر  کهیحالدر  کردند آمادهرا  یمردببرند.  ینباز  است یغمبرپبازار  رواج

از  .کترد را  کتار  ینهماو  .بکشدرا  یوانح آنو  کند قطع را یشپاو  دست ،است خوردن

 گوشتت  بته  یتاج احتباز  که مردم .افتاد ینزم بهشتر  .نمود قطعرا  یوانح یپاسر  پشت

از  کته  یگوشتت  قطعته نمودنتد و بتا    قطعه قطعه ،یختندر یوانح آنسر  ،داشتند یوانح
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 لطف .اندداده دسترا از  یبابرکت ثروت چهشدند و ندانستند  خوشحال ،بودند گرفته یوانح

 یتن ا ۀبچت  .شتده  ستلب  هاآناو از  مستجاب یدعاو  یغمبرپ لطف .شده سلب هاآنخدا از 

 ییگتو  که یدنکش نعره به کرد شروعو  یکوه یباال یددو ،یدد کشتهمادر خود را  که یوانح

 نعمتت  یک کهرا  یاله یتآ ینا که اکنون گفت هاآن به یغمبرپ. کردیم ناله مادرش فراغدر 

 ،یدندار مهلت یشتربروز  شبانه سه .کندیم غضبخداوند بر شما  ،یدبرد ینببود از  یبابرکت

 .شودیمزرد  بدنتانو  صورت رنگ اولروز  .یدبرگرد اطاعت یرۀدا بهو  یدکن توبه ینکهامگر 

اگتر   .یدکن توبه یدشا ،است یجدخدا  یدبدانتا  شودیم سرخ صورتتانو  بدن رنگ دومروز 

 که یکسانمگر  .شویدیم سقطو  گرددیم یاهس بدنتانو  صورت رنگ سومروز  یدنکرد توبه

َّواُع  مَّم َّت ََّّال َّق  ف َّ : »فرمایدیم یغمبرپ صالح قولباشند. خداوند از  آوردهاو  یغمبرپخدا و  به یمانا

َّ ِ َّد ََِّّف  َّث ََّّکَُّا َّل َّذ ََّّم َّایمَّأ ََّّة َّث َّال  َّکذَُّم ََّّیَُّغ ََّّعد َّو ََّّک   .یددار مهلتخود  یزندگروز در  سه فقط یعنی ،«272َّوب 

 .بتود  دادهخدا خبر  یغمبرپ کهشد  چنان. شویدیم واصل جهنم بهو  میریدیمشما  همهبعد 

 یبترا  .شناختهو  دانسته که صالح ۀناق ۀکشندمخصوصاً  ،شدند عذاب به محکوم هاآن ۀهم

 یتتابلو و  کترد  یمتال پارا  یالهت  بزرگ نعمت آن ،ندک یلتعطرا  یغمبرپ دعوتو  یند ینکها

و  یآگاهو  علمبا  که یمردم ،یفیتک ینهم بهبرد.  ینبخدا را از  عظمتخدا و  یند یشگرنما

 یتت اذرا  حتق  اهتل و  کننتد یمت  یتل تعطرا  حتق  ۀکلم ،یشناسباطلو  حقو شعور  عقلبا 

ختدا   جانباز  یتشانمحکوم ،آورندیم کار یرورا  باطل اهلو  باطلو  کشندیمو  نمایندیم

متوال   داستتان . کنتد یمت  محاصتره  عتذاب  یرۀدارا در  هاآنو خداوند  کندیم یداپ یتقطع

او  ،حضرت آن یوجود برکات به کامل یآگاهو  علمبا  که یامتبا  ارتباطدر  هم منینیرالمؤام

 یالهت  یتت آ کهرا  بابرکتشتر  آن کهبودند  یمردم همانمانند  درست ،یدندرسان قتل بهرا 

 بردند. ینببود از 

 صرفو  اکرم یغمبرپ مخصوص سفارشاتنظر از  صرف ،خدا رسولبعد از  هم یغمبرپ امت 

 همته  آنو  داشتت ختدا   یتن د یجتروو  اسالمدر رشد  السالم یهعلموال  که یاسابقهنظر از 

ختدا   یهتا حجتت  هاآن که کرد یمعرفخود را  یتب اهل خم یرغدمخصوصاً در  اکرم یغمبرپ

شتما   به فراوان متعالخداوند  یمعنوو  یماد برکات هاآن اطاعتو  یترضا یرمساز  ،هستند

 یتن ا یتمتام بتا   ،رساندیم یبهشت یزندگ بهشما را  زحمتو  رنج بدون آرام آرامو  رسدیم

او و  یتت مظلومختود داشتتند و مخصوصتاً     خاطرهاز موال در  که یخوب سوابقو  سفارشات

 وقتت هتر   کهبودند  شناخته خالفت مقام ینغاصب یلۀوسبه اکرم یغمبرپرا بعد از  همسرش

متوال   بته  پناهنتده  ،دانستندینمرا  آن حل راهو  شدندیمگرفتار  یاحادثهدر  مسلمان امت
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 حتالل  عنتوان  بته بزرگتوار   آن کته  یجائتا  ،کردیم یتهدارا  هاآن حضرتو  شدندیم

 شتده گرفتار  دوم یفۀخل که یاحادثهدر برابر هفتاد  مرتبههفتاد  .شد شناخته مشکالت

یَّع ََّّل ََّّول َّ» بود  گفته ،بود داده نجاتشبود و موال  َّل َّه ل ََّّل  و  کردیم اعتراف خودش«  273رُع  َّک 

 ابتوبکر و  نرسد یعل دامن به دستم که یدآ یشپ یاحادثه نکندخدا  گفتیم یگرد یجائ

در مستند   الستالم  یته عل یعلت  بودنبا  ینکهااز  کردیم یخواه معذرتمنبر  یروبارها 

» : گفتت منبر  یرو مرتبه ینچند که استمشهور  اسالم یختار. در است نشسته خالفت

َّیلَُّق َّأ َّ َّیلَُّق َّأ ََّّوین  یَّع ََّّو ََّّکَُّی َّب  َّ سُتَّل ََّّوین   .باشتم شما  یرام که ینااز  یددار معافمرا  یعنی ،«274یُکَّف ََّّل 

 یته عل. متوال  هستشما  یانمدر  السالم یهعل یعل که یزمانتا  یستمن هاآدم ینبهتر من

از  حضترت  آن یته گالو  یتشتکا  بته مشعر  که یهشقشق به معروف ۀخطبدر  هم السالم

ََّّاه یلَُّق َّس ت  َّی ََّّو َُّه َّیامنبََّّیاته : »فرمود ،اندبزرگوار آورده آنسر  مردم که است یهائ یبتمص َِّف 

ََّّ  َّات َّی َّح َّ
 
َّاَّه َّد َّق َّع َّ ذا قبتول    از بتود  زنتده  یوقت خودش که یابوبکر یعنی ،« 275  َّات  ف َّو ََّّعد َّب ََّّر َّخ َّل 

و در  نوشت دوم یفۀخل نامه برا  خالفت ۀنام مردن هنگام ،کردمی یخواه معذرت خالفت

 شده له عثمان ستمو  ظلم ۀچکم یرزو مخصوصاً  ثالثه یخلفا ۀچکم یرز ،مردم که یزمان

ماننتد   یجمعت  دسته ،آشنا بودند حضرت آن لواحقو  سوابق به که یمردم یتمام ،بودند

 .منینیرالمؤام خانهآمدند در  یکنواختو  کشتندرا  یاقتلیب ظالم یفۀخل ،کنیانبن یلس

 السالم یهعلموال  ۀخاندر  بروند. چوپان پناه بهو  کنندفرار  گرگاز  که یگوسفندانمانند 

َّالّض بعَّکعر َّعلَّینثالون : »فرمایدیم ،کندیم یفتعر حضرت هاآن اجتماعاز  .جمع شدند

 من طرف به کفتار گردن پشت انبوه یموهامانند  مردم یعنی، «276الس تنانَّیطاءَّانَّخفت

و  دست یرز ینحسن ،من پسرانشد  یکنزد که حدت و شدتبا  چنانآن .آوردند هجوم

 .یمکن یعتبتا با تو  بدهرا  دستت یعل یا کهو تمنا  خواهش همه .شوند یدهکوب هاآن یپا

 کته ) خالفتت  قبتول از  کتردم  یخواه معذرت چههر  .یستن مقام ینا یقال یکسجز تو 

. پتذیریم ینمت را  یکست جز تتو   نه که کردندیماصرار  ،مرا ندارند( عدالت تحمل دانمیم

 واجتب  متذهب  دانشتمندان خداوند بر علما و  یراز ؛نداشتم خالفت قبولجز ه ب یاچاره

 یعتببستاند.  ظالمرا از  مظلومداد  و کند یامق ،کردند یاریاو را  مردماگر  که است کرده

 یهابرنامه بهمشعر  کهرا  خطبه یناول. نشستمخدا  رسولو در منبر  کردم قبولرا  هاآن
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 یننتد بب نکردنتد صبر  همروز  شبانه یک الاقل یاهاحیب یکنول ،کردم یرادابود  من حکومت

 یتت رعارا  عتدالت و  حتق  که دانستندیم. هستم هاآن خدمتو در  کنمیم حکومت چگونه

 متن بتا   مخالفتت  یبنتا  .پتذیرم یمت دارنتد   که یقتیحقو  هاارزشرا از نظر  مردمو  کنمیم

 منو بر  شکستند یعتببودند،  یشهعاو  یرزبو  طلحه هاآن رأسدر  که یفهطا یکگذاشتند. 

و  کردندآغاز  یمختارو خود ییخودرأ ،بودند یهام یبنو  یهمعاو که دوم یفۀطا. یدندشور من

 متن از  یتیمعصت و  گنتاه  ینکها بدون سوم یفۀطازدند و ر باز س من خالفت قبولو از  کردند

 متن شدند و بتر   خارج من یتوال یرۀدا، از کنندمشاهده  عدالتو  یتقوضد  یعمل یا ینندبب

 منتافق دو نفتر   الخرهباو  ینمارقو  ینقاسط - ینناکث .شدند یمتقس دسته سه به. یدندشور

 ،یعلت  لشتکر در  یسقت  بن اشعث نامه ب یگریدو  عمرعاص نامه ب یهمعاو لشکردر  یکی که

را بهتتر   یهمعاو یعنی، یعل دشمنو  زدندیم کهناروا  یهاتهمتخود و با  یغاتتبلبا  یانهمخف

 قتتل متأمور   یگتر دو  یهمعاو قتلمأمور  هاآناز  یکی .نفر شدند سه قتل ۀآماد ،دانستندیم

 وستائط را با  هایترورچ خودش عمرعاص چونموعود  شب. امام قتلمأمور  سومو  عمرعاص

 جماعتت نمتاز   کته  نرفتت مسجد  به ،نفر باشند سه ینا قتل آماده کهبود  کرده ی تبل یگرد

 یترورچت  یک که نداشتخبر  یهمعاو یکنول .خود فرستاد یجارا  یمصر یقاض یک .بخواند

او مقتدر   شهادت که دانستیمصبر بود و  بهمأمور  که هم السالم یهعلموال  .اوست ینکمدر 

 یترون بختود   یتت وال یترۀ دااز  ،شناختیم ینکهاخود را با  قاتلظاهر بود و  بهمأمور  ،شده

 ،شناستی یمت ختود را   قاتتل  ینکته اچترا بتا    کردندیم یشنهادپ حضرت به یگاه. کردینم

اگتر   .یستن یزجا یتجنااز  قبل قصاص ،فرمود حضرت ؟کنیینماز خود دور  یاو  کشیینم

 ینا الخرهباو  آیدیم حساب به یتجنااز  قبل قصاص ،برسانم قتل به یا کنماو را از خود دور 

 الستالم  یته عل امامو  کردیم یزندگ خالفت دوراندر  السالم یهعلموال  ۀسفرسر  که یاحیب

 برکتات  بته  کامتل  یشناسائ ینکهابا  الخرهبا ،رسانیدیماو  به مرتب ،المال یتباو را از  حق

 یتیجنتا  چه دانستیمو  یدرسان شهادت بهبزرگوار را  آن ،داشت السالم یهعلموال  یوجود

 ،قاتلدو نفر  ینا پساند. ساخته محروم یاله بزرگ نعمت آنرا از  یتبشر چگونهو  اندکرده

 یالهت عفتو   مستحق یاذره کهخود نبودند  مقتول یتحقان به جاهلخود و  یتجنا به جاهل

 بته  کامتل  یآگاهو  یشناسائ ینهم یلدل بهآمدند.  حساببه  یختارافراد  ترینیشق .باشند

 .نداشتتند  یرنظ شقاوتدر  یعنی ؛شدند شناخته یتبشر یاشقا ،مقتول یتمظلومو  یتحقان

 آتش یناو  اندازدیم راهرا  الزمانآخر  یاهسته جنگ که همرا  یانسان آن قرآنخداوند در 

َّاُب َّنمَّج َّ  َّی َّ و َّ» : فرمایدیم یاعل ۀسوردر  .است شناختهافراد بشر  یاشقا ،کندیم روشنرا  بزرگ



 

 

َّی ََّّیاّلم ََّّ،یشق َّال َّ ِ َّالنمََّّصل   آتتش  یتن ا الزمتان  ینآختر فترد   ترینیشق یعنی ،« 277ی  َّالکََُّّا

 آتتش . کشاندیم آتش یرۀدا بهرا  گناهیب انسانهزار  هزارانو  کندیم روشنرا  تربزرگ

 .شتوند یمور شعله یزمهو  نفتبا  که یمعمول یهاآتش. است یمعمول آتشاز  یرغ یکبر

 یبرا الزمانآخر  کفار که یهائآتش یکنول ؛است یکنواختو  یکجور .ندارد یصغر یکبر

و  یوستط  آتتش  ،یاولت  آتشدارد.  یکبر یصغر ،کنندیم روشنخدا  بندگان زدن آتش

 .یکبر آتش

                            

 : یکبر و یوسط یکبر ۀگان سه یهاآتش

 

 یگتر د یزهتای چو  ینبنتز و  یتزم هو  نفت امثال یمعمول یهاآتش ینهم یاول آتش  

 . است

ور شتعله  موشتک بتا   کته  یانفجار یهاآتش است. هاینااز  ترخطرنا  یوسط آتش 

َّه اأ ن»: فرمایتد یم ،کندیم یفتعر اییهآ یکدر  همرا  یاندازموشکو خداوند  شوندیم

مَّک  ََّّ،رص َّلق َّاک ََِّّ َّش  َّب ََّّیرم َّت َّ و  یتت  ان یموادتمانند  یانفجار یهاآتش یعنی، « 278فر َُّص َّت َّال ََّج  ََّّ َُّن

شهرها  یسوهب هاموشکصورت  به یهائجرقه ،یانفجار یهاآتش. یلقب ینااز  یزهائیچ

 یکتدیگر  یفرد ،مانند شتران زرد .است ساختمان یک یاقصر  یک ۀانداز به که پراندیم

 .استها شراره همان ،کنندیمشهرها رها  یسوبه که یهائموشک .شوندیم یکشل

 کته  کفتار ختود   کته  است یاهسته یهاآتش ،کندیمرا نابود  یادن که یکبر آتشو  

را  یتا دن هتم  هاآتش ینا .ترسندیمها آتش ینااز  خودشان ،اندساخته یهائآتش ینچن

و  یتد کنرا نتابود   یاهستته  یهابمب ینا که زنندیمداد  عالم اهل تمام. کندیم محاصره

در  یتقتو و  یمتان ا یاذره کته  هتا انسان ترینیشق یکنول ،یدبراندازرا  یلعنت جنگ ینا

را  آتتش  یتن اعاقبتت   ،هستتند  یفرار قرآنو  اسالماز  یشترب همهاز  ،یستن وجودشان

را  یاهستته  آتتش  که هم یکس. دهندیم خاتمه یائیدن یزندگ ینا بهو  کنندیم روشن

ختود   یتت جنا بته  جاهتل  .کندیمرا نابود  یزچ همه آتش ینا که داندیم کندیم روشن

 هستند.  یتبشرافراد  ترینیشق ،نفر سه ینا پس .یستن

 کته  است یعواملعاشورا و  ۀحادث یدایشپ ،است بحث ینا به مربوط که سوم مطلب 

 اول. شودیم واقع بحثمورد  جهتعاشورا از چند  ۀحادث .آوردیم وجودبهرا  حادثه ینا
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متری(،  دوازده هاید )موشكکنمی شما پرتاب قصر به طرف هایی مانند يكشراره، 33و  32سوره مرسالت،  -278 

 .شوندشما قطار می زرد به طرف مانند شتران



 

 

 دانندیمصددرصد  ینکهابا  اکرم یغمبرپ شخص یا والسالم یهمعلاطهار  ائمه که جهت ینااز 

 یتن ااز  تواننتد یمت خود  یاعجاز یاله یهاقدرتو از نظر  شودیم واقع یاحادثه ینچن یک

ختود و   یتت موفق یتمتام و  کننتد یم استقبال حادثه ینااز   چگونه ،کنند یریجلوگ حادثه

 حادثه ینا یسوهب ترتمام چههر  شوقو  ذوقو با  دانندیم حادثه ینهم یرمسرا در  یتبشر

در  هم متعالاند و خداوند خبر داده خودشان که شودیم چنان هم عاقبتو  کنندیم حرکت

اطهتار   ائمته  استتقبال  یته توجدر  دانشتمندان  اکثرلذا  .دادهخبر  حادثه ینااز  قرآن یاتآ

 ،دارنتد  آن حدو  به یعلمو  یقطع یقینصدردرصد  ینکهابا  ،هاحادثه ینا ازالسالم یهمعل

 یتا باشتد و   قتتل  صورتبه ،خودشان مرگاز  یفیتک ینا به ائمهچرا مثالً  کهاند عاجز مانده

و  مترگ  یناها ندارند و حادثه ینا به یآگاه یدبگو یکساگر  ؟!کنندیم استقبال ،یتمسموم

 یعلمت  یتوضتع با  مطابقت یدهعق ینا ،شوندیم یرغافلگو  افتدیم اتفاق هاآن یبراها قتل

َّلوَُّس  » مشتهور   یثحتد در  الستالم  یته عل منینیرالمتؤ اماطهار ندارد. متوال   ائمه َّنأ ََّّب ل َّق ََّّین 

َّدَُّفق  ت َّ  ،باشتد  یکلت  یتا  یجزئت  یاحادثهاز هر  یامتقتا روز  ساعت ینهماز  گویدیم«  279وین 

و  یستچو  یستک حادثه آن یاصل عامل که کنم آگاه حادثه آن بهشما را  توانمیمو  خبرمبا

 تمتاس  متردم بتا   کته  یمتدت  طتول  درالستالم  یهمعلاطهار  ائمه. نداکدام آن یفرع عوامل

 بتزرگ و  کوچک حواد  یتماماز  که اندکرده ثابتاند بوده مربوط هاآنبا  مردماند و داشته

. شتوند ینمت  یرغتافلگ  یامسئلهو  یاحادثه یچهدر  .دارند کامل یآگاه زمان یندهآو  زمان

 قتل ساعتخود را در  قاتل یاخود را  دشمن ،شوندیم یرغافلگ ائمهدارند  یدهعق که یکسان

 یتن ا اشالزمته باشند  داشته کامل اطالعها حادثه ینااز  هااماماگر  گویندیم ،شناسندینم

َّ»  یفۀشتر  یتۀ آبتا   استتقبال  یناو  کنند استقبالخود  مرگاز  شناختهو  دانسته که است و 

ََّّیُکَّید َّأ َّواَّب َّلقَُّتَُّل َّ
 
َّا بروند و  قتلگاه بهخود  یپابا  که است ینا اشالزمهدارد.  منافات«  280ة َّک َّلَُّالتمََّّل 

 یکنولت  ؛داننتد یمت غفلتت   جۀینترا  هاآنشهادت د. خود نشون قاتل امکانات مزاحمو  مانع

اگتر   .استت بشتر   یتت ترب بتزرگ  عوامتل از  یکتی ها ها و شهادتقتل ینا کهندارند  توجه

و  جهتل  یترۀ دااز  یتبشتر  ۀجامع که نداشت امکان ،نبود یختاردر  یکلو  یجزئ یهاحادثه

خدا را  خلقخدا را و  که یعاملگردد. تنها  دانشو  علم یفضاوارد و شود  خارجخود  ینادان

 عاملتنها  آن ،یبهشت کامل یزندگانو  کامل معرفت به یعنی ،رساندیمخود  یواقع هدف به

 که یعواملو  است یهعالمقاصد  یسوبه راه ،هاانسان دانشو  علم. است یتبشر دانشو  علم

 بعثتت  ۀحادثت مخصوصتاً   .آمتده  وجتود به یختاردر  که است یهائحادثه سازدیمرا  راه ینا
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 یته عل یعلت  کته  زمتان  یهاانسان .آمده وجودبه راه ینادر  که یهائیبتمصو  یامبرانپ

 دانندیمبهتر  یعلرا از  یهمعاو یگاه ،قرار دادند همرا برابر  یانسف بن یهمعاورا و  السالم

 خطرنتا   جهل ینارا از  یتبشر که است الزم یعامل چه ،بهتر یهمعاورا از  یعل یگاهو 

. بنتدد یمرا  بهشت یدرهاو  کندیمرا باز  جهنم یدرها یماًمستق که یجهل ؟دهد نجات

 .گتذارد یمت  یشنما بهو شر را  یرخ قدرتدو  ینا یتموجود که است یاحادثه ،عامل آن

 عامتل  ینکته ا یجا بهبفهمند  خودشانبرسند تا  قدرت به هایهمعاو یا یهمعاو است الزم

 جهتنم از  بهشتت  یجتا  بته  کته را بشناستد   هاآن جامعه همشرند و  عامل ،باشند یرخ

 بته را  هتا یته معاو امثتال  که اندکردهخود باز  یرو بهرا  جهنم یدرهاو  اندکرده استقبال

 ،قدرتو  ضعف حاالتدر  چگونه کهخدا را بشناسند  یاءاول هماند و نشانده قدرت یکرس

 حتواد   آناز  یکیهستند.  یتبشر نجات عاملو  کنندیم یترعارا  عدالتو  حق ۀکلم

 ،کنتد یمت  یتدار بو شعور او را  عقلو  رساندیم دانشو  علم بهرا  یتبشرقهراً  که بزرگ

در  کته  کنتد یممأمور  همخود را  یاءاولو  دهدیم کفار بهخداوند  که است یمهلت ینهم

 متانع و  کننتد  استتقامت صبور باشتند و   ،است داده ظالم به که فرصتو  مهلت ینا خط

از  استقبال پسخود را بسازند.  جهنمخود  دست به هاآننشوند تا  کفار یتفعالو  حرکت

 داندیم که یسربازمانند  استالسالمیهمعلاطهار  ائمه یتمأمور به مربوطها شهادت ینا

 جنتگ  یتدان مدر  شترکت از  یاو  کندندارد فرار  حقاما  ،شودیم کشته جنگ یدانمدر 

 ،خود را یزندگ هاییهسرما یتمامخود را و  یاتحوجود خود را و  ائمه. کند یداپ انصراف

 هاآنو  کند یداربرا  یتبشر هایفداکارو  انفاقات یناتا  کنندیم انفاقخدا  اطاعت راهدر 

 چته  بته و  چگونه کهاطهار خبر دارند  ائمه پس. یدنماآزاد  سفاهتو  جهل یتحاکمرا از 

 شتهادت آثار  کهو خبر دارند  رسندیم شهادت بهو  شوندیم کشته یرمس ینادر  یفیتک

 ۀ. حادثباشدیم جهنم یزندگ ۀکنندبهشت و نابود  یزندگ ۀسازند ،و چطور چگونه هاآن

بعتد از   ،یتبشر افکارعاشورا، شما،  یوجودآثار  شناخت یبرا. است یلقب یناعاشورا از 

 یتبشرعاشورا  چگونه یدبدانتا  یدکن یسهمقااز عاشورا  یشپ یتبشر افکارعاشورا را با 

 یتبشتر  بته آورد و  وجتود به ستمو  کفر عوامل یهعلها بر نهضت همه آنو  کرد یداربرا 

ختدا و   حکومتت و  زمتان  امام یامق همان کهعاشورا  ۀثمر ینآخر که یروزداد تا  یآزاد

 نجتات  ستتم و  ظلمو  کفرو  جهل عوامل ینااز  یتبشرظاهر گردد و  باشدیمخدا  یاءاول

 .دهد



 

 

ل َّ : »فرمایتد یم یتعالو  تبار خداوند  که اییهآ هماندر   ََّّیُکَّی د َّأ َّب َّواَّلُق تَُّو 
 
َّا  ،« 281ة َّک  لَُّالتمََّّل 

َّواَّقَُّنف َّأ َّو َّ» : فرمایدیم اول  جانو  مالاز  فرمایدیم که است ینچن یفهشر یۀآ «. 282ِهللاَّیل َّب َّس ََِّّف 

 هتم  انفاق. یدنکشان هالکت ۀورط بهرا  خودتان ،خود دسته بو  یدکن انفاقخدا  راهدر  جان

 صنعتو  حکمتو  علم یدتول راهدر  یگذار یهسرما یمعنا بهخود  یقرآن یلاص یمعنادر  هم

 یتاهم حکمتو  صنعتو  علم یدتول به یاربس ،قرآن یاتآو  اسالم مقدس یند. است صنعت

 گتذاری یهسرما بدون یگرد یعصناو  یغذائمانند مواد  یماد یداتتول کهطور همانو  دهدیم

 حکمتو  علمبرمدار  هم هاانسان یتتربو  حکمتو  علم یدایشپ ،یستن ممکن کار یدتولو 

 . یستن ممکن یگذاریهسرما بدون

 یتدایش پ یرمست در  ،متال و  جتان  مرگ یاو  است یدتول بدون جان یا مال مرگ، هالکت 

 یتده فاو  یجهنتبا  مرگو  نامندیم هالکترا   یجهنت بدون مرگ. گناهو  کفرو  مفسدهفساد و 

هستتند   جانو  مال یهسرما بهمجهز  که یئهاانسان به یهآ ینا یابتدا. خداوند در شهادترا 

 مصترف  یراهت در  مالتان. یدکن یگذاریهسرماخدا  راهخود را در  جانو  مال دهدیمدستور 

، جتاده   که یراهدر  جانتان طورینهمشود و  ساخته بهشتو  سعادت یسوهب ۀجاد کهشود 

 راهبرستانند.   یبهشت سعادت بهبتوانند خود را  یراحت به هاانسانو  کند آسفالت  رابهشت 

مفستده  و   یاو مفاسد و  مصالح به یآگاهو  علم یمعنا به درست هم یتعالو  تبار خداوند 

 معرفتت و  علتم  حامتل  که یئهاانسان بهو  معرفتو  علم بهخدا  راهجا  همه. است مصلحت

و  کنتد یمت  یمعرف دانشو  علم متمدنخود را شهر  اکرم یغمبرپ .شده یفتعرهستند  یاله

 یگتر د یتر تعب بته  که فاضله ینۀمد که است یهیبدشهر.  آن یسوبه راهرا  السالم یهعل یعل

 ساختمان بهمجهز  که یستن ینزم یرو یشهرها نوعاز  ،است بهشتو شهر  یبهشت یزندگ

 وجتود بته  دانتش و  علتم  همها را شهرها و راه ینهم چهباشد. گر  هاینماشها و و راه مدرن

ختود   حکمتو  علم. او با است حکمتو  علمشهر  اکرم یغمبرپ پس. کندیم یدتولو  وردآیم

 یبترا و  شوندیم یاله قدرتو  علم بهمجهز  هاآناز  کدامهر  که سازدیم چنانرا  هاانسان

َّاُتَّنم ج َّ »، کنتد یمت  یفتوصخداوند  که یبهشت. سازندیم یبهشت یزندگ هم یگراندخود و 

نهتر   آن یهتا درختت  داخلدر  که یستن هاباغ ینا نوعاز  ،«283ََُِّّان ال ََّّات  َُّ ََّّنم ََّّیر َّت ََّّدن َّع َّ

و  علتم  آندر اثر  که است یاله حکمتو  علم به انسان شدنمجهز  نوعاز  بلکهگردد  یجار

را «  یر َّت  َّدن َّع ََّّاُتَّنمَّج َّ»  یمعنا. گرددیم یجار انساناز وجود  برکتو  یرخمانند نهر  حکمت

 ستخن ختدا   زبتان از  الستالم  یهعل امام یقدس یثحد ینادر  که یریدبگ یاد نافله یثحداز 
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َّع َّت ََّّهللاََُّّولَُّقَُّی َّ : »گویدیم لمََّّبرمَّق َّ  َّی ََّّزالَُّی َّل َّ ال 
 
َّح ََّّوافل َّلنمَّب ََّّیبد َّع ََّّا ََّّنُتَّکََُّّیت  َّهَُّد َّی ََّّو ََّّعسم َّی ََّّ  َّب ََّّیاّلم ََّّ َُّعَُّس 

ََّّ«284ونیکَُّف ََّّنکََُّّو َّهََُّّقولَُّی ََّّو ََّّیکونف ََّّنکََُّّانأ ََّّقولَُّأ ََّّیّتَّح ََُّّشَّبط َّی ََّّیاّلم َّ

 .شتود یم یکنزد من به مستحباتو  واجبات کردن عملو  خواندنبا  من ۀبند یعنی 

و  یشنوائدر  یعنی ؛سازدیمو  بیندیمو  شنودیم منمانند  که تریکنزدو  یکنزد چنان

 کته چنتان و  شنودیمدارد  که یقتیحق بهرا  یزیچ. هر کندینم اشتباه ،شنودیم چهآن

در  هتم  مؤمن ۀبند ،کندینم اشتباه یدنشنو  یدندخدا در  کهطور همان .بیندیم هست

 یختدا ماننتد   کته  شودیممجهز  عملو  علم به چنانو  کندینم اشتباه یدنشنو  یدند

 ختواهم یم چهآن ،او یخدا من کهطور . همانسازدیم یآنو  یفور خواهدیم چهآنخود 

 . شودیم یفور خواهدیم چهآن هم من ۀبند ،شودیم یفور

 ینب که یریتقد همان .استشاگرد با استاد  ۀرابط ،یند مکتبدر  با خدا انسان ۀرابط 

 یصحتر  یاربسدارد. استاد  یتحاکم همو خدا  انسان ینب ،دارد یتحاکماستاد و شاگرد 

و  علتم  کته  است یصحر یاربس هم. شاگرد یاموزدبشاگرد  بهو هنر خود را  علم که است

 متؤمن  ۀبنتد  که استسحر  یدعا جمالت مضمونادعا  یناو  یردفراگهنر استاد را از او 

 یجاللت و  جمتال  چنتان و  یدار ختودت  که خواهمیمرا  یعلم چنانخدا از تو  گویدیم

 تا آخر دعا.  یمجهز آن بهتو  که خواهمیمرا  یقدرت چنانو  یدارتو  که خواهمیم

هتر   کته  است متعالشاگرد خداوند  ،تعقلو  تفکر حالدر  ،یند مکتبدر  انسان پس 

و هنتر   علتم  کته  استت استاد  یجا به هم. خداوند فهمدیم و گیردیم یاد یساعتروز و 

َّاُتَّنّ ج َّ»  ،یترقت و  تکامتل  یرمسدر  انسان یناو  آموزدیمخود  ۀبند بهخود را  یسازندگ

 امتام بعتد از ظهتور    کهدارد  صراحت یاترواو  یاتآ. شودیم«  ِانال ََّّات  َُّ ََّّنم ََّّریت ََّّدن َّع َّ

 ،حضترت  آن حکومتت  زمتان  .شودیم بهشت به یلتبد ینزم ۀکر ینا السالم یهعل زمان

 تعلتم و  تعقتل  حالدر  دائم هاآن .سازندینم یزندگخود  یبرا ،یکاسبو  کاربا  هاانسان

 هتا آن یبترا  ینزم ۀکر یناو  گیرندیمخود فرا  امامرا از  حکمتو  علماسرار  کههستند 

 هتا آن یبترا  خواهندیم چهو هر  روندیمهر جا  که شودیم یبهشت یزندگ یک بهمجهز 

لذا خداوند  .استظهور  قابل عقلو  علم یرمساز  هاانسان یبرا یتموفق ینا .است آماده

 هتا انستان اند تا قرار داده آخرت ۀمقدمرا در  یتتربو  مکتبخدا  یاءاولو  یتعالو  تبار 

 ،کودکتان ماننتد   ینکها نه شوندیم یبهشت یزندگ داخل یتتربو  مکتب یرمسبدانند از 

ماننتد   یآخرتت  یعصتنا رها سازند.  یوهپرمو  درختپر  باغ یکو در  یرندبگ بغلرا  هاآن
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دوا و دارو  بتدون را  یضمتر  .استت  معجزهاعجاز و  نوعجا از  همه که است یغمبرانپ یعصنا

 یغذا یفور .کنندیم زندهرا  یامرده یگاهو  گردانندیمبر یجوان بهرا  یرانپو  کنند معالجه

 حرکتت  ۀجتاد  ینبنابرا. معجزات یلقب یناو از  کنندیم آماده یاگرسنه یبرا یبهشت یغذا

 استالم  مکتبدر  که است دانشو  علم ،خدا رسول ۀفاضل ینۀمد یاو  بهشت یسوبه حرکت

 . است شده یهتهاطهار  ائمه یرهبر به اسالم

 وجودبه گناهکارو  کافر راهسر  کشتارو  قتلو  جنگها و بالها و حادثه همه یناخداوند  

 ستوق اطهتار   ائمته  یرهبر به اسالم مکتب یسوبهرا  انسانها و بالها حادثه یناتا  آوردیم

 دانتش و  علتم  همان که یبهشت یزندگ یدهایکل ،مکتب ینا دانشو  علم یریفراگدهد و با 

 آن یرمست شتوند و در   معرفتو  علم بهمجهز  مردمو  یردگقرار  مردم یاراختدر  است یاله

ََّّاه  مَُّعل َّی ََّّل ََّّی ب َّالغ ََّّحَُّفات َّم ََّّهَُّند َّع َّو َّ : »فرمایدیمخدا  کهجا . آنیبهشت یزندگ بهمجهز 
 
 ،« 285و ََُّّه لمَّا

 یدرها که یدیکل گویدیم .دهدیم یدنو هاانسان به است بهشت ۀسازند کهرا  هاعلم ینهم

 ،گتذارد یمت شما  یاراخترا در  یاله حکمتو  صنعتو اسرار  کندیمشما باز  یرو بهرا  یبغ

شتما   یتار اخترا در  یتدها کل آنخدا  یاءاولخدا و  مکتب فقط .خداست یاراختدر  یدهاکل آن

بتوانتد   کته ندارد  یارزش چنان یک است جهالتو  کفر یجۀنت که هامکتب یرسا .گذارندیم

و  یالهت  حکمتت و  علم همان اهلل یلسب پس .برساند یبهشت یزندگ بهو  کند یتتربشما را 

 یتدا پ یبهشتت  یتجنست  یترد گ فرا کسهر  که استالسالم یهمعلاطهار  ائمه حکمتو  علم

 یجترو راهخود را در  جانو  مال گویدیمدارد.  یجهنم یتجنس یردنگ فرا کسو هر  کندیم

 علمشما برود و  جانو  مال که یدباش چنان .یدکن یگذاریهسرما اسالم یتترب یبراو  مکتب

ختود   دسته ببپروراند.  مردم افکاررا در  یاله مکتبو  آورد وجودبه مردم افکاردر  دانشو 

شتما   دستشما از  جانو  مال که یدنباش چنان یعنی یاندازیدن هالکت بهخود را  جانو  مال

. استت  هالکت یمعنا به راه ینادر  مردن کهدهد  پرورشرا  ستمو  ظلمو  گناهو  کفربرود و 

 ،کنندیم یمعرف هالکرا  گناهو  کفر راهو سرباز  دانندیم یدشهخدا را  یند راهسرباز  ینکها

 کندیمباز  هاانسان یرو بهرا  بهشت ۀجاد ،خود جانو  مالبا  یدشه که است یلدل ینهم به

بتاز   مردم یرو بهرا  جهنم خطند و ابهشت یسوبه حرکتسد  کهرا  گناهو  کفر عوامل یناو 

 ینآتشت  یهتا جنتگ و مخصوصاً  کشتارهاو  قتلو  هاجنگ یتمام. کندیم طرفبر ،دنکنیم

و  یلتفضت و  یمتان او  یتقتو و  عدالتو  صلح .است کفار عملو و  علم محصول ،آخرالزمان

 ینتتر بزرگو  است یمانا اهل عملو  علم محصول ،است بهشت یزندگ یۀسرما که یتانسان

اطهتار   ائمه جانو  مالو مخصوصاً  یغمبرانپ جانو  مال شده مصرفرا  ینادر  که هایهسرما
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در  یمقام یکتو  ،فرمایدیم السالم یهعل ینحس امام به اکرم یغمبرپ. است السالمیهمعل

 یتائی دن مقتام ماننتد   هتم  یبهشت مقام. شهادتمگر با  شودینم حاصل که یدار بهشت

. اگر است یدهکشان یبهشت یزندگ بهرا  هاآن که است یانسان به یتجمع کثرت یوابستگ

 بته را  هتا انستان قدر هچ یامام هرو  یغمبریپهر  خون که یمکن یبررسرا  یختار حواد 

و  یناولت نفتر را از   هتا یلیتون معاشورا  که دانست یمخواه ،نموده یتهدا یبهشت یزندگ

در  کته انتد  خوانده یاله ۀواسع رحمترا  حضرت. لذا یدهکشان یبهشت یزندگ به ینآخر

َّ.«ةمالأََّّةناَّببَّایوََّّةسعاالوََّّهللاةَِّحَّای»  :گوئیمیم یارتشز

ائمته   محرومیتت عاشتورا و   ، حادثتۀ شود ایرادالزم است  جاایندر  که دیگریبحث  

الستالم استت.    علیه ابیطالبابن  علی والیترد  ویاقبول  مسیرالسالم در  علیهماطهار 

 تربیتی و علمیالسالم راه  علیهمائمه اطهار  رهبریمقدس اسالم به  دین کهمسلم است 

 ،خداوند متعال به انسان بدهد که مجانیمفت و  زندگی یک ،بهشتی زندگی .انسان است

 یعنی ؛انسان است تربیتیو  علمیراه  بلکه ؛نیست دهدمی فقیرانسان به  که پولیمانند 

نته   شتوند میساخته  بهشتی ،خدا اولیاءخدا و  رهبریبه  ایمانعلم و  مسیردر  هاانسان

. ورود بته بهشتت ماننتد ورود     شوندنام بهشت ه ب باغیدست خدا و ائمه وارد ه ب اینکه

الزم استت   آینتده در دو ساله و سته ستاله    کود  این .بزرگان است زندگیبه  کودکان

و  نتاداری فقتر و   .خود بسازد برای مجهزی زندگیخودش  آزادیو  و به اراده کندازدواج 

 همتین و از  توانتائی و  دانائیشود به نام  شهریوارد  .کندرا از خود دور  ناتوانیو  نادانی

 میلیتون  چنتدین  زنتدگی  مجتانی مفت و  شودنمی کهطور . همانبرسد دارائیبه  مسیر

 تربیتت او را  بایستتی اول  بلکته  ،دو ساله و سه ساله گذاشت کود  اختیاررا در  تومانی

 اختیاردر  شودنمیثروت و قدرت و عظمت است  نهایتبی کهرا هم  بهشتی زندگی. کرد

. مجهتز نشتده استت    اسالمیو  قرآنیبه علم و دانش  و نشده تربیت کهگذاشت  انسانی

لز انسان است نه انسان مطلوب خدا. مانند سنگ طال ف شودمیاز مادر متولد  که انسانی

دانشمندان اول آن سنگ طال  بایستی .نیست سکهگوشواره و  .نیست. طال و نقره و نقره

 هتای صتورت خالص ذوب شده را بته   طالیو بعد  کنندو نقره را حرارت بدهند و خالص 

به  اسالمیقرآن و علوم  یاتآ تمامی. الزم است است چنینمطلوب درآورند . انسان هم 

 مادیتو  جنسیتو انسان از نظر  کند پیدا تمرکزخدا در وجود انسان  اولیاءدست خدا و 

 کستانی  ایماناهل  فرمایدمی. است کرده تعریفخدا در قرآن  کهچنان شود  روحانیتو 

مرعتوب و   .خورنتد می تکاندر برابر عظمت خدا  ،شنوندمینام خدا را  وقتی کههستند 

ختدا و   ، جلتوۀ شتنود میرا «  هللاَّالاَّالَّل»  کلمۀ که انسانی. شوندمیمغلوب جلوه خدا 



 

 

و تحتت   شنودمیرا  کلمه این که انسانیبا  کندمیو مرعوب  دهدمی تکانعظمت خدا او را 

 و کندمی پیداتنفر  ،شنودمی که انسانی یاو  نشنیده کهاست  اینمثل  و گیردنمیقرار  تأثیر

 .اندمتفاوت یکدیگربا  روانیو  وجودیسه نفر از نظر ساخت  این ،کندمی اعتنائیبی

و معرفتت   ایمتان مجهز به علم و  و شده تربیت الهیانسان اول به علم خدا و دستورات  

مقدس  دین دیگر تعبیربه  .ندارند وجودی تجهیزات چنین یک دیگرشده و آن دو نفر  الهی

دانشتگاه ختدا و    ایناستاد  که گیردمیانسان قرار  اختیاردانشگاه در  یکاسالم به صورت 

خداوند متعتال از   .باشند دانشگاهی چنین یکاستاد  توانندنمی دیگران. خدا هستند اولیاء

 دانشجویان ،انددانشگاه گذاشته این دانشجویان اختیارقرآن و ائمه در  که دستوراتی مسیر

 مستقیم هدایتو  تعلیمتحت  ،دستورات اینضمن عمل به  ،هستند واقعی مؤمنینهمان  که

. بته  آمتوزد متی  دانشجویان این. خداوند علم و هنر خود را به گیرندمیخداوند متعال قرار 

 برکتت چگونه مظهر رحمتت و   که کندمیرا مجهز  هاآنهم  روانیو از نظر  دهدمی یاد هاآن

استتاد   جتای و  گیترد متی ر استتاد را فترا   علم و هن که شاگردی. درست مانند باشند الهی

 رهبتری قرآن و اسالم به  مکتب مسیرانسان هم از  .کندمی زندگیمانند استاد و  نشیندمی

و مانند خداوند متعال به علتم و قتدرت مجهتز     گیردمیرا فرا  الهیامام معصوم علم و هنر 

. شاگرد علم و هنر استتاد را از  است همیناستاد و شاگرد  روانیو  طبیعی خاصیت.  شودمی

شاگرد بته   تربیت که آیندهو در  آموزدمیاستاد هم علم و هنر خود را به شاگرد  ،طلبدمیاو 

. شتود متی مجهز به علم و هنر ختدا   ،شودمی التحصیلدانشگاه فارغ  اینو در  رسدمیثمر 

: فرمایتد میدا خ کهاست  عدنیخودش به علم و قدرت خودش و به فهم و شعور خود جنات 

 بتین و  شودمی فوری خواهدمیخداوند متعال هر چه  کهطور . همان« َُِّانال ََّّات َُّ َّنَّم ََّّیر َّت َّ »

شده چنان بته علتم و    تربیت مکتب ایندر  کههم  انسانی ،نیست ایفاصلهاراده و مراد خدا 

 ،متوفقیتی  چنتین  یتک . شودمی، کندمیو اراده  خواهدمیهر چه  که شودمیقدرت مجهز 

لتذا استالم بته     .علتم و معرفتت   منهایو عبادت  ذکراست نه تنها  تربیتو  تعلیممحصول 

دانشتگاه دوره   ایتن در  کته انتد  چنتان  بهشتتی  یهاانسان. دانشگاه است یکائمه  رهبری

جهتنم   ناکرده خدای یابهشت و  کهآخرت  زندگی. اندکرده پیدا بهشتی جنسیتو  انددیده

 ،و گنتاه  کفتر  مکتتب . شودمیدائر  جهنمیو  بهشتی روانیو  روحی جنسیت پایۀبر  ،است

استت   حیتوانی  یکمانند  روحیو  فکریو  روانی. از نظر سازدمی جهنمیانسان را  جنسیت

. خود مخلد استت  حیوانی جنسیت. در  شودنمیبه انسان  تبدیل ،و شالق و زجر کتکبا  که

 کته استت   جنستیتی چنتان   یک ،روانیو  روحی. از نظر کیفیت همینهم به  بهشتیانسان 

بته   برکتت رحمت و  درهای رودمیو هر جا  کندمیخداوند او را مجهز به علم و قدرت خود 



 

 

و الحتاد   کفتر  یتا و  تقتوی و  ایمان مکتبمحصول  ،جنسیتدو نوع  این. او باز است روی

هتم تتا ابتد     بهشتتیان و  مخلدندتا ابد  گویدمی هاجهنمیخداوند به  اینکه دلیل. است

به نام جهنم بسازند بتا   ییهاهناخحبس  اینکهاست نه  روانیو  فکریخلود  این ،مخلدند

، محال خود خودیت. خروج از نتوانند خارج شوند هاجهنمی که محکم بسیار .دیواردر و 

مخلتد   ،علم و معرفت ایندر  ،باشد الهیعلم و معرفت  ،جنسیتو  خودیت این. اگر است

و و  کفتر  جنستیت  اینمخلد است و اگر  ،باشد بهشتی زندگی کهآن هم  نتیجهدر . است

باشتد مخلتد    هتا عذاب کهآن هم  نتایجدر  و الحاد خود مخلد است، کفردر  ،الحاد باشد

. لتذا ائمته   دانشگاه است نه تنها مراستم و عبادتگتاه   یکو  مکتب یک. پس اسالم است

هتا و عاشتوراها   را ماننتد شتهادت   عجیبتی  هایحادثه چنین یکالسالم  علیهمهار اط

 هتا آن عملیو  علمی حرکتبندگان خدا و  فکرینهضت  ،آن نتیجۀ که آورندمی وجودبه

  .و گناه است کفرو فرار از  تقویعدالت و  سویبه

 


