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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

الحمد هللا رب العالمين و صلي اهللا علي سيدنا و موالنا ابي القاسم محمد و اهل بيته 
  المعصومين المكرمين...

اسالمي به بركت انقالب اسالمي و قيام بنيان گزار كبير آن  دي اجتهادآزا
حضرت آية اهللا العظمي امام خميني رحمة اهللا عليه و شجاعت و رشادت مقام معظم 

اي مد ظله العالي به دانشمندان اجازه مي دهد حقايق  رهبري حضرت آية اهللا خامنه
ار جهان علم و دانش قرار دهند تا اسالمي را آنچنان كه هست و الزم است، در اختي

دانشمندان عالم بدانند در هر علم و صنعتي اسالم دست باال را مي زند و علم بشر 
االهي و صنعت را به پاية اعجاز و طب و طبابت را به پاية احياي  را به پاية علم

 رساند. و انسان را چنان به علم و دانش مجهز مي كند كه منشأ و مصدر مردگان مي
 علم و صنعت االهي باشد. االسالم يعلو و ال يعلي عليه..

 
 

 محمد علي صالح غفاري                                                                     
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  پيشگفتار
 
شرح دعاي سمات و صباح گفته شد كه دين مقدس اسالم فعاليت انسان ها را براي  در

رسيدن به كمال مطلق در سه بعد قرار داده است و در اين سه بعد، جهاد و كوشش او را 
به ثمر مي رساند و از او يك انسان بهشتي مي سازد كه خدا گونه بگويد، خدا گونه كار 

 امور خود و ديگران باشد. كند و خليفة خدا در ادارة 
اين سه بعد، اركان حركت تكاملي به حساب مي آيد و حركت منهاي هر يك از اين سه، 
انسان را متوقف مي كند و يا به قهقرا مي كشاند، چنان كه در حركات انتقالي از مكان به 

اند. اين مكان هم اين سه بعد براي انسان مسافر و مهاجر الزم است تا او را به مقصد برس
 سه، عبارتند از :

 يك، راه به سوي مقصد.
 دو، حركت در راه به سوي مقصد.

سه، بودجة مسافرت و يا نيروهاي كمكي و تقويتي، تا بتواند به حركت ادامه دهد و به 
 مقصد برسد.

بديهي است كه انسان ها هنگام تولد در بيابان زندگي و كوير حيات، فاقد هر نوع سرمايه 
قرار گرفته اند و محتاج به همه كس و همه چيز هستند. اگر ارقام نيازهاي و تجهيزات 

انسان را بررسي و به عدد يا مراتب تقسيم كنيم، بي نهايت زمان و مكان را براي 
مندي از بينهايت لذت و نعمت، در مسير حركت او مي بينيم. آنچه خداوند متعال  بهره

تياج انسان است و فقط انسان است كه از آنها آفريده يا قدرت دارد بيافريند، مورد اح
برداري مي كند. موجودات ديگر به چيزي احتياج ندارند و اگر هم از چيزي  بهره
كنند براي انسان خلق شده اند و در خلقت خود اصالت ندارند، خود را  برداري مي بهره

يند، از خود نمي شناسند. فرشتگان هم كه انوار مجرد هستند اسباب و ابزار دست خدا
اراده و اختيار ندارند. از چيزي بهره برداري نمي كنند؛ نه بدن دارند كه غذاي مادي الزم 
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داشته، و نه دانش آموز هستند كه نياز به تغذية روحي داشته باشند. آنها نيروهاي مجرد 
و انوار مجرد به دست قدرت خداي عزّ و جلّ هستند كه به وسيلة آنها كارهاي طبيعت را 
اداره مي كند، به جمادات و نباتات و حيوانات جان مي دهد و آنها را تقويت مي كند. 
فرشتگان در اختيار خداوند تعالي مانند نيروي برق در ماشين آالت و كارخانه ها، وسيلة 

  تقويت اجسام و مواد عالم هستند و خود آنها احتياج به تقويت و تعليم ندارند.
كند؛  ق شده و فقط انسان است كه از وجود آنها استفاده ميپس همه چيز براي انسان خل

هرچه در عالم است ثروت و دارائي انسان است. خداوند تعالي در قرآن مي فرمايد: سخّر 
   1لكم ما في السماوات و ما في االرض و اَسبغَ عليكم نعمه ظاهرةً و باطنه

ق شده و در اختيار شما آنچه در آسمان و زمين است براي استفادة شما انسان ها خل
  گذاشته شده و نعمت هاي ظاهري و باطني خود را گوارا بر شما فرو مي ريزد.

پس انسان در خلقت و ذات خود محتاج به بي نهايت ثروت و قدرت و علم و حكمت 
  است و تا به اين ثروت و قدرت نامتناهي نرسد به مقصد خود نرسيده است.

ر اين بينهايت مثبت بر سر راه حركت او پيش مي آيد؛ يك و اما دو بينهايت منفي در براب
محروميت بي نهايت از آن نعمت ها و لذت ها، و يك رنج و مشقت و عذاب و مصيبت 

نهايت؛ كه خداوند تعالي مجموعة اين محروميت ها و عذاب ها را به نام آتش جهنم  بي
ار دارد كه بايستي به سوي تعريف كرده است. هر انساني هنگام تولد در بيابان زندگي قر

بي نهايت ثروت و قدرت حركت كند و گرنه به محروميت يا به عذاب مبتال خواهد بود. 
اما نقش دعا در وصول انسان به اين ارقام لذت و نعمت، و دور ماندن از محروميت و 

  عذاب:
م همان طور كه گفته شد، انسان براي سفر تكاملي خود، مثل سفر هاي انتقالي سه رق

سرمايه الزم دارد و بايستي با تالش و كوشش اين سه را به دست آورد تا به مقصد برسد، 
است. مقصد را خداوند تعالي به نام شهر بهشت يا  شناخت مقصدكه يكي از اين سه، 

شهر بابركت معرفي كرده، كه در اصطالح عرفان و حكمت آن را مدينة فاضله مي نامند، 
  كومت رسول خدا (صلوات اهللا عليه و اله).يعني همان شهر واليت و ح

                                                 
  20لقمان،   1
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آيات قرآن و دعاهاي وارده از ائمة معصوم عليهم السالم كه هر دو مفسر يكديگرند اين 
شهر مقصد را به انسان معرفي مي كنند؛ زيرا بعد از معرفي دايرة واليت و حكومت خدا و 

اختيار انسان قرار داده  ائمه، تمامي ثروت ها و نعمت هاي بي نهايت خدا در آن دايره در
مي شود. خداوند تعالي به بندگان مومن و متقي خود چنين وعده داده و او هرگز خلف 

  وعده نمي كند.
به آن شهر بابركت، تمامي احكام و مقررات دين مقدس اسالم است كه  راه مسافرتو اما 

م خدا آدرس به رهبري ائمة اطهار (ع) به انسان آموخته شده است. هر حكمي از احكا
نعمت بزرگي از نعمت هاي خداست كه انسان در صورت اجراي آن، قدم به قدم به خدا 
نزديك و نزديك تر مي شود تا عاقبت خود را به آن شهر بابركت و شهر نعمت و ثروت 
برساند. ائمة اطهار عليهم السالم با علم و عمل خود الگوي اين راه اند، كه همه جا صراط 

  ود مبارك علي بن ابيطالب(ع) تفسير شده است.مستقيم به وج
سرماية سوم، حركت در اين راه است؛ كه انسان با جهاد و كوشش ديني و مذهبي خود 
ضمن رعايت حقوق خدا و انسان، در اين راه حركت كند. چنان كه گفته شد، هريك رقم 

ين راه به از ارقام عبادات مستحب يا واجب و يا خدمات اجتماعي قدمي است كه در ا
سوي مقصد بر مي دارد، كه اگر از عبادات و خدمات دست بردارد همان كسي است كه 
در طريق مسافرت متوقف شده و از رسيدن به مقصد منصرف شده، قطعا در بيابان هاي 

  خشك لم يزرع به هالكت مي رسد و طعمه و لقمة درندگان و دزدان خواهد بود.
ند متعال است. انسان با تكرار و تمرين عبادت و بودجة اين سفر لطف و عنايت خداو

دعاها از يك طرف آگاهي به ارقام ثروت و نعمتي كه خدا براي او آفريده پيدا مي كند و 
از طرف ديگر براي رسيدن به آنها از خداي متعال كمك مي گيرد. لطف و ارادة خداوند 

ع حركت را از پيش پاي او تعالي در اين جا نقش خرج سفر را دارد؛ خداوند تعالي موان
برمي دارد و او را مجهز به نيروهاي تقويتي مي كند. انسان سالك راه خدا از تمامي 
خطرات و محروميت ها بيمة خداوند متعال است  خدا او را كمك كرده و موانع را از 
پيش پايش برداشته، تا او با تمرين و تكرار دعاها آنچنان شود كه مطلوب خداي خود 

  .باشد
ابعاد سه گانة باال، يعني شناختن شهر مقصد و هدف گيري آن، حركت و كوشش براي 
رسيدن به آن شهر، و سرمايه هاي سفر تا وصول به مقصد،همة اين ابعاد در وجود خود 
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انسان به وسيلة خودش متمركز مي شود. آن مدينة فاضله، علمي است در وجود خودش 
ته ها با قلم خدا در قلب او نوشته مي شود. راه حركت كه بايد با آن برسد. كتاب و و نوش

مانند حركت از كودكي به جواني، و از بي سوادي به علم و سواد است و اين خود انسان 
است كه در وجود خود به كمال نائل مي شود. بودجه هاي كمكي خداوند تعالي هم طبق 

اياك نعبد و اياك "كلمات: ارادة خدا به وجود انسان تعلق مي گيرد. انسان با تكرار 
از خدا كمك مي گيرد و خدا با تقويت روح ايمان و صبر و استقامت او را  "نستعين

  كمك مي كند تا به مقصد برسد.
ممكن است شما بگوئيد چگونه انسان خودش در وجود خودش راه است، خودش مقصد 

سد؟! با اين است، و در وجود خودش مجهز به قدرت هائي مي شود كه به مقصد مي ر
حساب خود انسان همان بهشت است و بايستي از خود، كه ابتداي تولد بيابان است، به 
سوي خود، كه در انتها بهشت است، و در راهي كه وجود خودش مي باشد حركت كند؟ 
پس هرچه هست انسان است، با اين كه خداوند در قرآن، و ائمه عليهم السالم در بيانات 

را دعوت مي كنند كه به سوي آخرت و بهشت حركت كند؛ و آن خود همه جا انسان 
بهشت را به اين صورت تعريف مي كنند كه پهنة آن برابر با پهنة آسمان ها و زمين 
است، هرچه بخواهند آنجا فراهم است و باغ هائي كه از زير درختان آن نهرها جاريست، 

ه سوي آن شهر حركت داده اند. همه و از اين قبيل. انسان ها را از مسير اسالم و ايمان ب
جا آيات نشان مي دهد كه بهشت عالمي است سواي اين عالم، خواه آن عالم در آيندة 

  زمان باشد يا در همين كرة زمين.
در جواب مي گوئيم البته آنچه گفتيم صحت دارد و انسان در وجود خود يك مخلوق 

به انسان معرفي كرده، مي فرمايد:  نامتناهي است. خداوند تعالي در قرآن دو عالَم را
آيات عظمت خود را در اين دو عالم به انسان  1"سنريهم آياتنا في االفاق و في انفسهم"

. آيات خدا در آفاق، مظاهر خلقت و قدرت او است و آيات خدا در "نشان خواهيم داد
آفريده و  انفس، همان حقايقي است كه در وجود انسان افريده است. خدا انسان را طوري

به كيفيتي خلق نموده كه مي تواند مجهز به اسماء و صفات خدا شود؛ مانند خدا بداند و 
بتواند و سياست و تدبير داشته باشد، تا در انتها لياقت خالفت خدا را پيدا كند. همة اين 
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اسماء و صفات و استعداد ها مانند بذري است در وجود انسان، كه بايد آن را بيابد و 
ش دهد. در همين زندگي معمولي دنيا مشاهده مي كنيد كه تا انسان ها به علم و پرور

استعداد وجودي خود نرسند قدرت آباد كردن و ادارة زندگي خود را ندارند. آبادي 
سرزمين ها بعد از آبادي وجود انسان ها است. طفلي كه از مادر متولد مي شود علم و 

و دائم محتاج به ديگران است اما در مسير علم و  هنري ندارد، كاري از او ساخته نيست
دانش قرار مي گيرد، از يك طرف خدا او را تقويت مي كند، استعداد او را باال مي برد و از 
طرفي راهنمائي پدر و مادر و اساتيد، او را به راه كسب علم و هنر مي كشاند، در پايان به 

  دگي خود را اداره كند.مقامي مي رسد كه مي تواند عالم را آباد و زن
حيوانات كه در وجود خود چنين قدرت و استعدادي ندارند قابل ترقي و تكامل هم 
نيستند. اين انسان است كه در مسير اطاعت و بندگي خدا رشد عقلي و وجودي پيدا 

كند، هر روز با نيروهاي كمكي خداوند به مقام باالتري مي رسد، تا در انتها معرفت او  مي
و دين خدا كامل مي شودف خداوند تعالي رموز سعادت را به او مي آموزد و  به خدا

عاقبت در وجود خود به مقام لقاء اللهي نائل مي شود؛ از خدا علم و پيام را مي گيرد و 
صاحب ارادة كن فيكونيِ خدا مي شود.همانطور كه شاگردان هر استادي به علم و هنر 

خدا هم در مسير اطاعت از خدا به علم و هنر استاد خود مي رسند، شاگردان مكتب 
استاد خود مي رسند؛ خدا به آنها مي آموزد كه چگونه بيافرينند و چگونه به هرچه الزم 
دارند بي معطلي برسند. اين علم و هنرها كه در وجود انسان براي انسان حاصل مي شود 

االتي است در وجود چيزي نيست كه در زمين و آسمان و دريا و صحرا باشد. اين ها ح
انسان، كه در هر فصل و زماني قسمتي از آن در راه اطاعت خدا بروز پيدا مي كند تا 
وقتي به كمال مطلق برسد. در اين حال انسان به خودي خود بهشت است و هرجا برود 

جنات عدن تجري من "سازندة بهشت است. عاقبت چنان مي شود كه خدا مي فرمايد: 
كساني كه به شهر ايمان و تقوا مي رسند و به نور ايمان مجهز مي شوند، . "تحتها االنهار

عشق و عالقه به خدا در وجود آنها پيدا مي شود و خدا هم بندگان خود را به علم و 
  دانشي مجهز مي كند كه آنچه بخواهند براي خود آماده كنند. 

به خدا دارد و در وجود  مومن با غير مومن از نظر رواني تفاوت دارد. مومن عشق و عالقه
كافر چنين عشق و عالقه اي نيست. آيا اين شهر ايمان و تقوا، يا برهوت كفر و نفاق، در 
روي كرة زمين است يا در وجود انسان؟ ايمان حالتي در وجود انسان است كه او بايستي 
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ر حاالت خود را از بيابان شرك و نفاق به شهر ايمان و تقوا برساند. پس از آنكه انسان د
تفكر و تعقل قرار گرفت و عظمت خدا و اولياء خدا را درك نمود، اين حاالت رواني به 
ارادة خدا در وجود او قرار مي گيرد، كه اين حاالت با حركات و سكنات عبادي تفاوت 
دارد. فرموده اند: يك ساعت تفكر از هفتاد سال عبادت بهتر است. زيرا تفكر حركتي 

به سوي درك و دانش، و علم را از خداوند متعال فرا مي گيرد،  است در درون انسان
  وليكن ركوع و سجود و حركات عبادي بيرون از وجود انسان صورت مي گيرد.

مي توانيم حركات انسان را در شهر آفرينش سه نوع تعريف كنيم و تفاوت اين سه را 
ابتداي عمر تا انتها به  بدانيم. اول، حركت به سوي مال و ثروت و ماديات. كساني كه از

شهر طبيعت سفر مي كنند، از طبيعت و منابع آن ثروتي به دست مي آورند و به حاالت 
دروني خود كاري ندارند؛ به اين فكر نمي كنند كه آيا در خط اطاعت خدا و خدمت به 
مردم هستند يا در خط شرك و ظلم. حركت آنها كه در بيرون وجود آنها صورت 

جز بيابان طبيعت ندارد، درس و دانش خود را از حيوانات مي گيرند و در  گيرد جهتي مي
انتها مانند حيوانات جز چرندگي و درندگي هنري ندارند. خداوند تعالي در تعريف آنها 

و الذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل "و مي فرمايد:  "اولئك كاالنعام"مي فرمايد: 
  1"االنعام.

ن حركت محكوم است و در بيابان وجود خود به تقليد از طبيعت، انسان بي شك در اي
  روح درندگي و چرندگي پيدا مي كند، حيواني مثل ساير حيوانات است.

حركت دوم انسان را مي توانيم در حاالت اعراض و جدائي از دنيا بدانيم. او در اين حاالت 
ساير اعمال ظاهرا عبادي  به حركاتي از نوع عبادت متوسل مي شود و با ركوع و سجود و

و بدني حركت دروني خود را آغاز مي كند. عبادت ها مانند تابلوهائي است كه او را به 
سوي علوم و معارف و رابطه با خدا حركت مي دهد تا روزي كه او را به مدينة فاضلة 
وجود خود و شهر علم و حكمت كه همان مدينة فاضلة علم رسول است برساند، چنان 

. آن حضرت خود را به عنوان "انَا مدينةُ العلم و علي بابها"ول خدا(ص) فرمودند: كه رس
شهر علم معرفي مي كند و اولياي خدا را به منزلة درهائي كه به سوي آن شهر باز 
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شوند. انسان مؤمن و متقي با تمرين و تكرار عبادت ها و دعاها حركت خود را از  مي
  ز نموده و در حاالت تفكر و تعقل قرار مي گيرد.بيرون به اندرون وجود خود آغا

حركت سوم انسان حركات فكري و عقلي و تعلمي در درون وجود خود است. او در اين 
حاالت مستقيما در ارتباط با خدا قرار مي گيرد و اين خط ارتباط دريچه اي است كه به 

الهام قرار گرفته و  سوي آفرينندة عالم باز مي شود. كسي كه در حركات و حاالت وحي و
از خداوند متعال پيام هائي دريافت كرده، آيا در وجود خود به چنين مقامي رسيده است 

  و يا اين دريچه ها از خارج وجود او كه طبيعت است برويش باز شده است؟
پيغمبر اكرم (ص) آنجا كه در حاالت وحي قرار گرفته و آيات قرآن را از خداوند متعال 

د آنچنا رابطه اش با مردم و خارج وجود خود قطع مي شود و در داخل دريافت مي كن
وجود خود مجذوب لطف خدا واقع مي شود كه مردم آن حاالت را به غَشوه تعبير كرده، 

. رسول خدا(ص) هرگز در حالت غشوه و جنون واقع "غشَي علي رسول اهللا"گفته اند 
د و از قلة قلب بين او و خداوند نشده بلكه در وجود خود مجذوب جذبة االهي مي شو

متعال رابطة مستقيم برقرار مي شود. در اين رابطه، موج پيام االهي را به صورت آيات 
قرآن از خداوند متعال مي گيرد و پس از دريافت وحي از درون خود به بيرون وجود 

  برمي گردد و با مردم تماس مي گيرد. 
و ماديت به سوي تقوا و عبادت قطع كردند و در آن بزرگوار نخست رابطة خود را از دنيا 

حاالت تقوا و عبادت قرار گرفتند، در تحول دوم بعد از تمرين و تكرار عبادت ها به سوي 
تفكر و تعقل هجرت نموده، در اين حاالت حقايق علم را از خداوند متعال دريافت كردند 

كوه قاف در وجود انسان  و سپس از اين حاالت به به قلة وجود خود يعني قلة قلب كه
ناميده شده است حركت كردند و در اين قلة رفيع در حاالت لقاء اللهي و مخاطبه با خدا 
قرار گرفتند و علم االهي را به صورت قرآن از خداوند متعال فرا گرفتند. در اين تحول 

ها  سوم، به عنوان مدينة علم شناخته شدند. تمامي اين حركت ها و مقصد ها و دريافت
و در انتها، شهر اسماء و صفات خدا به وسيلة خود آن حضرت در درون وجود او به سوي 

  وجود او انجام گرفت و چنان شخصيتي شد كه در عالم شبيه و نظير ندارد.
انسان در اين حاالت مرحلة سوم، شهر بهشت و مدينة فاضله است و هرجا برود زندگي 

صحراها و علفزارها به ارادة او همچون شهر بهشت  براي او مانند بهشت است؛ بيابان ها،
مي شود، مانند ابراهيم خليل كه در درياي آتش و حرارت شربت سرو و گوارا مي نوشيد 
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و استراحت مي كرد، و در آن حال بسيار آرام تر از نمرود سلطان بابل بود كه در بستر 
ليد درهاي غيب است و نرم خود مي آرميد. پس حقيقت دارد كه انسان در وجود خود ك

  آنچه در عالم انتظار آن را دارد در شهر وجود خود به آن خواهد رسيد. 
با اين حساب، دعاها، عبادات، قرائت ها و همه چيز انسان را به حاالت دروني خود هدايت 

  مي كند تا آنجا كه او را در حالت لقاءاللهي قرار مي دهد. شاعر مي گويد:
  آنچا خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد            از ما مي كرد  سال ها دل طلب جام جم

  طلب از گم شدگان لب دريا مي كرد             گوهري كز صدف كون و مكان بيرون بود 
  جاي ديگر مي فرمايد:

  واندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند             دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند     
  آن شب قدر كه اين طُرفه براتم دادند          و چه پاكيزه شبي   چه مبارك سحري بود

ليلة القدري كه از هزار شب باالتر است حالتي در وجود انسان است كه در آن حاالت با 
  خدا ارتباط دارد و كسب فيض مي كند.

  مطالب باال در معرفي حاالت و حركاتي بود كه اساس دعا و نيايش، و روح آن است.
سه صورت انجام مي شود كه دو صورت آن مقدمه است براي پيدايش صورت  دعا به
  سوم. 

اول، قرائت جمالت دعائي به تقليد و شنيدن از ديگران. مثل دانش آموزي كه كلمات را 
  از معلم ياد مي گيرد و آنها را تمرين و تكرار مي كند تا برايش آسان شود. 

ن، و گاهي خواندن اين جمالت به طور دوم، خواندن جمالت دعا و دانستن معاني آ
  .خواستنمرسوم و متداول، بدون اين كه بداند. خواندن و دانستن، بدون 

كه  ،گيرد كه در ارتباط با خداوند متعال قرار مي سوم، خواستن مندرجات دعا و مطالبي
 با هر جمله اي از خداوند تبارك و تعالي خواهش و تمنائي دارد. خود را در برابر خدا
مانند فقيري محتاج و مستأصل مي داند كه مشرف به وادي عميق و هولناك محروميت 
از همة نعمت ها است، در كوير زندگي، كه نه آبي براي آشاميدن، نه هواي سالمي براي 
تنفس، نه لقمة غذائي گوارا و نه دوست و مونسي دارد، بلكه دائم مبتال به انسان هائي از 

  ت كه مانند مار و كژدم يكديگر را مي گزند و اذيت مي كنند. جنس ميوة درخت زقوم اس
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وادي هولناك ديگري كه انسان خود را مشرف به آن مي بيند، عالوه بر برهوت جهنم، 
گرفتاري به عذاب هائي است كه از مظلوم به ظالم برمي گردد، كه ظالمان تا ابد مبتال به 

  آن هستند. 
نم مانند مار و عقرب بيابان و صحرا هستند، بعضي خيال مي كنند مار و عقرب جه

برند  درحالي كه آنها انسان هاي فاسق و فاجراند كه در دنيا عرض و ناموس يكديگر را مي
جوند و در آخرت هم گوشت تن يكديگر را مي گزند. خداوند تعالي در معرفي  و مي

الجحيم طَلعها كَانّه رئوس  انّها شجرةٌ تَخرُج في اَصلِ"(زقوم) در سورة صافات مي فرمايد: 
يعني آگاه باشيد كه غذاي جهنم ميوه هاي درخت زقوم است، و ميوه هاي  1"الشّياطين

  درخت زقوم همان رؤساي كفر و ضاللت هستند كه يكديگر را مي جوند و مي خورند. 
پس درخت زقوم و ميوه هاي آن مانند درختي نيست كه در زمين سبز مي شود و ميوه 

دهد؛ در جهنم باغ و گياه و علفي قابل ظهور نيست، بلكه آن درخت ها انسان هاي مي 
كافر و فاجر، و ميوه هاي آن، اذيت هاي آنها است كه با دست و زبان به يكديگر 

) از باب تشبيه چيزي به چيز ديگر نيست بلكه بيان واقعيت است.  مي رسانند. كلمة (كَاَنّ
ي مي گوئي: مثل اين كه لباس من است! و گاه لباس مثال گاهي لباس خود را مي بين

كسي را مي بيني و مي گوئي: مانند لباس من است. آنجا كه بلقيس ملكة سبا وارد بارگاه 
سليمان شد تخت سلطنتي او را به او نشان دادند و گفتند: آيا اين تخت شما است؟ 

: همانند تخت من است. يعني مثل اين كه تخت من است؛ نگفت 2"كَانّه هو"جواب داد: 
اين جا هم خداوند تعالي نمي گويد درخت زقوم و يا ميوه هاي آن مانند درخت صبره و 

  حنظل است، بلكه مي گويد: گوئي رؤساي شياطينند. 
اكنون انساني كه خود را مشرف به اين دو وادي هولناك مي بيند چه حالي دارد و 

د او را از سقوط حفظ كند و به زندگي چگونه به كسي پناهنده مي شود كه قدرت دار
  بهشتي برساند.

يك چنين حالتي حالت دعا و نيايش به معناي واقعي آن است. اين، همان حالتي است 
كه صد در صد مطلوب خداوند است و در اين حال ممكن نيست كه انسان خواهشي از 

نين حالتي در خدا بكند و مورد قبول واقع نشود. گاه خداوند تعالي براي پيدايش چ
                                                 

  65و  64صافات،   1
  فلما جائت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كانه هو... -42نمل،   2
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انسان و رساندن او به ساحل نجات، او را در محاصرة بالها و مصيبت هاي نابود كننده 
قرار مي دهد. انسان در اين حال كه مرگ خود را حتمي مي بيند براي نجات از عذاب به 
خدا پناهنده مي شود، و اين حالت همان دعاي مطلوب است. پس كساني كه متوسل به 

ر آيات قرآن و پيشوايان معصوم مي شوند، اگر دوست دارند آنچه از خدا دعاهاي وارده د
مي خواهند مورد اجابت واقع شود خود را از حالت خواندنِ دعا، در حالت خواستنِ 

فرق دارد. انسان در صفحات كتاب  خواستنن با خواندمندرجات دعا قرار دهند، زيرا 
. يا مي خواند: "االخرة حسنه و قنا عذاب النارربنا آتنا في الدنيا حسنه و في "خواند:  مي

"و امثال آن؛ فقط عبارت ها را مي خواند اما چيزي نمي خواهد.  "رب اغفر لي و لوالدي
خواستن يعني اين كه نياز وجودي خود را كه نجات از عذاب و وصول به نعمت ها است 

همان دعائي است كه  درك كند و از خداي مهربان بخواهد؛ نيايش توأم با خواهش. اين
يعني اگر شما از خدا  1خداوند در قرآن مي فرمايد: قل ما يعبؤا بكم ربي لوال دعاؤكم.

  خواهشي نداشته باشيد خدا هم به شما اعتنائي ندارد.
در اين جا براي بيان بيشتر حقيقت دعا سؤال و جوابي را مطرح مي كنيم. ائمة اطهار 

ن كريم همه جا به انسان مي آموزند كه آنچه مي خواهد عليهم السالم، و پيش از آنها قرآ
از خدا بخواهد. تكليف انسان را خواستن از خدا، و در پي آن وعدة اجابت دعا را داده اند. 
از خدا بخواهد و بگيرد، باز هم بيشتر بخواهد و بگيرد تا روزي كه بذل و بخشش االهي 

ه هاي خود احساس بي نيازي به او دربارة او كامل شود و از رسيدن به كمال خواست
دست دهد. پس وقتي مفهوم و معناي دعا و نيايش همين خواستن و گرفتن است چنان 
مي نمايد كه بر انسان عمل و فعاليتي واجب نيست. شايد انسان در اين حال تنبل شود 
 و خود را مانند كودكي روي زانوي پدر و مادر ببيند كه به محض خواستن، در اختيارش

مي گذارند. پس اين همه تكاليف و دستورات مثل نماز و روزه و انجام كارهاي واجب و 
و  2"و اَن ليس لالنسانِ االّ ما سعي"مستحب براي چيست؟ و خداوند تعالي مي فرمايد: 

و امثال اين آيات. و به طور كلي مي بينيم  "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره"مي فرمايد: 
  ان مأمور به كار و فعاليت شده است: انسان در سه ميد

                                                 
  77فرقان،   1
  39نجم،   2
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ميدان اول، سعي در كسب ايمان و تقوا و پرورش نفس و تزكيه و تطهير خود؛ طهارت 
مالي با دادن خمس و زكات، طهارت بدن از كثافات و نجاسات و طهارت روح از شرك و 

  گناه.
ه مردم ميدان دوم، خدمات اجتماعي. همه جا مأمور به كسب و كار از طريق خدمت ب

  است و خدا او را ملزم به خدمت به خانواده و اقوام و دوستان كرده است.
  ميدان سوم، عبادت ها و دعاهاي واجب و مستحب، حج و جهاد و امثال آن.

اين مقررات و دستورات و اعمال واجب و مستحب و يا حرام و مكروه، صفحات كتاب ها 
  ام هرچه بيشتر اين اعمال كرده اند.را پر كرده است. بلكه انسان را تشويق به انج

اگر موفقيت انسان در دعا و نيايش و خواستن و گرفتن است پس اين همه كار و كاسبي 
و فعاليت براي چيست؟ و اگر موفقيت در كار و فعاليت است پس خواستن و گرفتن چه 

  معنائي دارد؟
ز خدا بگير، و مفهوم مفهوم دعا و نيايش اين است كه آنچه مي خواهي از خدا بخواه و ا

كار و فعاليت اين است كه: به خود متكي باش و هر چه بيشتر براي موفقيت خود فعاليت 
  كن. پس موفقيت به دست انسان است يا به دست خداوند متعال؟

در پاسخ اين سؤال مي گوئيم كه البته اساس موفقيت انسان در دعا و نيايش است زيرا 
د و فيوضات االهي به كساني قابل انتقال و قابل افاضه نعمت هاي بزرگ و كوچك خداون

العطيات بقدر "است كه آمادگي براي قبول آن داشته باشند. چنان كه مي گويند: 
. هر فرستنده اي در مقابل خود گيرنده اي الزم دارد. فرستندة اصلي خداوند "القابليات

ود مي رساند و گيرندة متعال است كه بي نهايت قدرت و رحمت دارد و به بندگان خ
اصلي فقط انسان است كه مي تواند از نعمت هاي خدا در دنيا و آخرت بهره مند شود و 
اين بهره مندي و بهره گيري در انسان قابليت و آمادگي الزم دارد. ابتدا بايستي انسان 
بداند كه خداوند چه نعمت هائي در انبار وجود خود ذخيره دارد كه همة آنها را 

واهد به انسان ببخشد، وقتي دانست، خواهش و طلب در او پيدا شده و خود را آمادة خ مي
دريافت آنها مي كند. در اين حال خداوند تعالي استعداد پذيرش نعمت ها را در او ايجاد 
مي كند. خداوند تبارك و تعالي به جاي يك پدر ثروتمند و قدرتمند است كه بي نهايت 

ن ها به جاي كودكان در خانة اين پدراند. كودكان بايستي پدر ثروت و قدرت دارد و انسا
خود و ثروت پدر خود را بشناسند و استعداد و آمادگي پيدا كنند تا از ثروت و قدرت پدر 
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استفاده كنند. پدر اولين كاري كه مي كند پرورش استعداد كودكان است، خداوند تعالي 
ت و دعاها( كه آدرس همة موفقيت ها در هم همين طور در مسير اعمال و اقوال و خدما

اين دعاهاي مأثور از ائمه (ع) است ) استعداد انسان را پرورش مي دهد، او را براي 
پذيرش نعمت ها آماده مي كند. اين حقيقت را هم بايستي بدانيم كه بروز استعداد ها و 

ن مانند تخم پرورش آن به دست خداوند تبارك و تعالي است؛ يعني كار و فعاليت انسا
كاري و نهال كاري است ورورش تخم ها و نهال ها تا رسيدن به ثمرة آن، به ارادة 
خداوند. پس انسان با تمرين عبادات و خدمات در مكتب خدا براي رشد استعداد هايش 
آمادگي پيدا كرده و خدا او را مي پروراند و به ثمر مي رساند، و در نهايت فيوضات و 

  وي خود را در اختيارش مي گذارد. بركات مادي و معن
  

  چاپ اول با اندكي تلخيص مقدمة كتاب(تفسير دعاي كميل)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

    مقدمه
اطهـار علـيهم     از ائمـه   كه  است  پر معنا و پر محتوائي  دعاهاي  ترين از عظيم  سمات  دعاي

  و سـبك   را سـاده   السـالم   ماطهـار علـيه    از ائمه  وارده  دعاهاي  است.  ما رسيده  السالم به
  .   است  از قرآن  سوره هائي  معاني  حاوي  نشماريد. هر دعائي

  و بـه   خـدا سـاخته    را چنان كه  و آدم  عالم  خلقت  بوده  و آدم  عالم  طراح  اطهار گوئي  ائمه
  نـدگي دارد خود را و ز  دوست  اند. هركس و تفسير كرده  ما تشريح  براي  است  ثمر رسانيده

  منـدرجات   خود بدانـد بـه    خدا و خود را از خلقت  برهاند و هدف  و پوچي  خود را از پوكي
  نائـل   ابـدي   سـعادت   كند تا به  دعا حركت  اين  كند و در مسير هدايت  دعاها مراجعه  اين

اسـت. بـا     شـده   بيـان   با تفسير و تاويل  كه  "سمات"و   "صباح"  گردد، مخصوصا دعاهاي
  بشـريت   حركت  خود و خط  و زندگي  خلقت  كنيد تا معنا و محتواي  مطالعه  رار و دقتاص

  را از ابتدا تا انتها دريابيد.
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  بخش اول

  دعاي سمات ظاهر و باطن دارد
  اشياء بـه اشـخاص    و از طريق  ساخته  خداوند افكار انسان ها را در بدو امر به اشياء مربوط

و   ترقـي   در دو جهت  از صفات  انسان را به صفتي  كه  از آيات  اي و هر آيه مي سازد  مرتبط
و نـازل    و كامل تر يا نـازل   دارد؛ كامل  مصداق  مي كند از واحد تا بي نهايت  معرفي  تنزل

ين  "در   انـد كـه   قـرار گرفتـه    و كامل تر انسان هائي  كامل  تر. در جهت جـاي   "اعـال عليـ  
گيرنـد    قرار مي  افرادي  هم  نزول  و در جهت  آنها باالتر نيست  از مقام  اميمق  گيرند كه مي
تر   از آنها پست  يا چيزي  كسي  پستند كه  مي گيرند. چنان  جاي  "السافلين  اسفل"در   كه

  خاصـي  دركـة  و يـا   درجهدر   هريك  هستند كه  افراد بسياري  دو جهت  اين  ، و بين نيست
قـرار    انسـان هـا اسـت كـه در دو جهـت       همـين   معرفي به   مربوط  آيات يلمي باشند. تاو

آنهـا    را بـه   قـرآن   نمي تواند آنها را بيابد و آيـات   (ع) كسي  بجز خدا و ائمه  گيرند، كه مي
و   اشياء اسـت   كه  در ظاهر عالم  ؛ هم دو معنائي است  و روايات  آيات  مربوط سازد. اكثريت

  پيدا مي كند.    معنا و مفهوم  است  اشخاص  كه  لمعا  در باطن  هم
بـه    دعا اشاره  و تفسير دارد و در همين  تاويل  كه دعاهائي است   از آن يكي   سمات  دعاي 

  .   است  شده  تاويل و تفسير آن

  معاني سمه و سمات
  ، اسـم  يوسم  ، وسم  لُيفع  فَعل  از باب  واوي  مثال  "وسم"  از مادة  "سمه"  از كلمة  "سمات"

  معلـوم   كه  در صورتي  "يفعلُ"  بر وزن  واوي  شود. مثال هاي مي  "موسم"  آن  و مكان  زمان
در   مـي گـردد ولـيكن     صـرف   مانده  باقي  مي شود و با دو حرف  حذف  آن  باشد فاء الفعل

  وسم"مي گويند  " وسم"  . از كلمةمي ماند  خود باقي  به حال  مجهول  و يا در افعال  ماضي
مسعد"  و از كلمه  "يو" "دعي دعثق"  و از كلمه "وثَـقَ "گوينـد   مي  "وقُ   و ثـاز مصـدر  " ي .

پيـدا    تـاء منقـوط    در آخـر كلمـه    آن  و به جاي  شده  حذف  فاء الفعل  هم  واوي  مثال هاي
  نامند. مي  "سمه"را   و وسم  ،"هثقَ"  ، وثق "عده"وعد,   شود كلمه مي
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. هـر   اسـت   گـذاري   عالمت هـا و عالمـت    به معناي  است  "سمات"  آن  جمع  كه  "سمه" 
شود،   شناخته  مي شود تا با آن  عالمت گذاري  عالمت مخصوصي  كه به  و هر چيزي  كسي

  مناسـبت   دعـا را بـه ايـن     مـي نامنـد، و شـايد ايـن      "و سمه  وسم،"را   عالمت گذاري  آن
  گـذاري   انبيـاء عالمـت    با نهضـت   در ارتباط  الهي از آيات   بسياري اند كه  ناميده  "سمات"

. لذا  است  شده  دعا معرفي  و در اين  شده  شناخته   مخصوص  با عاليم  و هر پيغمبري  شده
  اند.   كرده  گذارينام  " عالمت"  يعني  "وسم"  از مادة  "سمات"  كلمة  آن را به
بـه    ديگر از خداونـد متعـال    از دعاهاي  مانند بسياري شريفه   دعاي  در اين جمله   در اولين

     و مي گوئيم:  مي كنيم  سوال  تر است  نام ها عظيم  از همه  كه "او  ِ عظيم نام"
  تر و كريم  جليلتر و عزيزتر و  عظيم  تو كه  عظيم  اسم  يا به سبب  به وسيله  پروردگارا من

  بسـته   درهـاي   كـه   كـنم   از تو خـواهش   اسم  اگر با آن  كه  . اسمي مي كنم  سوال  تر است
بـه    كـه   كـنم   مي شود و اگـر از تـو خـواهش     گشوده  بگشائي  و رحمت  لطف  را به  آسمان
د و اگـر بـه   مي شـو   گشوده  بگشائي  فرج  را براي  زمين  بستة  تنگ  درهاي  اسم  آن  وسيلة
مي شود   آسان  كني  آساني  به  ها را تبديل سختي  كنند كه  اسماء از تو خواهش  آن  وسيله

مي شوند و يـا بـا     زنده  نمائي  را زنده  اموات  كنند كه  از تو خواهش  اسم  آن  و يا به وسيله
  نمـائي   طـرف ديگـر را بر   سختي ها و مرض ها و مشكالت  كنند كه  از تو خواهش  اسم  آن

    1مي شود.  برطرف

  نكاتي جالب در معاني اسم اعظم
نظيـر    "بسـم "  در كلمـة  "باء"آيا   دارد؟  معنائي  چه  اسم  به  و سئوال  خدا چيست  اسم -1

  بـه   متعـدي   آن  به وسـيله   فعل  اين است كه  است يا براي  سببيت  براي  "اهللا  بسم"باء در 
  يگر؟ د  شود و يا معاني  مفعول

  به   بسته  درهاي  تمام  مي باشد كه  چيزي  يا  كسي  چه  "اسم" اين -2
  پيدا مي شود؟    باز شده و در كارها گشايش  وسيلة آن

                                                 
  جمله: واذا دعيت به العسر لليسر تيسرتفراز اول دعاي سمات از جمله: اللّهم انّي  اسئلك باسمك ..... تا   1
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  وساطت اسماء اهللا در سؤاالت
اطهـار    و ائمـه   در قـرآن،   خداوند متعال  كه  بگوئيم  است  الزم  "اسماء اهللا"  بتدا در تعريفا

اسماء   از خداوند مي خواهيد به وسيلة  آن چه  اند كه  كرده  جا سفارش  همه) در دعاها  (ع
  مسـئول   واسـطة اسـم    خداوند متعال بـدون   فقط  مي افتد كه  اتفاق  بخواهيد. كمتر جائي

اسماء،   و يا به واسطة  خداوند به وسيله  اند كه جا دستور داده  همه  شود بلكه  واقع  سواالت
  گردد.  واقع  سواالت  مسئول

  شـده،   واسـطه  " اسم"  كلمة  باشد باز هم  "اهللا  بسم " كه  قرآن  از آيات  آيه  در بزرگ ترين 
مـي    كنيم.  سوال  و يا از او چيزي  بگيريم  از خدا كمك  "اهللا  اسم"  به وسيلة  ما بايستي  كه

از تـو    اسـم   به وسيلة  وئيم:مي خواهم. يا مي گ  تو از تو كمك  اسم  : خدايا به وسيلة گوئيم
  .  مي كنم  سؤال  چيزي

  جـا از اسـم    همـه   بلكه  نمي كنيم  سوال  يا از خودش  خواهيم  نمي  چرا از خود خدا كمك
مطلق.   غني  هستند و خداوند متعال  فقير و محتاج  اي عده  كنندگان كنيد سوال   او؟ فرض

  مي كننـد و از او كمـك    و نيرومند مراجعه  غني  ايبه خد  احتياج  رفع  براي  محتاجان  اين 
فقيـر    سـوال   مرجـع   غنـي   ، شخص غني  مراجعة فقير به  در عرف  مي گيرند؛ همانطور كه

باشـد    "علـي "  غنـي   مي كند. اگر نـام   مراجعه  به غني  واسطه  مي شود و فقير بدون  واقع
فقيـر دسـتور     كرد و يا اگـر بـه    كمك  نم  به  و علي  خواستم  كمك  فقير مي گويد از علي

  كن  مراجعه  علي  خود را از او بطلبد مي گويند به  كند و حوائج  مراجعه  غني  به  بدهند كه
  بخواهيد! يا نمي گويند اسـم   كمك  علي  نمي گويد از اسم  بخواه . هيچ كس  و از او كمك

  جا كمـك   همه  ، بلكه خواستم  كمك  علي از علي   اسم  كرد، يا به وسيلة  كمك  من  به  علي
فقـرا    حـوائج   مرجـع   غنـي   خداي  كه  ذكر مي كنند. در اين جا هم  واسطه  را بدون  كننده

  بگويند از خدا كمك  است  كنند الزم  مراجعه  غني  به خداي  فقرا بايستي  و اين  قرار گرفته
  خدا كمك  بگويند از اسم  اين كه ريد، نه بگي  از خدا كمك  و يا دستور بدهند كه  خواستم،

و انسـان    است  بالذات  خداوند غني  اين كه  نظر به  خواستم.  خدا كمك  بگيريد و يا از اسم
مـي گيرنـد و     مـي كننـد و از او كمـك     خـدا مراجعـه    شـخص   هستند بـه   ها فقر محض

  چـرا خـالف    كنـي. پـس    كمـك   مـن   بـه  كه   مي كنم  خواهش  گويند خدايا، از خودت مي
  ؟  است  شده  واسطه  "اسم"  از او  كلمة  خواهي  با خدا و كمك  در ارتباط  ، معمول
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  اسماء خدا اشخاص هستند نه اشياء يا الفاظ
  خـدا نيسـت    شخصي  در اين جا نام " اسم"منظور از   كه  است  ديگر در اين جا اين  مطلب

و بـه او    قرار مي دهيم  آن را سبب  كه اسمي   است.  "هللا"  ، كلمة منظور از اسم  بگوئيم  كه
با معنـا    در ارتباط  اسمبراي زيرا هرگز   ؟"اهللا"است يا خود   "اهللا"كلمة   مي كنيم مراجعه 
  . پـس  "اهللا"از خـود    نـه   مي خواهيم  كمك  "اهللا"  از اسمِ  بگوئيم  وجود ندارد كه  استقالل

  و يا اگـر از خـود علـي     "بِاهللا  اَستعينُ":  بگوئيم  بايستي  بگيريم  از خدا كمك  اگر بخواهيم
  اسـم "ُ ب  : استعنت بگوئيم كه   نيست  . درست"بِعليٍ  استعنت":  مي گوئيم  بخواهيم  كمك

وجود   استقالل  هر كسي  هر چيز خود آن چيز است. اسمِ  زيرا اسمِ " عليٍ  اسمِ"يا ب   "اهللا
  خواسـتم   كمك  يا برادرم  پدرم  نمي گويد از نام  كسي  منشاء اثر نيست.  هائيندارد و به تن

.  خواستم  كمك  و پدرم  مي گويد از برادرم  كردند، بلكه  كمك  پدر و برادرم به من  و يا  نام
ايـن كـه    نـه    خواسـتم   از خدا كمك  بگوئيم  بايستي  مي خواهيم  اگر ما از خدا كمك  پس

     خواستم.  خدا كمك  ز اسما  بگوئيم 
و يا ايـن    يا زائد است  است  شده  و خدا واسطه  انسان  بين  كه  "اسم"  در اين جا كلمة  پس
  واسطه  خود و انسان  خداوند او را بين  مي باشد كه  يا چيزي  كسي  "اسم "حقيقتا اين   كه

  آن  شـوند و بـه وسـيلة     متوسـل   واسطه  آن به  انسان ها دستور مي دهد كه  و به  قرار داده
  آن  ها و يا لـزوم  واسطه  آن  درباره  است كه  بگيرند. در اين جا الزم  ها از خدا كمك  واسطه
؟ و بعـد   نيست  يا الزم  است  و خدا الزم  انسان  بين  آيا اوال واسطه  كه  كنيم  ها بحث واسطه

ها شـيئ انـد    واسطه  آيا اين  كه  حقيقت  اين  باتو خدا، اث  انسان  بين  واسطه  لزوم  از اثبات
  ؟  آنها چيست  وساطت  يا شخص باشند لزوم  شيئ  ؟ و در صورتي كه يا شخص

و هرموجود   انسان ذاتي فقرمي باشد   و ضروريات  از بديهيات  آن چه  در اين جا مي گوئيم 
خود نيازمند به خداوند   ذاتچيز در  و همه   كس . همه  است  خداوند متعال  سواي  ديگري
  خداوند متعال  از آن طرف،  نيست.  رفع  و قابل  است  فقر اثر ذاتي  اين مي باشد، كه   متعال
  آن  او است، كـه   باعظمت  ذات  او و مالزم  اثر ذاتي  خدا هم  ذاتي  و غناي  است  بالذات  غني
ا  "فقر و غنا خـدا مـي فرمايـد:      همين  ، كه در مالزمة نيست  رفع  خدا قابل  از ذات  غنا هـاي

الناس  لي  اَنتما واهللاُ  اهللاِ الفُقراء  الغني 1"الحميد  هو  
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انكـار    قابل  كه  است  عقل  و بديهيات  فقر، از ضروريات  رفع  براي  غني  مراجعة فقير به  پس
  نمي باشد.  

  واسطه و تربيت با واسطه مي باشد خلقت، بدون
خـود    خـود و بـه خـودي     بـه ارادة   آيا خداوند متعال  كه  است  ديگر در اين جا اين  بحث 

كند و انسان ها مـي تواننـد     انسان ها كمك مي تواند به   و وسائل  از وسائط استفاده   بدون
وجـود    بگيرند؟ و يا اين كه  كمك  واسطه  شوند و از خود او بدون  خدا مربوط  مستقيما به

،  لزوم  همين  و بر اساس  است  الزم  رساني  و فيض  گيري و خدا در فيض  انسان  بين  واسطه
انسـان هـا دسـتور      به وجـود مـي آورد و بـه     واسطه  خود و نيازمندان  بين  خداوند متعال

  كنند؟   ها استفاده واسطه  از آن  دهد كه مي
  خداونـد مخلوقـات    چگونه  است  الزم  خدا واسطه  خدا و خلق  اگر بين  كه  و باز مي پرسيم

  خداونـد متعـال    هـا بـه ارادة   ها مـي آفرينـد و واسـطه    واسطه  را مي آفريند؟ آيا به وسيله
  ؟   است  خداوند متعال  مخصوص  اند و يا آفرينندگي آفريننده

را از   دو مرحلـه   و ايـن   شـويم   قائـل   تفكيك  و تربيت  خلقت  بين  كه  است در اين جا الزم 
  موجـودات   تمـامي   و آفرينش  و جهان،  انسان  در خلقت  . لذا مي گوئيم كديگر جدا كنيمي

بـر آنهـا و     انسان ها و يا حكومـت   در تربيت  وليكن  نيست  الزم  واسطه  و آسمان  در زمين
  فـيض   امكـان   واسـطه   و بـدون   است  الزم  ، واسطه و حكومت  از مسير تربيت رساني   فيض
  وجود ندارد.  خداوند متعال  براي  رساني

  و براي  است  محيط  و هر چيزي  هر كس  ظاهر و باطن  به  خداوندمتعال  خلقت،  در مرحلة
، كه اگر اشيائي مثـل   در خلقت  و واسطه  زيرا سبب  نيست  و واسطه  سبب  نياز به  آفرينش

باشد بـراي    و اشخاص  العقول  ويذ  مي نامند و اگر از نوع  "سبب"باشد، آن را   و تيشه  اره
و   صـانع   هـا بـين   و ابزار و يا واسطه  اسباب مي خوانند؛ اين   "واسطه"را   آن  ارزاق،  تقسيم
،  فاصـله   درآن  باشـد كـه    و مصـنوع   صـانع   بين  اي فاصله  كه  است  الزم  در صورتي  مصنوع
  و سـبب  باشـد واسـطه     وجود نداشته  اي فاصله  اگر چنين  باشد، وليكن  ابزار الزم  به  توسل

ميفرمايـد:    خداونـد متعـال    آفريننـدگي   ) در وصف (ع  اميرالمومنين نيست. مولي  الزم  هم
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ايـن    مي دهـد بـدون    خود را انجام  خداوند فعل  يعني 1" و اآللَه  الحركات  ال بِمعنَي  فاعلٌ"
يا   و اسباب  آالت  به كار برد. زيرا اين  ابو اسب  پيدا شود و يا آالت  در وجود او حركتي  كه

حاضـر    در حوزة وجـود مصـنوع    صانع كه   است  حقيقت  اين ، برهان  در وجود فاعل  حركت
در خـود     اسـت   ، الزم وجـود آن   و يـا در حـوزة    در كنار مصـنوع   قرارگرفتن  و براي  نيست
  خود را بـه وسـيله    و اراده  و يا علم شود،  خود نزديك  مصنوع  به وجود بياورد و به  حركت
  نزديـك   مصنوع  خود را به برساند، مانند انسان ها كه   وجود مصنوع  و ابزار به حوزة  اسباب

هر   و خارج  داخل  به  كه  خداوندمتعال  و ابزار به كار مي برند، وليكن  مي كنند و يا اسباب
  در خـود حركتـي    نيست  الزم  صنايع  اختنس  دارد براي  وجودي  احاطة  و هر چيزي  كسي

  به كار برد تا علم  و ابزاري  حاضر گردد و يا اسباب  وجود مصنوع  به وجود آورد تا در حوزة
در خـود    حركتـي   اين كـه   بدون  است  او فاعل  خود برساند. پس  مصنوع  خود را به  و ارادة

و   آفريـدگان   در آفـرينشِ   مي گـوئيم   مناسبت  به كار برد. به همين  ايجاد كند و يا ابزاري
  خداوند بـه اراده   نيست.  الزم  و ابزار و يا واسطه  اسباب  و مصنوع  صانع  بين  مخلوقات  خلق

  مي كند.   را بخواهد خلق  خود آن چه
و واسطه هائي چون حكومت   ، وسيله رساني  انسان ها و يا فيض  و تربيت  در تعليم  وليكن 

  بـين   كـه   اي است رابطه  و دانش  علم  يا افاضة  و تربيت  ؛ زيرا تعليم است  الزم  و معلمانها 
  خود را مي فرسـتد و گيرنـده    علمي  فيض  فرستنده  پيدا مي شود، كه  و گيرنده  فرستنده
ر نباشد د  آمادگي  دو جهت  از اين مي گيرد. اگر در يكي   آن را از فرستنده  آگاهي  در حال

  دارد. مـتعلم   الزم  معلـم   و متعلم  متعلم،  معلم  مي شود. پس  تعطيل  ديگر فيض  جهت  آن
دادن   تعلـيم   بـراي   كـه   كسـي   يعني  علم آماده شده، و معلم   گرفتن  كه براي  كسي  يعني
  و مالقـات   مواجهـه   بدون  گيري  و فيض  فيض دهي  اين كه   است  . بديهي  است  شده  آماده
  .  نيست  دو نفر ممكن  بين

و يـا    و مالقـات   مواجهـه   و مصـنوع   صـانع   بـين   . در رابطه است  غير از آفرينش  علم  افاضة
بخواهـد    ، هـر آن چـه   است  خود مربوط  مخلوق به  . آفريننده  نيست  الزم  دو طرف  آمادگي

و يـا    آمـادگي   جـود مصـنوع  در و  گذاشـتن   وديعه  مي گذارد و براي  وديعه  در وجود او به
  مـادر مـا را بـه     خداوند تعالي در رحـم   بينيم مي  آن چنان كه  نيست.  الزم  مصنوع  آگاهي
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  مـواد مختلـف    ، ايـن همـه   نمـوده   مـا را كامـل    خلقـت   و هندسه  چيز مجهز فرموده  همه
. مـا   خبـريم   بـي آنهـا    و ما از همة   در وجود ما ايجاد فرموده  عجيب  هندسة  يك  براساس

و   چشـم   كه  ما نبوديم و پا داد.   ما دست  خدا به  و پا مي خواهيم،  دست  كه   نمي دانستيم
  نبـوديم   هرگـز آگـاه    داد، و بعد از تولد هم  اعضا و جوارح  او به ما اين همه  بخواهيم  گوش

، و  اسـت   كـرده   خلـق  و چطور ما را  بخشيده  چيزي  ما چه  و خداوند به  هستيم  ما چه  كه
چند واحد از بي نهايـت آنچـه     هستيم  سالگي  و پنجاه  سالگي  چهل  در سنين  كه  هم  االن
   مربـوط   و دقـايق   ودايع  . اين همه است  و مكتوم  بر ما مجهول  و بقيه  مي دانيم  هستيم  كه

  فـيض   خدا ابتدا ما را براي  . بايستي نيست  چنين  و تربيت  تعليم  . وليكن ما است  به خلقت
مـا    براي  اي دهد. آيه  به ما تعليم  ِ ما علمي آمادگي  كند و براساس  آماده  و يادگيري  گيري

  .  نيست  ممكن  ما تعليمات  آمادگي  كند. بدون  بر ما نازل  بخواند و قرآني

  ين معلم و متعلم مواجهه الزم استب
  الزم  و مخاطبـه   مواجهـه   و مـتعلم   معلـم   بين  و شنيدن  گفتن  براي  در اين جا مي گوئيم

  حسـاب   . با اين و يا كاغذ و نامه  و راديوئي  تلفني  مانند ارتباطات  چيزهائي  و يا الاقل  است
برسـاند    فيضـي   انسان  به  بياموزد يعني  علم  انسان  مي خواهد به  خداوند متعال  آن جا كه

  دارد، الزم  آمـادگي   آن  قبـول   بـراي   ، و يـا الاقـل   نموده  و مطالبه  آن را خواسته  انسان  كه
پيدا   و مالقات  مواجهه  و متعلم  معلم  به وجود آورد تا بين  مواجهه  خود و انسان  بين  است

شـود؛ و    حاصـل   معلومـات   و بصـري   سـمعي   به صورت  و مالقات  مواجهه  شود و از طريق
  و خدا به دليل ممتنـع بـودن رويـت خـدا ممكـن       انسان  بين  مالقاتو   مواجهه  اين  چون
  نـوري   ها، يا اشباح واسطه  به وجود مي آورد و آن  واسطه  خود و انسان  خداوند بين  نيست

آنهـا را    انسـان  ظاهر مـي شـوند، كـه      يا بيداري  خواب  در عالم  انسان  به شكل  هستند كه
انـد   فرشـته   آنهـا در واقـع    پيدا مي كند؛ با اين كه  و آشنائي  مانند خود مي پندارد و انس

  فقط  نوري  اشباح  از ماوراء آن  واقعي  دهندة  انسان، و تعليم از نور به قيافه   شبح  يك  يعني
  خود و مـتعلم   را خداوند بين  اي ديده  تعليم  كاملِ  انسان ، و يا اين كه  است  خداوند متعال

مي شـوند    فيض  ها مانند انبياء و اولياء، واسطة افاضة ديده  تعليم  مي دهد. آنقرار   واسطه
  واسـطة   آشنا مي كنند، و همين انسان ها كـه   زندگي  خدا و راه هاي  و انسان ها را به راه
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  مـي باشـند. يعنـي     هـم   و معنـوي   مادي  فيوضات  واسطة  الهي  هستند در سلطنت  تربيت
  در راس  مي شود كـه   آنها اداره  به وسيلة  انسان ها در  قيامت  يا جهنميو   بهشتي  زندگي

 "و النـار   الجنه  قسيم"  حضرت  آن اند كه گفته  است. " اميرالمومنين ابيطالب  ابن  علي"آنها 
  مي كنـد و بـراي    را با يكديگر تنظيم  بهشت  اهل  زندگي  كه  است  حضرت  مي باشد و آن

آورد، و  به وجود مـي   و زندگي  حيات  دارد موجبات  كه  و آمادگي  لياقت  ابقمط  هر انساني
فقـط    و انسـاني   طبيعـي   هاي گيرنده  در ماوراء همه  و معنويات  ماديات  دهندة  البته روزي

  .   است  خداوند متعال

  ع) اسماء اهللا و واسطة فيض هستندائمة اطهار (
  و فـيض   دهنـده   تعلـيم   و خـداي   فراگيـر فيوضـات    انسانِ بين   است  الزم  تحقيقات  با اين
  ها حقـوق  واسطه  همين  از خدا به وسيله  دورافتاده  در كار باشد تا انسانِ  اي ، واسطه دهنده
 "اسـماء اهللا "هـا   واسـطه   كنـد؛ و همـين    دريافت  خود را از خداوند متعال  و معنوي  مادي

(ع)   مانند ائمـه   كاملي  ، و يا انسان انسان  به صورت  شبحي  كه  حال  در عين  هستند. يعني 
از   مي باشند، هـر قـولي    فيوضات  و افاضة  خداوند متعال  و مصدر تعليمات  هستند، مجري

  است .  خداوند متعال  و حكمت  آنها نمايش گر علم  از اعمال  و يا عملي  اقوال
و   عالمت  به معناي  اسم  اند. چون شده  شناخته  "اهللا اسم"  نمايش گري  همين  دليل آنها به 
  را بـه معـاني    و انسـان   بـوده   ِ معنـاي خـود   عالمت  اسماء لفظي  . همانطور كه است  داللت
و   علـم   هم عالمـت   فرشته  به نام  نوراني  و يا اشباح  كامل  انسان هاي  مي كنند، آن  داللت
  دليـل   مـي باشـند. بـه همـين      خداوند متعـال   سوي  به انسان ها  و دليل  خدا بوده  قدرت

از   هرچـه   دعاها ياد مي دهـد كـه    و در اين  "اهللا بسم "انسان ها در آية   به  خداوند متعال
  باسم  قرار دهند و بگويند: استعين  را واسطه  اسماء اهللا خدا مي خواهند و انتظار دارند، آن 

انسان ها را  هم   . در اين آيه از قرآن قبيل  از اين  ، و جمالتي كباسم  اسئلك  اني اللهم   اهللا،
  بها و ذَروا الّذين  فَادعوه  ِ االَسماء الحسني مي كند و مي فرمايد: و للّه  اسماء هدايت به اين 
   1"اسمائه  في  يلحدون

اسـماء    همـان   از خدا مـي خواهيـد بـه وسـيلة      خداوند اسماء نيكوتر و بهتر دارد. هر چه
  دانند، كـه   خدا مي  اسم  خدا و يا شريك  خود را شريك  بخواهيد و رها كنيد كساني را كه
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خـود را    برابـر ايـن ادعـا كـه      بيشتر نيستند. به زودي  مظاهر قالبي  شريك ها به جز يك
  آيـه   خواهند شـد. در تفسـير همـين     خدا مي دانند مجازات  اسم  خدا و يا شريك  شريك

اند:  فرموده  كه  است  ) وارد شده اطهار (ع از ائمه   كافي  و روايت ها در كتاب  احاديث يفه شر
كـه    هستيم  اسماء حسني  ما آن  "بها اُجيب  اذا دعي  الّتي  الحسني  االسماء اهللاِ  واهللاِ  نحن"
  در دعـاي شـود. و    مـي   خـود قـرار دهنـد اجابـت      خواهش ها و دعاهـاي   اگر ما را وسيله 

  و اسـتَجِب بـه  "  و مـي گـوئيم:    (ع) مي خوانيم  زمان  امام  با دولت  در ارتباط  هم  "افتتاح"
    كن.  ما را اجابت  دعاهاي  امام  به وسيلة آن "دعوتَنا

  و اثبـات   شـده   نوشـته   "الكتاب  ام"  حمد به نام  تفسير سورة  مفصال در كتاب  مباحث  اين
از شـرور    از خدا مي خواهيم  و آن جا كه نشده  واسطه   اسم  ا در استعاذه،چر  كه  است  شده

و خداوند  " الرجيم  الشيطان  من  اعوذ باهللا"  مي گوئيم  باشيم  در امان و شر شيطان   و آفات
  كنولـي  1"ِ الـرّجيم  الشـيطان   من  فَاستَعذ بِاهللاِ  القرآنَ  اذا قَرَأت":  تعالي دستور مي دهد كه

  واسطه  بگويند و اسم  "اهللا  بسم"  بايستي   به هر كاري،  از خدا در شروع  خواستن  در كمك
  دانائي،  دارد تا براساس  و قدرت  به علم  احتياج  انسان  به هركاري  . زيرا در اقدام است  شده

  و قـدرت   علم  دهد، و اين  انجام  و حكمت  علم  قضاوت  خدا و طبق  نقشة  كار خود را طبق
  كامـل   انسـان هـاي    همـان   را كه  اسماء اهللا  بايستي  نمي رسد. پس  به انسان  واسطه  بدون

شـرور و    دفـع   به خدا براي  بردن  در پناه  قرار دهد، وليكن  خود و خدا واسطه  هستند بين
  الي بـه ارادة . خداونـد تعـ   نيسـت   الزم  واسـطه   است  و آفرينش  خلقت  به  مربوط  كه  آفات

  مي كند.    دفع  و شرور آنها را از انسان  حكيمانة خود شياطين
  

 
  

 
 
 

  
 

                                                 
  .98نحل،   ١



    تفسير دعاي سمات       

 
37

  بخش دوم

  ؤال و جواب در اطراف وساطت اسماءس
بـه وجـود     مسائلي  از خداوند متعال  گيري  فيض  اسماء براي  با وساطت  اين جا در ارتباط

  اين  سوال  شود. اولين  آنها داده  وابشود و ج  مطرح  اين سواالت  ناچار بايستي  مي آيد كه
دارد و   چيـز احاطـه    و همه  كس  همه  به  كه  خداوند متعال  كاملة  با وجود قدرت  كه  است

  ها مي باشد؟  واسطه به   احتياجي  برساند چه  خود مي تواند فيض
انسـان هـا     آن در زنـدگي   دادن و ادامـه    الهـي   فيوضـات   هـا در افاضـة   واسطه  نقش  دوم،

  واسـطة   فقـط   هستند و يا اين كـه   زندگي  آفرينندة  ؟ آيا آنها مانند خداوند متعال چيست
  مي باشند؟    و تربيت  تعليم

  در اجـراي    هـا فقـط   واسـطه   وساطت  شد كه  بيان  بحث  در ابتداي  اول:  سوال  و اما جواب
و   فكري  ها مربوط به نقص واسطه  اين  و لزوم  است  خداوند متعال  و تربيتي  اوامر حكومتي

نظـر    آنهـا از ايـن    مي باشد.  الهي فيوضات   كنندگان  و استفاضه  به علم  نيازمندان  وجودي
  ممكـن   و مالقـات   آنها و خداوند مواجهـه   دارند و بين  وجودي  فاصلة  با خداوند متعال  كه

منـد كنـد.    خود بهره  و آنها را از فيوضاتبه وجود آورد   خداوند وساطتي  است  الزم  نيست
انسـان هـا،     و تربيـت   در حكومت  الهي  فيض  آنها در افاضة  ها و اعمال واسطه  وليكن نقش

  فيوضـات   تمامي  كه  اين طور مقدر فرموده  . خداوند متعال و راهنمائي است  هدايت  همان
از   و دانـش   او به درك  و وصول  انسان  و آفرينش  از خلقت  او پس  و معنوي  مادي  و بركات

  شود.    او عنايت  او به  و تقاضاي  او و خواهش  و علم  و عقل  انسان  مسير آمادگي

  فيض رحمانيت بدون واسطه است و فيض رحيميت با واسطه
  "رحمانيـت "ِ  رحمـت   تعبيـر بـه    از يكـي   دارد كـه   و بركت  رحمت  دو نوع  خداوند متعال

و بركـاتي    فيوضات  خدا آن  رحمانيت  . رحمت "رحيميت"ِ  به رحمت  از ديگريشود و  مي
از   . انسـان  اسـت   و تكليـف   عقـل   به  او تا وصول  و تربيت  انسان  خلقت  به  مربوط  كه  است 

  را انتخـاب   و يا باطـل   حق  بگيرد و راه  تصميم  مي تواند آزادانه  تا روزي كه  خلقت  ابتداي
  را بـين   راه  و يك  جهت  مي آيد و يك  بيرون  و آزمايش  امتحان  از بوته تا روزي كه كند و 

گيرد.  قرار مي  خداوند متعال  مستقيم  و عنايت  نظارت  مي كند، تحت  انتخاب و باطل   حق
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  هـم روزي   اطـالع   بـدون   فرمـوده   او خلق  و آگاهي  اطالع  او را بدون  خداوند آن چنان كه
  و تغذيـه   خلقت  به  مربوط  آن چه  در اختيار او مي گذارد. تمامي  زندگي  دهد و وسائل مي

  مي شود خواه  انسان تحويل   شرط  بدون  كه  است  خداوند متعال  رحمانيت  از رحمت  است
و از د  بگيرد و يكي  تصميم  مي تواند آزادانه  انسان  روزي كه  ، و از آن كافر باشد و يا مومن

  ايـن  خدا قرار مـي گيـرد كـه      رحيميت  رحمت  كند در معرض  را انتخاب  يا باطل  حق  راه
و   آخـرت   و تا زندگي  است  و هدايت  و علم  و توفيق  و ايمان  در دنيا عقل  رحيميت  رحمت

  انسان  فكري  خدا در برابر آمادگي  رحيميت  پيدا مي كند. رحمت  ادامه  تا ابديت  از آخرت
و   خـوب اسـت    و تقوي  ايمان  بفهمد كه  بايستي  او پيدا مي شود. انسان  و تقاضاي  و طلب

را از خـدا    و دانـش   عقـل   و آن  خوب اسـت   و دانش  عقل  كند و بفهمد كه  از خدا مطالبه
و خدا برود   پناه  فرار كند به  و عذاب  بداند، از نقمت  و نقمت را  نعمت  كند. معناي  مطالبه
مي رسد تا   و دانش  عقل  به  انسان  از روزي كه  كند، و باالخره  خدا را از خدا مطالبه  نعمت

او  او بـه    و تقاضـاي   و شعور او و طلب  او مي رسد از مسير فهم  به  آن چه  ابد و بي نهايت،
  هم  تعالنخواهد يا نفهمد، خداوند م  بماند و از او چيزي  مي رسد. اگر در برابر خدا ساكت

  او نمي دهد و اگر به قهقرا برگردد و با خدا و اولياء خدا به جنگ  به  و چيزي  است  ساكت
  عـذاب   شـدت   در انتهاي  مي شود، تا روزي كه  او فراهم  و بدبختي  عذاب  برخيزد موجبات

آنها را   راه پيدا كند و  و شعور خود به خدا و اولياء خدا گرايش  با فهم  قرار گيرد. و اگر هم
  خـدا بـرود و از او خيـر و بركـت      دهد، بـه سـوي    خود تشخيص  و خوشبختي  سعادت  راه

  خـود را بـر او ريـزش     و معنـوي   مـادي   مي دهد و بركات  او توفيق كند خداوند به  مطالبه
و   تفكـرات   ايـن   تمـامي   وجود او را به ثمـر برسـاند. پيـدايش     شجرة  دهد تا روزي كه مي
  تعلـيم   تحت  كه  است  الزم  انسان  . يعني است و شعور ممكن   و دعاها از مسير فهم  تحاال

بدانـد و    و شـقاوت   بشناسـد و سـعادت    و باطل  ببيند تا حق  قرار گيرد و آموزش  و تربيت
  شـد كـه    كنـد. گفتـه    حركت  و بركات  خيرات  به سوي  خير و شر بفهمد، از شرور و آفات

و   و خدا مواجهه  انسان  بين  و چون  است  ممكن  و مالقات  مواجهه  از طريق  ربيتو ت  تعليم
و   پيغمبـران   همـان   ها كـه  واسطه  را به وسيله  تعليمات  خداوند اين  نيست  ممكن  مالقات

  به خدا هستند انجـام مـي دهـد. آنهـا انسـان را آمـوزش        وابسته  اولياء خدا و انسان هاي
مي دهنـد و بـه دنبـال      تعليم   و باطل  مي كنند، به او حق  را به خدا دعوت دهند و او مي
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بـا    و تقاضا به وجود مي آورند و او را وادار مي كنند كـه   در وجود او طلب  و تربيت  تعليم
  مطالبـه   ببرد و از او خيـر و بركـت    او پناه  شود، از شرور و عذاب ها به  خود مربوط  خداي

  او از رحمـت   بـرداري  و بهـره   انسـان   تكامـل   اساسـي  و تربيت ها عامـل   يماتتعل  كند. اين
و تقاضـا و    طلـب   نباشد در انسـان   تعليمات  اگر اين مي باشد كه   خداوند متعال  رحيميت
  بـه طـرف    الهـي   دعا و خواهش ها نباشـد فـيض    و دعا پيدا نمي شود و اگر اين  خواهش
  زيرا انسان را درِ خانـه   است  اساسي  نقش  ها يك واسطه  قشن  نمي شود. پس  جلب  انسان

هـا   واسـطه   مـي كنـد و همـين     افاضه  انسان آن   خود را به  خدا مي برد و خداوند فيوضات
  هستند.   "اسماء اهللا"

از   و استفاضـه   نفـس   خـدا و تكامـل    بـه سـوي    براي سـلوك   شد كه  ثابت  مقدمات  با اين
انـد   اسـماء اهللا  ها  همـان  واسطه  دارد. اين  ضرورت  و خدا واسطه  انسان  بين،  الهي  فيوضات

  خداوند متعال  و عظمت  خود نمايش گر قدرت  و دانش با علم   كه  كاملي  انسان هاي يعني 
خـود و    به  وابسته  مي كند و انسان هاي  آنها معرفي مي باشند و خداوند خود را به وسيلة 

  نور خداوند آنها را بـه   از سوره "نور"  مي دهد. درآيه  آنها ارجاع  خود را به  يبه سو  در راه
انسـان هـا     و بـه   نموده  معرفي " مباركه  و شجره  ستارة درخشان،  مصباح،"مانند:   كلماتي
آنهـا    از خدا ميخواهيد و انتظار داريد از آنها بخواهيد و به سـوي   هرچه  مي كند كه  اعالم

  فيض  كسب  و وسيله  كرد و آنها را واسطه  اسماء اهللا  به  مراجعه  ازآن كه  پس  انسان برويد.
  همـين   مي كننـد و بـر اسـاس     فيض  كسب  خود انسان را آماده  قرار داد، آنها با تعليمات

  بـه  به ثمر برسـد و از اوليـاء اهللا     مي كند تا روزي كه  ريزش  بر انسان  الهي  فيض  آمادگي
  آيد.   سابح
  همـان   به وسيلة  فقر و نياز وجودي  و خواهش ها و تقاضاها براساس  سواالت  تمامي  پس 

و   بـزرگ   اسـم   پروردگارا بـه وسـيلة    دعا مي گوئيم  در اين  مي گردد كه  مطرح  اسماء اهللا
  كـنم؛ مـي    خـود را مطـرح    و بزرگوار سواالت  و كريم  عزيز و جليل  اسم  بزرگ تر تو و آن

مي دهند. زيرا   آموزش  مي كنند و به من  آنها مرا هدايت  كه  از تو آن را مي خواهم  يعني
تـو    تو و نظريـه   حكمت  او مطابق  و دعاهاي  انسان  خواهش  كه  است  دعا اين  اجابت  شرط

پـذيرد   را مـي   آن  و تربيـت   تو و تعلـيم   و حكمت  علم  را از تو بخواهد كه  باشد و چيزهائي
مقرون   اجابت  تا به  مي كنم  خود را مطرح  آنها سواالت  و هدايت  تربيت  در شعاع  من  پس

  گردد.  
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  اسماء اهللا، يعني ائمة اطهار (ع)عظمت 
  عجيـب و عميـق    خـود خيلـي    در نـوع   مي شود كه  مطرح  جمالتي  سواالت  اين  به دنباله

  هستند كه  اسمائي  مي كند و مي گويد آنها چنان  حكايت  اسماء اهللا آن   و از عظمت  است
بـاز    و رحمـت   بركـت   را به  آسمان  بستة  درهاي  كه  كنم  آنها از تو خواهش  هدايت  اگر به
  و تنـگ   بسـته   درهـاي   كه  كنم  اسماء از تو خواهش  آن  هدايت  باز مي شود و اگر به  كني
و اگـر بـه     مي رساني  برساني  بسته  زندگي  مرا در اين  و فرج  بگشاني  من  روي  را به  زمين
به وجود   آسايش  نموده  برطرف  سختي ها را از من  كه كنم   اسماء از تو خواهش آن   بركت
آنها   و رضايت  اگر به هدايت  هستند كه  . و آنها اسمائي ام خواسته  مي شود كه  چنان  آوري

آنهـا از تـو     هـدايت   شوند، زنده شـده، و اگـر بـه وسـيلة      زنده  مردگان  كنم  از تو خواهش
  مي شود.    برطرف  كني  برطرف  بالها و ضررها را از من  شود كه  خواهش

دارنـد و بـه     بزرگـي   سببيت  چنين  يك هستند كه   اسمائي  آنها چه  در اين جا مي گوئيم 
  مي شود؟    حل  مشكلي  آنها هر نوع  وسيلة

  آنها كه  بزرگ  اولياء خدا هستند و سببيت  آن اسماءاهللا  كه  مي گوئيم  سوال  اين در جواب 
  آنها آن چـه   كه است   مي شود اين  واقع  و غريب  عجيب  حوادث  اين  آنها تمامي به وسيلة 

  و دانـش   علم  بر اساس  خدا مي خواهند يعني  علم  خدا و مطابق  علم  را بخواهند در شعاع
بشـود، و انسـان     و بايستي  خدا مقدر است  در علم  را مي خواهند كه  چيزهايي  خود همان

  مـي كننـد كـه     را مطـرح   خواهش هايي  آنها همان  در اثر تربيت  به آنها هم  پناهنده  هاي
  گشوده  آسمان  درهاي  است  الزم  آن جا كه  خدا دارد. پس  و مشيت  با علم  كامل  مطابقت

شـود    برطـرف   از انسـان   طبيعـت   مضـيقة   اسـت   الزم  شود و آن جا كـه  مي  شود گشوده
برسـند    خدائي  هاي وعده  شوند و به  زنده  مردگان  است  الزم  مي شود و آن جا كه  برطرف

  اولياء خـدا، كـه    حكومت  در شعاع  و عجايب  حوادث  اين  مي شوند و مي رسند. همة  زنده
(ع) ظـاهر    زمـان   امام  . آن روز كه است  خدا مي باشد درست  حكومت  آنها همان  حكومت

كنـد    را فـتح   عالم  و غرب  داده شرق  گسترش  زمين  خود را در روي  الهي  شود و حكومت
  اهـل   بـه روي   آسمان بستة   درهاي  شود؛ يعني  انجام  كارهائي  چنين يك  مي شود كه  الزم
  باز شود.    زمين
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  آسمان گشايش درهاي بستة
شـما از خـدا     كـه   روزي  اسـت.   اجابـت   دعا و عـدم   اجابت  به معناي  آسمان  بستة  درهاي

  حـال   شـود، در آن   شما اجابت  خواهش  خدا جايز نيست  مي كنيد و در حكمت  خواهشي
  كنيـد و در حكمـت    از خدا خواهشي  ، و روزي كه است  شما بسته  به روي  آسمان  درهاي

. در  شـما بـاز اسـت     بـه روي   آسمان  شود درهاي  شما مستجاب  دعاي اشد كه خدا جايز ب
خـدا مـي خواهنـد،      بنـدگان   آن چه  كه  خدا جايز است  در حكم  زمان  امام  سلطنت  دورة

  مـومني   زيـرا اوال هـيچ    دعا نيست  اجابت  عدم  براي  برسد و دليلي  آنها به اجابت  خواهش
را از خداونـد مـي خواهـد      استعداد خود ازخدا نمي خواهد، آن چه و  عقل  ما فوق  چيزي
و   واليت  در شعاع  مي كند و چون  و استعداد خود تحمل  به عقل  كه چيزهائي است  همان

ثروتمنـد و قدرتمنـد شـود از      مي كند اگر بـي نهايـت    خدا و اولياء خدا زندگي  حاكميت
خـود    و قـدرت   و يا خود او نمي توانـد از ثـروت   پيدا نمي شود،  او فسادي  و قدرت  ثروت

در   مناسـبت   او جايز نباشد. بـه همـين    دعاي  خدا اجابت  كند تا در حكمت  سوء استفاده
مـا را    او دعاهاي  را بياورد و بوسيله  زمان  تا امام  مي كنيم  از خدا خواهش  "افتتاح"  دعاي

  امـام   حكومـت   در دورة  و همچنـين  "دعوتَنـا   بـه   استَجِب"  مي گوئيم:  كند، كه  مستجاب
بـه    او انسان ها بايسـتي   مي شود زيرا درحكومت  فراهم  مردگان  حيات  (ع) موجبات  زمان
  مردگـان   بـر حيـات    موعـود متوقـف    و عقاب  ثواب  موعود خود برسند و اين  و عقاب  ثواب
  زنـده   آنهـا مردگـان    حكومت  و در شعاع به وسيلة آنها  هستند كه  آنها اسمائي  پس  است.

مـي فرمايـد: و     خداونـد در قـرآن    هستند كه  "اهللا يمين "و   "اهللا قبضة "مي شوند و آنها 
   1"بِيمينه  مطويات  و السموات  القيامه  ُ جميعاً قَبضَتُه يوم االَرض

  يعني  كنيم  خدا بحث  متيو حكو  دربارة اسماء تكويني  مختصري  كه  در اين جا بد نيست
و   و اسـماء خـدا در خلقـت   انسـان هـا،     و تربيـت   قـدرت   و اعمال  اسماء خدا در حكومت

  .آفرينش

                                                 
  66زمر،   1



     تفسير دعاي سمات   

 
 

42

  اسماء خدا در تكوين و خلقت، و اسماء خدا در تربيت
  آنها با مـاده   از تركيب  هستند كه  الهي  انوار مجرده  همان  و آفرينش  اسماء خدا در خلقت

بـه وجـود     و ارتباطـات   و اتصـاالت   و استمساك  استحكام  ، حيات، روح  ر اجسامد  و جسم
  بينيـد كـه    مي گيرنـد. شـما مـي     او شكل  موجودات  و يا تمامي  و آسمان  آيد و زمين مي

  از يكديگر جدا هسـتند و بـا عامـل     و جسمانيت  ماديت  به دليل  آن  و اجسام  عالم  ماديات
خود از يكـديگر    با جرم  و آسمان  زمين  باشند. كرات  مربوط  ند به همنمي توان  جسمانيت

بـا    و ذرات  و نباتـات   جمادات  افراد انسان ها و حيوان ها و تمامي  دارند و همچنين  فاصله
  مـي كنـيم كـه درعـين     همشـاهد   دارنـد ولـيكن    خود از يكديگر فاصله  و جسمانيت  جرم

مبادلـه    و پيـام   آنها كـالم   يكديگر اثر مي گذارند و بين  رويبه يكديگر متصلند و   انفصال
انـد.   پيـدا كـرده    به يكديگراتصال  چيزي  با چه  عالم  اجزاء منفصل  كه  پرسيم مي شود. مي 

  بـه   و آنها نيز  است  دارند متصل  فاصله  ازآن  نوري  ميليون ها سال  كه  به كراتي  زمين  كره
از يكـديگر بـه     انفصـال   در عـين   عـالم   و غـرب   شرق  انسان هاي  نمتصلند. همچني  زمين

  ، روح جمـادات   براي  كه  است  انوار مجرده  در اين جا همان  اتصال  يكديگر متصلند. وسيلة
انسان هـا    و براي  و حيواني،  نباتي  روح  و نباتات  حيوانات  و براي  است  و اتصال  استمساك

  و عقـل   و روح  و ملكـوت   مالئكه  به نام  كه  انوار مجرده  و اين  و قدرت،  و حكمت  علم  روح
و   آفـرينش   مـواد و مصـالح    هسـتند يعنـي    خداونـد متعـال    اند اسماء تكويني شده  معرفي

  .  آفرينندگي
  خدا بـر تمـامي    قدرت  و اعمال  عظمت  به تعبير ديگر عرش  خدا كه  و اما اسماء حكومتي

  خداونـد در شـعاع    ) مي باشـند كـه   اطهار (ع  ائمه  و باشعور هستند همان  زنده  موجودات
مي دهد، و همـان هـا     خود را انجام  و تربيتي  حكومتي  آنها كارهاي  آنها به وسيلة  هدايت

بـه    زمـين   اهل به روي   آسمان  آنها درهاي  حكومت  در شعاع  خدا هستند كه  اسماء بزرگ
مـي شـوند و... تـا آخـر دعـا        آنها زنده  حكومت  در دوران  شود و مردگانمي   گشوده  فرج

  آنها قابـل   ؛ همه به دست است  ذكر شده  و غريب  عجيب  جمالت  در اين  كه موفقيت هائي
  .   ظهور است
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  معاني وجوه خدا
و   نكـريم تـري    او كـه   كريم  وجه  و جالل  را به عظمت  بعد خداوند متعال  و باز در جمالت

  انـد و تمــامي  در برابـر او تسـليم    عـالم   و سـران   وجـوه   و تمـامي   اسـت   وجـوه   عزيزتـرين 
آنهـا    سـر و صـداها در برابـر عظمـت      در برابر او خاضـع و خاشـعند و تمـامي     گردنكشان

    1مي دهيم.  قسم  است  و لرزان  آنها ترسان خوابد و دل ها در برابر عظمت   مي

  ايندائمة اطهار وجوه خد
و ائمه   اولياء اهللا  شوند همان  و خاشع  برابر آنها خاضع  قدرت ها بايستي  همة  كه  وجوه  اين

آنهـا    خداوند به وسـيلة   كه  جهت  اند از اين شده  شناخته  "اهللا وجه "  ) هستند كه اطهار (ع 
  شناخته   انسان  افةو قي  از مسير وجه  انسان  و ارادة  روح  پيدا مي كند. همانطوركه  وجاهت

  كيفيـت،   مي كند به همـين   او حكايت  و اندوه  او و يا غم  از نشاط  انسان  مي شود و چهرة
خدا بـر انسـان     مي شود، كه  شناخته  كامل  انسان هاي  اين  خدا به وسيله  و غضب  رحمت
بـه    و مسـتحق،   مـومن   مي كند يـا برانسـان هـاي     آنها غضب به وسيلة   كافر و ظالم  هاي

هسـتند    مي كند. و همان ها نيروئي  خود را ابالغ  مي فرستد و رضايت  آنها رحمت  وسيلة
  به هم  كه  داشته  خود نگه  را در جاي  آسماني  آنها خداوند آسمان ها و كرات  كه به وسيلة
خـود بـه     و اطاعـت   و حكمـت   سقوط نكنند. زيرا آنها حقيقتا با علـم   زمين  نريزند و روي

و معنـا پيـدا     مفهـوم   آنها زندگي  آنها و تربيت  اند و با بودن معنا و محتوا داده  عالم  خلقت
  به ثمر مي رسد.    خلقت  مي كند و شجرة

  
  
  
  
  
  

                                                 
و بجالل وجهك الكريم اكرم الوجوه و اعزّ الوجوه الذي عنت له الوجوه و خضعت له الرقاب و خشعت له   1
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  بخش سوم

  نقش ائمه (ع) در نظام عالم خلقت
  كـه   اسـت  آسـمان هـا بكـار رفتـه       سقوط  درباره  دو جمله  سمات  از دعاي  قسمت  در اين
آسمان   كه  نيرو و قوت  با آن"يك جا مي فرمايد:  1به خود دارد.  مخصوص  معناي  هركدام

  .  "نشوند  خود زائل  تا از جاي  مي كني  ها را حفظ

  معاني آسمان در ظاهر و باطن دعا
و   آسماني  سنگ هاي  كند، در ظاهر عالم  سقوط  زمين  روي  است ممكن  آسمان هائي كه 

  آن  روي  اسـت   ممكـن   زمـين   تاثير جاذبه  تحت  هستند كه  مانند كرة ماه  نزديك  يا كرات
مـي كنـد و از     خـود حفـظ    را در جاي  سنگ ها يا كرات  اين  كنند. خداوند متعال  سقوط
مـي كنـد. و     كه ممكن اسـت حادثـه بيافرينـد، جلـوگيري      زمين  كرة  آن ها روي  سقوط

  هسـتند كـه    و ستارگان  آسماني  كرات  ، اين ذكر شده  جمع  كلمهبا   كه  منظور از سماوات
در   مـي باشـد و هـر كـدام      متعدد خورشيدي  هاي  در منظومه  خود عالمي  درجاي  هريك

آنهـا    شـوند بـين    خود و از مدار خود منحرف  اگر از جاي  مي كنند، كه  مدار خود گردش
  فضـاي   به معناي  فرو مي ريزد؛ زيرا آسمان  المع  و برخورد پيدا مي شود و نظام  اصطكاك

بيشـتر    خالئـي   مطلـق   نيسـت. فضـاي    سقوط  قابل  زمين  به كره  محيط  و يا هواي  مطلق
  سـماواتي كـه قابـل     نمي باشد. پـس   سقوط  قابل  هم  زمين  به كره  محيط  و هواي  نيست
  ند.  آسمان  فضائي  و عوالم  بر زمين مي باشد كرات  سقوط

  به جاي زمين استعالم به جاي آسمان، و متعلم 
  و اوليـاء خـدا تعبيـر بـه      و بزرگـان   و دانشمندان  و تربيت  تعليم  ، از سازمان و اما در باطن

  بـه   وابسـته   مي شود. و انسـان هـاي    نازل  و حكمت  آنها علم  از سوي  مي شود كه  آسمان
  شناخته  زمين  مي باشند به جاي  و پرورش  آموزش  حقدارند و مست  تربيتي  زمينة  آنها كه

  خود و حـد خـود محفـوظ     در جاي  هريك  بايستي  هم  و زمين  آسمان  اين  مي شوند، كه

                                                 
  التي بها تمسك السماء ان تقع علي االرض اال باذنك و تمسك السماوات و االرض ان تزوال... و بقوتك   1
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در حد و   بايستي  هر يك  و متعلّم  و حكمفرما باشد. عالم  بر آنها حاكم  كامل  باشند و نظام
پيـدا كنـد.     به ثمر برسد و افكار بشر تكامـل   دانش و  به خود باشند تا علم  مخصوص  مقام

  ايـن   را بگيـرد مثـل    عـالم   جاي  برود و جاهل  از بين  و متعلم  عالم  اگر حدود و مشخصات
  .   است  كرده  سقوط  زمين  روي  آسمان   كه  است
تعبيـر مـي شـود      "فاضله  مدينه"  به  از آن  كه  انساني  كامل  نظام  چنين  يك  پيدايش  ماية

و اوليـاء خـود را بـا      از پيغمبـران   هر يك  ) هستند. لذا خداوند متعال اطهار (ع  ائمه  همان
  مـي كنـد و آنهـا را بـه صـورت       دارنـد معرفـي    كـه   و دانش  از علم  اي و درجه  مقام  همان

  نجـي "را   گريو دي  "اهللا  صفي"نمي فرستد. يكي را به لقب   عالم  اين  به  و گمنام  مجهول
  و قـدرت   علم  معرفي كرده و آنها را به  "اهللا  حبيب"و   "اهللا  كليم"و   "اهللا  خليل"و يا  "اهللا

  شود.    انسان ها شناخته  آنها برتمامي  مجهز مي كند تا برتري  و حكمت

  اولياء اهللا ماية نظام عالم است چگونه وجود
بـه وسـيلة آنهـا      كـه   اگـر اسـماء اهللا    يدا شود كـه پ  و جوابي  در اين جا سوال  است  ممكن
) هسـتند   اطهـار(ع  نكند اوليـاء خـدا و ائمـه      سقوط  زمين  روي  مي شود كه  حفظ  آسمان
اطهـار و يـا     ؟ آيا مـثال ائمـه   آسمان ها چيست  و حفظ  آسمان  وجود آنها با سقوط  ارتباط

  سقوط  اند و مانع داشته  نگه  زمين  رويآسمان را   كرات  هستند كه  مانند ستون  پيغمبران
  چنـين   مـي دارد؟ البتـه    خود نگـه   را روي  سقف  اتاق  هاي پايه  اند، آن طور كه گرديده  آن

  هسـتند كـه    سقفي  هاي پايه  كامل  انسان هاي كه   بگوئيم  و نمي توانيم  است  غلط  تصوري
  تحـت   اند و چـون  خود معلق  در جاي  هريك  آسمان  . كرات سر آنها قرار گرفته است  روي

  نمـي شـوند، و اگـر هـم      كشـيده   هم  وجود خود نيستند به جائي  از خارج  اي تاثير جاذبه
در   در آنها بـه وجـود آورده    كه  حركاتي  قرار گيرند خداوند به وسيلة  اي تاثير جاذبه  تحت

خداوند با اسماء   چگونه  نشوند. پس  از مدار خود منحرف  به وجود مي آورد كه  آنها تعادل
  مي كند؟   حفظ  زمين  روي  را از سقوط  آسماني  اولياء خدا هستند كرات خود كه 

  و بقـاء و دوام   نظمـي،   از بـي   جهان  و يا حفظ  ايجاد عالم  از علل  يكي  كه  است  اين  جواب
  كـه   اي و يا ثمـره   عالم  از خلقت خدا  هدف  يعني  غائي  مي باشد. علت  غائي  علت  آفرينش،
  احداث  تام  از علت هاي  است  آفريننده  هدف  كه  غائي  انتظار دارد. علت  آفرينش  از شجرة

  نرسـد و يـا شـجرة     خـود از خلقـت    بـه هـدف    اگر آفريننده مي باشد كه   و ابقاء آفرينش
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  اسـت   منـزه   حكيم  بود و خداي خواهد  لغو و عبث  باشد آفرينش  نداشته  اي ثمره  آفرينش
بينيـد    بيافرينـد. مـثال شـما مـي      ثمره  را بدون  اي دهد و شجره  انجام  كار عبث  از اين كه
  كـه   هسـت   ديگـري   ، و همين جا علـت  است  فاعلي  علت  مي كارد؛ باغبان  درخت  باغباني
مـي نامنـد. اگـر از      "غـائي   تعلـ "را   علت  آن  است.  كرده  درخت كاري  را وادار به  باغبان
مـي دهـد     جـواب   بسـازي   و يا خانه  بكاري  درخت  شد كه  باعث  عاملي  چه  بپرسي  باغبان
دارد   وجود ثمره  به  يقين  باغبان تا وقتي كه درخت ها انتظار دارم.   از اين  است كه  ثمراتي

درخـت هـا     ، و اگر از ثمـرة مي دهد  را ادامه  مي كند و درخت كاري  درخت ها را آبياري
از   هـم   حكـيم   مي كند. خداي  آنها استفاده  و از هيزم  نموده  كن  شد آنها را ريشه  مايوس
  و معرفـت   علم  پيدايش  هدف،  مي نامند و آن  غائي  آن را علت  دارد كه  هدفي  عالم  خلقت

  و معرفتـي   علـم   چنـين   يـك   صـاحب   كـه   . انسان هـائي  است  عالم  به وجود خدا و خلقت
لغو و   عالم  نباشد خلقت  ثمرات  اگر اين مي باشند، كه   خلقت  ثمرة شجره  هستند به جاي

  آفـرينش   نظـام   حفاظت  اسماء خدا هستند و مايه  كه  اولياء اهللا  نقش  است. بنابراين  عبث
مـي رسـد و     عـالم   تخـود از خلقـ    آنها خداوند به هـدف   با بودن  كه  است  مي باشند اين

بـه    انتظامات  انساني  آنها در جامعة  مي دهد و با راهنمائي ها و تعليمات  را ادامه  آفرينش
  وجود مي آيد.

خـود را    جهانيان  تمامي  كه  مي دهم  قسم  مشيتت  آن  تو را به"بعد مي فرمايد:   در جمله
    1")مي دانند  مي كنند( و يا نزديك  نزديك  مشيت  آن  به

  معاني مشيت و اراده
  خـود را بـا آن    و عالميـان   عـالم   چطور تمـامي   و اين كه  مشيت  معناي  شدن  روشن  براي

  .   است  و جالبي مورد توجه  علمي  مي كنند بحث هاي  به خدا نزديك  مشيت
  .   عالم  خدا و خلقت  با اراده  مشيت  و ارتباط  مشيت  در شناخت  اول  بحث
مـي كننـد و چگونـه      و نزديـك   خدا مربوط  خود را به مشيت  جهانيان  ، چگونه دوم  بحث

  خدا مي شود ؟   و مشيت  با خواست  متناسب  آفرينش ثمره   آخرين 

                                                 
  و بمشيتك التي دان لها العالَمون  1
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 " شاء يشاء، شاء، مشـيئ "  كلمات:  كه  است  "شيئ"  از كلمة  ظاهرا مصدر ميمي  "مشيت"
  ."، مبيـع  بـايع "، ماننـد   مفعـول   اسـم   "مشـيئ "و   فاعل  اسم "شاء"از اين خانواده است. 

  مفعـول   را اسم  "مشيت"  . اگر كلمة مونث  مفعوِل  اسم  مذكر، و مشيئَه  مفعولِ  مشيئ، اسم
خواستة خـدا.    مصدر باشد يعني  و يا اگر اسم  خدا خواسته،  ظهور شيئي كه  يعني  بگيريم

  فرضـيه   هـر سـه    مرجع  خداوند متعال.  خواستن  يعني  بگيريم  و يا اگر آن را مصدر ميمي
وجود نـدارد    اي فاصله  است  خواسته  كه  خدا و چيزي  خواستن  زيرا بين  است  حقيقت  يك
  وقـوع   و يكـي   خواستن  يكي  تصور كنيم،  مختلف  را در دو حال  خداوند متعال  بتوانيم  كه

  و شدن  خواستن  بين  اي هد مي شود و فاصلهرا بخوا  خداوند آن چه  است. خواسته   آن چه
  يعنـي   "مشيت"  مي گوئيم  پس  او نيست.  و حكمت  با علم  خدا و در ارتباط  از نظر قدرت

  .   است  شده  خدا خواسته  به علم  آن چه

  مشيت، اقتضاي علم است
و   علـم "  ود. فقـط مي ش  خدا اثبات  براي  و قدرت  بعد از علم  كه  است صفتي   اولين  مشيت
اگر   دارند، كه  او سبقت  و اراده  هستند بر مشيت  خداوند متعال  ذاتي  دو صفت  كه  "قدرت
را   خـود چيـزي    خداونـد بـه علـم     يعنـي   . مشـيت  نيست  هم  نباشد مشيت   و قدرت  علم
  كـه  ايـن   به محـض   به وجود مي آورد. پس  را خواسته  خود آن چه  خواهد، و به قدرت مي

  يقـول   ان  : اذا شاء اهللا مي گوئيم  كه  است  چيز به وجود آمده  را بخواهد آن  خداوند چيزي
  فيكون.  كن  لشيئٍ
و آن را بـه وجـود     خداونـد وجـود شـيئي را خواسـته      كه  است  اين  به معناي  مشيت  پس

  انـد اطـالق   هخـدا خواسـت    خـدا و يـا خلـق     آن چـه   شيئ بر تمامي  است. لذا كلمه  آورده
  شود.   مي

  يئ بر وجود خدا و عدم، جايز نيستاطالق ش
خـدا را    مي توانيم  است  اطالق  قابل  هم  شيئ بر وجود خدا و بر عدم  مي گويند كه  بعضي

  . زيرا عـدم  است  حقيقت  خالف  شيئ بر وجود خدا و يا بر عدم  اطالق  وليكن  شيئ بدانيم.
  چيـزي   كه  است  اطالق  قابل  شيئ بر چيزي  و بدانيم.  بناميم آن را شيئ  كه  نيست  چيزي

شـيئ بـر     دارد. همچنـين   منافـات   عـدم بـا    بـودن   به وجود آيـد و ايـن    باشد و از مشيت
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  آن  باشـد كـه    اي اراده  به  مسبوق  باشد يعني  عدم  به  مسبوق  مي شود كه  اطالق  موجودي
خـدا    مشـيت   ، يعني نيست  عدم  به  مسبوق  خداوند متعال و وجود  است،  را به وجود آورده

  خدا آن را شيئ بداند و ما نيز كلمة شيئ را بـر آن   نمي گيرد كه  به وجود خود خدا تعلق
  او هـم   و بگـوئيم   وجود خدا را شيئ بـدانيم   كه  نيست  . درست كنيم  اطالق  موجود مطلق

  .   مانند اشياء نيست  ، گرچه شيئ است
مـي باشـد     شيئ بر وجود خداوند متعـال   جواز اطالق  عدم  به معناي  كه  قرآني  و اما دليل

خـدا بـر شـيئ      قدرت  يعني "شيئٍ قدير  كلّ  علي  انّه"ميگويد:   كه  است  شريفه  آيه  همان
  كـه   چيـزي اسـت    شـيئ آن   مي گيرد و مي تواند هر شيئي را به وجود بياورد. پس  تعلق
نگيـرد    تعلـق   خـدا بـر آن    قـدرت   باشد كه  مي گيرد و اگر چيزي  تعلق  آن  دا بهخ  قدرت
  خداونـد بـه وجـود خـود او تعلـق       قـدرت   كـه   . مـي دانـيم   آن را شيئ بـدانيم   توانيم نمي
بـه وجـود     خداوند خود را بيافرينـد و يـا در خـود تصـرفاتي      اين كه  گيرد، به معناي نمي

باشـد. زيـرا او خـود      گرفته  ايجاد وجود خدا تعلق  خدا به  قدرت  رتصو  در اين  بياورد، كه
  در ايـن   شيئ خود شـيئ باشـد، كـه     فاعلِ  كه  است  مي باشد. غلط  و ازلي  ثابت  كه  اوست
  بر ارادة  متوقف  وجود من  مي نامند؛ يعني  سلسليا ت دوررا   آن  فالسفه  اصطالح  به  صورت

بـر    وجود شـيئ متوقـف    كه  است  اين  معناي  اين به  بر وجود من.  متوقف  من  و ارادة  من،
  منِ  ديگر، و آن  بر منِ  متوقف  وجود من  و اگر بگوئيم  است.  محال  شيئ باشد، كه  خود آن

و پايدار   ثابت  كه  برسانيم  خود را به مني  و نتوانيم  ديگر، و همين طور تا ازل،  ديگر بر منِ
مي گويند وجود هر شيئِ   مي نامند.  سلسلت  را هم  ديگر نباشد، اين  بر منِ  و متوقف  دهبو

خواهـد بـود، و اگـر      گردد، والّا وجود شيئ محـال   شيئِ ثابت  به  مربوط  بايستي  غير ثابت
  مي كند يا كم  اضافه  مي كند و بر وجود خود چيزي  خداوند در وجود خود تصرف  بگوئيم
  چيـزي   اضـافة   است.  مطلق  زيرا وجود خداوند كمال  است  و محال  غلط  ايد اين هممي نم

هـر دو بـا     اين  كه  است،  نقص  از آن، دليل  هم  چيزي  و كم كردن  است  نقص  بر آن دليل
     است.  او نامناسب  مطلق  و كمال  خداوند متعال  ذاتي  غناي
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  گيرد مشيت به وجود خدا تعلق نمي اراده و
  بر وجـود او قابـل    شيئ و شيئيت  نمي گيرد تا اين كه  به وجود خداوند تعلق  مشيت  پس

  باشد و مشـيت   مشيت  محصول  كه  شيئ مي خوانيم  را به نام  چيزي  باشد. ما فقط  اطالق
و   بـوده   عـدم   بـه   مسـبوق   كـه   اسـت   ، شيئ يا شخصي باشد و آن  گرفته  تعلق  آن خدا به 

  .   است  داوند آن را آفريدهخ
  به  كه  شيئ است  گرفته  تعلق  خدا بر آن  و مشيت  خداوند خواسته  آن چه  مي گوئيم  پس
  .   است  خدا پيدا شده  ارادة

  عاني سه گانة علم و مشيت و ارادهم
  آوريـم به وجود   اي مقايسه  و اراده  و يا مشيت  و مشيت،  علم  بين كه   است  در اين جا الزم

  شود.    از يكديگر تفكيك  و اراده،  مشيت  علم،  سه:  از اين  هريك  تا مفاهيم
را   يـا چيـزي   خـود كسـي     به علم  عالم  كه  است،  ِ مطلق دانستن  به معناي  علم  مي گوئيم

  المعـ   هـم  آن   بـه   و عـالم   نيست  و اگر نداند علم  است  علم  از لوازم  دانستن  داند و اين مي
  است،  خداوند عالم  علم،  همان  دليل  و به  است  علم  خداوند متعال  مقدس  نمي باشد. ذات

  ذاتـي   علـمِ   او به دليـل   مي داند. پس  از ظهور و وقوع  را پيش  معلومات  است  عالم  و چون
ندارد   شد علمنبا  از بروز و ظهور مي داند و اگر نداند و عالم  چيز را پيش  و همه  كس  همه

  او عـالم   باشد. پس  و عاجز نمي تواند آفريننده  است  موجودات  نباشد عاجزترين  و اگر علم
  گفتـه   هم  مي كند. در احاديث  خلق  و يا بعد از اين  كرده  خلق  كه  آن چه  به تمامي  است
و اساسـا از ايـن    "عـد االشـياء  باالشياء ب  االشياء كَعلمه  باالشياء قبلَ  علمه":  كه  است  شده
و   نشـده   اضافه  خدا چيزي  و به وجود خواهد آمد بر علم  به وجود آمده  حادثه ها كه  همه

از   پـيش   و معلومـات   اسـت   مطلق  خداوند عالم  . پس است  پيدا نكرده  اي تازه  خداوند علم
تـا    او جدا بدانيم  علمي  ا از معلوماتخدا ر  علم  نمي توانيم  است.  علم  ذاتي  ظهور، از لوازم

  خدا وجود دارد.   زائد بر علم  خدا چيزي  در علم  بگوئيم

  معلومات علمي خدا از لوازم علمند
  خـدا بـوده    در علم  آن  ، صورت ظاهر شده  در عالم  آن چه  اند تمامي گفته  از فالسفه  بعضي
تعبير مي كنند.   "افالطوني مثُل "و يا   "ثابته  ناعيا"  به  علمي  صورت هاي  از آن  ، كه است
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  خداوند متعـال   علمي  معلومات  همان  افالطوني  و مثل  ثابته  اگر منظور از اعيان  مي گوئيم
و   دوئيت  آنها و علم  بين  و نمي توانيم  است  علم  وجودي  و از لوازم  علم  آنها عين  كه  است

و اگـر بگوئيـد آنهـا      ظلمت.  نور و يا ظلمانيت  مانند نورانيت  م،شوي  قائل  جنسيت  اختالف
خدا جدايند؟ آيـا    از علم آنها چيستند كه   مي گوئيم  هستند، كه  سوا و جدا از علم  چيزي

  انـد، چيـزي   اگر خود به خـود بـوده    ؟ است  اند و يا خداوند آنها را آفريده خود به خود بوده
  آن كـه    و اگـر خداونـد آنهـا را آفريـده      اسـت   محال  اين  اند كه بودهخدا   غير خدا و همراه

  پـس   علمـي.   موجـودات   نه  عالم  هستند مانند ساير موجودات  خارجي  معلومات  آفريدگان
  مي باشد.    و ابدي  ازلي  كه  وجود خداست  خدا عين  علم
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  بخش چهارم

  مشيت به دنبال علم خدا
  وجـود چيـزي    است  خداوند عالم  چون  مي شود.  مطرح  مشيت  خدا بحث  ذاتي  لة علمدنبا

  مي خواهد، و آن چـه   است شيئ  را نمي خواهد. مثال آنچه  را مي خواهد، و وجود ديگري
  نكـرده   را خلـق   و آن چه  خواسته  كرده  خلق  را كه  نمي خواهد. وجود كسي  است شيئال

    است.  نخواسته

  مشيت مربوط به معلومات خارجي خدا است نه علمي
  شيئ و اشيائي  به  مربوط  مشيت  است.  اثر علم  مي شود، كه  مطرح  علم  دنبالة  مشيت  پس

  آنهـا را فـراهم    آفرينش  ، و يا موجبات و آفريده  خداوند وجود آنها را خواسته  مي شود كه
  بـه عـدم    خـدا مسـبوق    و علـم   است  عدم  به  مسبوقبا خدا   در ارتباط  مشيت  است.  كرده
م   بگـوئيم   نمي تـوانيم   وليكن "يشاء  و لم  شاء اهللا"  بگوئيم  . مي توانيم نيست لـو لَـم   اهللاُ  ع  
    1. است  مخلوقات  به  او مربوط  و مشيت  است  خدا ازلي  علم  چون  يعلَم!

  مشيت و اراده
  معنـاي   صـرفا بـه    . مشـيت  شـويم   قائـل   خدا تفكيـك   و ارادة  تمشي  بين  است  و باز الزم
  خدا. آن چـه   خلق  ارادة خدا پيدا شود و يا به   اراده  شيئ به  آن  خواه  شيئ است،  خواستن

  اراده  بر خالف  كه  است اين   اش و اگر نخواهد، الزمه  است خدا خواسته   شده  و خلق  هست
  مشـيت   برخالف  چيزي  از اين كه  عجز خداست  به معناي  اين كه خدا پيدا شود   و مشيت

و مي شود خدا وجود آن را مي خواهـد.    شده  آن چه  . پس است  خدا خود را ظاهر ساخته
را   خـدا چيـزي    بنـدگان   هم  مي كند و گاهي  مي خواهد خلق  را كه  خداوند چيزي  گاهي
و   شـر اسـت    نمي كنـد. آن چـه    خلق  هد وليكنخداوند آن را مي خوا  مي كنند كه  خلق

ارادة   ايـن هـا كـه بـه      ها، همـه   و معصيت  ها و گناه  مي باشد مانند ظلم  مصلحت  خالف

                                                 
از امام صادق (ع) در جواب سوال راجع به علم و مشيت : العلم  2حديث  – 14اصول كافي، كتاب توحيد، باب  ١

كذا انشاءاهللا ، والتقول : سافعل كذا ان علم اهللا فقولك ان شاء اهللا  ليس همو المشيه. اال تري انك تقول سافعل
 دليل علي انه لم يشاء .... و علم اهللا السابق للمشيه
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  مي شود و مي تواند مانع  كارهائي  مي شود، خدا مي داند چنين  خلق  و يا حيوانات  انسان 
و   گنـاه   بشـود. لـذا مـي گـوئيم      ند كـه مي دا  را در آن  خلق  صالح  آنها بشود وليكن  شدن

پيدا مي شـود و خـدا مـي خواهـد       ارادة انسان  و ستم ها و كشتارها به  معصيت ها و ظلم
ظهـور    مـانع   ظهور آنها گردد ولـيكن   مي تواند مانع  كه  دليل اين  بشود؛ به  كارهائي  چنين

  نمي شود و مي توانـد مـانع    نو كشتار شود وليك  ظهور قتل  آنها نمي شود. مي تواند مانع
  شده  و اين ها واقع  خدا نخواسته  اگر بگوئيم  نمي شود. پس  ها شود وليكن  ظهور معصيت

بـه    آنها شود و يـا جاهـل    وقوع  مانع  از اين كه  خدا را عاجز بدانيم  كه  است اين   اش الزمه
  و ظلم  و معصيت  گناه  مي گوئيم  پس  است.  و محال  غلط  هم  اين  كه  اين ها بدانيم،  وقوع

،  آنهـا بـوده    وقـوع   بـه   خـدا عـالم    مي شود كـه   انسان ها واقع  اراده  به  و ستم ها در حالي
آنهـا نمـي شـود و      وقوع  مانع  كه دليل  همين  آنها بشود و نمي شود. به  وقوع  تواند مانع مي
شـود و    واقـع   حوادثي  چنين  كه  است  واستهخدا خ  آنها مي باشد، مي گوئيم  وقوع  به  عالم
  .   است  همين  هم  حق

    مشيت  در اطراف  و جواب  سوال
مفصـال    "الكتاب ام"و  "توحيد"  در كتاب هاي  پيدا مي شود كه  و جوابي  در اين جا سوال

  اسـت   مي شود. سـؤال ايـن    اشاره  آن  به   مختصري  و در اين جا هم  شده  آنها داده  جواب
و سـتم هـا     ظلـم   شود و يا وقوع  و ستم ها واقع  ظلم  اين  كه  است  در اين  آيا مصلحت  كه

نمـي شـود     ظهور كاري  باشد چرا خداوند مانع  مصلحت  . اگر خالف  است  مصلحت  خالف
  در ايـن   شـود و اگـر مصـلحت     آن  وقوع  مي تواند مانع  با اين كه  است  مصلحت  خالف  كه

و سـتم هـا و     ظهور ظلـم   كه  بگوئيم  مي توانيم  شود چگونه  ها واقع  و ستم  ظلم  كه  است
  كـه   اسـت   در همـين   مصـلحت  كه   است  اين  . جواب است  مصلحت  و كشتارها مطابق  قتل
پيـدا    و سـتم هـا مفسـده     ظلم  شود زيرا از اين  انسان ها واقع  اراده  و ستم ها به  ظلم  اين
و گنـاه كـار را     ظـالم   و گناه كار و يا جامعـه   ظالم  ها و ضررها انسان مفسده  و آن شود مي

  و تقـوي   ايمان  مي رماند و به  منشاء فساد است  كه  و گناه  مي كند و آنها را از ظلم  تنبيه
 از  دليـل يكـي    همـين   مي كند. به  و اصالح  و گناه كار را تنبيه  ظالم  مي كشاند و باالخره

آنهـا پيـدا مـي شـود و      و معصيت   از گناه  كه  است  ضرر و خطراتي  انسان  تربيت  راه هاي
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  شود و بشريت  واقع  كارهائي  چنين  آنها بر مي گردد، و خداوند مي خواهد كه  نتايج آن به
  گردد.   خود اصالح  بد اعمال  از مسير نتائج

  خداست يعنـي   فعل  خدا به معناي  ارادة  ليكنشد. و  گفته  بود كه  مشيت  تا اين جا معاني
  نمـي گيـرد يعنـي     تعلق  و معصيت  گناه  عمل  خدا به فعل  مي دهد، و اين  انجام  كه  كاري

نمي كند. انسان ها بـه قصـور و تقصـير      كمك  كار هم معصيت  نمي كند و به  خداوند ظلم
  و يا عمد و عناد با اولياء خدا، سعادت  و ناداني  جهل  مي شوند و نظر به  گناه  خود مرتكب

از ظـالم    و ستم ها و يا اطاعـت   يا ظلم  و معصيت  گناه  خود را در آن  خود و خير و صالح
  راهنمـائي   بـه   هسـتند كـه    و سـتم   و يا ظلم  و معصيت  فريفتة گناه  ها مي دانند. آنچنان

خود مي داننـد و    و خوشبختي  سعادت  فراهنمائي ها را خال  و آن اولياء خدا اعتنا نكرده 
خدا امر   مي كنند. در اين جا در تقدير و حكمت  راهنمائي ها مسخره  اولياء خدا را در آن

خداونـد    . يا اين كـه  بهتر است  از آنها از ديگري  يكي  اجراي  دو چيز داير مي شود كه  بين
در   باز دارد، كه  و معصيت  نها را از گناهآ  و ناتواني،  و ضعف  و كوري  و كري  با ايجاد مرض

  حركت  مانع  و كوري  و كري  با ايجاد مرض  آنها را نابود كند؛ و اگر هم  بايستي  صورت  اين
  و كـوري   كري  آن  ندارند كه  شعوري  شود آنها چنان  و ستم  و ظلم  و معصيت  گناه  آنها به
  آنهـا را مربـوط بـه     بلكـه   اسـت   آنهـا شـده    و معصيت  گناه  مانع  خود بدانند كه  نفع  را به

  كائنـات   همـه   مي كنند و به  اعتراض  الهي  و بر مقدرات  خود دانسته  و بدشانسي  بدبختي
. در هـر   است  به وجود آورده  آنها مانعي  و فعاليت  تصميم  چرا سر راه  مي دهند كه  فحش
آنهـا از    دهنـدة   كنندة فكر آنها و نجـات   تراشد اصالحآنها ب  خدا سر راه  كه  موانعي  صورت
  به  مرگ  تا هنگام  از كفار و گناه كاران  بينيد بسياري  مي  . چنان كه نيست  و معصيت  گناه

  آنها نمي شود.    گناه  مانع  و ناتواني  دارند و ضعف  خود اشتغال  كفر و گناه
  و سـتم   و ظلم  و معصيت  گناه  آنها را در خط  عالخداوند مت  كه  است  اين  و اما تقدير دوم

از كفـر و   رو به رو شوند و ضررها و خطراتـي كـه     گناه  با نتائج  آزاد گذارد تا از مسير گناه
  يا حالـت   گناه  با خطرات  از رو به رو شدن  كند، پس  به آنها برمي گردد آنها را تنبيه  گناه
خـود اصـرار     كفر و گنـاه   به  آنها پيدا شود و يا اين كه  براي  اطاعت  به خط  و برگشت  توبه

برمي گردند و   اطاعت  خط  به  با خطرات  از رو به رو شدن  از آنها پس  بسياري  كنند. البته
اصرار مـي ورزنـد،     عمر بر كفر و گناه  از آنها تا انتهاي  هم  مي شود. كمي  اصالح  فكرشان
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آنهـا مقـدر     بـراي   را هم  خلود در كفر، خلود در جهنم  د به دليلخداون  صورت  در اين  كه
  مي كند. 

  اعمال  و تمامي  و طالح  و صالح  و كافر و مومن  بد و خوب  انسان هاي  تمامي  حساب  با اين
  مشيت  نمي تواند بر خالف  مي گيرد و هرگز كسي  خدا انجام  مشيت  در شعاع  بد و خوب
  كند.   حركت  كفر و گناه  دهد يا در خط  انجام  خدا كاري

  آزاد گـذارده   و فعاليـت   انسان ها را در عمـل   كه  عاملي است  يگانه  مشيت  اين كه  نظر به
طـور    ايـن   شـريفه   از دعـاي   جمله  مي كند، در اين  آنها فراهم  براي  كار و كوشش  ميدان
  بـه تـو نزديـك     عـالم   اهل  تمامي  آن  سيلةبه و  تو كه  به مشيت  قسم":  كه است  شده  گفته
    1"اند  شده
و يـا دينـدار     مـردم   در ميان  دين  رواج  بزرگ  از عوامل  يكي  مي دهد كه  نشان  جمله  اين

  تحقيـق   همـان   برپايـة   جملـه   ايـن   است.  خداوند متعال  مشيت  آن،  به وسيلة  مردم  شدن
خـود آزاد    كـافر و گنـاه گـار را در كفـر و گنـاه       عـال استوار مي گردد. خداوند مت  گذشته

  انسان هـا در مسـير كـار و فعاليـت      تمامي  گذارد و اين طور مقدر و مقرر مي كند كه مي
  در افكـار و اذهـان    كه  نيكي  با نتائج  صالح  عمل  كه  است،  آنها صالح  آزاد باشند؛ اگر عمل

  هرچـه   مي كند و موجـب تقويـت    نزديك  حقايقبه وجود مي آورد انسان ها را به خدا و 
كفـر و    و از نوع  ناصالح  آنها عمل  عمل  مي گردد، و اگر هم  خدا در افكار مردم  بيشتر دين

ضـررها و خطرهـاي     آن  به وجود مي آورد، كه  بدي  نتايج  كفر و گناه  باشد باز همان  گناه
او   دسـتورات   خـدا و قبـول    ديـن   اه كار به حوزةكافر و گن  ارجاع  ماية  ناشي از كفر و گناه

  هـم   مي سازد و عقل  عقلي  و يا در انسان  در جامعه  اند هر ضرري گفته  شود. چنان كه مي
  عاملي است  خدا يگانه  مشيت  مي كند. پس  انسان را به خدا نزديك  كه  عاملي است  يگانه
  مشيت  آنها مي گردد. در شعاع دين   تقويت  مايهمي كند و   را به خدا نزديك  عالم  اهل  كه

  آنهـا را دوسـت    مي دهند و خداوند فعاليت  انجام شايسته  عمل   افراد صالح  خداوند متعال
از   پـس   كفـر و گنـاه    در مسـير فعاليـت    مي كند، و افراد كافر و گناه كار هم  دارد و قبول

از دنيا مي رونـد،    توبه  برمي گردند و با حالخدا   به سوي  برخورد به خطر و ضرر، عاقبت
  از شر و فساد و يا ظلم   نمونه  يك  پاك  و مومنانِ  كاران توبه  نمي كنند براي  توبه  و آنها كه
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و   كـاران  ، توبـه  جهـنم   آتـش   به  شدن  در اثر ابتالء به عذاب ها و معذب  هستند كه  و گناه
  و بـا اسـتقامت    خـدا محكـم    احكـام   و رعايـت   ديـن   ظرا هرچه بيشتر در حفـ   ايمان  اهل
مـي دانـد و     جهانيـان   بـر تمـامي    خـدا را حـاكم    مشـيت   جمله  در اين  نمايد. لذا امام مي
  فرمايد:   مي

تـو بـه مقاصـد خـود       مشـيت   در خـط   جهانيان  كه تمامي  مي دهم  قسم  مشيتت  تو را به
  مي شوند.  نزديك

  آنها زمين و آسمان را آفريده استبا  معاني كلماتي كه خدا
را   آن آسـمان هـا و زمـين    بـه وسـيلة     كـه   اي كلمه  مي دهد به  بعد خدا را قسم  در جملة
    1. است  آفريده
و   آفـرينش   را بـراي   چيـزي   وقتـي    اسـت.   سـببيت   به معناي  جمالت  در اين "باء"  حرف
يـا كـار بـا      صنعت  اين  بفهمانند كه  اطبقرار مي دهند و مي خواهند به مخ  سبب  خلقت

 "بـاء "  بـا حـرف     ظهور آن شده  را كه سبب  است، آنچه گرفته   انجام  اي و وسيله  سبب  چه
و   شـيئ   سـاخت   و يـا وسـيلة    سـبب   آنچه  بدانيم كه  است  مي كنند. در اين جا الزم  بيان

  :   است  مي شود بر دو قسم  ظهور آن
  بـراي   و اره در، و تيشـه    باز شـدن   ، مانند كليد برايو ابزار  اسباب  معناي به  ، سببيت اول

  .  سازي  و ابزار ماشين  و يا اسباب  نجاري،  صنايع
و   و آهن  نجاري،  صنايع  براي  اشياء، مانند چوب  ساختماني  مصالح  به معناي  ، سببيت دوم

  مي شود.    ساخته  با آن  هرچيزي كهبراي   ساختمان سازي، و مواد اوليه  آجر براي

  است "علت غائي"سان كامل به معني سببيت ان
. مـثال   نيسـت   احتيـاج   اول  و ابزار به معناي  اسباب  به  الهي،  و مخلوقات  صنايع  در ساخت

  اي و تختـه   ندارد و يـا اگـر بخواهـد چـوب      را باز كند كليد الزم  اگر خداوند بخواهد دري
  عجز و نـاتواني   دليل  توسليو ابزارِ   اسباب ندارد، زيرا به كار بردن   الزم  و تيشه  بتراشد اره
مـي كنـد. از     كفايـت   خداوند متعال  براي  و صنعت  خلقت  مواد اولية  فقط  است. آفريننده 

  ندارد.    و ابزار الزم  مي سازد و اسباب  و حيوان  انسان و گياه   و گل  و آب  خاك
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  مواد اوليـة   به معناي  وارد مي شود كه  اي كلمه  او برآن  خدا و صنايع  در افعال "اءب"  حرف
  و صـنعت   االشـجار بالمـاء و التـراب     مثال خداوند مي تواند بفرمايد: صـنعت   است.  خلقت
  مـواد اوليـة    و خاك،  يا آب  و جسم  ، و در اين جا روح1و الجسم  بالروح  و الحيوان  االنسان
    و ابزار خلقت.  اسباب  هستند نه  خلقت

  اگـر آن   ، كه است  آفرينش  "غائي  علت"  وارد مي شود كه  اي بر كلمه "باء"  حرف  و گاهي
  الشجره  غرست  بگوئي:  مي گردد، چنان كه  لغو و عبث  و آفرينش  نباشد خلقت  غائي  علت

  و ابـزار پيـدايش    اسـباب  هـا گرچـه    . ميوه را كاشتم  ها درخت به خاطر ميوه  بالثمره. يعني
دركـار نباشـد     اي  اگـر ميـوه    مي باشند، كـه   ظهور و بروز آن  علت  نيستند وليكن  درخت
مـي كنـد و بـه      را خلـق   عـالَم   كامـل   انسانهاي  نمي كارد خداوند به وسيله  درخت  كسي

اگـر    كـه   اسـت   غائي  علت  همان  به معناي  سببيت  مي نمايد و اين  نازل  آنها كتاب وسيله 
    2. است  عبث  جهان  نباشد خلقت

  را مـي سـازد بـه هـر دو معنـا قابـل        آسمان ها و زمين  خدا با آن  كه  اي در اين جا كلمه
و نيـرو و    باشد مانند ماده  آفرينش مواد اوليه   "كلمه"منظور از   كه  اين  . يكي است  توضيح

  خداونـد آسـمان هـا و زمـين هـا را و تمـامي        با آن  ، كه و جسم  حو يا رو  يا نور و ظلمت
  كامـل   خدا اولياء خدا و انسان هـاي   ديگر، كلمات  مي كند. و به معناي  را خلق  موجودات
هستند آسمان   خلقت  ثمرة  آنها كه  بودنِ  به دليل  آنها، يعني  خداوند به وسيلة  هستند كه

ثمـر    بي  درخت  را مي آفريند و اگر آنها نباشند آفرينش  جوداتمو  ها و زمين ها و تمامي
نمي كند. و اگر آسـمان هـا و زمـين هـا را بـه        ثمر غرس  بي  هرگز درخت  و باغبان  است

  به مقـام   و زمين  آسمان  جا كلمة  همه  آن چنان كه  بشناسيم  و حكمت  علم  فضاي  معناي
  و دانـش   بروز و ظهور علـم   سبب  ر اين جا اولياء خدا كهد  است،  تفسير شده  و دانش  علم

خداوند مي فرمايـد بـه     خدا مي باشند، كه  به دست  و تربيت  و ابزار تعليم  هستند اسباب
و انسان هـا را    به وجود آوردم  و دانش  اولياء و انبياء، علم  همين  يعني  كلمات،  اين وسيلة 

  .  باال بردم  كاملو ت  و ترقي  تربيت  در مراتب

                                                 
  )20بشرٌ تنتشرون(روم،چنان كه مي فرمايد: و من آياته ان خلقكم من تراب ثم انتم   ١
چنان كه در جمالت پاياني زيارت جامعة كبيره امام (ع) مي فرمايد: بكم فتح اهللا و بكم يختم و بكم ينزل   2

  الغيث و بكم يمسك السماء ان تقع علي االرض اال باذنه و بكم ينفّس الهم و يكشف الضر ...
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  در نزول علم به معني اسباب نزول سببيت انسان هاي كامل
و   علـم   پيدا مـي كننـد و بـه درجـات      فضا انسان ها تكامل  در آن  كه  و دانش  علم  فضاي

تمركـز    درآن  و دانـش   علم  انسان ها كه  ، و نفوس شده  شناخته  مي رسند آسمان  حكمت
  اسـت. كلمـات    شـده   شـناخته   زمـين   ه ثمر مـي رسـد بـه جـاي    ، رشد مي كند و ب يافته

  پوينـدگان   آنها سرازير مي شود و بر دل  و دانش  علم  از فضاي  كه  و شنوندگان  گويندگان
  آسـمان   از ايـن   كـه   اسـت   بـاران   قطـرات   مي نشـيند همچـون    و دانش  علم  و جويندگان

زراعت ها و درخت ها مي گـردد.    پرورش  مايهما مي نشيند و   زير پاي  بر زمين  محسوس
را   و دانش  علم  فيض  و دانش ها اولياء خدا هستند كه  علوم  اين همه  پيدايش  عامل  يگانه

  ظاهر،  معناي  را به  و زمين  اگر آسمان  آموزند. پس  خدا مي  بندگان  از خدا مي گيرند و به
اند  اهللا  اولياء خدا كلمات   باشد در نظر بگيريم  محسوس  آسمان ها و زمين هاي  همين  كه
  و زمين هـا سـببيت    آسمان  ظهور اين  هستند براي  خلقت  غائي  علت  اين كه به دليل   كه

  سـبب   آمـوزان  ظهور مسـجدها و يـا دانـش     سبب  نمازگزاران پيدا مي كنند. همانطور كه 
و   ظهـور علـم    فضـاي   را به معنـاي   زمينو   آسمان ها مي شوند. و اگر هم  مدرسه  پيدايش
  و تعلّـم   تعلـيم   ظهـور فضـاي    اوليـاء خـدا سـبب     باز هـم   بشناسيم  و دانش  علم  فراگيري

  دارند.    ها سببيت  و هستي  كائنات  ظهور تمامي  براي  آنها در واقع  باشند. پس  مي

  .....»و   بها العجايب و بحكمتك التي صنعت«سير جمالت: ترجمه و تف
  َ الليـلَ  و جعلتَها لـيالً و جعلـت    َ بها الظّلمه و خلقت  بها العجايب  صنعت  الّتي  و بِحكمتك"

و جعلتَه  سكناً و خلقت نهارا و جعلت  بها النور  را و خلقتبصنشوراً م النهار   و   بها الشـمس
جعلت  و خلقت  الشمس ورا و خلقتالقمرَ ن  بها القمرَ و جعلت  ضياء و جعلتها   َ بها الكَواكب

جوما و جعلت  نُجوماً و بروجاً و مصابيحشارقَ و زينةً و رلها م َ  غاربو جعلت  و م   طـالعلها م  
جاريو جعلت  و م   سـابِحرتَها فـي    لها فَلَكاً و ممنـازلَ    و قـد السـماء   تقـديرَها و    فاَحسـنت

 رتَها فاحسـنتك  تصـويرَه   صويتَها باَسـمائ ك     ا و اَحصـ رتَهـا بحكمتـبو د حصـاءتـدبيراً و    ا
لطانِ  اَحسنتخّرتَها بِسو سـلطانِ   الّليلِ  تدبيرَها و س    اعات نينَ    النهـارِ و السـ السـ و   و عـدد
    "واحدا...  مرئَاً  الناسِ  َ رؤيتَها لجميعِ و جعلت  الحساب

  و بـا آن   كـردي   را خلـق   عـالم   عجايـب   بـا آن   كه  حكمتي  تو مي پرسم،  خدايا از حكمت
  و با آن  قرار دادي  مردم  آرامش  و آن را ماية  آفريدي  شب  ظلمت،  و از آن  آفريدي  ظلمت
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  و حركت  معاش  را وسيلة  روز روشن  و آن  ساختي  و آن را روز روشن  ، نور آفريدي حكمت
  روشـنائي   و سـبب   كردي  خورشيد را خلق  ، با آن قراردادي  ردمم  و بينائي  دانائي  و وسيله
را   ستارگان  و با آن  ساختي  مردم  شب  نوراني  و آن را چراغ  را آفريدي  ماه  و با آن  ساختي

  و وسـيله   آسـمان   زينت كه   و چراغ ها آفريدي  و بروج  نجوم  ستارگان  و از آن  كردي  خلق
  و بـراي   قرار دادي  و جريان  طلوع  و محل  و مغرب  آنها مشرق  و براي باشد  شياطين  رجم

  منـازل   آنهـا در آسـمان    و بـراي   سـاختي   و شـناوري   حركـت   را ميدان  وسيع  آنها فضائي
  صورت هـاي   دادي،  و شكل  نمودي  آنها را مهندسي  و چقدر خوب  كردي  خلق  مخصوص

  ثبـت   خـود بـا مشخصـات     مختلـف   نام هـاي   ها را به وسيلهآن  و همه  نيكو از آنها ساختي
  امـور سـتارگان را مرتـب     و چقدر خوب  نمودي  خود آنها را اداره  و با تدبير عجيب  كردي

  ستارگان  ، به وسيله را مسخر كردي  ستارگان  آن  و ظهور روز همه  و با ظهور شب  ساختي
را   سـتارگان   و منظرِ همه  و مرئا  قرار دادي  مانيز  و ماه ها و حساب هاي  ساعت ها و سال

  .  واحد ساختي  به شكل  مردم  تمامي  براي
خداونـد بـا     مي شود كـه   اشاره  آفرينش  از عجايب به قسمتي   سمات  فراز از دعاي  در اين
  مي گذارد.    نمايش  به  خود را در برابر بندگان  و حكمت  علم  عجايب،  اين  خلق

  خدا در آفرينشهدف 
با ظهـور    در وجود انسان است، كه  و دانش  علم  جا پيدايش  همه  عالم  خدا از خلقت  هدف
خدا از   مي شود. هدف  زنده  با هم  همراه  انسان  خدا و حق  حق  در فكر انسان  و دانش  علم

ـ   و شايسته  هست  چنان كه  كه  است  اين  و انسان  جهان  خلقت خـود    ر خلـق است در براب
از   انسـان   نمانـد، و حـق    بـاقي   و مجهـولي   او نقطة مـبهم   و صفات  شود و از ذات  شناخته
  آشـنائي، جـادة   ايـن    كـه   است  آفرينش  ها و حقايق  هستي  به  كامل  آشنائيِ  عالم،  خلقت
ها و نعمـت   هستي  اين  او از تمامي  برداري بهره   براي  وسيله  او و يگانه  تكامل  و راه  حركت

  بـه خـداي    انسـان  كامـلِ    ها و نعمت هـا آشـنائي    هستي  اين  از بزرگ ترين  ها مي باشد.
و   از علـم   بـرداري  او و بهـره   اخالق  به  شدن  او و متخلّق  به صفات  و مجهز شدن  آفريننده

،  عـالم   تخـدا از خلقـ    هـدف   تمـامي   اگر در اين جا بگـوئيم   او مي باشد طوري كه  قدرت
  بـه گـزاف    موجود و مقدر مـي باشـد سـخني     از نعمت ها و ثروت هاي انسان   برداري بهره
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  دارد ايـن همـه    قـدرت   خدا فكر كنيد. خدا كـه   و قدرت  عظمت  . شما در اطراف ايم نگفته
رمـوز و    دهـد و انسـان را بـه تمـامي      خود را تا ابد ادامـه   كند و آفرينش  بيافريند و خلق

  آن،  با بـه كـارگيري    به خود را كه  مخصوص  و حكمت  علم  آشنا كرده و آن  رارآفرينشاس
  بگـذارد و انسـان را بـه مقـام      در اختيار انسـان   به وجود آورده  و عجايب  صنايع  اين همه
  و قـدرت   خـود و بـا علـم     و عظمت  جالل  برساند، خدا با اين  كامل  و آفرينندگي  دانندگي
نعمت ها و لذت ها و ثـروت    تمامي  كه  است  بي نهايت  و ثروت  نامتناهي  نعمت  كخود، ي

اسـت.    شـده   جـاري   آفـرينش   بـي كـران    و در پهنـة   گرفته  ها و قدرت ها از او سرچشمه
نعمت ها   اين  و تمامي  و قدرت  مبدء ثروت  بزرگ ترين  انسان  براي  خداوند متعال  شك  بي

  اشد.و ثروت ها مي ب
منظـور    بـه   هدف  آيا اين  ايراد مي شود كه  بحثي  خدا از آفرينش  هدف  اين جا در اطراف

  خـدا از پيـدايش    و يا هدف  است  و معرفت  علم  از وجود خدا به كمك  انسان  برداري  بهره
و يـا  بشـر باشـد     به نفع  خواه  بوده،  خداوند متعال  مطلوب  كه  اي است كلمه  و معرفت  علم

  هـدف   كـه   اسـت   خوابيده  حقيقت  اين  غائي  يا علت  هدف  و معناي  نباشد؛ زيرا در مفهوم
مـي شـود و     خود او تمـام   و به نفع  خود او بوده  مطلوب  چيزي است كه  حكيم  داناي  يك

  گيـري  خود مي رسـد و بهـره    هدف  خود به  و عمل  با فعل  كه  است  ِ حكيم تنها خود فاعل
مي سازند تـا در    خود دارند خانه  و عمل  از علم  كه  مي كند، مانند انسان ها كه با اهدافي

مي كنند تا   ببرند، و يا هنر نمائي  بهره  آن  مي كارند تا از ثمرات  شوند و درخت  ساكن  آن
  رداريب برسند و بهتر و بيشتر بهره  و منصب  به مقام  شدن  شناخته  شوند و از اين  شناخته

  بـه هـدف    و انسـان   جهان  مانند ما انسان ها مي خواهد از خلقت  كنند. آيا خداوند متعال
به   هدف  مي گيرد و يا اين  بهره  خود او از آن  خدا چيزي است كه  شود و هدف  خود نائل

  ؟   است  انسان  گيري  منظور بهره
  بـه معنـاي    هدفي  ، و بي نيست  هدف  بي  و انسان  جهان  خداوند در خلقت  كه  است  مسلم
  فعـلِ   شـده   گفته  در حكمت  چنان كه  است.  منزه  خداوند از آن  خدا است كه  فعل  لغويت

  نمي شود، كه يكـي   واقع  علت  سه  اين بدون   كه  است  علت  سه  به  منوط  حكيم  داناي  يك
  مصـنوع   و صـنعت   از خلقـت   كـه  اي  هثمـر   يعني  غائي  . علت است  "غائي  علت"از آن سه، 

  خـود و يـا احاديـث     مي باشد. خداوند در كتاب  آفريننده  خداي  ظاهر مي شود و مطلوب
تـا بـا     اسـت   معرفت  پيدايش  و انسان  جهان  او از خلقت  هدف  كه  است  داده  نشان  قدسي
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اسـت   گفته   درآيد و چنان كه  منصة ظهور و بيان  به  خفا و كتمان  از ورطة  شدن،  شناخته
  حقيقـت،   يـك   مانـدنِ   مجهول  كه  است مسلم  1نشود.  نباشد كه شناخته  مخفي  گنج  يك

از اين   نيست.  گوئي  كه  است  چنان  و يا مخفي  مي باشد. شيئِ مجهول  آن  با عدم  مساوي
  .   است  و عرفان  علم  پيدايش  عالم  خدا از خلقت  رو هدف
ماننـد    موجـود عـالمي    بـه وسـيلة    هدف  آيا ظهور اين مي شود كه   مطرح  جا سوال دراين
و يـا بـه     ظاهرشـده   اي ثمره  چنين  وجود انسان  از شجره  خدا است كه  به نفع  فقط  انسان
و خـدا مـي     انسان  خدا و يا به نفع  به نفع شود كه   هر دو، و اگر ثابت  يا به نفع  انسان  نفع

و يـا    گيـري  بهره   انسان  از خلقت  خداوند متعال  كه  كنيم  اعتراف  در اين جا بايستيباشد 
  .   است  خدا نامناسب  و وجودي  ذاتي  با غناي  برداري بهره   مي نمايد، و اين  برداري بهره 

و خداونـد    اسـت   انسـان   صددرصد بـه نفـع    و معرفت  علم  ظهور ثمرة  شود كه  و اگر ثابت
  . خدا نيست  ذاتي  با غناي  مخالف  ثمره  اين  ، پيدايش نياز است  بي  گيري بهره  از اين  المتع

نشـود و انسـان هـا ماننـد       حاصل  هدف  اگر اين  كه  و بدانيم  ببينيم  است  در اين جا الزم
  ؟  انسان  و يا حق  شده  خدا ضايع  بمانند آيا حق  و بي شعور باقي  حيوان ها كودن

و   هيچ  يعني  و معرفت  علم  منهاي  انسان كه   دانست  خواهيم  و كامل  كافي  و تامل  دقت با
  و شـعور كـه    فاقـد علـم    تر. انسان هاي آن طرف  هم  با عدم، و شايد از عدم  و مساوي  پوچ

  خودكشـي   مـي برنـد كـه     خود خسارت  از زندگي  هستند آن چنان  و نظام  قهرا فاقد نظم
  حكايت  جهنم  اهل خود مي باشند. خداوند از زبان   و نابودي  مرگ  ند و يا در آرزويكن مي

اي   خود را تقاضا مي كنند و آرزو مي كننـد كـه    مرگ  جهنم  آنها از مامورين مي كند كه 
  نيست.  آنها خبري  براي  از مرگ  برمي گشتند، وليكن  خاك  بودند و يا به عالم  خاك  كاش
  اند.   ديده  خود خسارت  آنها از حيات  كه  است  اين  زوها دليلآر  اين

انسان هـا از نعمـت     برداري  و بهره  و قدرت  موفقيت  تمامي  كه  است و مسلم   واضح  خيلي
آن را   مي كند كه  برداري بهره  چيزي  از آن  فقط  انسان  است.  و دانش  خدا مولود علم  هاي

                                                 
ون. ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون= جن و =و ما خلقت الجن و االنس اال ليعبد 56) ذاريات،1(  ١

) حديث قدسي: كنت 2انس را فقط براي عبادت( معرفت )آفريدم، نه براي كسب رزق و يا بهره مندي خودم. (
  كنزاً مخفيا فاَحببت ان اُعرَف فخلقت الخلقَ لكَي اُعرَف.
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او نيـز بـه صـفر      برداري به صفر برسد بهره  انسان  و معرفت  شناختبداند و بشناسد و اگر 
  . جهل است  و فقط  فقر فقط  مي رسد. ريشة

برمي گـردد و    انسان  به  و معرفت  آثار و فوائد علم  تمامي  كه  مي كنيم  در اين جا مشاهده
در وجـود    نان كهخدا آن چ  به خداوند متعال.  مي شود و مخصوصا معرفت  او تمام  به نفع

  اسـت   مي باشد. نعمتـي   نامتناهي  و ثروت  نعمت  يك  انسان براي   است  بي نهايت  و قدرت
  نعمـت   و اتمـام   مي شود و خدا به منظور تكميل  حاصل  آن  نعمت ها در شعاع  تمامي  كه

و يـا    كسـي خـدا از    كـه   است و ما اگر بگـوئيم   كرده  به خود را مطرح  بر انسان ها معرفت
، با ايـن   داراي فقر و نياز است  برداري بهره  اين  او منهاي  مي كند، پس  برداري بهره  چيزي

و   علـم   پيـدايش   خـدا كـه    عـالي   هدف  مي باشد. در اين صورت مي گوئيم  مطلق غني  كه
بـه    ت.اسـ   شده  او مطرح  برداري و بهره  انسان  به منظور نفع  كه  چيزي است  است  معرفت
  و انسان  است  انسان  ثروت  مخفي  گنج  كه  كرده  تشبيه  مخفي  خود را به گنج  دليل  همين
  و انسـان   مساوي اسـت   با عدمش  اگر آشكار نشود وجودش  مي كند، و  برداري  بهره  از آن

  مي ماند.    باقي  در فقر مطلق  گنج  آن  موجوديت  به  جهل  به دليل
بـه    انسـان   برداري بهره   براي  طبيعت  خدا در عالم  صنايع  تمامي  مي گوئيم  حساب  با اين

  مطـرح   انسـان   بـرداري   به منظـور بهـره    هم  به خداوند متعال  و معرفت  و علم  وجود آمده
  معرفـي   انسـان   خـود را بـه    خـود را و حكمـت    عجيب  خداوند متعال آفرينش  است.  شده
  جلـب   بشناسـد و راه   و ثـروت   گـنج   و كامل ترين  بهترين  را به عنوان او  كند تا انسان مي

  كند.   خود انتخاب  او را در زندگي  رضايت
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  بخش پنجم

  : و نظام موجودات  آفرينش  حكمت
مـي باشـد،     گـردش   و غروب هـا و مجـاري    طلوع  در اين  كه  نظر از فوائد و نتائجي  صرف

و خورشـيد    مـاه   خلقت  . مي گوئيم مبتني به آن است  هم  د متعالبه خداون  ظهور معرفت
  موجـودات   نـور و تربيـت    نور و تابش  آنها كه  انسان ها از فوائد وجودي  كه  است  اين براي 
و انجمـاد    نباشد آنها در ظلمـت   در زندگي  و حرارت  اگر روشنائي  كنند، كه  استفاده  است
  با مرگ  مساوي  توقف  مي شود، و اين  آنها متوقف  حركات  نوع  مهقرار مي گيرند، ه  مطلق
  به وجـود آورد و آنهـا را بـه سـوي      انسان ها تحرك  در زندگي اين كه  خداوند براي   است.
  كـه   آنها آفريده  در زندگي  محرك  دهد دو عامل  از نعمت ها حركت  برداري و بهره   تكامل

  هستند.   دو عامل  مولود همين  ركو تح  تحريك  ساير عوامل
  عامـل   يـك  كـه    حـرارت ،  دوم  مي دهـد. عامـل    را نشان  راه  كه  و روشنائي نور،  اول  عامل

و خورشـيد در زنـدگي     مـاه   به وسيلة  هردو عامل  مي باشد، و اين  و بروني  دروني  محرك
  پيدا مي شود.    انسان 

آنها   منظوري  چه  اگر بپرسند خداوند به  كه  خورشيد است و  ماه  خلق  ابتدائيِ  حكمت  اين
.  حركت  راه  دادن  و نشان  عالم  طبايع  منظور تحريك  به مي دهد كه   جواب  فرموده  را خلق
  حكمـت   آوريـم   بـه حسـاب    مـادي   نفـع آن را  مي توانيم   كه  حكمت  بر اين  عالوه  وليكن
و   علـم   پيـدايش   دوم،  حكمـت   مي باشد و آن  آن  معنوي  عنف  كه  در كار است  هم  ديگري
  و تنظيم  و موجودات  خالئق  اين  خدا با آفرينش  ؛ كه است  به وجود خداوند متعال  معرفت

  به وجود خود و عوامـل   و معرفت  انسان ها را در مسير علم  حيات  آنها ادامة  كار و حركت
بـه    و هندسـه   كتـاب هـا از نجـوم     اين همه  عالم  نظام قرار مي دهد تا در حاشية  طبيعت

  وجود آيد. 

  سببيت اولياي خدا در آفرينش
اسماء   پيدا مي كند سببيت  نمايش  انسان  در برابر عقل  جمالت  در اين  كه  جالبي  موضوع

  كه  خودت  اسم هاي  به  مي گوئيم:  ، كه است  خلقت  عجائب  اين  در پيدايش  خداوند متعال
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  و خورشـيد را بـه گـردش     كـردي   و روز خلـق   شـب   آفريـدي،   اسم ها نور و ظلمت  با آن
  .  درآوردي  نمايش  را به  و يا ستارگان  درآوردي

  دانيم را مي  ؟ اين چيست  است  را آفريده  عجايبي  اسماء چنين  خداوند با آن  اسماء كه  اين
  بـاء در جمـالت    يعنـي   اسـت   سـببيت   نامند بيان مي  جاره  آن را حرف كه  "باء"  نقش  كه

:  مـي گـوئيم    مي گردد چنان كه  بروز و ظهور فعل  سبب  وارد مي شود كه  بر چيزي  عربي
كَتَبت  فتحت  بِالقلمِ  الكتاب ، الباب ُ  ختفتاحِ، طببِالنارِ  بِالم الغذاء  
  "الـرحيم  الـرحمن   اهللا   بسم"مي دهد و در   رانشان  فعل  وقوع  سبب "باء"  جمالت  در اين

  از خداونـد متعـال   انسان   استعانت  سبب  "اسم اهللا"  مي دهد كه  را نشان  معني  همين  هم
بگيريـد و    خدا از خدا كمك  اسم  به وسيلة  خود ياد مي دهد  بندگان  خداوند به  كه،  است
  دهيد.  خود قرار   استعانت  را سبب  اسماء اهللا  اين

بـه    اسـتعانت   و كيفيـت   اسماء اهللا  مفصال دربارة " الكتاب  ام"  حمد به نام  در تفسير سورة
و يـا در    بنـدگان   بـه   دهـي   در كمـك   چرا خداوند هميشه  كه  شده  اسماء بحث  آن  وسيلة
چنان  ، است  قرار داده  و سبب  اسماء خود را واسطه  از خداوند متعال  بندگان  گيري  كمك

و در  "اَياً ما تَدعوا فَلَـه االَسـماء الحسـني   "از سورة بني اسرائيل مي فرمايد:   اي كه در آيه
  1"بِها  فَادعوه  االَسماء الحسني  و للّه":  مي فرمايد  سورة اعراف
به از او مي خواهند   هر چه  مي كند تا  اسماء را معرفي  بهترين  خود و بندگان  خداوند بين

  گيـري   و فـيض   دهـي   و فيض  عالم  اسماء در آفرينش  اسماء بخواهند. وساطت  اين  كمك
  پيدا مي كنـيم   و متفاوتي  ، موارد متعدد اسماء اهللا  سببيت  بررسي  و ما ضمن  است  روشن

  ؛ از جمله: است  پيدا كرده  سببيت  اسماء اهللا  در آن جا  كه
تـو را    مـي گـوئيم    كه  جمالت  ؛ مانند همين و آفرينش  اسماء خدا در خلقت  يك، سببيت

و روز و   و خورشـيد و شـب    و مـاه   اسماء نور و ظلمت  با آن  كه  اسمائي  به  مي دهيم  قسم
  همان  كلمات،  وليكن  است  به كار رفته  "كلمات"  دراين جا لفظ  . گرچه را آفريدي  كواكب

و گـاه بـه     "كلمـه "گاه بـه    كامل  زيرا خداوند از انسان  ، و اسماء همان كلمات  اسماء است
اولياء خدا   همان  هم  "اسماء حسني"اولياء خدا هستند،   "كلمات"تعبير مي كند.  "اسم"
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  خداوند به سـبب   ، كه پيدا كرده  در آفرينش  سببيت  ،كلمهيا   اسمدر اين جا   هستند. پس
  .   است  را آفريده  آفريدگان  اسماء و كلمات

:  مي گـوئيم   دعا كه همين   اول  خداوند متعال؛ مانند جمالت قهر و غلبة   دو، سببيت براي
  حاصـل   انسـان   بـراي   بـاز مـي شـود و فـرج      بسـته   درهاي  با آن،  تو كه  عظيم  اسم  آن  به
دايا تو : خ هم مي گوئيم  كميل  دعاي  مي شوند. در ابتداي  زنده  مردگان  گردد. و با آن، مي
پيـدا    بر هر چيز احاطه  با آن  تو كه  ، و به علم چيز را پر كرده  همه  اركان  كه  اسمائت  را به
خـود بـه هـر      يـا علـم    اسماء، يا كلمـات،   خداوند به كمك  مي كنيم  مشاهده 1. است  شده

  .   است  پيدا كرده  احاطه  چيزي
  و همـان   "اهللا  بسـم "مانند آية   ؛ وند متعالاز خدا  انسان  سه، سببيت اسماء براي استعانت

  انسان ها دستور مي دهـد   خداوند تعالي به  ،كه اسرائيل  آل عمران و سورة بني  آيات سورة
  مي خواهيد برسيد.   آن چه  اسماء خدا به  بگيريد و به كمك  خدا كمك  از اسم
از   انسـان   گيـري   فـيض   ند؛ يكيرا ايفا مي ك  دو نقش  در آيات فوق،  كه اسم  است  بديهي

خداونـد    از جانـب   فـيض   مي گيـرد، و ديگـر افاضـة     از خدا كمك  اسم  به وسيلة  خدا، كه
طـور    در اين جا به  مي رساند. پس  خود فيض  بندگان  اسماء خود به به وسيلة   كه  متعال،
  قدرت  اعمالدر   گاهيو   است  سبب  و آفرينش  خلقتدر   گاهي " اسم"  مي گوئيم  خالصه

    . خداوند متعال  بخشي  و فيض  بندگان  گيري  فيض  براي  و گاهي  و قهر و غلبه
و   در آفـرينش   اسم ها چيستند كـه   اين  كه  مي پردازيم  حقيقت  اين  در اين جا به تحقيقِ

  دارند؟   سببيت  گيري  و فيض  دهي  و در فيض  قدرت  اعمال
  صـنايع   خـواه   كـاري   يا انجام  صنعت  پيدايش  كه   است بدانيم  الزم  حقيقات،ت  از اين  پيش
مي گيـرد    انجام  با اسبابي  . هركاري است  و ممتنع  محال  سبب  باشد، بدون  يا انساني  الهي

ي ":  كه  است  وارد شده  . در حديث نيست  كار ممكن  نباشد انجام  و وسائل  و اگر اسباب اَبـ  
و   سـبب   را بـدون   كـاري   دارد كـه   خداوند امتنـاع   يعني "االُمور االّ بِاَسبابِها  يجرِي  اَن  اهللاُ

كنـد؛    را برطـرف   انساني  و يا گرسنگي  دهد. مثال خداوند مي خواهد تشنگي  انجام  وسيله
و غـذا    آب  بـدون   او قرار مي دهـد و اگـر هـم     و گرسنگي  تشنگي  رفع  و غذا را وسيلة  آب

  اسـت  ممكـن    ديگري به كار مي برد كه  كند وسيلة  را برطرف  و گرسنگي  بخواهد تشنگي
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را بيافرينـد    بخواهـد گيـاهي    خداونـد وقتـي    كـه  باشد. حاال اگر بگـوئيم    از نظر ما مخفي
و   حيـوان   باشـد و آن   و حيـوان   گياه  بگويد كه  و لفظي  قولي  طور با دستور و فرمان همين

  ساختمان  مصالح  كه  است  صنعتي  يك  زيرا گياه  است  و ممتنع  پيدا شوند، محال  هم  اهگي
  به  دارد تا موادش  الزم  شود، چسب  دارد تا رنگين  الزم  دارد، رنگ  الزم   دارد، هندسه  الزم

ديگـر.    صـنايع   چنـين   پيدا كند. هـم   نباتي  دارد تا حيات  الزم  گردد، روح  يكديگر متصل
  الزم گـردد و مـاده     دارد تا منشاء حيـات   الزم  روح  مردگان  كردن  زنده  خداوند براي  پس

دارد تا   نور الزم  ايجاد روشنائي  به وجود آيد، و يا براي  از آن  يا انسان  حيوان  دارد تا جسم
پيـدا    روشـنائي   ،باش  بگويد: روشن   و بيان  كند. همين كه با قول  ظلمت ها را برطرف  آن

  "فيكـون   كـن "را بخواهد، مي گويـد    كاري  مي فرمايد: وقتي  در قرآن  نمي شود. اين كه
  (ع) نقـل   از امام  آيات  دارد. لذا در تفسير اين  الزم  فعل  بلكه  نيست  ِ محض قول  جمله  اين
گويد  مي  آن جا كه  پسمي دهد.   انجام كه  است  خداوند متعال  فعل   "كُن"  كلمة  كه  شده

  صـنعت   و ميـوه   مي كند. درخت  را خلق  و ميوه  درخت  آن  باشد، يعني  يا حيواني  درختي
ِ  سـاخت   اين كه خداونـد ابتـدا مصـالحِ     دارد. نهايت  الزم  ساختماني  مصالح  ، كه خدا است

  مي كند.    را خلق  موجودات   مصالح  را مي آفريند، و با آن  عالم
. در ايـن جـا    اسـت   الزم  و وسـيله   سـبب   و يـا هـر صـنعتي     هركـاري   انجام  براي  ابراينبن

  سـاختمانيِ   مصـالحِ   از نـوع   خداوند متعال  دست  و وسائلِ  اسباب  آن  كه  بگوئيم  توانيم مي
  وهعـال   را بسـازيم   چيزي  . ما انسان ها اگر بخواهيمو ابزار  اسباب  از نوع  نه  است  موجودات
  و ابـزار الزم   اسـباب   خداوند متعـال   وليكن  داريم  و ابزار الزم  اسباب  ساختماني  بر مصالح

  كسـي   و ابـزار بـراي    . اسباب است  متصل  و صنعتي  ندارد زيرا با ارادة خود به هر مخلوقي
ماننـد   خـود حاضـر باشـد؛     خود و يا فعلِ  وجود مصنوع  نمي تواند در حوزة  كه  است  الزم

  بـه كـار مـي بـرد. مـولي       چـوبي   صـنايع   خود را در داخـل   ارادة  نجاري  با تيشة  نجار كه
و   الحركـات   ال بِمعنَـي   فاعلٌ"خدا مي فرمايد:   فعل  در وصف  البالغه  در نهج  اميرالمومنين

   1"اآللَه
جود او پيدا شـود يـا   در و  حركتي  اين كه  مي دهد بدون  خود را انجام  خدا كارهاي  يعني 

و ابـزار    اسـباب   و يا به كار بردن  در صانع  حركت  به كار برد. زيرا پيدايش  و ابزاري  اسباب
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خـود را برسـاند و بـا      بايد با حركت،  و  خود نيست  وجود فعل  در حوزة  كه  است  اين  براي
اشـياء    و خـارج   ر داخـل جا د  كار كند. خداوند همه  وجود مصنوع  و ابزار در حوزة  اسباب
  يعنـي   اسـت؛   الزم  سـاختماني   مصـالح   ندارد وليكن  الزم  و ابزار توسلي  اسباب  پس  هست

و   روح  مي سازد. پس  او را با روح  و حيات  او را با ماده،  مي كند جسم  خلق  را كه  مخلوقي
  در عـالم   بينـيم هـر چـه   در ايـن جـا مـي      يا حيوان.  انسان  خلق  هستند براي  سبب  ماده

وارد مـي شـود.     مصالح  بر همان  هم  آفريده، و باء سبب  ساختماني  مصالح  با همان  آفريده
  بـا نـور روشـنائي     مـي كنـد، پـس     را با نور روشـن   آن  خورشيد يا مواد داخلة  مثال چهرة

  حيات  عالم  موجودات به  نور و نيروئي كه  با همين  و همچنين  ظلمت.  آفريند و با ماده مي
كند  مي  ما انسان ها را مي ميراند يا زنده  مي دهد بر آنها تسلط پيدا مي كند. مثال چگونه

و مـا را    نمـوده   ما افاضه  به  را كه  روحي  دارد؟ همان  ديگر غلبه  بر ما و موجودات  و چگونه
  چهـرة   كـه   نـوري   بـا همـان   . موجودات  ، تمامي شكل  مي گيرد. به همين  است  كرده  زنده

خورشـيد    نـور را از چهـرة    آن  دارد، يعنـي   بر خورشيد غلبه  است  كرده  خورشيد را روشن
و   خود آفريده بر آنها غالـب   را در جاي  موجودات  تمامي  كه  گيرد. و يا با همان نيروئي مي

  تسـلط   اسـم   با آن  كه  ال،خداوند متع  براي  است  در اين جا نور و نيرو اسمي  است.  مسلط
دارد، آنها را به كار   صنايع  بر تمامي  تسلط  آن،  مالك  كه  برق  دارد؛ مانند نيروي  بر كائنات

  مي كند.   مي اندازد و يا متوقف

  قهر و غلبه و فيض گيري و فيض دهيسببيت اولياي خدا در 
  قابـل   دو معني  مي گيرند به  او فيضاز   مي دهد و بندگان  فيض  با آن  كه  اسمي  و اما آن
  :   است  مالحظه

و   آفريـده   نعمـت   همـه   مـا انسـان هـا ايـن      بـراي   با آن،  كه  ساختماني  مصالح  ، همان اول
  ما را زنده  كه  خداست  فيض  حيات  نعمت ها را به ما مي رساند. مثال روحِ  آفريند و آن مي

مـي كنـد. در ايـن جـا       ما را تقويت  با آن  كه  خداست  فيض  مواد غذائي  مي كند و يا اين
و غـذا را    آب  بـا آن،   كه  است  حيات  روح  مي كند همين  فيض  افاضة  با آن  كه  "اسم اهللا"

مي نمايـد، و    ما را تقويت  روح  با آن،  كه  ايمان  و روح  حيات  و يا روح  داده  نيرو و خاصيت
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  از خـدا كمـك    و ادراك  و شـعور و اراده   و عقـل   روح  همـين   بـه سـبب    ما نيز در طبيعت
  گيريم. مي
  ماننـد علـت    غـائي   هستند. علـت   آفرينش  غائي  . زيرا اوال آنها علت هستند  اولياء اهللا،  دوم

  ساختمان  مصالح  بنا، همانطور كه  يك  مثال در ساختن  است.  و وسيلة خلقت  سبب  مادي،
  فوائـد وجـودي    يعنـي   غـائي   است، علت  ساختمان  آن  پيدايش  سبب  انساختم  و يا نقشة

  مـي گـوئيم    مي باشد، جنـان كـه    ساختمان  پيدايش  سبب  هم  انسان  براي  ساختمان  اين
  كـه   ماننـد بنـائي اسـت     هم  خلقت  عالم  . اين است  ساختمان  و صاحبِ  خانه  ساكنِ  انسان

  آفـرينش   غـائي   علت  كامل  انسان هاي و اين   است  آفريده  كامل  انسان  خداوند آن را براي
  خلـق   عـالم   اسـماء، موجـودات    آن  بـه وسـيلة    هسـتند كـه    اسـمي   آنها هم  هستند. پس

و   هـدايت   اوليـاء او هسـتند فـيض    اسماء كه   همين خداوند به وسيلة   شوند. همچنين مي
آنهـا    مي دهد و به وسيلة  آنها علم  رساند. به وسيلةمي   بندگان  خود را به تمامي  حكومت
مـي گـردد،     افراد بشـر غالـب    بر تمامي  آنها عاقبت  مي كند و به وسيلة  حكومت  بر انسان
     1"اَنَا و رسلي  الَغلبنّ  اهللاُ  كَتب"مي فرمايد:   چنان كه

و   مـادي   آنهـا از فيوضـات    يلهو به وسـ   مي شويم  اولياء خدا هدايت  ما انسان ها به وسيلة
  .   مند مي شويم  خداوند بهره  معنوي
و   اسـت   صـنايع   سـاخت   خـدا سـبب    حكمت  گاهي  كه  مي كنيم  مشاهده  جمالت  در اين
  صـنايع   غائي  علت  اند از نظر اين كه اولياء اهللا  و كلمه، همان  حكمت  خدا. اين كلمة  گاهي

  خدا مي باشند.    خدا و افعال  هور صنايعظ  آنها سبب خدا هستند. پس
  قابـل   ديگـري دارد كـه    تفسـيري   لطـائف   و قمـر اسـت    شمس  به  مربوط  كه  جمالتاين 

  .   است  توضيح
خـود    و با اسم  كه خورشيد را با ضياء و نور آفريدي  خود  اسم  خداوندا تو با آن  مي گوئيم:

  گردانيدي...    قمر را نوراني  چهره  كه
  دو معنائي اسـت   اند به همان خاصيت ها را پيدا كرده  خورشيد و ماه اين  با آن،  كه  اسمي

  غائيِ  علت  خدا كه  و خورشيد و يا انسان ها و اولياء كامل  ماه  خلقت  ؛ يا مصالح گذشت  كه

                                                 
  21مجادله،   1
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بـا    كـه   اسـت  "ضـياء و نـور  "  به كلمـة   توجه  مقدمه  مي باشند. منظور از اين  آنها  خلقت
  1است.  اقتباس از آيات قرآن مي فرمايد: خورشيد را ضياء و قمر را نور آفريده

نـور    مطلق كه   ظاهر مي گردد، و نور هم  با تشعشع  كه  است  روشنائي  آن "ضوء"ضياء از  
  تشعشـع   ايـم.  كـرده   خلـق   تشعشع  . خداوند مي فرمايد: ما نورخورشيد را به كيفيت است

  هـاي  پيدا مي شود. تـوده   انوار خورشيد از انفجار مواد داخلي   است.  مايانخورشيد كامال ن
انفجار پيـدا    آن  خورشيد و عمق  كره  در سطح  دائم  انفجار و تشعشع،  قابل  گازهاي  عظيم

  انـدازد. دانشـمندان   نور تا ميليـون هـا كيلـومتر پرتـو مـي       انفجار شعاع  مي كند و از اين
داننـد و    مي  انفجارات همين   نور خورشيد پيدا مي شود نتيجة  از تابش  هرا ك  هائي حرارت

  خـود را تـا سـال هـائي      مي گردد حـرارت   گويند وقتي مواد خورشيد منفجر و پخش مي
  مي كند.    را گرم  زمين  جمله  مي رساند و از آن  نوري

  خورشـيد از سـطح    ارت. حر خورشيد است  نور خورشيد غير از حرارت  كه  دانست  بايستي
  آن  داخلـي   انفجـار گازهـاي   به   و مربوط  جا متمركز است  نمي شود و در همان  خارج  آن

درآن جا   است  احتراق  قابل  كه  ديگري  و چيزهاي  اكسيژن  عظيم  هاي مي باشد. مثال توده
بـه    دو مرتبـه   دور مي رساند و آن مواد محترقه  مي گردد و نور خود را به جاهاي  محترق

  بـه   كـه   شـعاعي   ولـيكن   باقي است  هميشه  انفجار براي  قابليت  برمي گردد. اين  اول  حال
  كـرة   در برخورد خود بـا هـواي    شعاع  آن  بلكه  نيست  با حرارت  مي دهد توام  ارجاع  خارج
  بـا اكسـيژن    كـه   ِ بـرق  مانند جوش  توليد مي كند؛ درست  ديگر حرارت  و يا اجسام  زمين

شـعاعِ    ديگـر مـي فرسـتد. آن     خود را به جاي  مي كند و شعاع  آهن را ذوب  شده  تركيب
  آيـة   توليد مي شود، و شايد هـم   تابش  در معرض  حرارت  بلكه  نيست  حرارت  برق،  جوش
لمسـتقرٍ    تجـري   و الشـمس "خداوند مـي فرمايـد:     باشد كه  حقيقت  همين  ناظر به  قرآن
خود ماننـد    خورشيد از نظر جرم  مي دهد با اين كه  خورشيد نسبت  را به  "جريان" 2"لها

  شناوري  به عنوان  است  نامند، ممكن  نمي  سير را جريان  اين  ديگر سير مي كند كه  كرات
  خورشـيد در سـاخت    كـه   خورشيد است؛  به مواد داخلي  مربوط  جريان،  بشناسند. وليكن

                                                 
=هو الذي جعل الشمس ضيائا و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنين و الحساب ما خلق اهللا  5يونس،   1

  ذلك اال بالحق يفصل االيات لقوم يعلمون.
  38ياسين،   2
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و انفجـار    در جريان  دائم  كه  از گازها است  عظيمي  تودة  بلكه  نيست  نوراني  رمج  خود يك
سوسـو    آسـمان  در پهنة   كه  هم  هائي مي فرستد. ستاره  نور خود را به خارج  و شعاع  است

  اي در منظومه  هستند كه  خورشيدهائي  در واقع  است  در حركت  نورشان  مي زنند و شعاع
مي شـود و    از خورشيد اقتباس  كه  است  نور مطلق  ماه  نورِ كره  اند. وليكن گرفته ديگر قرار

  شود .  ناميده "ضياء"  ندارد كه  تشعشع  ماه انفجار نيست  در كره  چون
ا    خَلقـت "مي فرمايـد:  كه مطالبي بسيار قابل توجه است   جمالت  ديگر اين  قسمتدر  بهـ

و جعلتَها نُجوماً  الكواكب روجاً و مصابيحا مشارقَهل  و جعلت و رجوماً  و زينةً  و ب   و مغـارب  
  منـازلَ  السـماء   لهـا فـي    رتقـد و   و مسابح كاًلَلها فَ  و جعلت  جاريو م  طالعلها م  و جعلت

ـ فاَ تـدبيراً   كمتـك هـا بح رتَو دب  سمائكها باَحصيتَها و اَتقديرَ  حسنتفاَ ها وتـدبيرَ  َ نتحس 
  و جعلـت   و الحسـابِ   نَالسـني  عـدد السـاعات و  ار و هـ الن  و سلطانِ  يلِلال  ها بسلطانِرتَسخّ
  ...واحدا  اًرئم ِ الناس  عِيها لجميتَؤر

آنهـا مـي كنـد و      و غروب  آنها و طلوع  نمايش  و كيفيت  ستارگان  به  اشاره  جمالت  دراين
  اسم  آن  مي فرمايد: به ،مي كند  يفرمع  لفمخت  را در خاصيت ها و نمايش هاي  ستارگان

و چـراغ هـا و     و بـروج   نجوم  و آنها را در لباس  را آفريدي  كواكب  آن  اب  كه  و بزرگت  اعظم
و   و مطـالع   قرار دادي  و مغارب  مشارق  آن  و براي  دادي  نمايش  شياطين  ها و رجم  زينت

  آسمان در  ستارگان  و براي ، كردي  خلق  دار گردشو م  گردش  آنها فضاي  براي ، و مجاري
  دادي  آنها شـكل   و چقدر زيبا به  نمودي  را مهندسي  چقدر زيبا ستارگان  .آفريدي  منازلي

و بـا    نمـودي   و ثبـت   دادي  از آنهـا مشخصـاتي    خود به هـر يـك    اسماء بزرگ  و به كمك
  و بـا نيـروي    آنها را تدبير نمـودي   گردشو   خود چقدر زيبا و نيكو امور ستارگان  حكمت
بـه    و چنـان   را مسخر نمـودي   ستارگان  همه  و حساب  و ماه  روز و ساعت ها و سال  شبانه

  آنهـا را بـه يـك     كس  كنند و همه  جلوه  يكسان  مردم  چشم  در مقابل  كه  دادي  آنها شكل 
  كنند.    مشاهده  و كيفيت  صورت

  هـاي  آنها و خاصيت  حركات  و كيفيت  ستارگان  در اطرافكه   و غريب  عجيب  جمالت  اين
مي كنـد    دعا يادآوري  در آخر همين   نيمبيمي  با توجه به اين كه ،آنها مي باشد  وجودي

و ظـاهر و    تفسير و تاويل  آن و دارد   و ظاهر و باطن  تفسير و تاويل  جمالت  اين  تمامي  كه
  جمـالت   ايـن   تمـامي   تعريـف   همين  براساس ،نمي داند  كسي  تعالم  را بجز خداي  باطن

و   اسـت   تفسير و تاويـل   و دعاها داراي  جا آيات  دارد. همه  و تفسير و تاويل  ظاهر و باطن
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در   كه(ع) هم   معصومين  از ائمه  وارده  دارد دعاهاي  ظاهر و باطن  قرآن  آيات  همانطور كه
و   قـرآن   آيات  و عميق  و علمي  عجيب  لبادارد. مط  ستند ظاهر و باطنه  ناطق  قرآن  واقع

  خيلـي   ظـاهري  ةاز نظر تفسير و ترجم  آنها مي باشد وليكن  و باطن  يتاويل  دعاها مطالب
و   انسـانها واضـح    تمـامي  در نظـر   را كه  اي و ساده  صاف  لبامط"ندارد و غالبا  زياد علميت

  دهد.   مي  گزارش  است  روشن

  نة علوم و حركات تكاملي انسان هاميادين سه گا
  را و اشـياء را و آن چـه    و خلقت  و دعاها طبيعت  و روايات  ظاهر قرآن  كه  دانست  بايستي

را و   اوليـاء خـدا و پيغمبـران     صـفات   قرآن  باطن  مي كند وليكن  بيانرا   است  رويت  قابل
  كه  و درجاتي  مراتب  را بر اساس  انساني  برجسته  را و شخصيت هاي  و حكمت  مظاهر علم
و   و عظمـت   به وجود خداوند متعـال   مربوط  قرآن  باطنِ  و باز باطنِ ،مي دهند  دارند شرح

  ميـدان   ها تقريبا سه ظاهر و باطن  از اين  هر يك  او مي باشد كه  و جبروت  و جالل  قدرت
  تكـاملي   انسان ها حركـت  ، ميدان  سه  در اين  تا  ر استو افكا  عقول  حركت  براي  نامتناهي

    .دهند  مي خواهند ادامه  خود را تا آن جا كه
آنهـا بـه     ةبا يكديگر و جلـو   آفرينش  مبادي  و تركيب  و طبيعت  ماديت  ميدان ، اول  ميدان
  .  نمايش  و قابل  رويت  قابل  هاي صورت
  خـدا در خلقـت    عجيـب   و تدبير و تفكر آنها و مهندسي انسان ها  دوم  خلقت ، دوم  ميدان
به   مي كند تا زماني كه  و او راتربيت  او به كار برده  در خلقت  كه  و عجايبي  و بدايع  انسان
  برسد.    مطلق  كمال
و افكـار و    عقـول   فـوق   او كـه  خدا و وجـود نامتنـاهي     مقدس  ذات  ، فضاي نامتناهي سوم

  همـه   شـده   خلـق   انسان ها و هرچـه   تمامي  كه ،مي باشد  و افكار بشريت  به عقول  محيط
  خدا مانند عدد و يا صفر در برابر بي نهايتند.   و جالل  اين ها در برابر عظمت
  اشـتغال   به تفكـر و تعقـل    نامتناهي  ةگان سه  فضاهاي  بتوانند در اين  انسان ها تا زماني كه

  خدا را در لباس  ةو جلو ،او و باطن   و ظاهر انسان ، آن  و باطن  لمظاهر عا  يعني ،پيدا كنند
شـايد تـا    ،در بياورنـد   سـري   وجود او را بشناسند و از اسرار الهـي   و باطن  اسماء و صفات
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سـه    انتهـا نمـي رسـد. ايـن      به  در بي نهايت  دارد زيرا حقيقتا حركت  الزم  مدت  نهايت بي
    .ندسته  نامتناهي  هرسه  ،شد  رييادآو  كه  علمي  فضاي 

را   و ايـن   اسـت   تقسـيم   محـدود و قابـل    ،حركـت خـود    به دليـل   انسان حركت   از طرفي
 ؛نامحـدود نمـي رسـد     انتها نمي رسد زيرا محدود به  به  در بي نهايت  حركت  دانيد كه مي
از ظـاهر    هر حقيقتي ِ نداد  نمايش  به مناسبت  كه  و غريب  عجيب  دعاي  حقيقتا اين  پس

و   آفـرينش   از حقـايق   عالمتـي   در واقـع   اسـت   شده  ناميده  "ماتس"  دعاي ، عالم  و باطن
     است. عالم   ظاهر و باطن
  مي كنـد. سـتارگان    معرفي  ظاهريش  را با آثار و خاصيت هاي  ابتدا ستارگاناين جمالت 

دعاهـا و    در بـاطنِ   و فضا مـي باشـند ولـي     كفل  هاي ستاره  و دعاها همين  در ظاهر قرآن
  و بـاز در بـاطنِ   ،مي باشـند   هدايت  ستارگان  در واقع  انبياء و اولياء هستند كه  قرآن  آيات
بـه    در برابـر هـر فكـري     كه  بشر است  در افكار و عقول  خداوند متعال  نوراني  ةجلو  ،باطن

  مي كند.  دارد و جلوه  نمايش  خاص  كيفيت
  معرفـي   "و رجـوم   زينـت  ، مصـابيح  ، بـروج  ، نجـوم "  را بـه   ابتداء سـتارگان   جمالت  دراين
و بيشـتر نـاظر بـه      سـتارگان   مختلف  نمايش هاي  براساس  مختلف  تعريفات  اين .كند مي

  است.    هدايت  ستارگان  يعني  ستارگان  تاويل

  به نجوم و كيفيت نورافشاني آنها نكاتي مربوط
  ستاره  ةبه عقيد  مي گويند كه  نجومبه اين مناسبت را   ستارگان  .است  "نجم"  جمع  نجوم

ـ بشر دار  و طبيعت  زمين  كره  در طبيعتنجوم   كه  تاثير و خاصيتي  و براساس  شناسان  ،دن
و   ،ارزاق  ماتيتقسـ   قـديم   شناسـان  سـتاره  د.نـ مـي كن   نتعييرا   انسان  و مقدرات  قسمت

  سـتارگان   بـه   مربـوط   ،عمر و يا ساير مقـدرات   و بلندي  سان ها را در كوتاهيان  سرنوشت
انـد حـد    انـد و نتوانسـته   افتـاده   و تفـريط   به افراط  اعتقادات  در اينآنها   البته .دانستند مي

  را پيدا كنند.   اعتدال
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  يط و حد اعتدال در تأثير ستارگانافراط و تفر
  مربـوط   ستارگان را به   مقدرات  تمامي  كه  است اين  ثير كواكب و تا  شناسي در ستاره  افراط
ـ   همـه  مقدر مي شوداز سعادت و شقاوت كه   آن چه  و بگوئيم  كنيم   سـتارگان   ةوسـيل ه ب

   .و زياد مي كنند  بشر را كم  و يا ارزاق  عمر انسان  مقدر مي شود. آنها هستند كه
ـ   كـه   اسـت  ايـن    به معناي  در اعتقاد ستارگان  تفريط اثـر    را بـي   سـتارگان   كلـي  طـور ه ب

    .ندارند  آن  روي  و موجودات  زمين  ةدر كر  تاثيري  آنها كوچك ترين  كه  و بگوئيم  بشناسيم
را   طبيعـت   خداونـد متعـال  كـه    اسـت  ايـن    به معناي  در تاثير ستارگان  و اما حد اعتدال

  در طبيعـت   كـه   موجوداتي  و تمامي  نموده  سائلو و  اسباب  مجهز به  ماشين  يك  همچون
غير خود اثر   خود براي  در جاي  هركدام  هستند كه  طبيعت  ماشين  هاي  يدكي  شده  خلق

  و مـزاج   زمـين   مـوثر در طبـايع    كه  جهت  را از اين  دارند. ستارگان  مخصوصي  و خاصيت
خـدا   ةاراد  آنهـا بـه    انسان ها و سرنوشت  مقدرات ،تاثير  همان  انسان ها هستند و براساس

  ذكـر شـده   " تقسـيم "  نجم بـه معنـاي    كه ،اند ناميده  "نجوم"مي شود   و متفاوت  مختلف
و   شـده   معـين   سـتارگان   ةوسيله هر كس ب  مقدراتاز  يسهم  كه  جهت  از اين  . پس است

سازد  مي  فراهم  انسان  براي  وتو شقا  از سعادت  اي تاثير خود سهميه  براساس  اي هر ستاره
  ند. هست  "و نجوم  نجم"

  كـه   و بگـوئيم   موثر بـدانيم   آن  و طبيعت  زمين  را در كره  ما اگر ستارگان  نگويد كه  كسي
و   تـاثير سـتارگان    اعتقـاد بـه    همـان   دارد اين  زمين  در كره  تاثير مخصوصي  اي هر ستاره

  !دانستيد  يشما آن را افراط  كه است آنها  ةوسيله ب  سرنوشت تعيين
  برداشـته   از طبيعـت   و انفعال  اگر فعل  ؛است  و انفعال  فعل  ههم  عالم  كه  مي دهيم  جواب

 .مي گيـرد   خدا انجام  و مشيت  اراده  به  و انفعاالت  فعل  اين  وليكن ،مي ميرد  شود طبيعت
ـ    بـاران   زمين  از كره  اي خداوند بخواهد در نقطه  آن جا كه وجـود آيـد و رشـد    ه بيشـتر ب

و   سـتاره   و يـا تـابش    خاص  خورشيد را در وضعي  بهتر و بيشتر باشد شايد تابش  گياهان
  و گرسنگي  تشنگي  گرچه .گيرد  انجام  است  رمقد  موثر قرار دهد تا آن چه  را عامل  نجمي

  خـدا خلـق    و اراده  مشـيت   و غذا به  آب  اين  مي گردد وليكن  و غذا برطرف  آب  وسيلهه ب
دارد تـا    الزم  مـوثري   عامـل   . هر فعلي عالم  و انفعاالت  فعل  يو همين طور تمام ؛مي شود
  مـي گيـرد و هـر نـوع      خورشيد انجـام   وسيلهه ب  گرمازائي  وجود آورد آنچنان كهه تاثير ب
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تـاثير    اگـر اعتقـاد بـه     پـس  .دمـي گيـر    انجـام   تاثير پذير اسـت   كه يئيدر ش  هم  انفعالي
در   حد اعتـدال   خدا بدانيم  اراده  به  و مربوط   تاثير را منوط   و اين  باشيم  داشته  ستارگان

  و هراسـي   خـوف   از سـتارگان   صورت  در اين  كه  ،ايم آورده  دسته را ب  اعتقاد به ستارگان
  .  ستارگان  از خداي  بلكه  نداريم

و   جتبـرّ   به معنـاي   و برج  بروجكلمات   اند كه ناميده " بروج"  جهت  را از اين  و اما ستارگان
  آسـمان   خـود در فضـاي    با اجتماعاز اين جهت كه    ستارگانو  و نمايش مي باشد  آرايش

در   بـرج  ند. دوازده مي شـو  ناميده  و بروج  برج ؛پيدا مي كنند  مخصوصي  نمايشآرايش و 
و   قرار گرفتـه   زمين  ساليانه  گردش ةدر داير  كه  است  از ستارگان  جموعهم  دوازده ، آسمان

ها مي شـود تـا بـه     مجموعه  از آن با يكي   روز مواجه و يك   و يا سي  در هر سي  زمين  كره
  بهـار بـا آن    در فصل  كه  ابتدائي  خود برگردد. مجموعه  ساليانه  حركت  نقطه ابتدائي  همان

  دوم انـد و مجموعـه    ناميده  "لمح"  آن را برج  كه  است  "بره"  شود به صورت رو به رو مي
بـه    چهارم مجموعه  "دو پيكر =جوزاء"  به صورت  سوم  و مجموعه "= ثورگاو نر"  به صورت

  =خوشـه "  بـه صـورت    ششم مجموعه  "اسد"  به صورت  پنجم مجموعه   "سرطان"  صورت
تيـر و  "  به صورت  نهم  "عقرب"  به صورت  هشتم "ترازو=  ميزان"  به صورت  هفتم  "سنبله
بـه    دوازدهـم   "چـاه   دلو ميان"  به صورت  يازدهم  "بزغاله = يدج"  به صورت  دهم  "كمان
بـا آنهـا     خـود مواجـه    در مـدار سـاليانه    زمين كره   كه  هم  ستارگان  . بقيه "ماهي"  صورت
  اين هـا را از نظـر نمـايش    اند و همه  كرده  ترسيم  مخصوصي  را به صورت  هر كدام  نيست

يا به خاطر نمـايش بـا كوكبـه و جـالل و شـكوهي كـه دارنـد        و  ، دارد بروج  كه مخصوص
  ميگويد:  مي نامند. حافظ شيرازي  و كوكب  كواكب

  و  دو ج  به  پروين ةخوش  جوي  به  خرمن      كاندر عشق  عظمت  اين  گو مفروش  آسمان   
  آسـماني   شـمع   يك  هركدام  مي نامند كه  "و مصباح  مصابيح"  جهت  را از اين  و ستارگان

  مسـافرين   خود جمعيت  نور ضعيف  خود سوسو مي زنند و با همان  در جاي مي باشند كه 
را   زمين  قطب  كه  هائي مي نمايند مانند ستاره ايتمي كنند هد  انتخاب  راه هائي كه  را به
مي تواند   د و انساننقرار مي گير  شش گانه  در جهات  د و يا ستاره هائي كهنمي ده  اننش

  جهـت   از ايـن   همچنـين  .كنـد   گيـري   جهت  و مسافرت  ستاره ها در حركت  آن  به كمك
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  است  داده  آنها زينت  وسيلهه را ب  آسمان  خداوند صفحه  مي نامند كه  "زينت"را   ستارگان
   1"الدنيا بمصابيح ماءا السنَمايد: و لقد زيمي فر  كه

شهاب ها مي شود   مبداء پيدايش  اند كه ناميده  "، رجم جومر"را   ستارگان  جهت  و از اين 
بروند   آسمان  مي خواهند به را كه   يشياطين ، شناسان  و ستاره  شناسان  جن  و در اصطالح

  طرد مي نمايند.   آسمان ا از صفحه آنها را مي سوزانند و ي ؛مي كنند  رجم

  طلوع و غروب ستارگان ممعاني دو
  بـراي   اسـت   بـوده   معصـوم   حتما امـام   كه ، دعا را انشاء فرموده  اين  كه  كسي  دانست  بايد

  ثبـات   اعتقاد به در واقع   ه است، پسشد  قائل  و مجاري  و مطالع  و مغرب  مشرق  ستارگان
  غربـي و   شـرقي   حركـت   كـه   اسـت   مي داند. بـديهي   آنها را متحرك  هندارد بلك  ستارگان
  زمـين   وضـعي   بـا حركـت    و غـروب   مي باشد زيرا طلوع  زمين  حركت  به  مربوط  ستارگان
  و مجـراي   مطلع  باشند وليكن  خود ثابت  در جاي  ستارگان  است  مي شود و ممكن  تنظيم

  مخصوص  حركت  به  مربوط  بلكه  نيست  زمين  يا انتقالي  وضعي  گردش  به  مربوط  ستارگان
مـي    طـالع   زمـين   بر كره  به خود گاهي  مخصوص  آنها در گردش هاي  .مي باشد  ستارگان

در مدار خـود هـر     را در نظر بگيريد كه  اي مثال ستاره .مي گردند  پنهان  هم  شوند و گاهي
مـي    گردش  كه  دايره  انتها مي رساند. در اين  به خود را  يا بيشتر و كمتر گردش  صد سال

در   مـي كنـد و گـاهي     طلـوع   زمين  اهل  مي شود و براي  نزديك  زمين  كره  به  كند گاهي
و   غـروب   اسـت.  كـرده    غـروب   صـورت   در اين  دور مي شود كه  زمين  خود از كره  گردش
  حركـت   بـه   شـود مربـوط    واقع مرتبه   كي  چند سال  است ممكن   كه  كيفيت  به اين  طلوع

  اند.   شده  قائل او مجر  مطلع  ستارگان  دعا براي  در اين و از اين جهت است خود ستاره 
  مشـرق   آن  براي  جمله  اند و از آن كرده ذكر   ستارگان  براي  كه ياوصاف  اين  تمامي  وليكن

زيرا چنـان   ، است  ستارگان  تاويلي  به معناي  اند مربوط شده  قائل  او مجر  يا مطلع  و مغرب
  و قابـل   احسـاس   قابـل   به ظواهر و موجـودات   و دعاها مربوط  آياتآنچه در شد   گفته  كه

و   و و روحـانيون   روح  خصـائص   يعنـي   طبيعت  به معنويات  مربوط  آن  تاويل ، است  ادراك
  القـدس   و روح  ايمان  روح  مجهز به  اين كه  ساز آنها براسا  هركدام  ، وباشد  اولياء خدا مي

                                                 
  12، ، و فصلت5ملك،   1
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  بر اسـاس   ؛پيدا مي كنند  خاصي  تاثير مخصوص و نمايش  افكار بشريت  هستند در تربيت
آنها   .دارند  مخصوصي  نمايشهم   تفكر و تعقل  در فضاي خود،  نمايش ها و تاثيرات  همان

  مي شوند.    ناميده  هثاقب  و يا شهاب  و بروج  نمايش ها نجوم  ناي در

  آسمان دوم يعني ماوراي طبيعت، ميدان فعاليت عقول و افكار
  و بـراي   ظـاهري  ةپنج گان  حواس  سايرو   و شنيدن  ديدن  برايتعالي خداوند   همانطور كه

  ميـدان و فضـائي    اسـت  با يكديگر  محسوسات  روابط  تفكر و كشف  نيروي  كه  ششم  حس
  را چنـان كـه    كننـد و محسوسـات    فعاليت  گانه شش  حواساين با   كرينتا متف  قرار داده

خدا و انسـان    تفكر در شناخت  براي ،نمايند  آنها را با يكديگر كشف  ببينند و روابط  هست
ـ   مخصوصـي   و ميـدان   فضـائي   ها هم  و مبدء هستي  آفرينش  روح  ها و شناخت وجـود  ه ب

د. نوادار نماي  به فعاليت  ميدان  و خرد خود را در اين  عقل  نتا اولياء خدا و خردمندا  آورده
مـي نامنـد. در     علم  مي كنند آسمان  فعاليت  و عقال در آن  عقول  كهرا   فضائي  چنين  يك
و از نظر ايـن    و اعتقاد و معنويت  انسان ها از نظر ايمان  ،عقل  نيروي  به كمك  آسمان  اين
  و يـا در چـه   ،يـا سـعيدند    شـقي  ،يا كافرند  مومن  از نظر اين كهند و هست خوب يا بد  كه

مـي شـوند. ايـن      و ارزشيابي رفتهقرار گ  مورد شناسائي ،هستند  و تقوي  از ايمان  اي درجه
مـي شـود و     ناميـده   و حكمـت   علـم   آسمان  كه  و نامتناهي  بسيار وسيع  است  فضائي  هم

انسـان    فكر و تربيت  دارند و در زمينه  مخصوصي  نمايش  هريك  آسمان  اولياء خدا در اين
و   ماديـت   را از جهـان   مـي گذارنـد و بشـريت     نمايش ها تاثير مخصوصـي   ها بر اثر همان

و   و حكمـت   علم  ثمرات  مي دهند و آنها را به  و افكار حركت  عقول  به عالم  طبيعت  فضاي
  مي رسانند.   و انسانيت  فضيلت

مانند ساير انسـان هـا   و   است  و شجاع  قوي  انسان  يك  پيغمبر از نظر اين كه  ايموس مثال
  شناسـائي   قابـل   پنج گانه  حواس  به كمك  در طبيعت ،آشامد و مي خوابد مي خورد و مي

بـا آن،    كه  نيروئي  مي شود و  او وحي به  كه   آياتي ،او  او با خدا و نبوت  روابط  است وليكن
او خـود را پيغمبـر و مـامور خـدا مـي دانـد و         و اين كه ،او اژدها مي گردد  ستيد  عصاي
  در فضاي  مسائل  اين  هيچ يك از ،مي بيند  و هالكت  ضاللت  را در چاه  و فرعونيان  فرعون
  را كشـف   محسوسـات   بـين   روابط  ( كه ششم  و يا حس  پنج گانه  حواس  وسيلهه ب  طبيعت

  و درجـات   آنها يا مراتـب   و الهام  انبياء و وحي  معنويت  كشف  نيست.  كدر  مي كند )قابل
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  آسمان مي كنند. اين   و افكار فعاليت  عقول  ،آن در  كه  است  آسماني  به  آنها مربوط  ايماني
و   و يـا طبيعـت   ، و اسـرار طبيعـت    طبيعـت   و مـاوراء   مي نامند. طبيعت  ماوراء طبيعترا 

  شاعر مي گويد:    چنان كه  ؛طبيعت  حيات
    بيني  در ميان  آفتابيش                              بشكافي  را كه  هر ذره  دل                    

تمــامي  و روح  ذره  آن  روح  مــي كنــد ولــيكن  حركــت  طبيعــت  در فضــاي  ذره  آن خــود  
و   عقـول   جهـان   يعنـي  ،مي نامنـد   آن را ماوراء طبيعت  رد كهر داقرا  در فضائي  موجودات

  افكار.
  بحـث   اسـت   هـدايت   و ستارگان  اولياء اهللا  نمايش  جاي  كه  دوم  آسمان  اينبارة و حاال در 

و   طلـوع   سـتارگان   بـراي   السـالم   عليه  معصوم  امام  . در اين جا كه مي دهيم  خود را ادامه
و افكـار    عقـول   فضاي  كه  دوم  در آسمان  ت، اين جمالاست  قائل  و مطالع  و مجاري  غروب

  آن  بـه   بـدهيم   خـدا را قسـم    . در اين جا باز مـي تـوانيم   است  و تشريح  توضيح  باشد قابل
ـ   و آسمان  قرار داده  و ستارگان  خورشيد و ماهآن را   ،عقول  آسمان  در اين  كه  اسمي ه را ب
و   اسـت   كامل  اولياءخدا و انسان هاي  توحيد به  انآسم  زينت  است.  داده  آنها زينت  وسيله

  نفـر از آنهـا بـروج     دوازده  هسـتند كـه    نفر معصوم  چهارده  كامل  انسان هاي  اين  در راس
  توحيـد اسـت.    آسـمان   و يك نفـر از آنهـا فضـاي    ،) اطهار(ع ائمه   يعني ؛توحيدند  آسمان
و   هـا و طـرح   و نقشـه   و مقدرات  از علوم ،خدا  نباز جا  آن چه  كه و نامتناهي  وسيع  فضائي
  گانـه  دوازده  در بروج ، فضا قرار مي گيرد و بعد از آن  آن در  همهنازل مي شود ها   تصويب
 ،مـي شـود    اسـتفاده   از اخبـار و روايـات    آن چه  براساس  وسيع  فضاي  و قمر. آن  و شمس
  ايشـان  . عليها مي باشـد   اهللا  سالم زهرا  حضرت  و عرفاني  و علم  و ايماني  وجودي  موقعيت
  بيت  مي شود ابتدا درآن  خدا نازلجانب از   آن چه  اند كه شده  شناخته  "اهللا  بيت"يك جا 

  مقـدرات   كـه   شـده   ناميـده   "مباركـه   ةيا ليل ،القدر ة ليل"ديگر   و جاي .متمركز مي گردد
خـدا    رسول  كه  اخبار و روايات  و در بعضي .مي شود  آن جا مخابره  به  انسان ها و آفرينش

  حضـرت   وجود مبارك  ،شده  قائل  يخاص  موقعيت  هركدام  و فرزندانش  خودش  براي(ص) 
ـ   ها فـي و انّ"مي فرمايد:  .خدا مي شناسد  عليها را مركز عرش  اهللا  زهرا سالم ، " العـرش  رّقُ

    . است  خداوند متعال  و سلطنت  به مراكز قدرت  هيال  فرامين  تماميابالغ  ةواسط  كهزيرا 
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از  هريـك    موقعيـت   مفصـل   شرح  نيست.اين مطلب   توضيح  جاي  در اين جا بيشتر از اين
به   مفصلي  . در كتاب السالم  زهرا عليه  حضرت  وجودي  ) و مخصوصا موقعيت اطهار(ع  ائمه
  همـين نـام، و نيـز كتـاب    بـه    فارسـي   به زبان  ديگري  و كتاب "الكوثر"  به نام  عربي  زبان

  .   است  شده  داده  شرح " و عرفان  و علم  از نظر قرآن  زهرا و مريم  حضرت  شخصيت"
  را بـه بـروج    آسـمان   كه  است  مي فرمايد: خداوند كسي  فرقان  در سوره  اي خداوند در آيه

  مقـام  ، آسـمان   ايـن   1است.  خورشيد آفريده و  ماه  آسمان و در اين   داده  زينت  گانه دوازده
زهـرا    حضـرت   بـه واليـت    آن  قـوام   كه  است  خداوند متعال  و حكمت  علم  و فضاي  واليت
  و حكمت  و علم  با تعليمات  هريك  اند كه نفر امام  دوازده  آسمان  آن  و بروج  است  اهللا  سالم

محمـد    حضرت ، آن  و خورشيد نوراني ،اند داده  خدا را زينت  و حكومت  واليت  خود فضاي
مي كند و مي فرمايـد:    معرفي  عنوان  خداوند او را به همين  كه  است(ص)   پيامبران  خاتم

  2"منيرا و سراجا  باذنه  اهللا  و داعيا الي"
  بـت در غي  كه  است  مكتب  علما و دانشمندانِ ِ و هدايت  واليت  مقام  ،آسمان  ايندر  "قمر"

مـي كننـد. در     آنها هدايت  خدا را به طرف  مومن  آنها بندگان  ) و يا در زمان اطهار(ع  ائمه
و اولياء خدا را در نظر بگيريـد وآنهـا     و مومنين  و دانشمندان  پيامبران  اين جا شما تمامي

  فرشتگان  خدا و جاي  واليت  ةبا خدا و حوز  در ارتباط  و حكمت  توحيد و علم  را در فضاي
آنها مانند خورشيد و   چگونه  خواهيد ديد كه .كنيد  مقايسه  است  ماوراء طبيعت  همان  كه

  حسـاب   افـرادي   چنين  خدا منهاي  اگر مكتب  كه ،اند داده  ما را زينت  آسمان  ها اين ستاره
  شـناخته   و روشـنائي   سـتاره   بـدون   و يا آسـمان   و علف  آب  بي  بيابان  يك  شود به صورت

    .شود مي
  پيدا مي كنند.   رجوميو   نجومي  موقعيت  ستارگان  كه  است  آسمان در اين
هـر    مـي شـود و سرنوشـت     آنهـا تنظـيم    وسيلهه بشر ب  مقدرات  اند كه  نجم  طرق  از يك
ر كافر. خداوند اگ  و خواه  مومن  انسان هاي  خواه ؛مي شود  با آنها شناخته  در قياس  انساني

خدا   واليت  به مقام  انسان  آن  در ارتباط  بركت  مي دهد تقدير اين  بركت  انساني  به زندگي
او و   كنـد يـا وابسـتگان     او را محكـم   و ايمـان   ديـن   بركات  اگر آن  كه  ،اطهار است  و ائمه
  جا كه آن .كفار  سرنوشت  چنين  مقدر مي شود. هم  بركتي  چنان ،كند  او را تقويت  جامعه

                                                 
  = تبارك الذي جعل في السماء بروجا و جعل فيها سراجا و قمرا منيرا.61فرقان،   1
  = يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا الي اهللا باذنه و سراجا منيرا.46و45احزاب،   2
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خدا و  آنها را مضر به دين   آنها و زندگي  كهرو است از اين  ،مي كند  خداوند بر آنها غضب
  بـه   مي كند. مهلتـي   به آنها فراهم  خود را نسبت  غضب  موجبات ، پساولياء خدا مي داند

دتر بيشـتر و زيـا    و فجور خود را هر چه  فسق ،شوند  غرق  و ثروت  آنها مي دهد تا در مال
  آنها صادر مي گردد.   نابودي  حكم  كنند و آنگاه
  ايـن   ةهمـ   مالك  مقدر نمي شود مگر اين كه  در زندگي  و كليات  از جزئيات  هرگز چيزي

  مـردم   و تربيـت (ع) اطهـار    ائمه  واليت  در ارتباط به مقام  كه  است  و ضرري  نفع  تقديرات
و هر   هركسي  و اقبال  شانس  ند كههست "نجوم"  بحسا  آنها با اين  منظور مي گردد. پس

  در يك  درخت  يك  و اقبال  شانس  چنان كههم مي گردد.   با آنها تنظيم  در ارتباط  چيزي
  آبيـاري و شـود    از آنهـا پـذيرائي    درسـت   كه  ، اين استزراعتي  يا زراعت ها در زمين ، باغ

و   بـاغ   از آن  كـه   اسـت   و ضرري  نفع  سي ها،و خوش شان خدمات  اين  ةهم  و مالك ،گردد
  ايـن   صـاحب   هـم   كامـل   انسان هـاي   آن ،مي شود  در نظر گرفته  باغ  صاحب  براي  زراعت
  مقـدرات   همـه   مـالك از ايـن آفـرينش،   و ضرر آنها   نفع  كه ،مي باشند  و آفرينش  خلقت

  باشد.   مي

  ستارگان  رجومي  معاني
  شـياطين   رجـم   بـراي   ستارگان مي دهد كه   گزارش  در قرآن  متعال خداوندهم چنان كه 

  "صـافات "ة درسـور   ، در اين دعا هـم ايـن كلمـات بـه كـار رفتـه اسـت.       است  شده  خلق
  1"دمارِ  شيطانٍ  كلّ  من و حفظاً  بالكواك  ةٍنيا بزينالد ا السماءنَزي انّا"فرمايد:  مي

  كـه   اسـت   داده  و جلـوه  زينـت    را طـوري   ستارگانما،   شمچ  مقابل  فضاي  خداوند در اين
  از جهـات   جهتـي   بـه سـوي    شـهاب   پيدا مي شـود و آن   شهابي  مي كنيم  مشاهده  گاهي

  باال مي روند و با تيـر شـهاب    آسمان  به  اند: شياطين گفتهدر اين رابطه مي شود.   پرانيده
  نمايشـي  ،سـر مـا    بـاالي   فضـاي   اب ها در اينشه  كه  مي شوند. بديهي است  طرد و پرت

.  اسـت   آفريـده   شـياطين   طرد و رجم  خداوند براي  ها و شهاب هائي كه ستاره  از آن  است
  مـي گيرنـد و چـه     تمـاس   آسمان  به كجا مي روند و با كدام  شياطين  كه  ببينيم  بايستي

مـي خواهنـد     اختالسـات   د و با آنمي كنن  اختالس  آسمان  چيزها از آن  چه ،خواهند مي

                                                 
  7و  6صافات،   1
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كفـار و    همـين   مـي شـوند. شـياطين     خدا و اولياء خدا رجم  از سوي  و چگونه ؟كنند چه 
  مسـلح   مي كنند و خـود را بـا سـالح هـائي      و كوشش  جا سعي  همه  هستند كه  منافقين

و  ،سـازند   د مربـوط به خوو خدا بر گردانند   خدا و راه  خدا را از سوي  نمايند تا بندگان مي
  راه  بسـتن   بـراي   منـافقين   ةسرماي  آنها را استثماركنند. بزرگ ترين ، ارتباط  اين  دنبالبه 

و تظاهر به   حقه  مطالب  و يا سرقت  اختالس ، خدا به خودشان  بندگان  دادن  خدا و ارتباط
  فرمـايش   طبـق  ، ولمامربوط به خدا و اولياء خدا مي باشـد. مسـ    كه  و اعمالي است  اقوال
  بـازاري   و در هـيچ   رواج نيسـت   هرگـز قابـل    خـالص   باطل ، البالغه در نهج  متقيان  موالي

  كـه  ،مـي رود   مـي كنـد و پـيش     جلـوه   حـق   جا در لباس  همهباطل  .نمي شود  پذيرفته
بـه  حـق،   بـراي كتمـان    يعنـي   1"بالباطل  الحقَ  سونلبِلم ت"مي فرمايد:   خداوند در قرآن

    .مي پوشانند  حق  لباس  باطل  قامت
پاك ها و نيك هـا مـي رونـد.      خود پاكند و دنبال  انسان ها در نهاد و فطرتحقيقتا زيرا 

از   آنهـا مـي باشـد. شـياطين      و محبوب  مطلوب  است  حق  و آن چه  است  آنها حق  فطرت
مـي كننـد.     اسـتفاده   پـاك   ايو وجدان ه  پاك  انسان هاي  گوئي  و حق  جوئي  حق  همين
  خدا و عبادت  به خلق  و خدمت  و عدالت  خدا و حق  كلمات  جا در گفتار و رفتارشان  همه

 ؛مي كنند  مطرحرا دارد   مستقيم  خدا رابطه  بندگان  با فطرت  و آن چه  خدا و نماز و روزه
انـد. خـدا    كـرده   اختالس  دين  بت را از مكتاو عبار  كلمات  اين  تمامي  كه  دانست  يدبااما 

  از آسمان  الشخور مي كند كه  پرندگانبه   تشبيه  كلمات  و سرقت  سمع  آنها را در استراق
  بـه جـاي  و را مـي رباينـد     يا مـرداري   اي پرنده ،رندپمي   به آسمان  و يا از زمين  به زمين
  وقـت   هـيچ   و وجـداني   نظر روانـي  از  مي كنند. منافقين  استفاده  مي برند و از آن  خلوتي

چنـد برابـر آن     اند و بلكه ندارند. آنها كفر محض  و مواعظ  و نصايح  حقه  با كلمات  سنخيت
لـذا    .آنهـا نـاگوار اسـت     براي  حقه  كلمات  و تحمل  قبول  يعني ؛اند كرده  كفر سقوط  طرف
مـي كننـد و در     نصـب   خدا دامي  گانبند  راه سرِ ؛مي شوند  و دانه دام   به  جا متوسل  همه
  و جلـب   خـدا را جـذب    بنـدگان   با آن  آنها كه  ةاند و دان خود آنها دام .مي گذارند  دانه  آن
  انبياء مي باشد.    به مكتب  مربوط  و مواعظ  و نصايح  حقه  كلمات  كنند همين مي

                                                 
  تكتمون الحق و انتم تعلمون= يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و 71ال عمران،   1
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  هـاي  دانـه   همچـون   كـه   اي حقه  ها و كلمات  سرمايه  اين  آنها در اختالس  كه  است  بديهي
  آنها پيدا نشود تمامي سر راه   مي كنند اگر آزاد باشند و مانعي  خود نصب  ر گردنبجواهر 
  و از آن جـا بـه هالكـت     بـه كفـر و گنـاه     نمـوده   و جـذب   خدا را به خـود جلـب    بندگان

بـا    كـه   اسـت   رار دادهآنهـا قـ    را سر راه  هدايت  ستارگان  همين  كشانند. خداوند متعال مي
 ،مربـوط بـه خـدا و اوليـاء خـدا و افشـاگري هـا         حقـايق   و بيان  حقه  و تبليغات  تعليمات
و   حـق   حاكميـت   ةاز حـوز   دزد و سارق  يك  را رسوا مي كنند و آنها را به عنوان  منافقين
اء و اوليـاء و  انبيـ   افشاگري هـاي  خدا رسوا مي كنند.  و در نظر بندگان  طرد نموده  عدالت

را مـي سـوزاند و نـابود      كفر و نفاق  سازمان  كه  است  تير شهاب  همچون  هدايت  ستارگان
   .مي كند
و   رجـم "  عنوان را به  حقايق انو افشاگر  هدايت  از ستارگان  خداوند هر يك  حساب  با اين
را  دوخ  و واليت  كومتح  ةو داير  دين ةآنها حوز ةبه وسيل  كهزيرا مي كند   معرفي  "رجوم

  در اختيـار بنـدگان    و خالص  و رفته  خدا را شسته  مي كند و دين  پاك  و منافقين  از نفاق
    .مي گذارد  طلب  جو و حق  حق

  ازآنها شكوه  پيدا مي كنند و هركدام  با حق  در ارتباط  كه  و جاللي  از نظر كوكبهآنها را و 
  و شـكوهي   جـالل ، انبياء و اوليـاء   . جالل است  ناميده  "و كواكب  كوكب" دارند  مخصوصي

جـا    همـه   مجهز مي شوند كه  و دانش  علم  بهچنان است. آنها   و دائمي  صددرصد طبيعي
خود   آنها را فوق  كس همه  .دارند  و طبيعي  علمي  جالل  يك  بشريت  افكار عادي  به  نسبت
نمـايش هـا     نظر به همين .شناسد  آنها را مي  خاصي  بيند و با شكوه  سر خود مي  و باالي
  نامند.    مي  كواكب  و گاهي  آنها را بروج  گاهي
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  بخش ششم

  با اولياء خدا  قسمت  اين  تساير مندرجا  ارتباط
  آنهـا ذكـر شـده     و منـازل   و سـتارگان   ماه  حركت  در تعريف  كه  و مطالبي  جمالت  تمامي
  بعد از تولد و وارد شـدن   كه  . انسان مقدر است  تكامل  در خط  هم  مومن  يانسان ها  براي

مـي كنـد     شـروع   خداوند متعـال   خود را به سوي  و ايماني  علمي  حركت  زندگي  عرصه  به
  بـدر كامـل    گـردد و دنبالـه    بدر كامـل   منازل  از آن  كند تا در يكي  را طي  منازلي  بايستي
  او داير گردد. مشاهده  براي  و بقاء باللهي  اللهي فناء في  كند تا حالت  ا طير  ديگري  منازل

  در هر منزلـي و مي كند   خود را شروع  با خورشيد حركت  در ارتباط  ماه  كره  مي كنيد كه
در   مي شـود تـا درسـت     افزوده  آن  به خود مي گيرد. هر روز بر روشنائي  مخصوصي  قيافه
از   مانند بعضـي   هم  ماه  مي كند. شايد كره  خود نمائيكامال   شيد قرار گرفتهخوربا   مقابله

پيدا مي كنند   خاصي ةجلو  مقام  مي رسند و در آن  و دانش  از علم  به مقامي  انسان ها كه
     !ام نموده  و جلوه  ام شده  نوراني  چنين  اين  هستم من   به خود ببالد كه

برسد و بـه خـود     هر مقامي  به  زيرا هركس  است  خطرناك  انسان براي   به خود باليدن  اين 
بهتر و بيشتر بـازمي دارد و    او را از حركت  مقام  همان  هستم، و چنان  چنين  من  ببالد كه
  بدهـد تـا بـه     خود ادامه  به حركت  بايستي  و تمركز در او پيدا مي شود. پس  توقف  حالت
  و بقـاء بـاللهي    اللهـي  فنـاء فـي    انسان ها حالت  مقصد براي  خرينو آ ،مقصد برسد  آخرين

  "حـاق م"آن را   كه  ،آخر  شب هايدر   قرار مي گيرد. ماه  در محاق  كه  مانند ماه ،باشد مي
  شايد در ايـن   وليكن  نيست  رويت  مي شود و قابل  خورشيد مستهلك  مي گويند در شعاع

  خـود را در مقابـل    چهـره   درسـت   كـه زيـرا   ،پيدا مي كند  برابر خورشيد ارزش  استهالك
  بـه همـين    بـدر هـم    هنگـام   گرچـه  ؛مي كنـد   و نور خورشيد را جذب  خورشيد قرار داده

     .است  كيفيت
خـود را    خوديـت مـومن    هرچه  ،خداوند متعال  به سوي  مومن  با حركت  در ارتباط  وليكن

  مي آورد.  دسته وجود خدا بيشتر به خود را ب  بيشتر محو كند موجوديت
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  معاني فناء في اهللا و بقاء باهللا
  به  مانند ورود قطره  كه  نيست  و مشهور فالسفه  معروف  در اين جا به معناي  "ءفنا"  حالت

  كيفيـت   ايـن   بـه  ءفنا .پيدا مي كند  و وجود دريائي  شده  در دريا مستهلك  كه ،دريا باشد
  اشتراك"  تعبير به  از آن  كه ،وجود خدا باشد  جنس زا  وجود بنده  كه  تاس  اين  ه اشالزم

بـا    مشـتقات   و يـا اشـتراك    ،بـودن   دريـا در آب  با  قطره  مانند اشتراك ،مي كنند "وجود
  . آن  مبادي
  نـه   وجـود اسـت    تبـاين   و خالق  خلق  زيرا بين  است  معنا غلط و محال  اين  به  اهللا فناء في

بـه   ئشي  ذات  يكديگر نيستند زيرا تبديل  به  تبديل  قابل  متباين وجود. دو وجود  راكشتا
بـا    موجوديـت   اين  دارد كه  و روحي  مادي  موجوديت  يك  انسان  است.  محال  آن غير  ذاتي

  اسـت   در وجود خود حقيقتي  . خداوند متعال است  خدا متباين  و ذاتي  وجودي  موجوديت
  . وجود نيست  او با غير او در حقيقت  اشتراك  كانام  كه

و   تجزيـه   قابـل . او و سـاير كمـاالت    و قـدرت   و حيـات   خود علم  در ذات  او وجودي است
نيست كـه  مجرد   روحمثل  .به غير خود نمي باشد  و تعلق  اتصال  قابليا و   نيست  تبعيض
  مجـرد بـه جسـم     روح  با تعلق ،رمي گيردقرا  پيدا مي كند و در وجود جسم  به ماده  تعلق
ايـن   ظاهر مـي گـردد. وجـود خداونـد متعـال       مرگ  ،تعلق  پيدا مي شود و با سلب  حيات
خـدا در غيـر خـدا      و وجـودي   ذاتـي   خاصيت  تا اين كه  نيست  و تعلق  اتصال  قابل  چنين

ي گـردد. خداونـد از   نور در اشياء نورگير ظاهر مـ   ذاتي  خاصيت  آن چنان كه؛ ظاهر گردد
  ايـن   به  تعلقات  كهزيرا  ، است  به غير خود منزه  و تعلقي  و ذاتي  روابط وجودي  اين  تمامي
بـه    اهللا فنـاء فـي    . بلكه به يكديگر نيست  متعلق  دو وجود و دو ذات  از تشابه  خالي  كيفيت
  و آن چه ستخدا  ديتو اخذ خو  ،به خود است  مربوط  خود و آن چه  محو خوديت  معناي
  خداونـد متعـال    ؛خود كار مي كـنم   ةبا ارادو   دارم  اراده  مثال من .به خدا مي باشد  مربوط

  با يكـديگر اگـر ماننـد مقابلـه      دو اراده  اين  ةمقابل .خود كار مي كند  ةدارد با اراد  اراده  هم
خدا نيز  ، دارم  قدرت  من  .است  با بي نهايت  ضعيف يئش  ةمانند مقابل ،نباشد  وجود و عدم

ـ   چه  من  براي  من  و قدرت  دارد. علم  خدا نيز علم  دارم  علم  من .دارد  قدرت ه خاصيت ها ب
   ؟خاصيت ها  چه  من  خدا براي  و قدرت  وجود مي آورد و علم
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ديگر يكـ   مقابل  و غيرمتناهي  با قوي  و متناهي  ضعيف  دو خاصيتاين جا   كه  بديهي است
و يا نيروها و   خودي  هاي  موجوديت  رها كردن  به معناي  اهللا  فناء في  پس .دنقرار مي گير
 ؛خدا مي باشـد   و حكمت  و علم  و موجوديت  از اراده  كردن  و استفاده  ،شخصي  ارزش هاي

  مـام در اين جـا ت   مي خواهم.  خودم  آن چنان كه  خدا مي خواهد نه  كه  باشم  چنان  تا من
  شـمع   خدا مـي گـردد يعنـي     وجودي  و قواي  به صفات  تبديل  من  وجودي  و قواي  صفات

مـي گـردد.     روشـن   خدا در وجود من  خوديت  و شمع  ،خاموش  در وجود من  من  خوديت
تعبيـر  حالـت    از ايـن  كـه    ،باقي اسـت   خدا در وجود من  و خوديت  فاني  من  خوديت  پس
  مطلقـه   و واليت  خالفت  صاحب  انسان  حال  در اين  كه ، و بقاء باهللا  اهللا في فناء  به كنيم مي

  مي شود.    او تفويض  به  و تشريع  مي گردد و امور تكوين
  كـه   كنـيم   تشـبيه   ماه  ةخدا به كر  به سوي  و چرخش  را در حركت  مومن  اگر انسان  پس

و فنـا قـرار     حاقتا در م ،ديگر  منازل  ود و آنگاهش  بدر كامل تا كند  را طي  منازلي  بايستي
و از   به كمال  از نقص ،را بگذراند  مراحلي  بايستي  كيفيت  به همينهم   مومن  انسان ،گيرد

  برساند.   مطلق  خود را به كمال  عاقبت  تا اين كه، باالتر و عالي تر  كمال  به  كمالي
آنها و   آنها و مراكز و منازل  حركت  و فضاي  تارگانس  تمامي  خداوند از حركت  همانطوركه

و خورشيد در محور وجود   ماهو   هدايت  ستارگان  از حركت ،دارد  آنها آگاهي  گردش  محل
  چـه   مي رسند و در هر مقامي  مقاماتي  چه  مي كنند و به  را طي  منازلي  چه  كه نيز، خود

  خود را مـي تواننـد بـه افـراد تحـت       وضعي  چه و دردارند   الهي  از فيوضات  دريافت هائي
  دارد.   آگاهي ،بدهند  خود نمايش  تربيت

  معاني سال و ماه و تحوالت وجودي انسان
پيـدا    خاصـي   نورانيـت   منزلـي  خود در هر  در گردش هاي  ماه  ةكر  مي كنيد كه  مشاهده

  و مـومنين   مي سازد. پيغمبران  منتقل  زمين  را به كره  مخصوص  نورانيت  كند و همان مي
و   از علـم   مخصوصي  قرار مي گيرند فيض  كه  از تكامل  اي و در هر درجه  در هر منزلي  هم

  به خود منتقل  اند به افراد وابسته كرده  را كسب  مي كنند وآن چه  كسب  و اخالق  حكمت
و   ه،و سـتار   ماه  آنها در نقش دهستند و خو  زمين  آنها در نقش  به  مي سازند. افراد وابسته

نـور    و منـابع   فـيض   مبـادي   در نقـش   خداونـد متعـال    باالتر از آنها و باالخره  انسان هاي
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پيـدا    ادامـه   از افراد بهتر و برتر به افـراد وابسـته    رساني  فيضترتيب،   همينبه د. نباش مي
  گيرد. قرار   تكامل  در انتهاي  بشريت  كه  كند تا آنگاه مي

  خورشـيد و سـتارگان    براي  جمالت  در اين  كه  و تقدير و تدبيري  و حركات  صفات  تمامي
  آنهـا نيـز جـاري     بـه   وابسـته   شـدگانِ   و تربيـت   مومنين ، هدايت  ستارگان  براي  ذكر شده

 اگـر   اسـت.   انسـان   دارد تربيـت   اصالت  درتدبير و تقدير خداوند متعال  گردد و آن چه مي
  ،كنـيم   تشـبيه   كتـاب   و كلمـات   تاعبـار   آن را به  و مخلوقات ،كتاب را به   آفرينش  جهان
  و دانـش   در نظر خدا و عقـل   آن چه . است  و فقط انسان  فقط  و عبارات  كلمات  اين  معاني
  در نظـام   مي كند. اشياء گرچه  و شعور فعاليت  بر مدار عقل  كه  است  شخص دارد  اهميت

  در نظـر عقـال و دانشـمندان     آن چـه   هستند ولـيكن   پر سود و پرمنفعت  و خلقت  كوينت
بـا    كـه   است  يانسان "هارنَ"منظور از   جمالت  در اين  پس .اشياء  دارد اشخاصند نه  اهميت

  حركـت   و دانـش   علم  مي كند و انسان ها را در مسير آن  را روشن  خود عالم  و دانش  علم
هسـتند    انسان هائي  "و بروج  و نجوم  كواكب ر،و قم  شمس"منظور از   همچنين .مي دهد

قرار   و مغارب  انسان ها مشارق  اين  اند و خداوند براي قرار گرفته  صفاتي  چنين  در يك  كه
  الهي  و هدايت  علم ،قرار مي گيرند  و عدالت  خورشيد حق  در برابر طلوع  گاهي  .است داده

بـا    مواجه  هم  و گاهي ،مي رساند  و روشنائي  بينائي  آنها را به ،مي كند  آنها طلوع در افكار
و   فكر آنها و دين خورشيد ، مواجهه  در اين  كه ،قرار مي گيرند  مادي  و هدف هاي  ماديات
  اهـل   تكـاملي   حركات  براي  و تعالي  مي كند. همين طور خداوند تبارك  آنها غروب  دانش

  پيدا مي كنند كـه   و افكار خاصي  حاالت  در هر منزليآنها  ، قرار داده  منازلي  او تقو  انايم
وجود ه خدا ب  و از علم  است  خدا ثبت  در علم  مشخصات  و افكار با تمامي  حاالت  اين  همه

  گـاهي  و ،قمـر   مانند منـازلِ  ؛مي شود  مكاني  منازلِ  تعبير به  حاالت  ازاين  مي آيد. گاهي
  و مكـان   زمـان  ، تكامـل   زيـرا حقيقتـا در خـط    .مي شود  و ساعت  و ماه  سال  تعبير به   هم

  طول  سال  چهل  در انسان  تحول  يك  گاهي . است  مطرح  و حركت  حال  بلكه  نيست  مطرح
 پيدا مي شـود   انسان  تكاملي  در حركات  مخفي  و تحوالت  هزار حاالت  مي كشد و هزاران

  تكامل  كه  سالي  پيدا مي كند. آن  نمايش  معيني  سن  در يك  روي هم  همه  حاالت  آن  كه
يـا بـه     ،رسيده  يخوب  زندگيتشكيل  و تدبيرِ  عقل  مثال به ، شده  گذاشته  نمايش  به  انسان
در  را  حالـت   چنـين   ظهور يـك  ؛ديگر  و يا توحيد و مسائل ، خوب  داري  دين و تدبيرِ  عقل
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  بزرگ  تحول  اين ِ قبلي  و حاالت  ،كنيم  نام گذاري  قرن  يا به  سال  به  مي توانيم  تكامل  خط
  .  و روز و ساعت  ماه  را به

  عاني تسخير به سلطان ليل و نهارم
و   مـي كنـيم    نگـاه   سـاعت   عقربـه   به  بياوريم  را به حساب  زمان  ما انسان ها اگر بخواهيم

  وجودي  به تحول و ماه   ظهور سال  خداوند براي  وليكن  ،ساعت يا ده   ساعت  يك  گوئيم مي
  زمـان   ،تحـول   و مدت  خدا تحول  مي كند. در علم  ديگر نگاه  يا موجودات  يا حيوان  انسان

پيـدا    و تحـول   حركـت   از همـان   ما در نظر مـي گيـريم    كه  هم  مي آيد. زماني  به حساب
  آن را سـال   اسـم  پيـدا شـده     ما تحـول   در كودك  يك سال  ظرف  اين كه  نظر به .شود مي

نـام    يـا قـرن    سـال   آن را چهـل   پيدا مي شـود اسـم    تحول  سال  و يا در چهل  ايم گذاشته
مـي شـود منظـور      بـرده   از زمـان   نـامي   دعاها يـا قـرآن    هر جا در لسان  .ايم كرده  گذاري
  پيدا مي شود.    تكامل  تحوالت  از آن  كه  بشر است  جامعه  تحوالت
و   و زمـين   و خورشيد و ستارگان  ماه  در وصف  كه  جمالت  اين  شما از تطبيق  است  ممكن
قـرار مـي گيرنـد از مـا       و يـا زمـين    و ستاره  ماه  در نقش  انسان هائي كه  به  است  آسمان
مـثال آن    ؟اسـت   انطباق  نسان ها قابلا  به  جمالت  اين  تمامي  چگونه  كه، بخواهيد  توضيح
و   ايـن هـا را در مرئـي     تمامي ئي كهخدا  اي"مي فرمايد:   و ستارگان  ماه  در وصف  جا كه

  مشـاهده   آنهـا را يـك جـور و يكنواخـت      بشريت  تمامي  بطوري كه  قرار دادي  منظرمردم
    "پيدا نمي شود  اختالفي  مردم  كنند و در رويت مي

  و يا اين كه؛ واحد هستند  واحد و در منظره  ها در وضع ستاره  مي كند بر اين كه  و داللت
آيـا روز و   " مسـخر كـردي    روز و شـب   و نيـروي   را با قـدرت   و ستارگان  ماه"مي فرمايد: 

ـ   روز و شـب   انـد كـه    و ستاره  و يا ماه ؟وجود مي آورنده را ب  و ستاره  ماه  اند كه شب ه را ب
  انـد قابـل    و سـتاره   مـاه   در نقش  انسان هائي كه  به  جمالت  اين  چگونه ؟آورندوجود مي 

    ؟ است  انطباق
مـي شـود     انسان ها تطبيـق  به   كه  ماه و ستاره  به تاويل  شما بايستي  مي گوئيم  جوابدر 

در نظـر   انسان هـا   ةو عالمان  جاهالنه  هاي زندگي  به معناي  را هم  كنيد و روز و شب  توجه
  يعنـي   اول  قسـمت  مـي شـود.    انسان هـا تطبيـق    به  جمالت  اين  بگيريد تا بدانيد چگونه

و اوليـاء    پيغمبـران    .اسـت   روشن  انسان ها خيلي  همه  براي  و ستارگان  ماه  منظره  وحدت



     تفسير دعاي سمات   

 
 

86

كـه   هـر كسـي   .واحـد دارنـد    ةمنظر  مردم  آنها در افكار و علم  و مكتب  حركت  خدا و خط
كنـد آنهـا را در     توجـه   پيغمبـران   بـه  تواند به خدا و علم و عـدالت فكـر كنـد، وقتـي     مي

  كهمي داند  ،مي بيند  صورت  و به يك  يكنواخت  و هدايت  و عدالت  و تقوي  علم  درخشش
نـور    سـتارگان   چـون   هـم  و انـد  شده  هدايت  و تعالي  با خداوند تبارك  آنها در ارتباط  همه

  اند در اختيـار مـردم   گرفته  اند و آن چه گرفته  و الهام  وحي  از طريق  ،عالم  ز غيبخود را ا
  قـرآن   مي كنند. آيـات   هدايتبه عدالت و تقوا خود   و دانش  علم  را به  مي گذارند و مردم

ـ ال نُ"مـي گويـد:     ايمـان   اهـل   از زبان  رابطه  در همين  هم ـ اَ  بـينَ   قُرّفَ حد  نبـي  1" ممـنه  
  در يك  همه  كه  مي بينيم  جهت  جور و يك  آنها را يك  يعني  اندازيم  نمي  تفرقه  پيغمبران

  اند.   كرده  را دعوت  مردم  راه  راهند و به يك
ايـن    معني  يك . است  توجه  قابل  دو معني  و نهار به  ليل  به سلطان  و اما تسخير پيغمبران

آنها و بـه خـاطر     و روز براي  شب  باشند كه  سالطيني  هار آنو ن  ليل  منظور از سلطان  كه
ديگـر.    و جاهاي  ايران  عصر و يا سلطان  سلطان  مي گوئيم  چنان كه  ،است  شده  آنها خلق

  شـده   او خلـق   مي شـود و بـراي    او اداره  وسيلهه ب  ايران  كه  است  كسي  ايران  سلطان  پس
و   شـده   آنها خلـق   و نهار براي  ليل  هستند كه  و نهار كساني  ليل  سلطان  گوئيممي  .است
  صـاحب "(ع)   دوازدهـم   امـام   از القـاب   يكـي   مي كنند آن چنـان كـه    و نهار را اداره  ليل

و نهار   ليل  منظور از سلطان  . پس نيست  روز چيزي  به جز شبانه  هم  و زمان  است  "الزمان
  مـي شـود. ائمـه    اداره   خلقت  او عالم  وسيلهه او و ب  اراده  به  كه  تعصر اس  و امام  وقت  امام

:  اند كه گفتهچنين   خداوند متعال  قول كساء از  و نهارند. درحديث  ليل  سالطين(ع) اطهار 
مگـر بـه خـاطر      نيافريـدم را   هسـت   و هرچه  و آسمان  و زمين  و ستاره روز و ماه  و  شب"

  نباشـد خانـه    اگـر انسـان    همـانطور كـه   . ايـن طـور اسـت     يقتا هـم و حق 2"كساء  اصحاب
  را خلـق   عـالم   هـم   نبود خداوند متعال  كامل  اگر انسان ، آفرينيم  نمي  و چيزي  سازيم نمي

و   شـب   آنها سـلطان   پس . خانه  اين  صاحب  كامل  و انسان  است  مانند خانه  نمي كرد. عالم
                                                 

= آمن الرسول بما انزل اليه من ربه و المومنون كلٌ آمن باهللا و مالئكته و كتبه و رسله ال نفرق بين 285بقره،   ١
  احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و اليك المصير.

سماء مبنيه و ال ارضا مدحيه و ال قمرا منيرا و فقال اهللا عز و جل يا مالئكتي و يا سكان سماواتي اني ما خلقت   ٢
ال شمسا مضيئه و ال فلكا يدور و ال بحرا يجري و ال فُلكا يسري اال في محبة هؤالء الخمسه الذين هم تحت 

  الكساء... 
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مـي شـوند و     اداره  و مـومنين   اولياءاهللا  آنها تمامي  آنها و هدايت  به قدرت  روز هستند كه
   .مي كنند  خود آشنا مي شوند و در مسير خود فعاليت  به وظيفه  هركدام

  ةجلـو   بـراي   روز و شـب   و نهار عامليت  ليل  : منظور از سلطان ديگر مي گوئيم  و با توجيه
نبودنـد و در    نمود و نمايش  قابل  هم  نبود ستارگان  و تاريكي  اگر روشنائي   .است  ستارگان

  كـه   روز اسـت   شـبانه   ايـن   پـس  .قـرار نمـي گرفتنـد     متفاوت  هاي و جلوه  مناظر مختلف
آنها را   مي دهد و گاهي  آنها را در انظار جلوه  گاهي ، خود قرار داده  ةرا در سيطر  ستارگان

بـا ظهـور     ظاهرند كـه   گاهي  كيفيت  به همين  هم(ع)  اطهار  مي دارد. ائمه  از انظار پنهان
  ندارند و از آنها كسـب   اي جلوه  و قدرتمندان  و سالطين  و علما و دانشمندان  آنها مومنين

هـا در دو    هـا و نمـايش   جلـوه   آنها اين همـه   در غيبت  اند كه غايب  نور مي كنند و گاهي
  و تطبيق  توجيه  قابل  هم  ساير جمالت  كيفيت  به همين .پيدا مي شود  و باطل  حق  جهت
  .   است
  ةبنـد با  ، با آن  كه  مي دهم  قسم  مجد و عظمتت  تو را به: پروردگارا":  مي گوئيم  ازآن  پس

  انـوار كـوه    از بـاالي  ، فرشـتگان   احساس  فوق  ،مراكز مقدس  در آن  عمران  بن  خود موسي
و   مـي گفتـي    سـخن  ، شـهادت   صـندوق   و از ماوراء ،كرد  وهجل  از آتش  در ستوني  طور كه

در   كـه   پربركـت   و در سـرزمين   مقـدس   وادي  در آن ، حوريـث   در كوه  با موسي  همچنين
  . " كردي  تكلم  مي كرد  جلوه  نوراني  ةشجر  ازآن  يمنطور اَ  طرف

  ارتباط خداوند متعال با موسي(ع) مراكز
  مي دهد:  را توضيح  موسي  حضرت  از زندگاني  دو قسمت  اتو عبار  جمالت  در اين
  او.   و ماموريت  بعثت  دوران، اول  قسمت
  .   با فرعون  و مبارزه  رسالت  دوران ،دوم  قسمت

او   و به  گرفته  پيغمبر تماس  با موساي جااز آن  مي برد كه  نام  مراكزي  ازآن  اول  در قسمت
  جبـل "و ديگر   است "يناطور س"  مراكز دارد يكي  از آن كه   يراتياست. تعب  داده  ماموريت
  كـوه   همان پاي  ي هستند كهبا بركت  و بيابان  مقدس  در سرزمين  دو كوه  اين  كه  "حوريث
 سـي ومخداونـد بـا     و ازآن شـجره  بـوده    اي شجره  سرزمين  درآن   است. قرارگرفته  مقدس
در   بعثت  ناي  .است(ع)   موسي  حضرت  بعثت  ايام  به  مربوط  اتعبار  اين  است.  گفته  سخن
  .   است  افتاده  اتفاق  مدائن
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  شرحي از داستان بعثت حضرت موسي(ع)
و   عـراق   غربـي   شـمال   قسـمت   ظاهرا همـين   است  مدائن  آن  جمع  كه  "نديم"  سرزمين

پيغمبر بعد   . موساي است  كرده  يپيغمبر زندگ  در آن جا شعيب  مي باشد كه  سوريه  شرق
  سـوريه   بين  و در سرزمين  آمده  شرق  احمر به طرف  درياي  از فرار از مصر ظاهرا از شمال

بـا دختـر   اتفـاق افتـاده،    پيغمبـر    او با شـعيب  مالقات   داستان  در سوريه  و يا فقط  و عراق
  .   است  پيدا كرده  پانيچو  به  اشتغال سرزمين   ازدواج كرده و در همان  شعيب
  اسـت   گفتـه   سخن  دو مركز با موسي  خداوند در اين  دو مركز را كهاز دعا   قسمت  در اين

  و در مركز ديگر مناجات  افتاده  اتفاق  بعثت  حادثة دو مركز  از اين  در يكيمعرفي مي كند.
  .   موسي با خداوند متعال

شب   مناجات  . شب هاي است  مناجات  راز شب هايغي  بعثت  شب هاي  كه  بدانيم  بايستي
  رفتـه   فلسـطين   سرزمين  به  داده  را از مصر حركت  اسرائيل  بنيموسي(ع)   كه  است  هائي
خـود    بـا خـداي    طور سينا در همان جا است  سينا كه  در صحراي  سرزمين  و د رآن  است

  كـه   اوست  چوپاني  به دوران  مربوط  موسي  حضرت  . و اما مركز بعثت است داشته  مناجات
پيغمبـر    خـود شـعيب    بـا پـدر زن    كـه   قراردادي  شدن  و تمام  چوپاني  بعد از انقضاء مدت

  .است افتاده  او اتفاق  بعثت ، داشته
  هـم   االن  كـه   اسـت   النهـرين   بين  سرزمين  و مداين  مدين  ،و روايات  ظواهر آيات  براساس

  "مـداين "آنهـا را    ةمجموعـ  كـه    بـوده   مختلفي  آن جا قرار دارد. شهرهاي در  مداين  طاق
ـ   مالقـات  (عليهما السالم)پيغمبر  و شعيب  موسي  سرزمين بين  در آن .اند ناميده وجـود  ه ب
  و گوسـفندچراني   بـه چوپـاني    سـرزمين   درآن  سـال   هشـت   قريبحضرت موسي و   آمده

  هشتم  در سال  است.  هصورت گرفت  سال  هشت  او در پايان  و ظاهرا ازدواج،  داشته  اشتغال
  بـه موسـاي   آنهـا   تجهيز زنـدگي   و براي هدرك  بدست  و شوهر را دست  زن پيغمبر  شعيب

و   سياهي ها برهبه   زاييدند( ابلق  ابلق  سال  در اين  هرچه  گوسفندان  كه  است پيغمبر گفته 
جفـت    در فصـل   موسـي كـه    مشهور است  .و شوهر باشد  شما زن  ند )برايمي گوي سفيد
  كـه  ، قـرارداد   گوسـفندان   در منظر  چوب  را روي  و سفيدي  سياه  ةپارچ ان،گوسفند  گيري

  ةگلـ   صـاحب او و همسـرش    در نتيجـه و زاييدنـد    ابلـق   سـال   درآن  گوسـفندان   اكثريت
  اشـتغال   گوسفند داري به   واليح  در همان از مدتي كه   پسآن حضرت شدند.   گوسفندي
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بـرود    فلسطين  به سرزميندست همسر خود را گرفته،   است  گرفته  ظاهرا تصميم ، داشته
  ناگفتـه   .اسـت  بوده  و يعقوب  و اسحق  خليل  ابراهيم  به جدش  متعلق  سرزمين  آن  كهزيرا 
و انـد   آباد كـرده   و يعقوب  حقاس  و فرزندانش  خليل  را ابراهيم فلسطين   سرزمين  كه نماند

آنجـا سـاكن    مصر رسـيد   سلطنت  به مقام  و يوسف  افتاد  اتفاق  يوسف  داستان  كه  تا آنگاه
مصـر    و بـه طـرف    را رها كـرده   خليل  ابراهيم  و امالك  زمين  يعقوب  فرزندان  بوده، سپس

  كـه   بـوده   چهارصد سـال   يبمصر قر  در سرزمين  اوالد يعقوب  توقف  دوران .اند كرده  كوچ
    .اند مصر قرار گرفته  فرعونيان  زيرسلطه  كم  كم  اسرائيل  بني

در   كـه   محكـوميتي   و براسـاس   مصـر فـرار كـرده     پيغمبـر از سـرزمين    موساي  كه  اكنون
  بـه   برگشـت   )به خود اجازه بود  رسانده  را به قتل  يك نفر قبطي  مصر داشت( كه  سرزمين
 .بـرود   و يعقوب  ابراهيم  اجدادش  سرزمين  به  است  گرفته  نمي دهد، شايد تصميم مصر را

  اجداد او از سـلطه   و آرامش  آسايش  محلبعالوه، و   است  با بركت  سرزمينيآنجا اوال زيرا 
  .  مي باشد او  نمرود و سلسله  ، مثلبابل  سالطين

  سـرزمين   كه  حدودي  و همان  كنعانو   فلسطين  را به طرف  و گوسفندانش  همسرشپس 
  يافتـه   خـدا بعثـت    از جانببوده كه   سرزمين  . در آنحركت داد  است  بوده  خليل  ابراهيم
  مصر برود.   فرعون  به سوي  كه  است

در   همسر و گوسفندانش  همراهكه   سردي  شب  اند كه ذكر كرده  او را چنين  بعثت  داستان
  تهيـه   يآتشـ   اسـت  اجبار پيدا كرده و او   قرار گرفته  زايمان  در حال  رشهمس،  بوده  بيابان

 هـر كـس    زمـان   در آن .كنـد   فـراهم   زايمان  را در حال  همسرش  آسايش  كند و موجبات
  در آن جـا آتـش    كه  بوده  مركزي  به دنبال  آتش  تهيه  برافرزد قهرا براي  آتش  خواست مي

  كـه   چخمـاق   سـنگ شـايد    .است  بودهدر دسترس ن  افروزي  آتش  باشد زيرا وسائل  روشن
و   آتشـكده   كده هااز اين رو در شهرها و ده.  است  نبوده  همه جا وسيلة آتش افروزي بوده

  الزم  آتـش   باشـد و هـر كسـي     در آن جـا ذخيـره    آتش  هميشه تااند  داشته  آتش  يا بانك
بـه  ه،  كـرد   مشـاهده   از دور آتشـي   شـب   . موسي در آنكند  باشد از آن جا استفاده  داشته
بيـاورد و از او    يآتشـ پاره همسر خود   كردن  گرم  تا براي  كرده  حركت  روشنائي  آن  سوي

دور   زيرا اگر در فاصـله   است  زياد نبوده  خيلي  آتش  او و آن  بين ةفاصلشايد  كند.  پذيرائي
  از آن كه  برود. پس  آتش  تنها بگذارد و به سوي  ابانهمسر خود را در بي ستد نمي توانوب

ه كـه در هالـه اي از نـور قـرار      كرد  مشاهده  سبز نوراني  درخت  يك  ه،شد  نزديك  آتش  به
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 قـرار   از نـور و روشـنائي    اي در هالـه  يدرختممكن است   چگونه  مي كند كه  تعجبدارد. 
از دور يك نور   در تاريكي  كه  در هر زمانيهر كس   !حرارت  نار و بدون  بدون ينور  بگيرد!

  بـه ايـن  نيـز  پيغمبـر    موسـاي   .است آن جا آتش   پيدا مي كند كه  د يقينببين  روشنائي و
ـ   و روشنائي ازآتش  است  و حرارت  در آتش  درخت  كه  است  كرده  گمان  كيفيت وجـود  ه ب
 ! است  سبز و خرم آتش،   در ميان  درختاين   چگونه  مي كرد كه  تعجب  وليكناست   آمده

   !؟نمي سوزد  آن  برگ ها و هيزم هاي
و از   خود پيـدا كـرده    به خداي  و اتصالي  ارتباط  قهرا حالت  ، است تعجبحالِ كه م  در اين

  از جانـب و  برهاند  در اختيار او بگذارد تا همسر خود را از مصيبت  او تقاضا مي كند آتشي
  صـداي   ،بـه درخـت    انوار محيط  آن  از ميان  بناگاه  ،است  داشته  انتظار فرج  لمتعا خداوند
گويد  مي   كه  جمالتي  مي گويد و در اولين  با او سخن  كسي  ،مي شنود  اي و رئوفانه  مانوس

  كـه   بـداني   بايستي  تو اكنون  !تو هستم  خداي  من  موسي  اي" : مي كند كه  خود را معرفي
  خــود را از پــاي  كفــش  مقــدس  وادي  در ايــن  و بايســتي  طــور هســتي  مقــدس  ديدر وا

بـا    بايسـتي   جـائي كـه    يعنـي   در افكار موسي  مقدس  وادي  نماند كه  ( ناگفته  1"درآوري.
خـود را    كفـش هـاي    بايسـتي   مناجـات   كند و در آن جـا و درحـال    خود مناجات  خداي

  . درآورد)
بـود    به اين جا آمده  آتش  ، براي تهية است  روشن  دراين جا آتش  كه اين  به خيال  موسي
و خداوند با تـو    مي زني  حرف  خودت  تو با خداي  جا كه  او مي گويد همين  خدا به  وليكن
از   موسـي پـس   . در آوري  را از پايت  نعلين  بايستي  كه  است  مقدس  مي گويد وادي  سخن
خـود قـرار     با خـداي   ارتباط  و شدت  مناجات  و درحال  ا درآوردهخود ر  كفش هاي  آن كه

  او مي گويد:    خداوند به  ،است  شده  خداوند متعال  رئوفانه  سخنان  مي گيرد و مجذوب
اسـت.    شـده   تـو عـوض   ةوظيفـ   .ام كرده  انتخاب  رسالت ِ ماموريت  تو را به  من  موسي  اي"

    . "و اجرا كني  بداني  دستور مي دهمبه تو   فرا دار تا آن چه  گوش
 " ه، مي فرمايـد:  دكر  معرفي  وحدانيت  خود را به  مرتبه  در اولينخداوند تعالي در اين جا 

به يـاد   نماز به پا دار تا اين كه  مرا اختيار كن،   بندگي  نيست.  خدائي  و جز من  خدايم  من
  مـن "  :مـي كنـد كـه     را مطرح  و آخرت  متقيا  خود ساعت  معرفي  دنبالبه و   "باشي  من

                                                 
  14الي  9سورة طه، آيات   1



    تفسير دعاي سمات       

 
91

  مـي شـوند و بـه سـزاي      روز جمـع   در آن  همـه   كه  ام كرده  را معين  انسان ها روزي  براي
باشـد    و پنهان  آن روز از انظار و افكار مخفي  كه  ام خواسته  خود مي رسند و چنين  اعمال

  .  "خود را ببرند  اعمال  نتائج كنند و  خود بهتر و بيشتر فعاليت  تا انسان ها براي
  قـرار داد كـه    و دو هـدف   پيغمبـر را در برابـر دو اصـل     موسـاي خداوند تعالي در اين جا 

  اصـل   يكـي ؛ كنـد   تنظـيم   دو اصل  با اين  خود را در ارتباط  فعاليت هاي  تمامياو   بايستي
  آخرت.  در عالم  لاز اعما  برداري  و بهره  گيري نتيجه  ديگري اصلو  خدا  اطاعت

و از  يبـاز دار   آخـرت   مبـادا فكـر خـود را از زنـدگي    "  :مي كند كه  بيشتر سفارش سپس 
  . "و مي گرددت  هالكت  مايه  غفلت  اين  كه يشو  غافل  آخرت

  مـي گويـد: تـو در وادي     به موسي ،مي برد  كوهمقدس و   از وادي  خداوند نامي اين جادر 
سـينا    در صـحراي   كـوه   طور در اين جا همـان   مسلما كوه  .ر هستيطو  كوه  و پاي  مقدس

بـه    كـه   است  يافته  خدا ماموريت  و از جانب  افتاده  اتفاقي  چنين  موسي  براي  مي باشد كه
و   "روبينكَ  معالَ"و   "مباركه  ةقعب"  به نام هاي  كه  وادي است  و همين ،برود  فرعون  سوي

  طور سـينا كـه    در همان  از آتش  در ستونيمعرفي شده،   "شهادت  ابوتت"و  "نور  ستون"
  .   است شده  ناميده  هم  "حوريث  جبل"

  )بقعة مقدسه و وادي مقدس، حاالت رواني حضرت موسي (ع
  روانـي   به حاالت  و نام ها بيشترمربوط  اصطالحات  اين  كه  توجه داشته باشيماوال   بايستي
بـه    ها و بيابان ها و درخت هـا و كـوه هـا هـيچ كـدام       مي باشد. بقعه(ع)   موسي  حضرت
انسـان    شـرافت   بـه   سرزمين ها مربـوط   ندارند. شرافت  ذاتي  و اصالت  خود شرافت  خودي
.  اسـت   پيـدا شـده    آنها اتفاقـاتي   اند و براي كرده  سرزمين ها زندگي  آن در  كه  ستاهائي 
و   ماننـد ابـراهيم   ئيو انسان ها  وجود آمدهه ب  و پيام  وحي ،كزمر  در آن  كه  مركزي  اولين

  و صـحراي   فلسـطين   سرزمين باشند،  خود در تماس  اند با خداي توانسته  و اسحق  يعقوب
  داشـته   طور تماس  با كوه  خود دو مرتبه  زندگي  پيغمبر در دوران  . موسي است  سينا بوده

بعـد از آزاد    دوم  مرتبـه و   ،بـا فرعـون    مصـر و مبـارزه    به  كتاز حر  پيش  اول  مرتبه  ؛است
  .   فلسطين  سوي  آنها به  دادن  و حركت  فرعون  از سلطه  اسرائيل بني  كردن
  كـوه   وسيلهه با خدا ب  طور و تماس  با كوه  موسي  ارتباط  دراين جا بگوئيد كه  است  ممكن

جا مي توانـد بـا     جا و در همه  از همه  مومن  انسان  با اين كه  است  داشته  برهاني  طور چه
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بـه    هرچـه   كـه   سر ما نيست  روي  آسمان  . خداوند در اين؟باشد  داشته  خود تماس  خداي
كـوه هـا بـا      بـاالي  بـر . چرا خداوند  او نزديك تر مي شويم به   باال برويمتري   مرتفع  جاي
كـوه هـا     بـا خـدا بـاالي     تماس  براي  پيغمبران  و بعضي  داشته  خود تماس  بندگان  بعضي
  سـاعير در سـرزمين    با خـدا، كـوه    موسي  سينا مركز تماس  طور در صحراي  كوه ؛اند رفته
  مكـه   در سـرزمين   فـاران   و جبـل   با خداوند متعال  عيسي  مركز تماس  و اردن اللحم   بيت

و   مـريم   . خداونـد در معرفـي   ند متعـال با خداو  و تماس  پيغمبر اسالم  مركز صعود و نزول
  بلنـدي   ما آنها را در جـاي   يعني 1 "عينو م قرارِ  ذات  ةٍبور  ليما ايناهآو"مي گويد:   عيسي

  ةاز قلـ   با خداوند متعـال   كوه ها و تماس  به سوي  پيغمبران  اين  حركت  برهان  داديم. پناه 
  . يك؟به خدا نزديكند  كوه  از باالي  اند كه ن طور فكر كردهآيا اي  است.  بوده  كوه ها چه  آن

توحيدنـد و خـدا را در     خط  آنها راهنماي  كه ،ندارد  با فكر پيغمبران  تناسب  فكري  چنين
  دانند.   جا حاضر و ناظر مي  همه

بهتـر    از مـردم   گيـري  انـزوا و كنـاره    در حـال   اوال بيشتر پيغمبـران   كه  بگوئيم  مي توانيم
  و بـاالي   گرفته  كناره  از مردم(ص) خدا   پيدا كنند. رسول  خود رابطه  اند با خداي توانسته

عليهمـا    و موسي  عيسي  حضرت  و همچنين  بوده  خود در مناجات  با خداي  مكه  كوه هاي
برونـد و   هـا   به صحرا و بيابان  شده  اند از شهر خارج انزوا اجبار داشته  قهرا در اينالسالم. 

  بلنـدي   خـود را بـه جاهـاي     در صـحرا و بيابـان    انسـان   كـه   است  طبيعي  مسئله  يك  اين
  و روي  اسـت   وحشتناك  اي تا اندازه  به تنهائي  كوه ها باال مي رود زيرا بيابان  كشد و به مي

و يا   كوه  لثم يبلند  جاي  رو انتخاب  د. از اينيبه وجود مي آ  كوه ها بهتر و بيشتر آرامش
  از بـاالي   باشـد كـه    در نظر داشـته   پيغمبري  اين كه  بدون  ،است  طبيعي  انتخاب  يك  ،تل
بـه خـدا     كـه   منظـور نبـوده    ايـن   كوه ها بـراي   . انتخاباست  با خدا بيشتر در تماس  كوه

بـه    آن كه از  پس  پيغمبران  اين  . پس و عادي است  طبيعي  انتخاب  يك  شوند بلكه  نزديك
 داشـته   خـود رابطـه    با خداي  انزوا و عزلت  اند و در حال كوه ها رفته  باالي وكوه ها   سوي
  شـده   بر آنها نـازل   الهي  اند و وحي قرار گرفته  نور الهي  و تابش  وحي  نزول  در معرض اند،

  .   است
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  يـك   از طريـق   و گـاهي   بيابـان  در  گـاهي   با خداوند تعـالي   موسي  حضرت  ارتباط  وليكن
  ايـن   . همـه  است  افتاده  اتفاق  نوري  از ابرهاي و گاهي   نوراني  ستونيك از   و گاهي  درخت
  از بيابـان   اي ابتـدا در گوشـه    ايشـان   كـه   بـوده   حضرتآن   بعثت  دوران  به  مربوط  حاالت

  آتـش   قدريتا رفتند   شده  آن جا روشن  يآتش  اين كه  به خيال ،كردند  مشاهده  روشنائي
  را ديدند كه  سبزي  رسيدند درخت  كه جا  به آن ،بياورند و همسر خود را از سرما برهانند

  عبارت ها مربـوط بـه همـين     اين مختلف   مي دهد. تعبيرات  نور نمايش  ستون  مانند يك
بـه    شـود و گـاهي   تعبيـر مـي    "بقعه"به   و گاهي  "وادي"به   از آن  گاهي  كه  ،مركز است

  كـه   ابرهـائي   يعني "نور  مائمغَ"  به  و گاهي "نور يا نار  ستون"به   و گاهي  "نوراني  ةشجر"
در   موسـي   حضرت  كه  مركزي است  همان  به  مربوط  تعبيرات  اين ة. هم نور است  از جنس

  ولـيكن   ،كـرده   كـت حر  آن به سوي  است  آتش  اين كه  و به خيال  ديده  مركز روشنايي  آن
  آن ؛مـي باشـد    موسـي   حضـرت   و درونـي   روانـي   حاالت  به  مربوط  مراكز نامبرده  عظمت
 بـه دليـل  .  اسـت   پيـدا كـرده    خود تمـاس   با خدايكه در آن حال   و دروني  رواني  حاالت
  آسـماني   مي شود و ماموريـت   وحي  بر انساني  الهي  علم  كه با خدا،  و ارتباط  تماس  همين

 .مـي شـود    ناميـده   نوراني  ةو شجر  مباركه  ةو يا بقع  مقدس  وادي  بيابان  پيدا مي كند آن
  از آن  موسـي   و  خاصـيت هـا بـوده     چنـين   داراي  سـرزمين   آن  نمي تواند بگويد كه  كسي

ـ   باشد هر كسـي   خاصيت ها طبيعي . اگر اين  است  شده  خود مربوط خداي   به  سرزمين   هب
 !بگيـرد   خـود تمـاس    كند و بـا خـداي    استفاده  آن  برسد مي تواند از خواص  سرزمين  آن

  و زن  قـرار گرفتـه    اي العـاده   فوق  سرد در وضع  شب  در آن  كه(ع)   موسي  حضرت  وليكن
بر اساس سوابقي كـه از تقـديرات االهـي در مـورد       ،كرده  مشاهده  زايمان  خود را در حال

كسـي كـه    اسـت.  قرار گرفته  به خداوند متعال  پناهندگي  در حالده كرده بود خود مشاه
  خداونـد او را در دوران   چگونـه   كـه  صاحب چنين مقدراتي در گذشتة زندگي خود اسـت 

او را بــه مــادر   دو مرتبــهو   داده عبــور  نيــل رودو از   داد  نجــات  از شــر فرعــون  كــودكي
و   حـاالت   در همـين   خود پيدا مي كند. موسـي   خداي اب يبهتر و بيشتر  انس ، برگردانيد

  او كمـك از   وراز و نيـاز دارد    خود هم  مي رود با خداي  آتش  دنبالبه   كهدر حالي  ،افكار
  تحـت  .بيند  مي  نوراني  درخت  خود را پاي  گيرد كه  قرار مي  در حالي  به ناگاه ؛دمي خواه
  مي شود.    مبعوث  به نبوت  قرار گرفته  الهي  فيض  ةو افاض  درخت  آن ةتاثير جاذب
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  هـا سـرزمين    خاصيت ها و بركت  ظهور اين  كه به خاطرِ ، سرزمين  آن موسي (ع) در  پس
درآن جـا مـاوراء     آشـنا مـي شـود؛     كروبين  با احساسلقب گرفته،   مباركه  يا بقعه  مقدس
 مي كنـد و از مـاوراء    احساس  است  شتگانفر  و جهان  كروبين  جهان  همان  را كه  طبيعت

  مي گويد.   سخنمي گيرد و خدا با او   خود تماس  نورها با خداي  آن
و يـا نـار و     مباركه  يا بقعه  مقدس  وادي  مثل:  تعبيرات  اين  و دانشمندان  نااز مفسر  بعضي

  فكـري   سازمان  مانمي دانند و مي گويند ه  موسي  حضرت  رواني  به حاالت  مربوطرا  نور
فكر بلند   طور يعني  است. كوه شده   ناميده  نام هائي  چنين  يك  پيغمبر به  موساي  و رواني

  ،پيدا كـرده   نورانيتي  چنين  يك  كه  وجود خود موسي ةشجر  يعني  نوراني  شجره ،او ةمرتب
  فضـاي   ايـن   كـه   ،وسـي م  وجود و تفكـرات   ةحوز  همان  يعني  مباركه  ةو بقع  مقدس  وادي

مـي گوينـد    .مي شـود   ناميده  وسيع  زمينِ  به نام  و گاهي  آسمان  به نام  فكر گاهي  حركت
  ةطور خـود او و بقعـ    . كوه پيغمبر است  موساي  رواني  به حاالت  مربوط تماما  تعبيرات  اين

  يـك   اسـت   كرده  مشاهده  بعثت  شب  كه  روشنائي  و آن ،فكر او مي باشد  ةنيز حوز  مباركه
  نـوراني   درخـت   وجـود خـود يـك     در خارج  اين كه  خود او مي باشد نه در نهاد  روشنائي

در   ديگـر. ولـيكن    و مطالـب  ،قـرار گيـرد    مقدس  وادي  به نام  سرزميني  ببيند و يا در يك
  حـاالت   وند متعـال با خدا  انسان  تماس  براي  اساسي  اصل گرچه   كه  آنها مي گوئيم  جواب
  برنيايد و بلند نشـود و يـك    كوه  فكر خود همچون  او مي باشد وليكن اگر در حوزه  رواني

  كنـد. انسـان    حاصل  خود تماس  باالتر نرود نمي تواند با خداي  از ساير مردم  سر و گردن
با ماوراء   تماس  مي نگرد قابل  ماديت  چيز را با عينك  همه  كه  و طبيعت  در مزاج  محبوس
  ولـيكن  .نمـي شـود    و آثـار برونـي    افكار دروني  چنين  يك  و هرگز صاحب  نيست  طبيعت

  دارد يـك   خـود رابطـه    خود بـا خـداي    در درون  پيغمبر كه  يك  تفكرات  خداوند براساس
مـا  گرچـه  پيدا مي كنـد.    مظاهر با پيغمبر تماس  مي سازد و از مسير آن  مظاهري  چنين

درخـت هـا و سـتون      ايـن   نور و نار از نوع  و يا ستون  نوراني  شجره  كه  بگوئيم  ي توانيمنم
خداوند   وليكن  ؛است  رويت  قابل  كس همه   باشد براي  اگر چنين كه  ،است  محسوس  هاي
وجود مي آورد تا ه او ب  و ادراكات  موسي  حضرت  برابر ديد و يا كشف  مظاهري  چنين  يك

  خود مختلـف   با خداي  از نظر تماس  زيرا حقيقتا پيغمبران .سازد  را به خود مربوط  موسي
  واسـطه   بي  كه  . كساني واسطه  ها بي  مي گيرند و بعضي  تماس  ها با واسطه هستند. بعضي
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و   و درخت  و يا كوه  معين  و يا مكان  با خدا نيازمند به زمان  تماس  مي گيرند براي  تماس
ظـاهرا    كـه  ،اند  خود مربوط  به خداي  جا از درون  نيستند. آنها همه  و ميكائيل  برائيليا ج

او و خداونـد    جـا بـين    و همه  وقت  و همه  بوده  حاالتي  چنين  در يك(ص)   اسالم پيغمبر
  ةنيستند و فاصل  و درجه  مقام  در اين  كه  پيغمبراني  وليكن  است  برقرار بوده  تماس  متعال
نيازمند   با خداوند متعال  ارتباط براي  داردقرار   آنها و خداوند متعال  بين  و وجودي  فكري

ظـاهر    انسـان   بـه صـورت   هستند كـه  يفرشتگان  ها گاهي واسطه  اين ؛مي باشند  واسطهه ب
پيغمبـر از كسـاني     از نور. موسـاي   اي هاله  هم  و گاهي  نوراني  درخت يك  گاهي ،شوند مي

  بـراي تعـالي  خداوند   كه  بعيد نيست .مي باشد  هائي واسطه  چنين  به يك  محتاج  كه  است
  برقرار سازد.   تا با پيغمبر خود تماس هوجود آورده ب  مظاهري  چنين  يك  موسي  حضرت

  معراجي انسان در ساية شجرة واليتمسافرت 
 ،باشد مي  الهي  ةمطلق  واليت  طور مقام  و كوه  شجره  منظور از اين  اند كه گفته  اي و باز عده

  اسـت   خـود درسـت    به جـاي   هم تعبيراين هستند. عليهم السالم   معصومين  حضرات  كه
خـود را از    شـهرها حركـت    به سـوي   در سير و مسافرت  انسان  زيرا حقيقتا همان طور كه

  رو به رو مي شود تا روزي كه ها و وادي ها و كوه ها و جنگل ها با دره  ،كرده  شروع  بيابان
خـود در مسـير     از درون  هـم   انسـان   و تكـاملي   سفر معراجي ،خود برسد  به مقصد نهائي

 ، حركـت   در ابتـداي   اسـت.   شـكل   به همـين   ماوراء طبيعت  و شناسائي  و تعقالت  تفكرات
  . اسـت   بيابان  نهمچو ، بوده  و سطحي  خود ساده  در وجود خود و در تفكرات  سالك  انسان

و   اعمـال   بيشـتر نيسـت.    مانند بيابان  سطحي  انسان  بماند يك  باقي  حال  در اين  اگر دائم
و  نمانند گياها   و سطحي  بسيار ساده  باشد ثمراتي  داشته  اي و ثمره  فايده  افكار او اگر هم

  هـم   مفيد و گـاهي   ةكار ساداف  يعني  ،مفيد و نافع  علف هاي  گاهي است.  بيابان  علف هاي
  سـاده   انسان هـاي   . خداوند از اين مانند افكار مضر و خطرناك  مضر و خطرناك  علف هاي

 سـاد الفَ رَهظَ"مي فرمايد:   جا كهآن .روستا مي كند  تعبير به  و گاهي بيابان  تعبير به   گاهي
ظهور فساد در افكـار انسـان     بلكه  خشكي ها و درياها نيست  منظور اين "حرالب و رّالب  في

فاسـد    دو طايفـه   مي باشد. ايـن   و حقيقت  حق  مخالف  و يا دانشمندان  و عوام  ساده  هاي
 ةسـاد   وضـع   در ايـن   مي شود. انساناز فساد پر هم مي شوند و از فساد آنها دريا و صحرا 

  بـه سـوي  و وجود آيـد  ه در او ب  نيو ايما  عقلي  تحول  كه  تا آنگاه  است  خود بيابان  ابتدائي
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  هـائي  و نمونـه   خداوند متعال  عظمت  او در درك  ابتدائي ادراكات  .كند  خود حركت  خداي
و   مـادي   و نيازهاي ،مي سازد  مربوط  او را به خداوند متعال كم  او كم  حكيمانه  از تقديرات

  ادراكـات   ،حركـت   در ايـن  .مـي دهـد    خدا حركت  بيشتر او را به سويهم هرچه   معنوي
  مـي شـود كـه     او كشـف   بـراي   گيـري   اوج  مي گيرد و در اين  اوج ،پيدا مي كند  مختلفي

  اند و آنهـا چگونـه   قرار گرفته  وضعي  هستند و در چه  كساني  توحيد چه  ةطريق  راهنمايان
  قهـرا بـه   .انـد  لي تر رسيدهو عا  عالي  به مقام هاي  گرفته  خدا اوج  و واليت  تربيت  ةدر داير

نيـز  پيغمبـر    موسايحتما مي جويند.   پيدا مي كنند و از آنها بركت  توسل  اولياء الهي  آن
و   آگـاهي   ابـراهيم   و بـاالتر از حضـرت    ابـراهيم   حضرت  خود به مقام  سير معراجي  در آن
. شخصـيت   اسـت  قـرار داده    و وسيله  خدا را واسطه  درگاه  مقربين  و آن  پيدا كرده  آشنائي

در   انسان هـا ماننـد كـوه     در سير معراجي  و پيغمبر اسالم  مانند ابراهيم  الهي  بزرگ  هاي
  خود از بيابان ها سركشـيده   كوه ها با قله  مي دهند. همان طور كه  برابر بيابان ها نمايش

  مانند دريا و صحرا منقطع  طبيعت  از عوامل  ،كرده  و آسمان ها مربوط  افالك  و خود را به
در   هـم   الهـي   بـزرگ   اند شخصيت هاي شده  خود مربوط  به خداي  انتظار فيض  و به  شده

سرمي كشند و از مظـاهر    به ماوراء طبيعت  كوه ها قرار مي گيرند. از طبيعت  وضع  همين
و به انتظار فيض  همي شوند و در برابر خدا ايستاد  و موثر منقطع  عامل  انسان هاي  حيات  
  است. شده  قاف  كوه  تعبير به(ع)   زمان  از امام  "ق" ةدر سور  دليل  هستند. به همين  الهي

  كـوه   آن  دنيا پـاي   تمام به دنيا كه   مشرف  است  كوهي  آن  اند كه گفته  قاف  كوه  در معرفي
اگر منظور از دنيا كره  .و مي باشدا  دنيائي  و زندگي  بشريت ،منظور از دنيا .قرار مي گيرند

در   زمـين   بـه كـره    شرفم  كوهي  چنين ،كوه ها باشد  اين  از جنس  هم  قاف  و كوه ، زمين 
  بـا كـره    در مقايسه  هستند وليكن  و مرتفع  دنيا وجود ندارد. كوه ها هر چند بسيار بزرگ

  كوه ها چنـان   اين .قرار گيرند  يفرش  روي  هستند كه  و يا نخودي  عدس  مانند دانه  زمين
  همـان   ،سـت ا به دنيا  مشرف  كه  كوهي ، قاف كوه  .به دنيا باشند  مشرف نيستند كه   كوهي

خود   فكر و علم  صدر و وسعت  ةبا سع  خدا مي باشد كه  اعظم  و ولي  الهي  بزرگ  شخصيت
  بـه تمـام    مشرف  كه  رشيديخو  همچون ؛آنها مي باشد  و زندگي  بشريت  به تمامي  مشرف

  است  "اعظم  اهللا  ولي"  آن  قاف  كوه  پس . است  زمين  روي  و حيوانات  و حشرات  زمين  كره
  يعنـي  ،انـد  گفتـه   "قـائم "او را   مشهور او مي باشد كه  و نام ،او  به قيام  اشاره  هم  "قاف"و 
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او   دنيـا بـه آخـر برسـد و بـا قيـام        گيزند  دارد تا روزي كه  و عدالت  به حق  قيام  هميشه
خـود بـه مقاصـد      و تربيت  واليت  را در شعاع  بشريت  گردد و تمامي  افتتاح  آخرت  زندگي
و   و مـاه   سـتاره ، سـماء   ،بيـوت   ،جبـال  : كلمـات   جـا در قـرآن    برساند. همه  تكاملي  نهائي

در مسـير    كـه   نسـانهائي ا قهـرا  . اسـت   و تعبير شـده   اولياء خدا تاويل  به واليت ،خورشيد
از آنهـا فـيض     شـده   مربـوط   الهـي   مهـم   شخصـيت هـاي    آن  مي كنند به  حركت  تكامل

  مـي شـود و از ايـن     طيبه  به خمسه  متوسل  توبه  قبولي  براي آدم   هم چنان كه ؛گيرند مي
  خصـيت هـاي  ش  چنين  خود به يك  در تفكرات  پيغمبر هم  موساي .مي گيرد  فيض  توسل
  مي شود.    به آنها متوسل  مشكالت  حل  و براي  آشنا شده  آسماني  ةبرجست
  ،اسـت   موسـي   حضـرت   و فكري  رواني  حاالتمربوط به  تعبيراتاين   تماميگرچه   وليكن

  مربـوط   و واليـت   و حكمت  علم  به جبال چهباشد و   سر برآورده  باشد كه  خود كوهي   چه
  چنـين   ديـد او يـك    او و در معرض  خداوند جلو چشم  كهبا اين ندارد   نافاتم ،باشد شده 

بارهـا در    زيرا چنان كه ،شود  مربوطخود مظاهر با پيغمبر   آن  بسازد و از طريق  مظاهري
  خـود واسـطه    خود و بنـدگان   بين  و حكومت  در تربيت  خداوند متعال  شده  بحث ها گفته

 قهـرا  .خـود برسـاند    خود را بـه شـاگردان    علمي  ها فيض واسطه  آن  قدارد تا از طري  الزم
  ممكـن كـه    اسـت   بـوده   يابتدا در بيابـان   نوراني ةشجر  و آن  نمودار شده  نوراني  ه ايشجر
از آن   پيغمبر پـس   موسايكه   گفتيم  كه . چنانسينا باشد  صحراي  همان  بيابان  آن   است
  سـوريه   كه  و مداين  مدين  انتها رسانيد از سرزمين  پيغمبر به  شعيبخود را با   معاهده  كه

  فلسـطين   كـه   و مـي دانسـت    كـرده   حركت  فلسطين  باشد به سوي  عراق  غربي  و قسمت
از   زيـادي   ةعـد   و شـايد هـم   ، آن جـا را آبـاد كـرده    خود كه   است  خليل  ابراهيم  سرزمين
در   اسـرائيل   بنـي   تمـامي  مي دانست كه .ندباش  سرزمين  در آن  و يعقوب  اسحق  فرزندان

ـ  مانـده   باقي  سرزمين  آنها در آن از  اي عده و اند به مصر نرفته  از كنعان  يوسف  زمان د. از ان
  داده  آن جـا كـوچ    خود را به  و زندگي  زن  ،خود قرار داده  را هدف  سرزمين اين جهت آن

را   منـاظر و مظـاهري    چنـين  يـك   بيابـان   و درآن  فرا رسـيده   بعثت  شب  كه  تا آنگاه  است
    . است  شده  مبعوث  و به نبوت  كرده  مشاهده
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  نور توجيهات و تأويالت بقعة
  مربـوط   دعا را كه  اين  و عبارات  جمالت  كه  بد نيست  مباحث  اين  و بيان  بعد از توضيحات

او   بعثـت   و سرزمين  رواني  به حاالت  قسمت  تقسم  پيغمبراست  موساي  و نبوت  بعثت  به
  قسـم   مجـد و عظمتـت    آن  : پروردگارا تـو را بـه   مي گوئيم  جمالت  . در اين سازيم  مربوط

  .  گفتي  سخن  عمران  بن  خود موسي  با بنده كه   دهم مي
ه ب  و شكوه  لجال  آشكار مي سازد و اين  و شكوه  خداوند خود را با جالل،  متكلّ  در آن شبِ

  كـه  ،مـي شـود    واقـع   موسـي   حضـرت   آور مورد مشاهده  تعجب  مظهر نوراني  يك ةوسيل
خـدا را    نـور عظمـت   مي توانـد در آن    بيند كه  مي  نوراني  سبز را آن چنان  درخت  موسي
  معرفـي   خـود را بـا مجـد و عظمـت      مظهـر نـوراني    خداونـد در آن   چنين  هم .كند  درك
    كند. مي

را بـا  خـود    عظمـت تجلـي  ذكر مي كنـد و    "طه"  را در سوره  اين معرفي  خداوند كيفيت
بـه    و خـدايي   خدا هستم  من  فقط  به درستي كه" ، مي فرمايد:تاكيد ذكر مي كند  حروف
خـدا    تكلم مي گويد دعا. و دراين  1"قرار بده  من  تو خود را در بندگي  پس  نيست  جز من
  نـور و از مـاوراء تـابوت     و از ماوراء شعاع  كروبين  از ماوراء احساس  مقدس  سرزمين  در آن

و در   مقدس  وادي  و در آن  حوريث  طور سيناء و در جبل  از نار در كوه  در ستوني  شهادت
   .نوراني  شجره  طور از آن  كوه  راست  از جانب  بابركت  بقعه  آن

  ه (ع)ربط كلمة مقدسين به مقام واليت ائم
 اسـت.   مفرد ذكر شده  به صورت  و ديگري  جمع  به صورت  بار يك  "مقدس"  اين جا كلمه
  جمـع   كه  "مقدسين"  .است  گفته  سخن  با موسي  "مقدسين"  خداوند درميانمي فرمايد 
در آن   موسـي   كـه   "مقـدس   وادي"با   تطبيق  قابل  است  و الم  با الف  فعرََّو م ، مذكر سالم
آن يك سرزمين است كه وادي مقدس زيرا   .نيست  است  بوده  خود در تماس  جا با خداي

و خردمنـد    عاقـل   عـده   مي كند بر يك  داللت  ،مذكر سالم  جمع ،مقدسين ، ولياند ناميده
  بـه واليـت    كلمـه   و اين ،هستند  و برتر از ديگران  بسيار مقدس  در نزد خداوند متعال  كه

و   پيغمبـران   خود مقام  و ايماني  فكري  اوج  آن در  زيرا موسي  است  تطبيق  قابلاولياء خدا 
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  از موسـي  برتـر و بـاالتر    انسان هاياين مي كند.   از خود را درك برتر و باالتر  انسان هاي
  نفر معصوم چهارده  ،اطهار  و ائمه  پيغمبر اسالم ،و ديگر   خليل  ابراهيم يكي   ،تفكرات  درآن

  آنهـا موسـي    مقـام   ادراكساية در  خدا هستند كه   درگاه  و مقدسين  آنها مقربينهستند. 
ـ   تكامل  در طريق  انسان كه  است  اين زيرا حقيقت .بگيرد  خود تماس  مي تواند با خداي ه ب

برتـر و    انسـان هـاي    مـي گيـرد و آن    برتر و باالتر از خود از خدا فيض  انسان هاي  ةوسيل
    .مي باشند  رساني  فيض  ةواسط ،ترباال

به   مربوط  "الشهاده تابوت  فوقالنور،   غمائم  فوق  ،كروبين  احساس  فوق"  در اين جا كلمات
  .   است  و فرشتگان مقدسين   همان  مقامو   ماوراء طبيعت

  همـه   عـالم   مي نامند زيرا در آن  شهادت  و عالم  كروبين  نور و عالم  را عالم  فرشتگان  عالم
و   در آن جـا ذهنـي    انسـان   . معلومـات  اسـت   مشـاهده   و قابل  مكشوف  چيز در نظر انسان

 ،دانـد   را مـي   دانشمند آن چـه   انسان  يعني مي باشد.  و حضوري  عيني  بلكه  نيست  فكري
  آنكه همه چيز قابل مشاهده اسـت،    جهت  ازاين .مي داند ،بيند  را مي  مي بيند و آن چه

  و نور علمي  ينور حس  و بين  است  نور وعلم  جهان كه   جهت  و ازاين  است شهود  عالم  عالم
 ، اسـت   شـده   واقع  انسان ها حجاب  انسان ها و خداي  انوار بين  آن و پيدا مي شود  وحدت
  اجتمـاع  از  ابرهـا گـاهي    .ابر اسـت   به معناي  زيرا غمام است،  شده " مئغما"  تعبير به  ازآن

  و يا كهكشان ها كـه   شيري  مانند راه ،از برخورد انوار  هم  مي شود و گاهي  بخارها تشكيل
نـور    شـعاع   بلكـه   آنهـا گـاز و بخـار نيسـت      با اين كه ،مي شود  "سحابي"  از آنها تعبير به

خـدا   ،مي كند  خود را درك  خداي  عظمت  موسي  كه  ،تفكرحاالت   در آن  .است  ستارگان
   .مي نمايد  احساس  و عيني  انوار علمي  آن را فوق 
  هـم   آتـش   ستون  انوار تعبير به  ازآن  با يكديگر است  مأتو نور و نار ، در تفكر انسان  و چون
اسـت زيـرا    قـرار گرفتـه  هـم    "حوريـث   جبل"طور سينا  ِ سرزمين  و در همان . است  شده

  و درجـاي   شده  مبعوث  به نبوت ،دو  ازآن  دريكي  كه  داشته  در دو جا با خدا تماس  موسي
  و شـجره   شـده   مبعـوث   به نبوت  كه  بياباني  در همانو .  است  داشته  ديگر با خدا مناجات

 "طـور   كـوه   راسـت   و طـرف   مباركـه   و بقعه  مقدس  وادي"آن جا را   ، است  ديدهرا   نوراني
  بيابان  همان  نام ،طور  كوه  راست  و طرف  و بقعه  وادي  يعني  ،گانه اسماء سه  اند. اين ناميده

  سبز نوراني  در آن جا درخت  كه  است  طور سينا بوده  كوه  راست  سينا و طرف  در صحراي
    است.  گر شده جلوه  در برابر موسي
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را بـه    و موسي  كرده  جلوه  سبز نوراني  درخت  يك  موسي  به نظر حضرت  گرچه  شجره  اين
  كـه   بـوده   اي شجره  وليكن  ،شده  سبز توامان  نار و نور با درخت  چگونه  كه  واداشته  تعجب

  هـم   ديگران  براي كه ا، درخت ه  مانند اين  بيابان  آن در  درختي   اند نه آورده  به نظر موسي
  حضرت  بعثت  ه شبب  مربوط تماما  از عبارات  قسمت  اين  باشد. در هرصورت  مشاهده  قابل

  و عينـي   از نظـر حسـي    كـه   ،اسـت   بعثت  او در شب  و مشاهدات  بعثت  و سرزمين  موسي
درگاه   و مقربين  و مقدسين  و واليت  نبوت  ةو رواني شجر  و از نظر فكري  ،مقدس  سرزمين

  مي باشد.    خداوند متعال 
  داده  موسـي   مصر به حضـرت   يندر سرزم  كهسخن مي گويد   از معجزاتي ،بعد  درجمالت

  ،افتـاده   طور سينا اتفاق  راست  سينا در طرف  صحراي  در همان  موسي  بعثت ظاهرا.  است
    .كند  مصر كوچ  به طرف  پيدا كرده  ماموريت  به نبوت  شدن  بعد از مبعوث  موسي  و

احمـر    درياي  ز شمالازآن جا ا  كه  شده  مصر واقع  سرزمين  شرقي  سينا در شمال  صحراي
  شـده   وصل  مديترانه  سوئز بعدها به درياي  كانال  وسيلةاحمر به   درياي  مي گذرند( شمال

با  ، به نبوت  از بعثت  پس  موسي  بر اين كه شواهدي در دست است دالّدر اين جا . )  است
  از شـعيب   ائياز جـد   پـس   بعثـت   زيـرا ايـن  اسـت.    مصر رفته  خود به سرزمين  و بچه  زن

  نبوت  به  مبعوث و در آن جا كه   ،شده  واقع  فلسطين  سرزمينه ب  از مدائن  پيغمبر وحركت
  مصر برود.   به سوي  پيدا كرد  شد ماموريت

  محبـت   پيـدا كـرده    ماموريتايشان اند  گفته  "يكعلَنَ  عفاخلَ"  آيه  به  ها با استدالل  بعضي
بـا    منافـات   شـريفه   آيه  اين  وليكن ؛كند و آنها را به خدا بسپارد  ونبير  را از دل  و بچه  زن

تقاضا   از خداوند متعال  كهاين  مخصوصا .باشد  برده  خود را همراه  و بچه  زن  ندارد كهاين 
مصـر    در سـرزمين   هـارون   و برادرش ،او برگزيند  معاونت  را به  هارون  برادرش  است  كرده
مصـر    بـه سـوي  بـوده  مصر   سرزمين  شرقي  شمالآن مكان كه   از  موسي  . پس است  بوده

  و مسـائل   قـاهره   خصوصـيات   تمـام   بـه  شده   بزرگ  در دربار فرعون  و چون ، كرده  حركت
  .   است  داشته  آگاهي  آن  به  مربوط

  در تفكـرات   عباراتاين و مظاهر   معاني  در اطراف  بيشتري  توضيح كه   دراين جا بد نيست
    .شود  دادهعليه السالم   موسي  حضرت  ايماني
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بيابان ها   در آن .مي كند  در وجود خود بيابان هايي را طي  آفرينش  جهان  همچون  انسان
ز در نيـ و  ،برخورد مي كند  جنگلي  و علف ها و درخت هاي  و درندگان  وحشي  با حيوانات

چيـز رو    و همه  و طوفان  و نهرها و درياها و باد و بورانكوه ها   خود به وجود ِ بيابان  همين
  ديد كـه   خواهيم  كنيم  كشف  را با انسان  جهان  ارتباط  اگر بتوانيم  به رو مي شود. در واقع

  .است  كرده  خلق  آفرينش  در جهان  هم  اي نمونه  ،آفريده  در وجود انسان  خداوند از آن چه
خـود    و ديـد و بازديـدها از موجوديـت     و تعقالت  تفكرات  در ابتدايانسان   اين كه  نظر به
و   بينـائي   خداونـد سـرراه   ، غفلـت   ايـن رفع  ايربمي شود و به غير خود مي پردازد   غافل

  تـا از طريـق    او قـرار داده   پـاي   پيش  اي نمونه  كرده  در وجود او خلق  آن چه او از  بصيرت
شهر وجود خـود سـفر     به  آفرينش  خود را پيدا كند و از بيابان  يبه سو  ها راه نمونه  همين
پيـدا    انتقـال   خدايابي  به  خوديابي  از راهو خود بيابد  در  خدا آفريدهرا   آن چه  آنگاه ،نمايد
  و وجـود انسـان   ، وجود انسـان   به  راهي است  آفرينش  كه  گفت  حقيقتا مي توانزيرا  .كند

  از ايـن   نيسـت.   مقصد ممكن  به  رسيدن  راهپيمايي  و بدون  ،آفريننده  به سوي  راهي است
در   كـه   به چيزهـائي اسـت    تذكر و يادآوريدعا    و عبارات  قرآن  و تفسير آيات  رو تعبيرات

  هـدايت   و جنگـل   و دريا و صـحرا و درخـت    كوه  ما را به  قرآن  آياتاست.   شده  خلق  عالم
  مشـاهده   قابـل   در آفـرينش   و بـاز آن چـه   .مي نامند "تفسير"را   هدايت  اين  كه ،كند مي

  حقـايقي   تـذكر و يـاد آوري   اين هـا راه    ةهم ،مي دهد  آنها ارجاع  ما را به  قرآن  كه ، است
 ةكلمـ  مـثال  .مـي نامنـد    "قـرآن   تاويـل "آنهـا را    كه ،قرار گرفته  در وجود انسان  كه  است

  كوه ها و صـحراهاي   به كوه ها مي باشد و باز اين  تذكر و يادآوري  آنقر  آيات در  "جبال"
  او ايجـاد شـده    و علم  فكر انسان در  كوه ها و صحراها و درياهائي كه  انسان را به  آفرينش

 ئيكوه ها و درياهـا   و باز تمامي .مي نامند  قرآن  اين ها را تاويل  كه ،مي دهد  ارجاع  است
ـ    قرار گرفتـه   ساندر تفكر ان  كه   او راهنمـائي   او و صـفات   وجـود خـدا و ذات  ه انسـان را ب
  مظـاهر طبيعـت    بـه   قـرآن   جـا آيـات    مي نامند. همه "قرآن  حقيقت"آنها را   كه ،كند مي

  پيغمبـران   . پس است  شده  تاويل  است  نهفته  در وجود انسان  كه  و به حقايقي  تفسير شده
  نفراتـي   هسـتند و اولـين    به شهر وجود انسان  طبيعت  از ميدان  هافلقحركت   پيشروان  كه

  اولـين  ،وارد مـي شـوند    شهر نامتنـاهي   اين  به  و دانش  علم  كاروان  در راس  مي باشند كه
در آنجـا    آن چـه  ، نمـوده   را مطالعـه   مظاهر و مناظر شهر وجود انسان  كه هستند  افرادي
  يابند.   د و ميبينند و مي دانن مي  است
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وادي ها و كوه هـا و درياهـا وجـود دارد و      آفرينش  مانند جهان  ،وجود انسان  در سرزمين
 آنهـا   و امثـال   و يـا پرميـوه    بد ميوه  و مضر و درخت هاي  نافع  وادي ها علف هاي  اين در

ر افراد بشر بر ساي  كه  ريتو بر  از نظر عظمت  . اولياء خدا در شهر وجود انسانفراوان است
  سـر بـه    كـوه هـاي    ايـن   كه همان طور .هستند  كشيده  سر به فلك  دارند مانند كوه هاي

بشـر را    و سـاير ارزاق   و بـاران   بـه خـود و از ابرهـا بـرف      محـيط   از فضاي  كشيده  آسمان
و   وجود خدا فيض  از درياي  هم  انسان  در علم  كشيده  سر به فلك  كوه هاي  آن ،گيرند مي

  در نقـش   جمعيت ها كه  را به سوي  و بركات  فيوضات  مي گيرند و آن  حيات  و آب  بركت
شـهر وجـود     در ايـن  ،بـه تعبيـر ديگـر    .هستند سرازير مي كنند نوجنگل و گياها  بيابان
خـود    و دانـش   با علـم   و خورشيدها هستند كه  و ماه  ستارگان  اولياء خدا در نقش  ،انسان

  مي كنند.   را روشن افكار بشر
  بـزرگ   شخصـيت هـاي    بـه همـان    مربـوط   سمات  از دعاي  قسمت  دراين  تعبيرات  تمامي

و   طـوبي   درخـت  ،و دريا  كوه  از آنها تعبير به  تفكر و تعقل  در فضاي  مي باشد كه  آسماني
  حضـرت   ايمـاني   از تفكـرات   قسـمت   آن  مقـدس   . دراين جا وادي است  شده  طيبه  شجره

خيـر و    درهاي  وجود خود به خدا مي نالد و از او مي خواهد كه  در جهان  كه  موسي است
كند  مي  اولياء خود مربوط  خداوند او را به واليت  تفكرات  او باز شود. در اين  به روي  بركت

  درك  وجـود خـدا چنـين     خود و عظمت  وجودي  نقائص  كشف  از طريق  موسي  و حضرت
خداونـد   او برسـاند.   را به  الهي  فيض  باشد كه  اي واسطه  فاصله  در اين  بايستي  ند كهمي ك

از نـار و نـور و     سـتوني   بـه صـورت    و گاهي  نوراني  شجره  به صورت  ها را گاهي واسطه  آن
  و بيـنش   دانش  درياي  و از آن  وجود خدا سركشيده  آسمان به   كه  كوهي  به صورت  گاهي
  هـا را در تفكـرات    واسـطه   ايـن   و موسـي   نموده  معرفي  موسي  به مي گيرد  و بركت  فيض

  و جـواهرات   و دانـش   از علـم   بـاري   كولـه   بـا مي شود و   آنها متوسل  به  نموده  خود كشف
  فرعـون   ةاز سـلط   اسرائيل  بني  نجات  پيدا مي كند براي  ماموريت  و حكمت  علم  گرانبهاي
مـي تواننـد بـه شـهر       انسان هائي كـه براي  كند. خدا خود مي داند  مصر حركت  به سوي

در ايـن    گرانبهـائي   متاع هـاي   و چه  مظاهري  كنند چه  حركت  ايمان  از خط  وجود انسان
  ورود بـه   . تولـد اول  است  شده  تولد دوم  شهر تعبير به  اين  از ورود به  كه ،وجود داردشهر 

  مظاهر علـم   و كشف ، و ايمان  و حكمت  علم  ورود به جهان  تولد دوم ، نشآفري  شهر جهان
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  كـه   شـهر اسـت    در ايـن   و بيـنش.   دانـش   و درياي  و قدرت  عظمت  و كوه هاي  و حكمت
بـه كـار     و عجيبـي   عميق  مطالب  "انفطار و انشقاق"هاي   آنها در سوره  خداوند در معرفي

  اذا الشـمس "  "اذا البحـار فجـرت  "  "انتثـرت   اذا الكواكـب " مـي فرمايـد:    كـه   اسـت   برده
پيـدا مـي كنـد و      مصـداق   در وجود انسان  فقط  كه  ديگري  آنها تعبيرات  .و سواي" كورت

كند كـوه هـا و     را معرفي  طبيعت  جهان  و درياي  كوه  ،آيات  اين در  ازآن كه  خداوند پيش
  اميرالمـومنين   مـولي  .مي كنـد  يوجود خود را معرف  ،وجود انسان را و بعد از آن  يهادريا
  و پنهان  نهفته  خلقت  خدا در اين  كه  و اسراري  انسان  خلقت  شناخت با  رابطه  در اين(ع) 
  مي گويد:    است  كرده

و   نكم  كئُدا و رُو ما تبص  فيك  كوائُد كبرُاالَ  مالعالَ  يوانطَ  فيك و صغيرٌ  مرج  نكاَ  متزعاَ"
و انت رُما تشع  حرُاَبِ  الذي  المبينُ  الكتابيظهرُ  هف رالمضم"  .  
  و برگـي   را شاخه  آفرينش  مي دهد و جهان  اصالت  انسان  اشعار خود به  در اين(ع)   مولي

  و جهـان   دانسته  مستغني  را در وجود خود از جهان  مي داند. انسان  وجود انسان  از شجره
در وجـود تـو پيـدا      كـه   دردهـائي   مي فرمايد: همه  مي كند كه  محتاج  به وجود انسان را

  دردها در وجود خـودت   اين  همه  مي گيرد و باز دواي  سرچشمه  شود از وجود خودت مي
  از جهـان   اي در گوشـه   آفـرينش   جهـان   تمـامي  كه   هستي  مبين  كتاب  مي باشد و تو آن
  .   استوجود تو   در بي نهايت  اي نقطه  و آفرينش  هوجود تو قرار گرفت

  اوليـاء خـدا مربـوط     واليت  شجره  به  كه  ،كشفحاالت   و در اين  رابطه  در اين(ع)   موسي
بـا    پيـدا مـي كنـد كـه      و شـجاعت   تأجر  است  نموده  خدا را درك  و قدرت  و فيض  شده

  اقويـا نجـات    برخيزد و ضـعفا را از سـلطه    رزهبه مبا  زمان  خود با ابرقدرت  چوپاني  عصاي
  خداونـد متعـال    و قـدرت   عظمـت   و درك  و مشـاهدات   كشـفيات   چنين از يك  دهد. پس
  و عجايبي  آيات  يك چنان  ماموريت  در اين  كه ،مصر برود  پيدا مي كند به سوي  ماموريت

  ر مي كند. بروز و ظهو  با فرعون  او در مصر و در ارتباط  وسيلهه ب
  مي دهد آيات  را شرح  موسي  بعثت  عالئم  خداوند متعال  در آن  كه  و عجايبي  آيات  ةدنبال

  مي دهد.    او را گزارش  رسالت  دوران  و عجايب
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  بخش هفتم

  دوران رسالت حضرت موسي و عجايب آن
 ، كنـيم   تقسيم  بخش  به سه  تا وفات  را از بعثت  موسي  زندگي  دوران  در اين جا مي توانيم

  مي گردد.   روشن  بخش  آن  به  مربوط  و عجايب  آيات  يخشدر هر ب  كه
  وادي  تعبيـرات   ضمن  گذشته  در صفحات  كه  بعثت  به  مربوط  و معجزات  : آيات اول  بخش
  طور ذكر شد.    و كوه  مقدس
  بنـي   و نجـات   بـا فرعـون    در مبـارزه   و ماموريت  رسالت  دوره  و معجزات  : آيات دوم  بخش

  از مصر.    تا خروج  اسرائيل
  .  اسرائيل  بني  و مديريت  امت  تشكيل  به  مربوط  و معجزات  : آيات سوم  بخش
  قـبال ايـن   .دذكر مي شو  موسي  حضرت  به رسالت  مربوط  و معجزات  آيات  قسمت  در اين
  اسـت   نداشـته   خود يار و يـاوري   و دعوت  در قيام  موسي  حضرت  گردد كه  معلوم  حقيقت

  صـورت   معجـزات   او تمامـا بـا وقـوع     كند. مبارزه  مبارزه  آنها بتواند با فرعون  به كمك  كه
  و ذليـل   آن قـدر ضـعيف    فرعـون   زيـر سـلطه    اسرائيل زيرا بني ل؛اقتو   جنگبا   نه  گرفته
روز   و يـك   مـاه   يـك   قـوت   پيدا مي كردند مالك  نجات  بردگي  شايد اگر از آن  اند كه بوده

توليـد در    اين  نو يا تمكّ  و توليد ارزاق  كار و كارگري  قدرت  اند و همچنين نبوده  خود هم
     است. آنها وجود نداشته

كردند   كوچ(ع)   يوسف  سلطنت  ر در زمانمص  به  از كنعان  كهاز زماني   اسرائيل بنيزندگي 
    مي شود:  خالصه  در دو بخش

   آنها و بردگي  ذلت  اندور بني اسرائيل و و سروري  عزت  اندور
عزيز و   خيلي  او در نظر قبطيان  سلطنت  و دوران  صديق  يوسف  به بركت  اسرائيل بنيابتدا 

  گرائيدند و خود را به دليـل   خود محوري  به  تا حدي  كه  شدند. آن چنان  محترم شناخته
  و عـزت   مـورد احتـرام  و نـژاد بهتـر و برتـر      ،خليـل   و ابـراهيم   يوسـف   حضرت هب  انتساب

پيـدا    گـرايش   )و ننـري   لوسـي خود پسندي و ناز پروري (  تفكر به  اين  براساس .شناختند
خود   خود درآورند و بار زندگي  را در استخدام  مردم  دانستند كه  كردند و خود را مستحق
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خـود را در    بلكـه  ، و استثمار ظالمانه  استخدام  كيفيت  به  نه  آنها بگذارند. البته  را به دوش
  همـان   براسـاس   و مردمند باشآنها   و محبوب  مطلوب  قرار دادند كه  در وضعي  مردمبرابر 

ـ نمودآنها   خدمت  به  خود را ملزم  ، و محبوبيت  مطلوبيت در برابـر    اسـرائيل  بنـي   وضـع  .دن
شـدند تـا     واقـع   قبطيـان   مورد پرستش در روزگاري   مي توان گفت  شد كه  چنان  قبطيان

  مي دادند.    حركت  به جائي  از جائي  روان  را با تخت آنهاافراد   جائي كه
  مـورد حسـادت    هكـ   پيدا كرد تا روزگـاري   ادامه  اسرائيل بني  محبوبيت  براساس  وضع  اين

  و سلطنت  نشستند و قدرت  اسرائيليان  بني  به جاي  قبطيان  كم قرار گرفتند و كم  قبطيان
آنهـا را از    را گذاشتند تـا بـه كلـي     اسرائيل با بني  و حسادت  رقابت  نمودند. بناي  را قبضه
  اسـرائيل   نـي ب  را كـه   روزگـار گذشـته    و عظمـت   عزت  بيرون كردند و آن   زندگي  صحنه

  بودند از آنها ربودند.   خود پيدا كرده  نژادي  محبوبيت  براساس
  نتوانسـتند در دوران   چـون   كه ،شد  شروع  اسرائيل  بنيزندگي   دوم  ةاز آن جا به بعد دور

خـود    تـا باشـند    ديگر داشته  توليدي  و كارهاي  كار و كشاورزي  به  خود اشتغال  محبوبيت
  عـزت   مخـالف   در جهـت   قبطيـان  ؛افتادند  و بردگي  به ذلت  دوم  را در دورانكفا شوند قه

به   فرعونيان  سلطه  كه  كشانيدند تا روزگاري  ذلت  را به آنها  اسرائيل  بني  و توحيدي  ديني
  آنهـا را ذبـح    و پسـران   مـردان   ،اسـرائيل  بني  بردگي  ةادام  براي، چنان كه خود رسيد  اوج 

  مي داشتند.    نگه  را زندهآنها   و دختران  نموده

  ني اسرائيل در زمان بعثت آن حضرتحاالت رواني ب
  مبعـوث   فرعونيـان   از سـلطه   اسـرائيل  بني  نجات  را براي  خداوند موسي  روزگار كه  در اين

و   كـري ف نهو   و بدني  از نظر مالينه   ،قرار گرفته  و ذلت  ضعف  در انتهاي  اسرائيل كرد بني
  مـي كـرد كـه     رو ايجـاب   از اين .در آنها نبود  با فرعونيان  و مبارزه  مقاومت  قدرت  ،يدانائ

را از   اسـرائيل  انسان ها بنـي  مداخله   بدون  ،الهي  مستقيم  و اراده  معجزات  به كمك  موسي
بـا    قـدم   رينتـا آخـ    بـا فرعـون    موسـي   مبارزه  قدم  دهد. لذا اولين  نجات  فرعونيان  سلطه

  شد.    شروع  معجزات
خـود    و عظمت  رمز قدرت  كرد كه  پيغمبر را مطمئن  بعثت، خداوند موسي  شب  در همان

  طور با موسي  كوه  ةانوار شجر  از داخل  كه  آنگاه  بعثت  . شب است  قرار داده  او  را در عصاي
  . بندگي نيست  خدايي  به جز من  پروردگار تو هستم  كرد كه  و خود را معرفي  گفت  سخن
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را   اسـرائيل   و بنـي   بـروي   فرعـون   به سـوي   كن  و خود را آماده  خود را اختيار كن  خداي
او فرمود: كه   پيغمبر به  موساي  خود به  و عظمت  رمز قدرت  دادن  نشان  براي ؛دهي  نجات

  ؟ موسي مي دهي  انجام  كارهائي  چه  و با آن  اي خود گرفته  راست  دسته ب  كه  چيست  آن 
  آنها از درختان  و براي  خود را مي رانم  گوسفندان  با آن  كه  است  من  چوپاني  عصاي  گفت
  .  دارم  آن  به  كه  ديگري  و حوائج  مي ريزم  برگ

خـود    عصـاي   موسي .مي شود  چه  خود را بيانداز تا ببيني  فرمود: عصاي  موسي  خداوند به
  بـه   هـم   موسـي   درآمد آن چنـان كـه    الجثه  عظيم  اژدهائي  به صورت  ناگاه  كه  انداخت را

  و بـراي   سـت ا تـو عصـا    در دست  اين  كه  او فرمود نترس  افتاد. خداوند به  و وحشت  خوف
  فقـط   ديـد كـه    خود رفـت   عصاي  به طرف  موسي  ازآن كه  تو اژدها مي باشد. پس  دشمن
و   اوست  خدا همراه  و اراده  لطف  پيدا كرد كه  اطمينان  موسي  بيشتر نيست  خشكي  چوب

  مي دهد.    نجات  او را از مهالك
  در اطراف  طوالني  مدتي 1 .شتافت  دربار فرعون  مصر و به  به ،كرد  حركت  كامل  با اطمينان

در برابر و دادند   او را راه  خرهباال .برود  فرعون  نمي دادند به سوي  او را راه  دربار بود كه  آن
از نظـر    متعـال  خداوند  ربوبيت  قبول  به  و دعوت  احتجاج  از كمي پس   .قرار گرفت  فرعون
و   از مسـير حجـت    نتوانسـت   و موسـي   سر و كـار نداشـت    و منطق  با عقل  فرعون  اين كه
  خـود داراي   رسـالت   بـراي   مـن   خود كنـد گفـت    دعوت  قبول  به  او را ملزم  عقل  احتجاج
كـه    خود را انـداخت   عصاي  موسي   خود را بياور ببينم  : معجزه گفت  فرعون  .هستم  معجزه

  مقاومت  معجزه  برابرآن  نتوانست  فرعون كه   نمود آن چنان  جلوه  عظيم  اژدهائي  به صورت
  بـه شـدت    حال  در اين  رعونكرد. ف  اژدها مشاهده  خود را در كام  و تخت  خود و تاج .كند

  حـق   تسـليم   نـداد كـه    و تكبر او اجازه  نخوت  باز هماما   قرار گرفت  موسي  قدرت  مرعوب
منظـور    همـين   بـه   فقط  و فرعون  موسي  مبارزه .آزاد كند  را از بردگي  اسرائيل شود و بني

  كه  نگفت  فرعون  به  كند. موسيخود آزاد   و بردگي  را از سلطه  اسرائيل بني  فرعون  بود كه
از او   فقـط  ، خـود را رهـا كنـي     و تخـت   و تاج  سلطنت  و اين  بياوري  به من  ايمان  بايستي

آنهـا را آزاد    اگـر فرعـون    كـه   خود آزاد كند بطوري ةرا از سلط  اسرائيل بني  تقاضا كرد كه
  ندارد.   او كاري  و عقيذه  او و ايمان  و تخت  تاجو   فرعون  به  گذارد ديگر موسي
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  مي شود كـه   شروع  جا از مسائلي  همه  پيغمبران  وسيلهه ب  و تعالي  خداوند تبارك  دعوت 
شـايد اگـر    .باشـد   آنها آسان  براي  دعوت  باشند و قبول  آن را داشته  تحمل  شدگان  دعوت
  فرعـون   مـرا بپـذيري    عـت و اطا  بيـاوري   ايمـان  به من  بايستي  مي گفت  به فرعون  موسي
  او مـي گفـت    و شايد اگر به ،كند  ملزم  موسي  اطاعت  كند و خود را به  تحمل  توانست نمي

  رهـا كـردن    قـدرت   فرعـون   ،خـدا درآي   اطاعـت  و بـه    بـردار   دست  ربوبيت  ادعاي  از اين
  اعالي  رب  بود كه  كرده  قبول  و شايد خود او هم  ،خود را نداشت  خود و ادعاي  موجوديت

  را پذيرفتـه   دعـوت   آن  و ضـعيف   سفيه  ملت  بود و آن  ادعا كرده  آن چنان كه  ؛است  مردم
بينـد و    مـي   مخصوصـي   مي كند و خـود را در مقـام    بي جائي  ادعاي  انسان  بودند. گاهي

او و   جاهالنـه   يمـي شـوند. ادعـا     او تسليم  او را مي پذيرند و در برابر ادعاي  ادعاي  مردم
  مجهـول   بر هـردو طايفـه    مطلق  حقيقت  مي شود كه  موجب  مردم  ادعا از جانب  آن  قبول

  فرعـون   به  حتي  رو موسي  از اين .اند ادعا كرده  هستند كه  مي كنند چنان  ميشود و خيال
  رب  خـداي   ولرسـ   مـن   او گفت به  فقط  اي بي جا نموده  و ادعاي  تو خدا نيستي  كه  نگفت

به   اي بجا و ساده  حرف  فقط  است را آفريده   آسمان ها و زمين خدائي كه   هستم.  العالمين
شهر و ديـار    آنها را از اين  تا من  واگذار كن  را به من  اسرائيل بني  تذكر داد و گفت  فرعون
نكـرد و    را قبول  ساده  تدعو  همين  فرعون . برگردانم  خودشان  اصلي  وطن  و به  كنم  خارج

  بردگـان   و نـاتواني   ضـعف   آنها را بـه دليـل    اين كه  چه ،نشد  اسرائيل  بني  آزادي  حاضر به
  .   خود مي دانست

  در برابر موسي احساس ضعف مي كند فرعون
  خود بـه   كرد با اطرافيان  او را مشاهده  عجيب  بود و معجزه  شده  موسي  مرعوب  كه  فرعون
  مبـارزه   از راه  ديدند كهآنها  .كند  چه  با موسي  كه  خواست  و از آنها راي  پرداخت  رتمشو
  به فرعون  !كردند ساحر است  خيال .دارد  عجيبي  قدرت  موسي  زيراتوانند وارد شوند   نمي

  و مقابلـه   بـه معاوضـه    سحر با موسـي   كند و آنها از راه  ساحرها را جمع  تمامي  گفتند كه
نمودنـد و    شـناختند جمـع   مـي   آن روز را به ميزاني كه  ساحرهاي دنياي  برخيزند. تمامي

دادند تا هر   ترتيب  معيني  و ميدان  با آنها بود. روز معين  ممتاز زمان هم  يك  ساحر درجه
ميـدان   خود در آن  درآورند. ساحرها با ابزار سحري  نمايش  هنر خود را به  رقيب  دو طرف  

هنـر    بگذارنـد و بعـد موسـي     آنها سحر و هنر خود را به نمايش  قرار شد اول .شدند  جمع
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بـه    در ميـدان   سـحر عظيمـي   ،مي فرمايـد   خداوند در قرآن  هكچنان .دهد  خود را نمايش
  كرد مـردم   مشاهده  از اين كه  انداختند. موسي  و وحشت  ترس  را به  وجود آوردند و مردم

 ،افتـاد   را برتر و باالتر مي دانند به وحشت  اند و ساحران سحر آنها شده  بو مجذو  مرعوب
پيـدا    آگاهي  الهي  قدرت  به  در آورد و مردم  نمايش  خود را به  معجزه  از آن كه  مبادا پيش

  شـده   درونـي   گرفتـار وحشـت  كه   موقع  ببرند. در اين  بتازند و او را از بين  كنند بر موسي
خـود را    . در اين جا عصاي تو برتر و باالتر هستي  نترس  فرمود كه  او وحي  وند بهبود، خدا

  بـه   را كـه   ابزار و آثـار سـحر و جـادوگري     شد و تمام  عظيمي  اژدهاي  رها كرد و به ناگاه
  آن چنـان   نمانـد. مـردم    از آنهـا بـاقي    اثـري   هيچ  آن چنان كه ،بودند بلعيد  آورده  ميدان
  ند و مردند.  ماندو پا   زير دست  از افراد ضعيف  بسياري  د و رميدند كهترسيدن

  و او يـك   ساحر نيست  موسي  داشتند دانستند كه  كامل  رموز سحر آشنائي  به  ساحرها كه
و   قتـل   آوردند و در معرض  به موسي  آنها ايمان  از اين رو تمامي  ،گر است هعجزمپيغمبر 

بـا    ايد كه كرده  شما قبال با يكديگر توطئه  آنها گفت  بهفرعون  .رفتندقرار گ  تهديد فرعون
  و محكـم   . آنهـا قـرص   و به دار مـي آويـزم    شما را مي كشم  بجنگيد. من  و مملكت  دولت

  دنيـائي   و زنـدگي   مـا را از حيـات    چند روزي  فقط  ما را بكشي  ايستادند و گفتند اگر هم
   . مي گيريم  از تو انتقام  كه  با ماست  پيروزي  آخرت  ، در زندگي مي كني محروم
او   هر روز نيـروي   كرد كه  مشاهده  .نيرومند و قدرتمند قرار گرفت  در برابر موساي  فرعون

را آزاد بگـذارد   اسـرائيل    بهتر و بيشتر مي شود و ترسيد اگر بنـي   مردم  و نفوذ او در قلب
رو   از ايـن  .درآورند  را ازپاي  شوند و فرعون  نيرومندي  درتپيغمبر ق  موساي  آنها به همراه

خـدا    و از جانـب  ،ورزيـد   امتنـاع   اسرائيل بني نكرد و از آزاد كردن   را اجابت  موسي  دعوت
  موسـي   امر خدا و به خـواهش   به  در فشار مصيبت ها و ابتالئاتي كه  قبطيان مقدر شد كه 

را آزاد   اسـرائيل   شايد بنـي   گردد كه  فراهم  موجباتي گيرند،قرار  آنها مقدر مي شود  براي
  برسد.    انتهائي به   مبارزه  اين كنند و يا اين كه 

  معجزات نه گانة حضرت موسي(ع)
و بـا    داد  بـه موسـي  خداوند تعالي   را ذكر مي كند كه  اي گانه نه  آيات ، شريفه  دعاي  دراين

  گانه عبارتند از: نه  آيات  به زانو درآورد.  موسي را در برابر  فرعون  ،آيات  آن
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  و فرعـون   او ظاهر ساخت در برابر  دعوت  هنگام  كه  ، عصا در برابر فرعون  اژدها شدن يكم:
  نمود.  دعوتبا او   را به مبارزه  مملكت  ساحرهاي ، سحر است  كرد كه  گمان

و را بلعيـد    و ابـزار سـاحران    اسـباب   ميتمـا  ،سحر  نمايش  در ميدان  كه  اژدها  همان م:دو
  .   خود ساخت  را مرعوب  قبطيان  آنچنان

  بـه   آوردن  آنهـا و ايمـان    شـدن   مغلوبو ساحرها   وضع  شدن  از روشن  پس . طوفان م:سو
كنـد    خدا قبول  را از جانب  موسي  حضرت  ماموريت  بود كه  موظف  فرعون  ،موسي  حضرت
خـود    به تكبر و سـلطه   فرعون  وليكن ،او بسپارد  به  آزاد نموده  ا از بردگير  اسرائيل  و بني
  به خدا ناليد كـه   در اين جا موسي .ورزيد  امتناع  اسرائيل بني  نمودن  داد و از تسليم  ادامه

  نوا عـ ضـلّ ليربنـا    حيـوة الـدنيا  ال  و امـواال فـي    ةًزينـ   هألَم و  فرعونَ  تيتآ  نكا" :پروردگارا
  يـروا العـذاب    يومنـوا حتـي   فـال   همقلـوبِ   د علـي و اشـد   هماموال  علي  سربنا اطم . سبيلك
  1 "االليم

  را از راه  تـا مـردم    اي بخشيده  و قبطيان  فرعونيان به   و ثروت  قدرت  پروردگارا تو اين همه
آنها   و دل هاي  نابود كن آنها را محو و  و ثروت  كنند. پروردگارا، مال  تو برگردانند و گمراه

تـو را    و دردنـاك   الـيم   عـذاب   بياورند تا ايـن كـه    فرما تا نتوانند ايمان  و محكم  را سخت
  .ببينند

 ةرا در فشـار و مضـيق    فرعونيان  خداوند مقرر فرمود كه  موسي  حضرت  خواهش  بر مبناي
شـوند    ابدي  به كفر و هالكت  حكومم  از آن كه  قرار دهد شايد پيش  و يا انتقامات  ابتالئات 

خـود    ابتالئـات   خود آزاد كنند. خداوند در معرفـي   را از سلطه  اسرائيل  شوند و بني  متنبه
  مي فرمايد:  

. خداوند ابتدا 2 " التمفص  آيات  مالد و  عفادالضّ و  لمالقُ و والجراد َ الطوفان  رسلنا عليهماَفَ"
و   نمـود زنـدگي    طغيـان   رود نيل  طوفان  در اين  شديد مبتال كرد كه  را به طوفان  قبطيان
  شديد قرار گرفتند آن چنان كه  و سيالب  باد و باران  و در محاصره  آنها را فرا گرفت  اموال

  موساي  در اثر نفرين  و باد و باران  طوفان  اين  آنها به  ابتالي  شدند و دانستند كه  مستاصل
در حالي اند  مبتال شده  باد و طوفان  به  سخت  قبطيان  كردند كه  زيرا مشاهده  ،پيغمبراست

  به سر مي برند.   كامل  و آسايش  در رفاه  اسرائيليان كه
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اگـر    داد كـه   شد و قول  پناهنده  موسي  به حضرت  زمامدار دولت  فرعون  ،استيصال  در اين
در برابر   خود آزاد كند. موسي  را از سلطه  اسرائيل يدهد، بن  نجات  و باران  آنها را از طوفان

  و خداوند بالي ،نمايد  را برطرف  طوفان  نمود كه  خواهش  و قرار از خداوند متعال  قول  اين
  خود بر بني  فشار و سلطه  آنها عهد خود را شكستند و به  وليكن  را از آنها برداشت  طوفان
  دادند.    ادامه  اسرائيل

نكردند از خداونـد    خود را رعايت  كرد عهد و پيمان  مشاهده  موسي  كه  وقتي :چهارمآيت 
در اين جا خداوند آنها را  .دهد  بر آنها ادامه  ديگري  شكل  را به  كرد عذاب  خواهش  متعال

آنها  به زراعت ها و اموال و شدند   خلق  فراوان  ملخ ها قرار داد. ملخ هاي  هجوم  در معرض
و  .آنها را خوردند  درختان  و برگ  آنها و پوست  تن  لباس هاي  آن چنان كه ،نمودند  لهحم

بـال    اگر اين شدند كه   پيامبر پناهنده  به موساي  قرار گرفته  كامل  در استيصال  باز قبطيان
    .را آزاد گذارند  اسرائيل كند بني  را برطرف

 الرجـزَ   ا كشفنا عنهمفلم  .اسرائيل بني َ معك  لنّرسنُو لَ  لك  نّلنومنَ جزَا الرِعنّ  كشفت  لئن"
  را از آنهـا برطـرف    بـزرگ   بـالي   مـا آن   ازآن كه  پس " ينكثون  اذا هم  بالغوه  هم ٍ اجل  الي

  نياوردند.   به موسي  خود را شكستند و ايمان  باز پيمان ساختيم 
  دادند خداوند آنهـا را در معـرض    ود ادامهخ  سلطه  به مدتي كه   از گذشت  : پسآيت پنجم

خـود    تـن   در ميـان   دسـت   چـون   آنها روئيـد كـه    در تن  ها قرار داد. شپش  شپش  هجوم
  قرار گرفتنـد و بـه    كامل  ها را كنار مي ريختند. در استيصال  شپش  قبضه  بردند قبضه مي

را آزاد   اسـرائيل   سـازد بنـي    اگـر بـال را برطـرف     شدند و تاكيد كردند كه  پناهنده  موسي
  خود ادامـه   سلطه به   باز هم  كمرشكن  مصيبت  از آن  و رهائي  از آزادي  پس  گذارند وليكن
  را آزاد نگذاشتند.  اسرائيل  دادند و بني
آنهـا    بـه و آفريد   ها را فراوان قورباغه  ها شدند. خداوند آن چنان گرفتار قورباغه : آيت ششم

  هـا هجـوم   مـي كردنـد بخورنـد، قورباغـه       غـذا آمـاده    كاسـه   هر گـاه   كه  ختور سا حمله
  هـا و سـلطه   آنها مي شدند. نتوانستند خود را از شر قورباغه  غذا خوردن  آوردند و مانع مي

سـازد    اگر بال را برطـرف   شدند كه  پناهنده  به موسي  ششم  مرتبه  دهند و براي  آنها نجات
بالهـا  مي دانستند   بال در حالي كه  ازآن  و نجات  و بعد از رهائي ،زاد كنندرا آ  اسرائيل بني
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  خـود ادامـه    سـلطه   به  اند بازهم رفته  از بين  موسي  و به دعاي  ظاهر شده  موسي  به نفرين
  شكستند.  دادند و عهد خود را با موسي

  آب هـاي  و چـه    د نيـل در رو  آنهـا را چـه    آشـاميدني   آب هـاي   خداوند تمـام   آيت هفتم:
  را پـر از آب   ظرفي  هرگاه  .فرمود  خون  به  را در نظر آنها تبديل  همه ،از چاه ها  جوشيدني

پيـدا    وحشـت  .انـد  كـرده   را پر از خـون   ظرفي  گوئي  مي شد كه  بياشامند چنان تاند ردك
  اي نتوانستند قطره ،دقرار گرفتن  كامل  تشنگي  را كنار مي ريختند. در محاصره  و آب هكرد

، در حـالي كـه   خـود را بشـويند    و لبـاس   كنند و يا دسـت   استفاده  آشاميدني  از آب هاي
بالهـا و مصـيبت هـا      قـرار دارنـد و آن    كامـل   و آسايش  در آزادي  اسرائيل  بني  ديدند يم

هـا برهنـد   اگـر از بال   خود را تجديد كردنـد كـه    و باز عهد و پيمان .آنها نمي شود  متوجه
  عهـد خـود را شكسـتند و بـه      شد بـاز هـم    بال برطرف  و چون ،را آزاد گذارند  اسرائيل بني

  دادند.  خود ادامه  سلطه
  يد و بيضاء   :آيت هشتم
  فرعونيان  شدن  احمر و غرق  : عبور از دريايآيت نهم

  سـودي   بتال كرد ولـيكن م  آن را به   خداوند قبطيان  بودند كه  اي گانه نه  آياتاين معجزات  
  رسيدند.    شدند و به هالكت  آنها در دريا غرق  همه  نبخشيد تا عاقبت

  اف معجزات موسي و عدم ايمان مردمسؤال در اطر
كند   اندازه  تا اين  چطور مي شود بشريت  وجود آيد كهه ب  سواالتي  است  در اين جا ممكن

چطـور   ؟خـدا نيـاورد    به  ايمان  را ببيند و باز هم بالها  همه  اين  باشد كه  و كند ذهن  فهم
و  ،بالها پيدا مـي شـود    موسي  و درخواست  مي ديدند به نفرينبا اين كه   قبطيان  شد كه

 ،كنند  او استفاده  و خواهش  موسي  بالها از دعاي  شدن  برطرف  مي كند براي  آنها را ملزم
  او برطـرف   تقاضـاي   مي شود و بـه   شروع  موسي  بالها به تقاضاي  خود ديدند كه  به چشم
و   قلـب   بـه طبـع    مربوط  تنبه  عدم  آيا اين ؟نياوردند  نشدند و ايمان  چرا متنبه ،مي گردد

و كنـد    اساسـا كـودني    و يا ايـن كـه   ،آنها پيدا مي شود  ايمان  سر راه  كه  الهي است  مانع
  او و يـا قـدرت    خـدا و قـدرت    خود را در اطاعـت  نمي توانند  كه  است  اندازه  تا اين  فهمي

خـدا    قـدرت   درك  و يـا عـدم    ايمان  و يا اگر عدم ؟شوند  پيغمبر ببينند و به خدا پناهنده
را بـه خـدا     نمـي تواننـد حـوادث     ماننـد حيوانـات    باشد كهمي آنها   به كند فهمي  مربوط
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آنهـا    گنـاه   در ايـن صـورت    كـه   گفـت  آيا مي شـود   ،بياورند  كنند و به خدا ايمان  مربوط
   ؟بياورند  نمي توانند بفهمند و نمي توانند ايمان  كه  چيست
شـوند    بتوانند به خدا پناهنـده   در اثر آن  كه  ،ايماني  فهم  كه  است  اينباال   سواالت  جواب

خـدا    و قـدرت   عظمـت   و رويـت   الهـي   فرمـان   از ابـالغ   پس  پيدا مي شود كه  در صورتي
آنها تقاضا و   در دل  اين كه  شوند. به محض  به خدا پناهنده  خود را كنار گذاشته  خودرائي
او   بـه   ايمـان   مي دهد كه  آنها توفيق او پيدا شود خداوند به   دعوت  به خدا و قبول  تمنائي

  كـه   ميزانـي خـدا بـه     بـه   ايمان  پيدايش  وليكن .قرارگيرند  پيغمبران  بياورند و در اطاعت
  بسـيار مشـكل   ،كننـد   مبـارزه   زمـان   نهراسند و با فرعون  بتوانند از دنيا بگذرند و از مرگ

مي شود و انسان   خدا غالب  و محبت  بر ايمان  حيات  حب  مردم  جا در اكثريت  همه  .است
و   كشـش   خـدا پيـدا كننـد آن     به قبـول   نسبت  خود كششي  ها اگر در نهاد خود و درون

مي مانند.   طاغوت ها باقي  حاكميت  در دايره  مي شود و باز هم  حيات  حب  مغلوب  جاذبه
كننـد    ببينند و مصيبت ها را تحمل  ضربه  دايره  مي شود در آن  در تقدير خدا واجبپس 

  پيـدا كـرده    او غلبـه  به   خدا و ايمان  بر محبت  خود را كه  دنيائي  شايد حيات  تا جائي كه
شـود و    شكسته  به خدا بوده  شرك  مايه  بت هائي كه  است  زيرا الزم ؛بدهند  از دست  ستا

شـدن    شكسـته با  به خدا آزاد شوند شايد  و عالقه  محبت  برود و انسان ها در دايره  از بين
  و حـب   نفس  بزرگترين آنها حب  بت ها كه  خدا بردارند. اين  به سوي  بتوانند قدمي سدها
  طـاغوت هـا شكسـته     حاكميـت   در دايـره   آن هـم   ،و هالكـت   با مـرگ   فقط  است  تحيا
  شود.   مي

  معجـزات   خـدا و ديـدن    دعـوت   انسان ها با شنيدن  كه  بگوئيم  است  ممكن  حساب  با اين
در فلـب خـود احسـاس      حـق   بـه خـدا و قبـول     نسـبت   اي و عالقه  عشق  نخواهي  خواهي

  اسـت  حيـات    و حـب   نفـس   حب  مغلوب  و عالقه  عشق  آن  ظر اين كهاز ن  د وليكنكنن مي
شـود. بـه    خدا بگذرند پيـدا نمـي    خود در راه  بتوانند از خودي  به ميزاني كه  مبارزه  قدرت
  و شـايد آن  ،شـكند   طـاغوت هـا مـي     تيحاكم  خداوند بت ها را در دايره  مناسبت  همين

و   آنهـا نـافع    بـراي   آخـرت   اند در زنـدگي  ه خدا پيدا كردهب كه   اي و عالقه  محبت  كمترين
  و مقـام   جـاه   و حـب   نفس  حب  مغلوب  بر انساني كه  اي ضربه  خوب است  مفيد باشد. چه

  لـذا اگـر هـم    .آزاد گردد  نفس  حب  او در دايره و عالقه   ايمان  ،وارد شود و در نتيجه  است
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 ،باشـند   به خدا پيدا كـرده   اي عالقه  معجزات  و ديدن  يموس  دعوت  در اثر شنيدن  قبطيان
  در برابـر حـب    و محبـت   عالقـه   آن  وليكن ،مي باشد  و طبيعي  قهري  امري  عالقه  اينكه 

آنهـا متصـور باشـد در      براي  مي شود و اگر اميد نجاتي  واقع  محكوم  فرعون  و سلطه  نفس
  بـه ميـزان    ظهور باشد و الاقل  قابل  آخرت  در زندگيشايد  ؛ ظهور نيست  دنيا قابل  زندگي
  اسـت   و سـعادت   نجـات   مايـه   همـان   كـه  ،باشـد   شده  آنها روشن  نور اميد در دل  شمعي

د. از ايـن رو مقـدر   نباشـ   شـده   آخـرت   مبتال به عذاب هايباشد كه   هرچند بعد از مدتي
  شـوند و اگـر هـم     او هـالك   گرفتار سـلطه و   فرعون  به حكم  محكوم  اكثريت  آن  كه  است
خواهند   برداري بهره  از آن  آخرت  باشند در زندگي  به خدا داشته  اميد و ايمان  المثقال ةذر

  انتقـامي   انسـان هـا عـذاب     بعضي  براي  خود گاهي  در تقدير حكيمانه  كرد. خداوندمتعال
انسـان   ، شـايد در دل آن ر مقدر مي كندديگ  و حوادث  و زلزله  مانند سيل اي نابود كننده

آنها   به حال  اميد نافع  جرقه  و همان ،گردد  روشن  اميدي  جرقها عذاب ه  آن  مبتال به  هاي
 ،عـذاب هـا و مصـيبت هـا      نخـواهي   خـواهي   ايـن كـه    چـه  .خواهد بود  آخرت  در زندگي

  خواهد بود.    انسان  به حال  باشد نافع  معجزات  و از نوع  غير طبيعي  كه  مخصوصا آنگاه
كنـد و    خـدا را درك   موجوديت  بتواند واقعيت  معجزات  آن  با ديدن  خود فرعون  شايد هم
از تولـد    بـر او وجـود دارد. او پـيش     حـاكم   او و  قـدرت   مـا فـوق    اي قاهره  قدرت  بداند كه
  و ديد كه ،پيدا نشود  سائيمو  تاكرد   را ذبح  اسرائيل از بني  كودك  آن همه  موسي  حضرت
بـه    الهـي   و سياسـت  .شـد   او تربيت  زانوي  خود او روي  به دست  پيدا شد و عاقبت  موسي
و  .بكشـاند   او را بـه هالكـت    تراشيد تا او را و سـلطنت   او دشمني  براي  خود فرعون  دست
  مـداين   به سـوي   فرعون  و سلطه  و ناتواني  در اثر ضعف  موسي  آن  كرد كه  مشاهده  فرعون

تـا آن   ،پيدا كـرد   او تا حد صفر و زيرصفر تنزل  مادي  زندگي  فرار وضع  فرار كرد و در آن
خـود    قـاهره   قدرت  خدا به  وليكن ،نمود  استفاده  بيابان  از علف هاي  سد جوع  براي  جا كه

  كه  محكوميتي  با سابقه  رتبهدو م  داد كه  و قدرت  توانائي  و ناتوان  ضعيف  موساي  به همان
  او هر چند بسيار كـودن   و امثال  كند. فرعون  برگردد و با او مبارزه  فرعون  به سوي  داشت
بـر آنهـا و     حـاكم   نيروئـي كـه   به   معجزات  اين ة از مشاهد  نخواهي  خواهي ،باشند  و نادان
  درونـي   آگاهي  نتوانند آن  د كههر چن ،پيدا مي كنند  آگاهي  است  طبيعت  بر جهان  حاكم

  را ظاهر سازند. 
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و   اسـت   او برگشـته   به سوي  عادات  و خارق  معجزات  همراه  موسي  آن مي بيند كه   فرعون
  مشـاهده  يديگـر   معجـزات  ، دعـوت   آن  و به دنبال ،به خدا و توحيد مي كند  او را دعوت

بـه     ،شـده   واقـع   موسـي   در اختيـار حضـرت    طبيعت  و نيروهاي  كائنات  گوئي كند كه  مي
  فرعـون   نخـواهي   مـي شـود. خـواهي     او برطـرف  اراده   او بالها ظاهر مي گردد و به  فرمان
  و مسـلط   بر او غالب  نفس  و حب  جاه  حب  مي كند وليكن  واقعيت ها را درك  اين  تمامي
آن را جهاد (ص) خدا   رسول  كه  بسيار مشكل  كاري است  نفس  از اسارت  رها شدن  است.

  او شكسـته   نفـر امثـال    و هزاران  بر فرعون  حاكم  بزرگ  بت  اين  بايستي  است.  اكبر ناميده
و توحيـد و اميـد بـه      ايمـان   بتواننـد در خـط    حاكميـت   از اين  از آزادي  شايد پس ،شود

گيرد به  عذاب ها قرار مي  صرهدر محا  فرعون  بردارند. لذا در هر جا كه  قدم  خداوند متعال
از پروردگـار خـود بخواهـد بـال را      مي كنـد كـه     مي شود و از او خواهش پناهنده   موسي
  نيرومند و قدرتمنـد اسـت    نفس  هواي  بال باز هم  شدن  بعد از برطرف  كند وليكن  برطرف

بـه    عاقبـت  .يـرد قرار گ  موسي  به زير آيد و در حاكميت  قدرت  از كرسي  كه  حاضر نيست
  موسي  برب  امنت"است مي گويد:   شدن  غرق  به  مشرف  مي شود و وقتي كه  دريا كشيده

به كفر خود   آزاد شود باز هم  زيرا اگر هم ،ندارد  او سودي  دنياي  براي  ايمان  كه " و هارون
آثـار   اين همه   ز ديدنا  پس  و فرعونيان  فرعونآيا   كه  نيست  و حاال معلوم ؛مي دهد  ادامه
از دار دنيـا    كفر و كودني  اند يا در همان به خدا پيدا كرده  اميد و آرزوئي ، و عظمت  قدرت
  .؟!اند رفته

  يا شكافي حضرت موسي و عبور از آندر
  بنـي   و عبور دادن  موسي  حضرت  دريا شكافي  تاريخ  ةسابق  بيو   عجيب  معجزات  از جمله
  اسـت   توجـه   در اين جا قابـل   كه  . مطلبي است  فرعون  شدن  غرق  آن  دنبالو به  ، اسرائيل

احمـر بـه     آيـا آنهـا از دريـاي     و ديگر اين كه  در تفسير و تاويل  دريا شكافي  كيفيت  يكي
  دارد كه  جا شهرت اند. همه گذشته  نيل  از درياي  اند و يا اين كه عبور كرده  فلسطين  سوي
شـهرت    اين  وليكن  است  شده  غرق  در رود نيل  هم  و فرعون  عبور كرده  نيل از رود  موسي

را تعبير مي كنـد    دريا شكافي  اين  طوري  قرآن  آيات  .است  مخالف  قرآن  ها با ظواهر آيات
زيـرا اوال خبـر     نيسـت   رود نيـل   بـه   انطبـاق   احمر مي شود و قابـل   بر درياي  منطبق  كه
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  بـراي   هـم   داد و فرعونيـان   حركـت   شرق  به سوي  خود را از قاهره  قوم  وسيم  دهد كه مي
قـرار    قـاهره   در شـرق   كـه   دريـائي   انـد و ايـن   رهسپار شـده   شرق  به طرف  موسي  تعقيب

باشـد و از    در قاهره  از آن  اي و يا شاخه  نيل  و اگر هم  رود نيل  نه  گيرد بحر احمر است مي
  نمي كند كه  معنا تطبيق  و بر اين ، قاهره  به  و يا متصل  در قاهره  رودي استبگذرد   قاهره
رود بـر روي    اين كـه   به اضافه .باشد  رهسپار شده  شرق  به طرف  عبور از نيل  براي  موسي

  است  وجود داشته  يا پل هائي  گذرگاه  نخواهي  خواهي  قرار گرفته  قاهره  در اطراف  كه  نيل
ه او ب  و تعقيب  موسي  خروج  بين  و عالوه .اند داشته  آن  به  احتياجبراي عبور خود   مردم  كه

بـه    بـا رسـيدن    مطابقـت   مدت  اين  طول  كه  ،است  كشيده  طول  چند روزي  فرعون  وسيله
  ندارد.باشد  مي  به قاهره  متصل  كه  كنار رود نيل

خود را ابتدا   نشود قوم او آگاه   از نيت  فرعون كه   ، طوريعجيب  تاكتيك  با يك(ع)   موسي
  ابتداء به قـوم   مي شود كه  گفته  .است كرده   از شهر خارج  معيني  و در ساعت  نموده  آماده

  قبطـي   و يا ارباب  قبطي  همسايه  از آنها به خانه  هركدام  كه  و مرد دستور داده  خود از زن
طـال و جـواهر از     زيادي  مبلغ  وسيله  اين هب .بگيرند  را به عاريهآنها   طال آالت ،خود بروند

 .انـد  شـده   از مصر خـارج   صبح  به  و يا نزديك  شبي  اند و فردا نيمه گرفته  به عاريه  قبطيان
  را بـه تعقيـب    اند در حدود هفتصد هزار قبطي و گفته  ،نموده  را بسيج  قبطيان هم  فرعون

طالها و   گرفتن  بيشتر براي   قبطيان  كه  است  بوده  چنين  شايد هم  .تاس داده   آنها حركت
  چنـين   يـك   كـردن   انـد. آمـاده   كـرده   او حركـت   و قـوم   موسـي   خود به تعقيب  جواهرات
روز   دو سـه   مـي كشـد و در ايـن     طول  روزي  دو سه  الاقل  اسرائيل بني  قيبعو ت  جمعيتي
  سينا حركت  و صحراي  فلسطين  و به سوي  قاهره  شرق  به طرف   اسرائيل با بنيكه   موسي
آنهـا  بـه تعقيـب     هـم   قبطيان  فاصله  در اين . است  احمر رسيده  به كنار درياي قهرا  كرده

 كـه  در اين جـا   .اند دريا و صحرا قرار گرفته  بينبني اسرائيل   و در نتيجه برخاسته  تعقيب
  هجـوم   موسـي   بـه  ،عبـور از دريـا    قدرت  اند و نه  را داشته  يانبا فرعون  جنگيدن  قدرت  نه

مـا يـا     اكنـون  . كردي  مبارزه  و با فرعونيان  انداختياي   مهلكهچنين تو ما را به   بردند كه
خود دستور داد   به قوم  . موسي شويم  آنها كشته  دسته يا ب  شويم  در دريا غرقيا   بايستي

  مـي كنـد تـا غـرق      شما محكم  خداوند آب را زير پاي ،كنيد  ا حركتدري  شما از روي  كه
او داشـتند    بـه   ايمـان   كه  موسي  حضرت  دو نفر از ياران  دستور يكي  اين  در مقابل .نشويد
بودند نتوانستند   االيمان  ضعيف  كه  اكثريت  كردند وليكن  حركت  آب  كردند و روي  تجربه
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  آنها درست  براي  دريائي  راه  لذا مقدر شد كه .ند و به اجراء بگذارندكن  دستور را قبول  اين
امـا از    .از دريا باز شـد   و خياباني  رفت  آب ها عقب  و تعالي  خداوند تبارك  شود. به فرمان

ورود   داشـتند مـانع    رقابـت   بودند و با يكديگر به شـدت  فرقه   دوازده  اسرائيل بني آنجا كه
خواسـتند اگـر كسـي غـرق     مي و    دترسيدناز اين جهت كه مي يا ، ندشديا به دريكديگر 
مقرر   در نتيجه يكديگر را عقب مي زدند. افتخار  كسب  و يا براي  ة آنها نباشدطايفشود از 
عبـور از    براي  خيابان  دوازده .باز شود  خياباناز آن دوازده سبط، يك   هر سبطي  شد براي

  .   قرار گرفت  روي هم  كوهي  خيابان ها همچون  وسطآب ها و دريا باز شد 
  كـه   اسـت   شـريفه   آيـه   انـد همـين   احمر عبور كـرده   آنها از درياي  ديگر بر اين كه  دليلي

تعبير مي كند و مي فرمايـد:  را به كوهي عظيم يكديگر   روي  متراكم  آب هاي خداوند آن 
  بسيار بزرگ  آب ها مانند كوهي  از آن  هر قسمتي  عنيي  1"العظيم ودالطّكَ  رقٍف  كلُ  كانَفَ"

دريـا حـدود صـد متـر       عمق  الاقل  مي كند كه  تعبير داللت  اين . يكديگر قرار گرفت  روي
ـ    الاقل  آبي  كوه هاي  ارتفاع و  بوده   عمقـي   چنـين   يـك  ه اسـت، و دوصد متر و يا بيشـتر ب

از آنهـا   . از رود نيـل   انـد نـه   احمر عبور كرده  دريايآنها از   پس .ندارد  با رود نيل  مطابقت
دو   بـه   احمر كه درياي   انتهاي ،ندردك  حركت  كه  سينا و فلسطين  صحراي  سوي  به  قاهره
و آن را   وجـود آمـد  ه سوئز ب  سوئز و كانال  ةرعو بعدها در آن جا تُ( مي شود  تقسيم  شاخه

بود. بني اسرائيل   آنها قرار گرفته از دريا سر راه   شاخه  ناي  ) كرد  وصل  مديترانه  به درياي
  .شدند  غرق  درآن  و فرعونيانگذشتند 

  ي دريا روي هم به وسيلة روح مجردكيفيت قرار گرفتن آب ها
  ايـن   آنهـا مسـلما بـه     النياز س  يكديگر و جلوگيري  آب ها روي  قرار گرفتن  و اما كيفيت

ـ   دريائي  خيابان  يخي  كوه هاي  اين  بزند و بين  آب ها يخ  كه  است  نبوده  كيفيت وجـود  ه ب
آب ها   ضبط  كيفيت  . شناخت است  معجزه  شرايط  آب ها در آن  زدن  يخ  هر چند كه ؛آيد

  آشنائي  انسان  دارد بر اين كه  توقف ، از سيالن  يكديگر و جلوگيري  آنها روي  و قرارگرفتن
مي شوند پيدا كنـد.    و جذب  يكديگر جلب هب  مواد عالم  تمام  روح  با آن  كه ،مجرد  به روح

مجـرد در اختيـار     روح  از آن  اي نشـانه ديگر با يك  مواد عالم  ارتباط  با توضيح  مي توانيمما 
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  حاكميت  بر ماديات  مجردات  تا بدانند چگونه  قرار دهيم  و مباحث  مطالب  اين خوانندگان 
  مهار مي شود.    مجردات  وسيلهه ب  اد عالمدارد و مو
  كـه   و كيفيتي  به هر صورت  و مواد عالم  ذرات  را مي دانيد و آگاهيد كه  حقيقت  شما اين

ماننـد    سسـت   و يـا اجسـامي    و فلـزات   مانند آهن  سخت  اجسامي  به صورت  هستند خواه
  و مواد تشـكيل   ذرات  هستند كه  يبه كيفيت  اجسام  اين  تمامي ،خاك ها و آب ها و هواها

  و جـذب   جلـب   يكديگر را مهار نمـوده   حال  دارند و در عين  آنها از يكديگر فاصله  دهنده
در آب كـه  مـواد     ؛ديـ آب ها و هواهـا را در نظـر بگير    ةدهند  مثال مواد تشكيل .مي كنند
  مختلـف   گازهـاي   هوا كـه  است و يا  و ئيدروژن  از اكسيژن  خود تركيبي  داخلي  ساختمان

  و هـوا از يكـديگر فاصـله     آب  دهنده  و مواد تشكيل  ذرات  اين ؛اند كنار يكديگر قرار گرفته
بيشـتر باشـد اشـتداد و      اتصـال ايـن    باشـند.هرچه   به يكديگر متصل  اگر ذراتزيرا  .دارند

  و چـون  ،نمي ماند  باقي  اي فاصله  دهنده  مواد تشكيل  آنها زيادتر مي شود و بين  استحكام
را   توانيـد چـوبي   مثال مـي  .را به خود نمي دهد  ورود و عبور جسمي  ةنباشد اجاز  اي فاصله

و يـا    سـنگي   را بـه داخـل    يا ميلـه   چوب  نمي توانيد آن  وارد آب ها و هواها كنيد وليكن
انـد.   شـده   تشـكيل   هجسمند و از ماد  و هوا هر سه  و آب  سنگ  با اين كه ،فرو ببريد  آهني

  سـنگ هـا اجـازه      عبور مي دهند وليكن  اجازه  آهني  ةآب ها و هواها به ميل دليل اين كه
و   سـنگ هـا متـراكم    ةدهنـد   مواد تشكيل  كه  است  اين  دليلشچيست؟ عبور نمي دهند 

  لمـواد تشـكي    فاصـله   است ولـيكن   آنها بسيار كم  بين  به يكديگر هستند و فاصله  متصل
مـي شـوند و     ديگـر داخـل    اجسـام   ،فاصله  در آن  و و هوا از يكديگر زياد است  آب  دهنده

  تشكيل  ازهايچرا با اين كه گ  از شما مي پرسيمو باز پيدا نمي شود.   محسوس  مزاحمتي
  و جذب  اند و يكديگر را جلب به يكديگر چسبيده دارند  آب و هوا از يكديگر فاصله ةدهند

در عـين  گازهـا    آن  دهنـده   و مواد تشـكيل   هوائي  گازهايچه چيز باعث شده  ؟دمي كنن
. ؟كنند مي دارند و بر يكديگر فشار وارد مي  از يكديگر جدا هستند يكديگر را نگهحال كه 

مي خـورد    تكان  سر اطاق  آن  وارد مي كنيد و هواي  فشاري  اطاق  اين طرف  هواي بهشما 
  خالء مـادي   فاصله  و در اين  است  فاصله  هوائي  گازهاي  بين  با اين كهمي شود   و يا خارج

و هوا بر يكديگر فشار وارد مي كنند و يـا    آب  ذرات  خالء مادي  از اين  وجود دارد. چگونه
   ؟مي دارند  كنار خود نگه  هرچند بسيار كم  اي يكديگر را در فاصله
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وجود دارد   مادي خالء  هوا و آب  دهنده  مواد تشكيل  بين  كه  است  اين  است  مسلم  آن چه
خـالء    نقـيض   ، تـراكم   وجود مـي آيـد و مـالء بـه معنـاي     ه ب مالءخالء نباشد   زيرا اگراين

  و محكـم   بسـيار سـخت    پيدا كنـد جسـمي    تراكم  مواد و ذرات  و در صورتي كه .باشد مي
  تشـكيل   دو مـاده   بين  پس .خود نمي دهد  به داخل  عبور و ورود چيزي  اجازه  شود كه مي

  تشـكيل   ةدو مـاد   بـين   يعني  ديگر خالء است  سست  و اجسام  و هوا و يا خاك  آب  دهنده
    .وجود ندارد  ديگري  ماده  هوا يا آب  دهنده

.  هسـت   و پروتـون   الكتـرون   بـه نـام    دو مـاده   اتـم   ةهست  داخل ،ها  شكاف  يا به تعبير اتم
مي چرخـد را    كنار آن  كه  اي و ماده  ،پروتون  داده  را تشكيل  اتم  مركزي  ةهست  كه  اي ماده

دهنـد    تشكيلرا واحد   باشند و يك  به يكديگر متصل  دو ماده  اگر اين .نامند  مي  الكترون
از آنهـا   يكـي   ، كنيم  نام گذاري  را الكترون  و ديگري  از آنها را پروتون  يكي  ندارد كه  دليل

پروتـون هـا    ، بـا آن   كـه   نيروئي اسـت   چه  بچرخد. آن  به دورآن  باشد كه  ديگري  مجذوب
  شما مـي گوئيـد نيـروي    ؟مي دارند  د و كنار خود نگهنالكترون ها را دور خود مي چرخان

  در ايـن جـا از شـما سـوال      ولـيكن   را مـي گـوئيم    همين  و ما هم ، يا بار الكتريكي  جاذبه
  مـاده   از نوع  دارد؟ آيا جنسيتي  جنسيتي  و چه  خود چيست  نيرو در ذات  آن  كه  نيمك مي

  زيـرا مـواد عـالم    ،پيدا نشـود   خالء مادي  دو ماده  بين  است  الزم  صورت  در اين  كه  ؟است
  مـاده   سـواي   نيـرو چيـزي    جنسيت  و يا اين كه ؛بيشتر نيستند  حقيقت  و يك  جنس  يك

از  مـا مـي گـوئيم     ،وجـود نـدارد    و چيزي  است  مطلق  عدم  دو ماده  ر بگوئيد بيناگ  است.
  يكديگر تاثير بگذارنـد و يكـي    روي  دو جسم و  دو ماده  كه  است  ممتنع  مطلق  مسير عدم

ـ    تأثير و تأثر در آن  قابليت  است  عدم ،مانند خود  كند. عدم  را جذب  ديگري   وسـيله ه يـا ب
 ،ديگـر   جسـم هر آب و هوا و يا   ةدهند  مواد تشكيل  در آن جا بين  پس  .نيست  ممكن  آن
و مـواد    اجسـام   و ارتبـاط   استمسـاك   ةماي  جسم  آن  وجود دارد كه  غير مادي  جنس  يك
و شما   است  و مواد عالم  ذرات  بين  رابط  كهرا چيزي   . ما همان است  به يكديگر شده  عالم

از   كـه  نيسـت    و نيـرو ممكـن    روح  . ايـن  مي ناميم  "روح"مي ناميد، نيروا يا ديگران آن ر
آنهـا از    پيدا مي كنند و خالء بين  و تراكم  با يكديگر تزاحم  باشد زيرا ماديات  ماده  جنس
  از نـوع   قرار گرفتـه   و كرات  ذرات  بين  در فواصل  و يا نيروئي كه  روح  مي رود. همين  بين

  .   ستا  مجردات
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يكـديگر    آنهـا را بـه   ،دارنـد   حاكميـت   بر ماده  هستند كه  غير مادي  اجناس  يك  مجردات
ـ   و تـراكم   آنها تزاحم  و يا از يكديگر دور مي كنند و بين  نزديك بـا   .وجـود مـي آورنـد   ه ب
  كـه   و صـورتي   را در هـر وضـعي    مـواد عـالم    بتـوانيم   اسـت   مجرد ممكن  نيروهاي  همين
  .  قرار دهيم  مبخواهي
  بـين   يا بـزرگ   كوچك  خاليي  اين كه  سيال اند و به محض آب ها طبيعتا  كه  بينيم ما مي

آب ها   وسيله  خالء را پر مي كنند. خداوند به چه  آن  وجود آيد فوريه ب  از آب  دو قسمت
از دريـا    قسـمت  دو  قرار داد و بـين   مرتفع  و يا ديواري  بزرگ  يكديگر مانند كوهي  را روي

  بـاز ماندنـد و نتوانسـتند آن     آب ها از سـيالن   وجود آورد كهه ب  خالء عظيمي  چنان  يك
را   مـايع   آب هـاي   خداوند با آن  كه  و يا سببي  اعجاز يا وسيله  اين  خالء را پر كنند. عامل

مجـرد    نيـروي مجرد و يا   روح  بخورد همان  خود تكان  مهار مي كند و نمي گذارد از جاي
و نمي گذارد   است  داشته  نگه  و يا هوا را در حد معيني  آب  ملكول هاي  هم  االن  كه  است

  نيسـتند بـه وسـيله     مـاده   از جنس كه   مجردات  يكديگر بريزند. اين  شوند و روي  متراكم
و روح   مجـردات در نيروهـا و    توانيم  ما انسان ها نمي  باشند يعني  نمي  تصرف  قابل  انسان

  خداونـد متعـال    مخصوص  قدرت  اين  .پيدا كنيم  بر ماده  حاكميت  و با آن  كنيم  ها تصرف
بخواهد آنهـا را    كه  دارد و به هر كيفيتي  بر طبيعت  حاكميت  او از ماوراء طبيعت  كه  است

  تغيير مي دهد . 
ه ب  و حركت  جاذبه  در ماده  مجرد كه  نيروهاي  همان  وسيلهه ب  خداوند متعال  اراده  به  پس

  و در عـين   عظـيم   سدي  نيروها همچون  مهار شد و اين  مانند كوه  آب ها ،دوروجود مي آ
  را پر نكند. با همين  دريايي  خيابان  نشود و آن  جاري  كه  جلو آب ها را گرفت  يئنامر  حال

  خود مهار شده  در جاي  هر يك  آفرينش  و عوالم  كرات  تمامي  اآلن  كه  مجرد است  نيروي
  مي كند.    حركت  الهي  هندسه  و بر طبق

  و نور، عامل ارتباط بين موجودات نيروي مجرد از جنس روح
كـرات    مـي فرمايـد: ايـن    ) (ع  هشتم  امام "هاونَرَتَ دمع غيرِبِ  السموات  عفَر":  در تفسير آيه

شـما    خود ساقط نمي شود وليكن  از جاي  كه  است  گرفته ارقر  يو ستون  پايه  روي  آسمان 
يـا    وسـيله   بـدون   را در آسمان  سنگي  ما نمي توانيم  بينيد. همانطور كه  ها را نمي پايه  آن
  در جـاي   وسـيله   بـدون   هم  و خورشيد و ستارگان  مانند ماه  آسمان  كرات  داريم  نگه  پايه
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مجرد آنها را مهار مـي كنـد و     مي شوند. خداوند با نيروهاي  دهپراكن  خود نمي مانند بلكه
  آنهـا را در مـدار خـود گـردش      مگر به ميزاني كه ،مي دارد  خود  نگه  را در جاي  هركدام

 يعنـي  1"...تـزوال   ان  و االرض السـموات   مسكي  اهللا  انّ"ديگر مي فرمايد:   دهد. لذا در آيه
  شـوند كسـي    نشود و اگر زايـل   زائل  مي دارد كه  خود نگه  رجايرا د  آسمان خداوند كرات 

  كند.    بجز خدا نمي تواند آنها را حفظ
مجـرد در وجـود مـا      نيروهاي  ة. نمون مجرد است  نيروهاي  همان  وسيلهه ب  كرات  نگهداري

بـاال و   خـود را   و دسـت   مي دهـيم   خود را حركت  تن  اعضاي  ،با آن  ما مي باشد كه  ةاراد
  مـي بـريم    خود را باال و پـائين   دست  با آن  كه  اراده  نيرو به نام  . اگر همين مي بريم  پائين

  خـود متوقـف    را در جـاي   هـر متحركـي    بهتر و بيشتر در اختيار ما قرار گيرد مي توانيم
  .  كنيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
= ان اهللا يمسك السماوات و االرض ان تزوال و لئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما 41فاطر،   ١

  غفورا.
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  بخش هشتم

  رداني قوم موسي(ع) در بيابان تيهداستان سرگ
  سـرگرداني   ذكـر مـي كنـد داسـتان      موسـي   رةبـا تعـالي در  خداونـد    آياتي كـه   جمله از

.  اسـت   عمالقـه   بـا فلسـطينيان    آنهـا از جنـگ    سينا و خود داري  در صحراي  اسرائيل بني
آنها  را از  فلسطين  بجنگد و سرزمين  با عمالقه  كه  داشت  خداوند ماموريت  از جانب  موسي

  بـود. ملكيـت    و آباد شـده   تصرف  خليل  ابراهيم وسيله ه ب  بود كه  سرزميني  بگيرد زيرا آن
  از طريق  ، بني اسرائيلخليل  بعد از ابراهيم  كه  ،داشت  تعلق  خليل  به ابراهيم  سرزمين  آن

كه (عليهمـا السـالم)   و موسـي   يعقـوب   حضـرت   بين  مي شوند. در فاصله  آن  مالك  وراثت
بودنـد بنـي     مصـر شـده    سـاكن در ايـن مـدت     اسرائيل و بني  ،است سال  حدود چهار صد 
 ، غاصبانه  تصرف  براين بودند. عالوه  كرده   تصرف  سرزمين ها را غاصبانه  آن  كم كم  عماليق 

  الهـي   به خدا. از نظر قضاوت  و ايمان  دين  اهل  اسرائيل بودند و بني  كافر و مشرك  عمالقه
  ايمـان   اهـل   كه ،اند كرده  تصرف  كفار غاصبانهو   است ايمان  اهل   ها ملك سرزمين  تمامي

  اسـت   آفريـده   زمين  خدا در كره  كهرا   نعمت هائي  دارند تمامي  پيدا كنند حق  اگر قدرت
خداونـد مـي فرمايـد:      كـه   اعراف  ةورسدر   اي است آيه  كنند. دليلش  كفار خارج  از تصرف

  آمنـوا فـي    للـذين   هـي   قـل   زقالرِ  نم ِ باتيوالطّ  هعبادل   خرجاَ  التي  اهللا  ةَزين  محرّ  نم  لقُ"
دنيا   زندگي  خدا را در اين  نعمت هاي  كسي  چه  يعني 1 "...القيامه  يوم ةًالدنيا خالص ةالحيو
  خلـق   مـومنين   سرزمين ها و نعمت ها براي  اين  همه  ؟است  كرده  خدا حرام  بندگان  براي
  در اختيار آنها قرار مي گيرد.   خالص  روز قيامت  كه  شده

  مـومنين   نعمت ها و روزي ها و سـرزمين هـا مـال     تمامي خداوند مي فرمايد  آيه  در اين
  در اختيار آنها قرار مي گيرد.   و عاقبت  است

  ناتواني قوم موسي در اثر بردگيضعف و 
  سرزمينفلسطين   عالوهب .كافر بودند  هقبودند و عمال  ايمان  اهل  اسرائيل روزگار بني  در آن
  براسـاس   كـه   اسرائيل بني  وليكن .بگيرند  هقداشتند آن را از عمال  حقو بود   خليل  ابراهيم
  بودند آمـادگي   شده  نفس  و گرفتار ضعف هبه سر برد  فرعون ها مدت ها در بردگي  سلطه

                                                 
  32عراف، ا  1
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چيـز را نقـد و     همـه   موسـي   انتظار داشتند كـه   شتند. آنها اين چنينندارا   رزم با عمالقه
  درسـت   كارها تا امروز با معجـزه   همه  در اختيار آنها بگذارد. مي گفتند همانطوركه  آماده
اگر با  نبود كه   و معلوم .شود  فتح  با معجزههم شهرها   اين  ،ايم نكرده  و ما كاري  است  شده

را   زندگي  مصالح  و توليد  و كشاورزي  سازي  خانه  قدرت  الاقلآنها شد آيا مي   فتح  معجزه
آنهـا    در دهـان  لقمـة آمـاده    موسـي   حضـرت   بودند كه  در انتظار اين  داشتند و يا باز هم

و   حيـران   بيابـان   در آن  مـدتي   خداوند مقـدر شـد كـه     بگذارد و آنها ببلعند. لذا از جانب
باشند تـا    يآزاد و شجاع  ، نسل دوم  شود و نسل  آنها تقويت  آزادي  تا روحبمانند   سرگردان

  آن كننـد. در   خود را تهيه  زندگي  وسائل  و كار و كوشش  و مبارزه  جنگ  بتوانند از طريق
بـه    آنهـا هـم    و غـذاي   آب  بودند مقـرر شـد كـه     توليد و كشاورزي  فاقد وسائلكه   بيابان

  كار و توليد در آنها پيدا شود.    قدرت  اختيار آنها قرار گيرد تا روزي كه در  معجزه  كيفيت
بـود و آنهـا     زراعتـي   و زمـين   و كشاورزي  آب  از قبيل  طبيعي  فاقد منابع  كه  بيابان  آندر 

بـه    كـه بودنـد    و ضـعيفي   كوچـك   هاي مانند بچه ،نداشتند  سازي خانه  و يا معرفت  قدرت
بـاالتر از  . پدر و مـادر هسـتند    داد مي زنند و در انتظار پذيرائي  سنگيگر  احساس  محض

ديگر مي افتد آنها نيز از   هاي بچهاسباب بازي   به  چشمشان  وقتي  كهي مانند كودكان  ،اين
بـه    چشمشـان   كـه   هـم   اسـرائيل   بنـي  ،مي خواهند  بازي  و اسباب  پدر و مادر خود بازي

هـر كـدام از   بـه   كردند   خواهش  ند از موسييدمي پرست  بتي  كدامهركه افتاد  انيروستائي
  چـه   بـه  ي راو نـاتوان   ضعيف  اقوام  چنين  بدهد آن را ببوسند و بپرستند. يك  بتي آنها هم
  آب  مانند كودكان  ساله  تا شصت پانزده   انسان هاي د؟ آيا مي شود به كر  ادارهبايد   كيفيت

  وادار كرد؟   نها را به كار و كوششآ  و غذا داد و نتوان
  پنجـاه  ؛بودند  كيفيت  به همين  از نظر روحي  فرعونيان  از سلطه  بعد از خروج  اسرائيل بني

اگر پـدر و    كه  ،ساالن  و كم كودكان   و توان  در عقل  وليكن  ،ساله  چهل  سي  و ساله  شصت
  نقـد و آمـاده    هاي  لقمه  بايستي !مي شوند  مي كنند و ناراحت  آنها را كار بزنند گريه مادر

كـار    اند و قدرت كرده  عادت  بردگي  به  كه  زيرا حقيقتا انسان هائي .در اختيار آنها بگذارند
و   برسـد بـه جنـگ     كار و توليد ندارنـد چـه    هرگز روحيه  است  شده  و توليد از آنها سلب

  جهاد.  
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  آب و غذاي قوم موسي در بيابان
  كرد. ابـر سـايبان    آنها فراهم  براي  معجزه  نوع  آنها را با سه  د مصرفياموتعالي وند لذا خدا

و   آشـاميدني   كنـد. آب   فرسا حفـظ   طاقت  و يا سرماي  آفتاب  آنها بود تا آنها را از حرارت
  بـه  و  بـه كـوه هـا نداشـت      اتصال  مي شد كه  جاري  آنها بطور اعجاز از سنگي  شستشوي

  كـه   بـه جـائي    از جـائي   نبود. لـذا موسـي  هم كوه ها   ها در دامن چشمه  جوشش  كيفيت
نـام    غـذا بـه    آنها دو نوع  مي داد. و غذاي  خود حركت  را همراه  سنگ  مي كرد آن  حركت
  داشـته   اي نمونـه   كه  است  نبوده يزمين  غذاهاي  ظاهرا از نوع  بود كه  "لويو س  ،نم"  هاي

  بـراي   آمـاده   كـوه   و دامن  از بيابان  اي و هر روز در گوشه ؛شود  نام ها ناميده  آن  باشد و به
  و بنـي   ،يافتـه   نتكـو   زمـين   روي ، از زمـين   روئيدن  بدون  حبوبات  آن  . است  بوده  مصرف
  آوري  خـود جمـع    روزي  شـبانه   و مرد مامور بودند به مقدار قـوت   از زن  هركدام  اسرائيل

  كيلو بيشتر جمـع   كنند از يك  به كارمي برند تا بيشتر جمع  زياد حرص  كه ند. كساني كن
  سـاعت   يـا ربـع    دو سـاعت   و يكـي  هبه كار برد  كمتر حرص  كه  هم  نمي كردند و كساني

  خـدا بـه    مي كردند و مي دانستند كـه   آوري كيلو جمع  يك ، همانكار نمي كردند بيشتر
  زمـان   خود و يا در آينده  در زمان غذاها ظاهرا  كنند. آن  هد بيشتر جمعنمي د  آنها اجازه

  بماند.   تا به يادگار باقي  است  نداشته  اي و درخت ها نمونه  از مسير نباتات
  شـده   اداره  شكل  آنها با اين  زندگي  بوده  سال  چهل  به تعبير قرآن  كه  مدتي  حساب  با اين
به كار   و اشتغال  مي كرده  آنها زندگي  در حاشيه  كه  با اقوامي  كم  كم  مدت  در اين 1. است

نـد و  ه اپيـدا كـرد    آنهـا آگـاهي    زنـدگي   و به كيفيت هاند محشور شد  داشته  و كشاورزي
  اسـرائيل  بنـي   از طرفي. كرد  زندگي  استقالل  مي شود خود كفا و به  چگونه  اند كه آموخته

 .پيدا كننـد   ديگر اختالط  با اقوام  داشتند از اين كه  خود وحشت  و ملي  اعتقاد ديني  روي
  همـين   بـود. روي   حرام  اسرائيل از غير بني  گرفتن  و يا زن  اسرائيل غير بني   اآنها ب  ازدواج
كشـيد    آنها در بيابان ها طـول   سرگرداني  مدت ، ازحشر و اختالط  و خودداري  قانوني  منع
كردنـد    مشاهدهوقتي  .ندردپيدا ك  قوي  جديد روحيه  ند و نسلفتر  عفا از بينضكم كم تا 

توليد كرده   متنوع  غذاهاي ؛ كشاورزي بهتر و عالي تر است  ديگر از طريق  اقوام  زندگيكه 
  و ماه  سالهمة   ما نمي توانيم  كردند كه  تاختند و اعتراض  موسي  و مي خورند به حضرت

                                                 
  = قال فانها محرمة عليهم اربعين سنه يتيهون في االرض فال تأس علي القوم الفاسقين.26مائده،   1
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و   از نباتات  خود بخواه  از خداي . كنيم  زندگي  يكجور و يكنواخت  غذاياين   ابروز   و شبانه
و پيـاز و خيـار و     مـا سـير و عـدس     بـراي   و روئيـدن   كاشتن  به شكل  زمين  زراعت هاي

  خـود بخـواه    نگفتند از خداي  اين كه  ديگر بروياند و در اختيار ما بگذارد. عجيب  چيزهاي
پروردگـار    تقاضـا كردنـد كـه    ، و بخـوريم   در اختيار ما بگذارد تا بكـاريم   كشاورزي  وسايل
  علـي  صبرَنَ  نلَ"!! گفتند: آنها بكارد و بروياند و بپزد و در اختيار آنها قرار دهد  براي  موسي
ها و و عدسها ائها و فومثّها و ققلب  نم ُ االرض ُ نبتا تُلنا مم  خرجي  كلنا رب  فادع واحد  طعامٍ

بص1"...هال  
  چنين ما يك   خود بگو براي  خداي  گفتند به  موسي  به  بودند كه  معرفت  و بي  ادب  اوال بي

  موسي  كه  است  نوكر و يا كارگر موسي  موسي  مي كردند خداي  كند. گمان  روزي ها تهيه
مـي كردنـد     يـد. خيـال  نما  روزي ها تهيـه   چنين به كارگر خود دستور دهد يك   بايستي
  نازل  و سلوي  دريا را بشكافد و منّ ،به نوكر خود دستور مي دهد عصا را اژدها كند  موسي

خود   روزي  كهرا نعمت   چرا شكر اين  كرد كه  منظور خداوند آنها را مالمت  كند. به همين
و يـا چـرا   وردند، به جا نياآنها مي شود   حال  خدا شامل  خدا مي گيرند و لطف  را از دست

  را مربي  خود و موسي  خدا را رب ،بگذارند  احترام  به خدا و موسي  پيدا نكردند كه  معرفت
 .كنـد   و چنـان   خود بگو چنين  خدايبه مي گفتند   به موسي  ادبي  بي  و با ،خود بشناسند

  غذاي  و به  ذاشتهبهتر را كنار گ  چرا غذاي  كه  آنها ايراد گرفت منظور خداوند بر  به همين
  غـذاي   سـنگ   از دل  آب  و جوشش  و سلوي  من  آن  يعني !؟اند شده  تر و بدتر راضي  پست
    .بدتر  غذايتقاضا مي كنند   سير و پياز و عدس ازخود آنها   و آن چه  است يبهتر

  و جنگ با عماليقخاتمة دورة سرگرداني 
  آسـماني   حقيقتـا غـذاي    اين كه  يكي .باشد  از دو جهت  است  ممكن  و بدتري  بهترياين  

  غذاها كـه   آن  تر باشد و ديگر اين كه لذيذتر و مقوي  زميني  از غذاهاي  و سلوي  آنها و من
  تقـرب   مي شود و مايه  آنها داده  خدا تحويل  و محبت  لطف  خدا مي گيرند همراه  از دست

  دسـت   از آن  كـه   خود و به دسـتي   روزي  اديبه مب  آنها به خدا مي گردد زيرا قهرا انسان
  به لطف  دارد. آنها آگاهي  آنها ارزش  براي  عالقه  پيدا مي كند و اين  مي گيرد عالقه  روزي
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  به خـدا پيـدا نكردنـد و تربيـت      ديدند محبت  معجزات  آن همه خدا نداشتند و با اين كه 
  و غـذاي   خوراك  از نوع  خواهيد خوراكتان اگر مي  كه  آنها گفت  به  موسي  نشدند. حضرت

  توقـف   مسـئله   و اين ،پيدا كنيد  اشتغال  و دامداري  كشاورزي  به  باشد بايستي  ساير مردم
خود را   كم لذا آنها كم .بگيريد  را از عمالقه  فلسطين  يعني  ابراهيم  سرزمين  دارد بر اين كه

اتخـاذ    عـادي   كردند و روش  آماده  كار و كشاورزي  قاز طري  زندگي  و ادامه  جنگيدن  براي
  نمودند.  
آنهـا   بـه    سـرزمين   در آنخداوند تعـالي    را كه  اي معجزه  ،سمات  دعاياز   جمالت  در اين
  بـه معنـي   اسـت،   "ساتجِنبم" معجزات از آن  يكي. مي فرمايد  يادآوري  بود  كرده  عنايت

ابرهـا    در سـايبان   ،و سوم  "و سلوي  من"  و ديگر نزول . سنگاز   آب چشمه   انفجار دوازده
  بهتر و عالي تر براي  هرچه  تقدير تو به صورت  مي كند كه  و در اين جا اشاره  .قرار گرفتن

  بجنگند و يـك   تا با كفار و مشركين  كردي  آنها را آماده  و باالخره  شده  كامل  اسرائيل بني
ظـاهر شـوند و     پيغمبراني  و حكومت  دولت  در آن  دهند كه  تشكيل  و آسماني  الهي  دولت
   .نمايند  خدا و توحيد آگاه  را به مكتب  مردم

  اسـرائيل   را در اختيـار بنـي    بـا بركـت    سرزمين هاي  و غرب  مي گويد پروردگارا تو شرق
  در كـوه   عظمـت  آثـار   و آن همه  آنها را در برابر آنها به زانو در آوردي  و دشمنان  گذاشتي
بـه    مربـوط  ، مسـائل  جمـالت اين آخر   و در قسمت هاي . نمودار ساختي  موسي  طور براي

  را ذكر مي كند.   خدا با موسي  طور و تكلم  در كوهبر موسي خدا   ةجلو

  موسي(ع)تشكيل دولت بني اسرائيل توسط حضرت 
  تقريبـا نسـل    كـه   بيابان  در آن  رائيلاس  بني  و سرگرداني  حيرت  دوران  شدن  از تمام  پس
خداونـد    اسـت   سلحشـور و توانـا پيـدا شـده      دوم  و نسل  رفته  از بين  و ناتوان  ضعيف ِ اول

  و بنـي   موسـي   وجود آورد و به وسيلهه ب  و قانوني  كتاب  موسي  براي  مقدر كرد كه  چنين
با   پيدا كرد كه  ماموريت  . در ابتدا موسيكند  گذاري را پايه  توحيد و اسالم  مكتب  اسرائيل
  جنگيدنـد. سـرزمين    كردنـد و بـا عمـاليق     از او اطاعت  اسرائيل بني  بجنگند. ملت  عمالقه

در   بود كـه   الزمپس بوجود آوردند.   الهي  دولت  را از آنها گرفتند و يك  و شامات  فلسطين
  را اداره  نـد جمعيـت  نبتوا  و قانون  كتاب  همان  باشد تا بر اساس  و قانوني  كتاب  دولت  اين

  و رياضـت   بگيرد به عبادت  خود فاصله  روز از قوم  داد چهل  وعده  كنند. خداوند به موسي
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بـر او  را   تـورات   كتاب  ،نفس  تكامل  و پيدايش  و عبادت  رياضت  اين  باشد تا ضمن  مشغول
  ،در آن  كرد كـه   را بر او نازل  طور خداوند الواحي  در كوه .شد  كار واقع  و همين ،كند  نازل

  همان  براساس  اسرائيل بني  مقرر شد كه .بود  قرار گرفته  اسرائيل بني  زندگي  دستور العمل
كند   مبعوث  پيغمبري  و زماني  در هر فصل  داد كه  كنند و خداوند وعده  عمل  ديني  كتاب

  كـه   تا روزگاري ،دارد  نگه  را زنده  ديني  و ساير مقررات  راتتو  پيغمبركتاب  آن  وسيلهه بو 
بـا  خـدا    تكلـم   را ضـمن   عجيبـه   از وقـايع   در اين جا قسـمتي  .پيامبر برسد  آخرين  نوبت

ايـن جـا   .  طـور اسـت    خدا بـر كـوه    عظمت  جلوه  ،مي كند و آن  ياد آوري  موسي  حضرت
  جلـوه   موسـي   در طـور سـينا بـراي     كه  جد و عظمتم  آن  به  مي دهم  گويد تو را قسم مي

ـ در بِ  اسحق  برايو   در مسجد خيف  خليل  ابراهيم  و براي  كردي ئر شيعقـوب   و بـراي   عي  
  .  ايل  پيغمبر در بيت

  يات االهي در ارتباط با پيامبرانتجل
  بـا پيغمبـران   ابطـه  را در ر  الهي  و آيات  از تجليات  قسمتي  سمات  از دعاي  قسمت  در اين

مـورد    درارتبـاط بـا پيغمبـران     الهي  هاي جا جلوه  همه  سمات  دعاي  در .مي كند  يادآوري
و   موجوديت  آن  ضمن  كه  است  يتجليات  خداوند متعال  بزرگ  . آيات است  قرارگرفته  بحث

و   و نباتـات   اتاز جمـاد   خلقـت   عالم  گرچه .مي دهد  نمايش  پيغمبران  خود را به  عظمت
هـيچ    خدا مي باشد وليكن  و قدرت  عظمت  سراسر آيات  و آسمان  و زمين  و انسان  حيوان

  از آيـات   هريك  براي . نيست  خدا در افكار پيغمبران  برابر تجليات  طبيعي  آيات  از اين  يك 
و   مـاده   در اسارت  كه  يا افكاري  طبيعيون  كه  تصور است  قابل  طبيعي  عوامل  يك  طبيعت
د و از ياد خـدا و  ننك  مربوط  عوامل  آن  را به  ند مظاهر طبيعتنمي توا  قرار گرفته  طبيعت
و   با پيغمبران  در ارتباط  كه  و تجلياتي  آيات  شوند وليكن  او غافل  و قدرت  عظمت  يا درك

  ندارد و نمي توان  طبيعي  عامل  وجود مي آيد هيچ كدامه ب  از مومنين  اولياء خدا و بعضي
  هـاي  جلـوه ايـن    سـمات   كرد. از اين رو در دعاي  مربوط  آن  و يا عوامل  آنها را به طبيعت

  .   است  شده  يادآوري  با پيغمبران  در ارتباط  الهي
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   مباركه  طور و يا شجره  در كوه  موسي  حضرت  خدا براي  جلوه  ،اول
نياز   مي گردد تا با آن  اي پاره  آتش  به دنبال  كه  بعثت  شب  در آن  موسي  حضرت  كهآنجا  

  خداونـد بـا تكلـم     ؛طور قرار مي گيرد  و يا كوه  نوراني  خود را برآورد در برابر شجره  مادي
مي كنـد و بعـد از   خود   را متوجه  خود موسي  نوراني  و يا با جلوه  از شجره  با موسي  كردن
    مي دهد  نشان  موسي  خود را به حضرت  عصا و اژدها رمز قدرت  هبه وسيل ، دادن  توجه
  در واقـع   طـور كـه    در كوه  و همچنين .برود  فرعون  به سوي  مي دهد كه  او ماموريت  و به
ايـن    بـدون   . خداوند متعـال  است  پيغمبر با خداوند متعال  موساي  گفتگو و مناجات  محل
در   و حكمـت   كتـاب  ،مي گويـد   بدهد با او سخن  نشان  يخود را به موس  مقدس  ذات  كه

  الهي  جلوه  مي دهد. اين  او تعليم  به  كه  و حقايق  علوم  مي گذارد و آن همه  اختيار موسي
هـا   جلـوه   در ايـن   كه ،مي باشد  الهي  آيت  بزرگ ترين  طيبه  شجره  آن  طور يا پاي  كوه در

  هـاي  در جلـوه   ولـيكن  .مي كنـد   معرفي  خود موسي  بنده  و وجود خود به  خود را به ذات
  خود معرفـي   به بندگان  است  ساخته  آن چه  خود را به وسيله  ،مخلوقات از طريق  طبيعي

  مي كند. 

  جلوه هاي خدا براي ابراهيم
ـ خداوند تعالي   هائي كه از جلوه   و يعقـوب   او اسـحق   و فرزنـدان   خليـل   ابـراهيم  رايقبال ب

  در مسـجد خيـف    الهـي  جلـوه    يكـي   است  كرده  خود آگاه  رمز عظمت  و آنها را به  اشتهد
بـه    ايـن جـا ظـاهرا مربـوط      الهـي   . جلوه است شده   واقع  اندر م  كه  مسجدي  يعنياست، 
  شـب هـاي    ابراهيم  حضرت  . است  ذبح  از اين  ابراهيم  شدن  و معاف  اسماعيل  ذبح  داستان
  فرزنـدش   مـامور اسـت    مـي شـود كـه     مي بيند و راهنمائي  در خواب  چنان  از ذبح  پيش
  خداونـد متعـال    بـزرگ   از آيـات   ماموريـت   ايـن   كـه   كند. بـديهي اسـت    را ذبح  عيلااسم
  اسـماعيل   پسـرش   خدا را از خدا مـي گيـرد و بـه     فرمان  ابراهيم  اوال چگونه  كه ،باشد مي
  و كوشـش   فعاليـت   ضـمن   ثانيـا چگونـه    .كـنم   تو را قرباني  ام ور شدهمام  من  گويد كه مي

فرزنـد    اسماعيل  ذبح  مي شود و خداوند مانع  معاف  تكليف  از آن ،فرزند  ذبح  براي  ابراهيم
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  مـي گـردد كـه     نـازل   آسـماني  يـة فد  اسـماعيل   براي  سوم  و در مرتبه .مي گردد  ابراهيم
  1" عظيم  ذبحٍبِ  يناهدفَو "خداوند مي فرمايد: 

و آشـكار  ا  خـدا و مجـد و عظمـت     جلـوه   ،آن  ةجلـو   ضـمن   كـه   اين ها آياتي است  تمامي
خـدا و    بـين  هصـادق   و يـا رويـاي    از مسـير وحـي    ها كه جلوه  اين در مي توانيم  .گردد مي

ها  جلوه  در ايننه چگو  كه ، خدا را بشناسيم  گويا و ناطق  هاي مي شود جلوه  واقع  بندگانش
  بـه   نمـوده   خـارج   طبيعـت   و يا حاكميت  و مزاج  نفس  حاكميت  خداوند انسان را از دايره

 .ظاهر مي سازد  خود را در برابر انسان  مي كند و موجوديت  خود مربوط  خود و ذات  اراده
  خـدا بـاقي    خـدا و قـدرت    در عظمـت   اي و شـبهه   شك  انسان  براي  حال  دراين  كهچنان 
خـدا در    هـاي  و جلـوه   خدا بناميم  ناطق  كتاب  خدا را مي توانيم  ناطق  هاي ماند. جلوه نمي

  .  خدا بناميم  صامت  و يا كتاب  صامت  هاي را جلوه  طبيعت
بـر    قهـري   داللـت   بـودن   مصـنوع   و به دليل  خداست  عظمت  سراسر آيات  گرچه  طبيعت

از   انسـان  دارد كـه    الزم  و تعقـل   تامـل   قدري  داللت  اين وليكن  دارد  وجود خداوند متعال
  اي آفريننـده   آفريدگان پيدا كند كه اين   ببرد و يقين  پي  به صنايع  مصنوع  شناخت  طريق

ظهـور    قابل  و ادراكات  و عقل  علم  در عالم  كه  خداست  عظمت  و دالئل  دارند. اين ها آيات
خداوند   عيني  وجود مي آيد آياته ب  صادق  و يا روياي  وحي  از طريق  چه آن  وليكن . است
خـود مـي بينـد و      خود مي شنود و و با چشم  خدا را با گوش  پيام  انسان  كه  است  متعال
فرزند   بايستي  مي دهد كه  پيام  خليل  ابراهيم خداوند به   در آن جا كه  پس .مي كند  تعقل

  بـاقي  پيـام    ايـن   و عظمـت   در صـحت   اي و شـبهه   شك  ابراهيم  براي ،كند  خود را قرباني
از نظر   كه  هم  اجرا كند. اسماعيل  و بايستي  است  امر خداوند متعال  كه ، مي داندماند نمي

را بـه    پيـام   پـدر مـي باشـد آن     وجودي  تجهيزاتبه مجهز   ايماني  و درجات  تفكر و تعقل
  و باز همـان  .خدا مي شوند  دو نفر تسليم هر ،مي كند  او قبول  و فرمان خداوند امر  عنوان
دهد  مي  نمايش  ابراهيم  ديگر به  و شب هاي .مي شود  اسماعيل  ذبح  خدا مانع  عيني  جلوه
  در راس  وجود خواهـد آورد كـه  ه ب  خواهد داد و از او امتي  را بركت  فرزند او اسماعيل  كه
  ند. باش)  اطهار (ع  ) و ائمه (ص  خاتم  رسول  امت  آن

                                                 
  107صافات،   1
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  جلوه هاي خدا براي اسحاق در چاه هاي هفت گانه
  بئـر سـبع    اسـت.   بعدر بئر س  و به تعبير تورات  ،عدر بئر شي  قااسح  خدا براي  و باز جلوه

  و سـرزمين   نمـوده   جـاري   آب ،آنهـا را حفـر كـرده     خليـل   ابراهيم  كه  چاهي  هفت  يعني
و   كشـاورزي   خـدمات   خداوند از مسير همين  .است  رسانيده  و بركت  آبادي را به   ينفلسط

  به نسـل   مي دهد كه  پيغمبر وعده  پيغمبر و به يعقوب  قااسح  به  فلسطين  احياء سرزمين
  ظهور سـلطنت   آنها و محل  زندگي  را محل  با بركت  سرزمين  خواهد داد و اين  بركت آنها

در   پيدا مي كنـد كـه    آگاهي  صادق  و يا روياي  وحي  از طريق  قار خواهد داد. اسحآنها قرا
ـ   و پيغمبراني  خواهد داشت  با بركتي  نسل  سرزمين  آن وجـود خواهنـد آمـد و بـا     ه از او ب

خـود و    سـكونت   را بـراي   سرزمين  آن  و تعالي  خداوند تبارك  هاي به وعده  كامل  اطمينان
  ايل.  پيغمبر در بيت  يعقوب  براي  و همچنين .كرد  د انتخابخو  فرزندان

  جلوة خدا براي يعقوب در بيت ايل
ـ   يا به اصـطالح   ت خانه،داعب  يعني  ايل  بيت    ابـراهيم  ، سـرزمين   آن ظـاهرا در   .خـدا   ةخان

  هـم بر پيغم  قااسح .نمايد  تقديم  كند و يا قرباني  خدا را عبادت  جاآن  كه  ساخته  مسجدي
  دائـي   او كـه   بـرادر زن و   بـوده   خـدا مشـغول    بـه عبـادت    سرزمين  دورتر از اين  در جائي
نظر   .است  داشته  زندگيايل معبد   نزديك  سرزمين  مي آيد در همان  به حساب  فرزندانش

ـ   وجود آمدهه ب يشديد  و عيسو رقابت  يعقوب  به نام  قادو فرزند اسح  بين  اين كه  به ود، ب
دسـتور مـي دهـد      به يعقوب  يكديگر باشند  مزاحم  بود آن دو  ممكن  كهاسحاق براي اين 

؛ و كنـد   خـود ازدواج   خـود بـرود و بـا دختـر دائـي       دائي  نزديك  فلسطين  سرزمين  به  كه
يا   قااسح  كه  بگوئيم  نمي توانيمالبته   .است  داده  را بركت  سرزمين  خدا آن  كه  دانست مي

زنـدگي    وسـيع   سـرزمين   در آنهر كدام   اند بلكه بوده  خارج  فلسطين  از سرزمين  ابراهيم
  مشـغول   ديگـر بـه كشـاورزي     او در جائي برادر زن و   در جائي  و اسحق  ابراهيم  مي كرده،

  بودند.  
و  مـي رود   اوسـت   دائي  زندگي  محل  كه  ايل  بيت  پدر به سرزمين  وصيت  بر طبق  يعقوب

را   نردبـاني   خـواب   مـي رود در عـالم    به خواب  استراحت  براي  ايل  بيت  نزديك  آن جا كه
  بـا او حـرف    كسـي   نردبـان   آن  و در بـاالي   است  قد كشيده  آسمان  به صفحه  بيند كه مي
ز ا  كـرد و فرزنـداني    تو را زياد خواهم  داد و نسل  خواهم  تو بركتبه   مي گويد من ؛زند مي
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  به طرف .خدا پيدا مي كند  به وعده  يقين  از بيداري  پسيعقوب  .آورد  وجود خواهمه تو ب
ا  خود  هاي  دختر دائي  راه  مي رود و در ميان  خودش  دائي  خانه را مـي بينـد    راحيل و ليـ
 دختر كوچك تر و زيبـاتر   كه  راحيل بسيار به  .بياورند  آب  تامي روند   چشمه  به طرفكه 
او مـي گويـد     بـه   دائي .مي كند  خواستگارياو را خود   پيدا مي كند و از دائي  عالقه  است
تو بايد با دختر بزرگ تـر   . را به شوهر نمي دهم  دختر كوچك تر، از دختر بزرگ  پيش  كه

  يعقـوب   .باشـي   مشـغول   من  به چوپاني  سال  هشت  ازدواج  و در برابر اين  كني  ازدواجمن 
  ازدواج  هـم   راحيل  با خواهرش  چوپاني  مي كند و بعد از انقضاء مدت  ا ازدواجغمبر با ليپي

  يعقـوب   در اختيـار شوهرشـان    دارنـد كـه  هـم    كنيزاني دختران از آن  هر كدام .مي كند
  كـه  ،او پيدا مي شود  پسر براي  تا دوازده  فرزندانيآنها    كنيزاندو زن و   ناياز . گذارند مي

  داسـتان   بـرادران   بـين   رقابت  براساس  سپس . است  صديق  آنها يوسف  و زيباترين  بهترين
شـدايد و    بـا يـك چنـين     كه  حال  پيغمبر در عين  يعقوب  وجود مي آيد وليكنه ب  يوسف

پر   و خداوند سرزمين  خواهد داشت  خوبي  آينده دارد كه   رو به رو مي شود يقين  مصائبي
  در آن  و اسـحاق   يعقـوب   هاي  آگاهي  تمامي  او خواهد داد. پس  به  با بركتي  نسل و  بركت

     .است  خداوند متعال  بزرگ  از آيات  سرزمين
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  بخش نهم

  عهد خدا با حضرت ابراهيم(ع)
  خـود بـا ابـراهيم     عهد و پيمان  تو به : خداوندامي دارد  بعد به خداوند عرضه  و در جمالت

  كـه   قااسـح   هب  و همچنين ، وجود آورديه ب  عظيمي  امت  او اسماعيل  از فرزند  ،وفا كردي
  و بـراي  . دادي  بركـت   فرمـائي   عنايـت   او بركـت   او و نسل  به سرزمين  بودي  خورده  قسم

و  .داد  خواهي  بركت  سرزمين  او در آن  به  كه  دادي  شهادت  خواب  در عالمكه   ،هم  يعقوب
  كرد.   وفا خواهي  اي داده  ايمان  اهل  تمامي  به  كه  ئياهه وعد  به  همچنين

  خدا و دالئل  شد يادگاري هاي  در ابتدا گفته  همانطور كه  ،سمات  دعاي  در ايناز آنجا كه 
و   نشان گر وجود خداونـد متعـال    را كه  مي كند و حوادثي  پيگيري  او را در تاريخ  عظمت
  بـه خداونـد تعـالي     كـه را هـائي   وعـده هم   جمالت  در اين ،مي دارد  بيان  اوست  تتقديرا

مـي كنـد.     يـادآوري   وجـود آمـده  ه ب  او و پيغمبران  بين  كهرا و معاهداتي   داده  پيغمبران
  .   است  خداوند متعال  قدرت  آيات  ها از بزرگ ترين وعده  اين  به  وفاي
  در انتهـاي   كـه   و مـوفقيتي   زندگي  او در ابتداي  و محروميت  اهيمابر  زندگي  تاريخ  اگر به
ايـن    كـه   دانسـت   خـواهيم توجـه كنـيم     اسـت   شـده   او حاصل  او و فرزندان  براي  زندگي

  زنـدگي   در ابتداي (ع)  ابراهيم  است.  خداوند متعال  و عظمت  قدرت  از آيات  يكيحوادث، 
بعـد از    ،در بابـل هم او   اموال  .مصر تبعيد شد  به طرف  ،بابلوطن خود از   جدائيبعد از و 

 بسـوزانند  تـا انداختنـد    آتـش   او را در ميـان   و حتـي   شـد   خود او تهديد به مرگاين كه 
خطـر تجـاوز     او در معـرض   او و نـاموس   در ابتـدا جـان  نيز   تبعيدگاه  در آن مصادره شد.

  از او بـاقي   نسلي  كه  است  نداشته  فرزندي  زندگي  ايانبه پ  و تا نزديكا . قرار گرفت  فرعون
بر اثر فشار همسر   را هم او  داد كه  او فرزندي  هاجر به  به نام  خداوند ابتدا از كنيزي .بماند

زن و  .باشـد   آنهـا را نداشـته    سرپرسـتي   دور كند و حـق   مجبور شد از زندگي  خود ساره
  كار خـود رفتـه    پي  حجاز به خدا سپرده  خشك  در بيابان  حرم  را در سرزمين فرزند خود

و   دالئـل   ايـن   همـه امـا   .انـد  قرار گرفتـه   و نابودي  مرگ  و مادر او در معرض  طفلو  است
  باشـد بـه عكـس   مي توانسـت  او   و زندگي  نسل  و نابودي  هالكت  خط  هر يك  كه ، مسائل
  .   است  شدهاو   بقاء و موجوديت  دالئل  ،جريان
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  او با نمرود و فراعنه  خود و گرفتاري  با تبعيد از زادگاه  خليل  ابراهيم  كه  بگوئيم  مي توانيم
  نـابودي   در معرض  گانه سه  مراحل  در اين  ،اسماعيل  ذبح  او براي  ماموريت  و باالخره ،مصر
و   و نـام   از او اسمي  يستاين حوادث، مي با  و طبيعي  روند عاديبا   .بود  قرار گرفته  كامل
او   خداونـد بـه خـود او و نسـل     ،اين هـا   ةهم  به عكس  نماند وليكن  باقي  در تاريخ  نشاني
  و بزرگـان  ، قااز اسح  اسرائيل بني  پيغمبران  تاريخ  درآينده  كه  بركتي  چنان  داد. آن  بركت
 فرمـود   خـدا در قـرآن    ان كـه چنـ  .شـد   عظيمـي   امت  ،) از اسماعيل اطهار(ع  و ائمه  عرب

جـا    همـه  1خواهـد بـود.    و حكمـت   كتـاب   و صـاحب   عظـيم   و ملكي  عظيم  امتي  صاحب
  تمـامي   در راس  و تدبير و سياسـت   و حكمت  و كتاب  و عدالت  نبوت  او از طريق  فرزندان

  ايـن همـه   و قـرآن    و ظهور اسـالم (ص)   خاتم با ظهور حضرت  بودند و عاقبت  زمان  مردم
ايـن هـا بـر      پيدا كرد. تمـامي   آخرت  در زندگي  عظمت  و آن همه ،در دنيا  و شكوه  جالل
بـود    داده  و اسماعيل  او اسحق  و فرزندان  خداوند به خود ابراهيم  بود كه  هائي وعده  اساس

  شد كـه   چنانو  ،بگرداند  جهان  و سرآمد مردم  عظيم  دهد و آنها را امتي  آنها بركت  به  كه
  بود.  داده  خداوند وعده

و   و اسـحق   ابـراهيم   بـه   كـه را   خصوصـي   هاي وعده  همان ، سمات  دعاياز   جمالت  دراين
و   عظمـت   مـي كنـد. وضـعيت     يـادآوري   اسـت   داده  و ساير پيغمبران  و يعقوب  اسماعيل
و اوليـاء خـدا و     بزرگـان   ثريـت اك  كـه   است  او چنان  با بركت  و نسل  خليل  ابراهيم  بزرگي

خداونـد    كـه   آخرتي  عظيم  اند و در سلطنت او بوجود آمده  از صلب  الهي  كامل  انسان هاي
صـاحب    ابـراهيم   و آل  خواهد شد ابراهيم  افتتاح  زمان  امام  و با قيام  است  داده  او وعده  به

بـه    تا انتها وابسته  تاريخ  از ابتداي  بشريت  تمامي  خواهند بود كه  عظيمي  ملك  چنان  يك
  به  و وابستگان  از دوستان  خواهند كرد. هركس وظيفه   آنها انجام  حكومت  آنها و زير پرچم 

قـرار    جهنمـي   آنهـا باشـد در زنـدگي     از دشـمنان   و هر كس  بهشتي  آنها باشد در زندگي
ملكـا    و آتيناهم  والحكمه  الكتاب  ابراهيم َ آتينا آل قدف"خداوند فرمود:   چنان كه ؛گيرد مي

  2"سعيرا  بجهنم  و كفي  عنه دص  نم  و منهم  به  نَام  نم  منهمف .عظيما

                                                 
= ام يحسدون الناس علي ما اتيهم اهللا من فضله، فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب و الحكمه و اتيناهم ملكا 54نساء،   1

  عظيما.
  55نساء ،   2
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بياورد بـا    ايمان  عظيم  ملك  آن  به  كه  تاريخ  از انسان هاي  هر كسمي فرمايد   آيه  در اين
  آنهـا بـاز دارد و در خـط     آنها و دين  خطرا از   خود را و ديگران  آنها خواهد بود و هركس

  .   او كافي است  براي  جهنم  آنها باشد آتش  كفر به مقام
  ايـن   و بـرگ   شـاخ   تـاريخ   انسـان هـاي    تمامي  كه  كنيم  تشبيه  اي را به شجره  اگر بشريت

  اهيمخـو   ،شـجره   بـرگ   به جاي  ها و مستضعفين  گل ها و ميوه  بجاي  نيكان ، بوده  شجره
  خليل  مي كند ابراهيم  را به خود مربوط  بشريت  تمامي  كه  شجره  اين  اصلي  نهال  ديد كه

ها اصـلُ "خبر مي دهـد:    خداوند در قرآن  كه  اي طيبه  شجره  اوست  و هم  استعليه السالم 
ثابت  ايـن   كـه   كنـيم  مـي   . مشـاهده 1"هاربِ  ذنِإب  حينٍ َ لها كلكُاُ  تيؤالسماء ت  ها فيو فرع  
ـ   و نسـل   خداوند و ابراهيم  بين  كهرا ها و معاهداتي  وعده  تمامي  شريف  دعاي وجـود  ه او ب
و   عظمـت   اين  تمامي  يادآوري ها وانمود مي سازد كه  اين  مي كند و ضمن  يادآوري  آمده

  بـه يـك    انسـاني   رسيدن  زهرگ  كه ، شده  خدا انجام  و مشيت  صرفا به اراده  عظيم  سلطنت
  .  نيست  ممكناز مسير طبيعي   و معنوي  و مادي  انساني  و بركت  ثروت  چنين

  وعدة خدا به اهل ايمان
از خير  آن چه  ، است  خداوند متعال  هاي نشان گر وعده  كه  و آيات  جمالت  همين  در ذيل
 ،مـي كنـد    يـادآوري  راد مـي شـو    پيغمبـران   به  و وابستگان  ايمان  اهل  شامل  كه  و بركت

  "سمائكباَ  اعينَلدو ل  عدكوبِ  لمومنينَو ل"گويد:  مي
خداونـد    آن چنـان كـه    يعنـي   2.است "مجد"  ةبه كلم  متعلق  ،جار و مجرور ةدو جمل  اين

  مـومنين   براي  است  داده  ها جلوه ها و معاهده به وعده  خود را در وفا كردن  مجد و عظمت
  اسـماء آن   بـه   كننـدگان   خواهـد داد. دعـوت    جلوه  اسماء حسنا هم  به ندگان كن  و دعوت
اسماء حسنا   و آن ،خدا مي شوند  اسماء حسناي  به  متوسل  خدا هستند كه  مومن  بندگان

بهـا    فادعوه  سنيالح سماءاالَ  هللاِ و" مي فرمايد:  خداوند در قرآن  هستند كه (ع)اطهار ائمه 
  ،در اختيار شما گذاشتهرا اسماء   خداوند بهترين  يعني  3"اسمائه  في  دونلحي  ذينالا روو ذَ

  در كتـاب   كنيد. احاديث  اسماء بخواهيد و مطالبه  آن  از خدا مي خواهيد به كمك  آن چه

                                                 
  25و 24ابراهيم،  1
  و بمجدك الذي تجليت به لموسي كليمك عليه السالم في طور سيناء و...للمومنين بوعدك    2
  180اعراف،   3
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  اهللاِ اسـماء   واهللا  نحن"مي گويند:   السالم  اطهار عليهم  ائمه  كه  است  مكرر وارد شده  كافي
التي  سنيالح  اذا دخـدا    اگـر بنـدگان    كـه   هستيم  اسماء حسني  ما همان  1"جيببها اُ  يع

مـا از خـدا     خود قرار دهند و بـه سـبب    موفقيت  ما را وسيله  به ما و راهنمائي هاي  توسل
بخواهنـد مـي رسـند.      آنچه  مي شود و به  آنها مستجاب  دعاي ،مي خواهند  بخواهند آنچه

  حمـد بـه نـام     ) در تفسـير سـوره   اطهـار (ع   ائمـه   اسماء خدا و وساطت  به  توسل  يتكيف
  . از آن را دراين جا ذكر مي كنيم  اي خالصه  كه  است  شده  بيان  و مفصل  مبسوط  الكتاب ام

  توسل به اسماء اهللا
  شـريفه  آيـه    نخداونـد ضـم    كـه   است  و اسالم  قرآن  اساسي  از مسائل  اسماء اهللا به   توسل

  بنـده   كـه   اسـت   اسـماءاهللا  بـه    رمز توسل  اهللا  . بسم است  داده آن را مكرر تذكر  "اهللا بسم"
  و آن همه . مي كنم  اسماء خدا كار خود را شروع  به  و تسبب  با توسل  مي گويد من  مومن

و   اهللا  بگويند. بسـم   اهللا بسم  كاري به هر  در شروعكه   است  تاكيد شده  در اخبار و احاديث
  همـه   خداوند متعال  كه  است  حقيقت  نشانگر اين  است  آيه  تفسير همين  كه  ديگري  آيات

  و آنهـا وسـايط    خود قرار داده  بندگان  براي  موفقيت  و وسيله  ) را واسطه اطهار (ع  جا ائمه
آنها   وسيلهه ب  الهي  و هدايت  مي باشند. دين  خداوند متعال  و حكومتي  و تكويني  تشريعي

ـ   آخرت  خدا در زندگي  و سلطنت  حكومت  چنين  هم ،مي شود  ابالغ  بشريت  به   وسـيله ه ب
  مـي گيـرد. آن چنـان     آنها انجـام   با سببيت  و آفرينش  خلقت  آنها داير مي شود و هر نوع

و   گفـت  نمـي   اي مـه كل و را نمـي آفريـد    اگـر نبودنـد خداونـد مخلـوقي     دارند كه   عظمت
  و عبـث   خداونـد از لغويـت    كـه  ؛بود  آفريد لغو و عبث يا مي  زيرا اگر مي گفت  نوشت نمي
ه ب  دين  اين كه   است خداوند متعال   نعمت هاي  به  رسيدن  خدا راه  . دين است  و منزه  پاك

  پـس  .مـي شـود    انسان  نصيب  و نعمت ها از مسير دين ، شده  ابالغ(ع) اطهار   ائمه  وسيله
اسـماء    بـه   متوسل  بايستيبخواهد   در دنيا و آخرت  و معنويات  از ماديات  آن چه  هركسي

به هر   رسيدن  آنها براي  و تربيت  از هدايت  استفاده  معناي  به  اسماء اهللا  به  شود. توسل  اهللا
 ؛دارد  الزم  و برنامه  هدايت  اريبه هر ك  . زيرا اقداماست  در دنيا و آخرت  و موفقيتي  كاري
و   خدا باشد و مستقيما بـه هـدف    و تربيت  هدايت  طبق  كه  دهم  كار خود را انجام  چگونه

                                                 
  3حديث  257اصول كافي، كتاب توحيد. صفحه   1
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  بـه   عمل  كار و كيفيت  در انتخاب  اي باشد. ذره  مربوط  كار در نظر دارم  از آن  كه  اي نتيجه
  باشـد. ايـن    در دنيا و آخـرت   و نتيجه  فقيتبا مو  توام  من  و صد درصد اعمال  نروم  اشتباه

  اقدام  به كاري  هر كس  پس . نيست  ممكن  متعال  خداي  و راهنمائي  هدايت  بدون  موفقيت
  نتيجـه   و در دنيـا و آخـرت    است  او صالح  عمل  باشد كه  اگر مي خواهد مطمئن ،مي كند

  اولياء خدا اسـتفاده   از هدايت  د بايستيمي رسان  بهشتي  زندگي  او را به  مي دهد و عاقبت
  وظيفـه   آنها انجام  و تربيت  شما در مسير هدايت  كه  همين  يعني  اسماء اهللا  به  كند. توسل

هسـتند    كسـاني   همـان  "ئكباسما  داعين"خواهيد رسيد.   مطلوب  نتائج  و حتما به ،كنيد
مي كنند و در   آنها زندگي  ر آنها و تعليماتزير نظ  ،اسماء اهللا  و تربيت  هدايت  در خط  كه

  خـط   مـي رسـند و در ايـن     الهـي   هـاي  قهرا به وعدهو مي كنند   آنها حركت  اطاعت  خط
  هاي وعده  مشمول  خدا مي باشند كه  مومن  ها بندگان  و همين ،خدا هستند  بيمه  حركت
  اند.   شده  الهي
  داده  صالح  و عمل  از مسير ايمانخود   مقدس  كتابدر متعال خداوند   كه  هائي وعده  تمام
اطهـار را    خـدا و ائمـه    كـه   مـي شـود. كفـار و ملـت هـائي       مـومن   بنـدگان   متوجه  است
  خيـري   اعمـال   آنها نيستند گرچه  ندارند و در خط تربيت  آنها وابستگي  شناسند و به  نمي

در دنيـا    اسـت   خير آنها ممكن  عمل  .رسند ينم  آخرتي  نتايج  به  از آنها سر مي زند وليكن
خيرخـود    ازاعمـال   اي بهـره   آخرت  در زندگي  باشد وليكن  آنها داشته  براي  فوائد و نتائجي

  وظيفـه   ) انجـام  اطهـار (ع  خدا و ائمه   اطاعت  به خدا ندارند و در خط  نمي برند زيرا ايمان
  ائمه  به  متوسلين  برداري نخواهند رسيد. بهره  تيو آخر  قهرا به مقاصد الهي ، پساند نكرده

مـي برنـد و     خود بهـره   ها از زندگيفقط آن  و اين كه  در دنيا و آخرت  ) و مومنين اطهار(ع
مجـد    دليلكه   برداري بهرهاين .  است  خداوند متعال  بزرگ  نمي برند از آيات  بهره  ديگران

بهـره    يـك نـوع    اين است كهبه خاطر   است  ند متعالخداو  بزرگ  خدا و از آيات  و عظمت
زيرا موفقيـت    ؛است  خداوند متعال  و اراده  به مشيت  صد در صد مربوط  و موفقيت  برداري 

را  راه   سه  مي تواند آن  كه  مقدر و ميسر است  راه  از سه  كار و فعاليت  به نتائج  ها و وصول
  مكني  عرفيم  عامل  سه  به عنوان
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  كسب موفقيت از راه هاي سه گانه
  از عوامل  موفقيت  كسب  خود براي  در كار و كوششعموما انسان ها   .طبيعي  راه هاي اول

  تـامين   و هواها و زمـين هـا بـراي     آب  از بهترين  مي كنند مانند استفاده  استفاده  طبيعي
  از معـادن   و يا استفاده  ،دامداري و  كشاورزي  هاي در برنامه  موفقيت  و براي  مزاج  سالمتي

  و ناصـالح   و صـالح   كـافر و مـومن    بـرداري، طبيعـت    بهـره نـوع    در ايـن  .ديگر  و چيزهاي
كند بهتر و بيشـتر بـه     استفاده  طبيعت  بهتر و بيشتر بتواند از عوامل  شناسد. هركس نمي

  مي شود.    نائل  موفقيت
بهتر و باالتر   به انسان هاي  وابستهسعي مي كنند سان ها ان  راه  در اين  .انساني دوم عوامل 

و   مالي  موفقيت هاي ،باالتر از خود  انسان هاي  به  و خدمت  وابستگي  اين  شوند و از طريق
  از نوع  انسان ها را نيز مي توانيم  و دانش  هنر و علم  كسب  .آورند  دسته ببيشتري   مادي

و هنر بهتر و عالي تر برسانند   سان ها مي كوشند خود را به علم. ان بشناسيم  دوم  موفقيت
  مي آورند.  دسته ب  و مادي  مالي  موفقيت  راه  و از اين

به خـدا و    توكل  خود را از راه  انسان ها موفقيت  بعضي   .خداوند متعال  و مشيت  سوم اراده
و   توكل  مي آورند. از مسير همين  ستده خدا ب  و اطاعت  دعا و نيايش  او و از راه  به  توسل
  به فرزنـدان   بهترو عالي تر و گاهي  به مقام  بيشتر و گاهي  به ثروت  گاهي  و اطاعت  توسل
خـود از    پيغمبر در دعـا و توسـالت    كريايز  مي رسند. آن چنان كه  تري  و شايسته  صالح

  ي شود و خداوند فرزند صالحيم  مستجاب  دعايش ،تقاضا مي كند  فرزندي  خداوند متعال
بـه    و توسـل   و توكـل   اطاعـت   از طريق  كه  خليل  و يا ابراهيم .او مي دهد  به  يحيي  به نام

  نسل  هركدام  فرزندان  پيدا مي كند و آن  و اسحق  مانند اسماعيل  فرزنداني  خداوند متعال
  ازآن  مـي باشـند. يكـي     بشريت  جامعه  براي  و بركات  مبداء خيرات  مي شوند كه  عظيمي
و   و دنيـائي   و معنوي  مادي  و خيرات  به بركات  از مسير مسجدالحرام(اسماعيل)   فرزندان
آن   مبـداء پيـدايش    و اورشليم  از مسير مسجداالقصي(اسحاق)   مي رسد و ديگري  آخرتي
ظائر ايـن هـا بسـيار    و نمي شود.   و عيسي  مانند موسي  بزرگ  و امت هاي  پيغمبران  همه
  و سـلطنت   و يا مقام  و ثروت  مال  به  رسيدن  جا براي  و اولياء خدا همه  پيغمبران  كه  است

  خـدا اسـتفاده    و اراده  مـي شـوند و از لطـف     متوسـل   دعا و نيايش  به  آخرت  و يا درجات
  بـه مـن    عظمتـي و   قـدرت   مي گويد پروردگارا، يك چنان(ع) داود   بن  كنند. سليمان مي
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  نيـرو و قـدرتي    يك چنان هم خداوند .نباشد  بعد از من  هيچ كس  شايسته  كه  كن  عنايت
و   مي كند و به عظمت  حكمراني  و انس  و طيور و جن  بر وحوش مي كند كه   به او عنايت

  مي شود.    آفاق  ةشهر  حشمت
در   كـه اسـت    خداونـد متعـال    و عظمت  جا نمايش گر قدرت  همه  سوم  نوع  موفقيت هاي

  .   است   ذكر شده  الهي  آيات  به عنوان  سمات  دعاي
مي كند و مـي فرمايـد:     را يادآوري  موسي  مجد و عظمت  شريفه  دعاي  در اين  از آن  پس
  تجلـي   زمـان   يـا در قبـه    مانر  هدر قب  عمران  بن  موسي  براي  تو كه  مجد و عظمت  آن  به

  موسـي   براي  و غلبه  عزت  مصر موجبات  در سرزمين  كه  و معجزات  آيات  آن  و به  ،نمودي
    .كردي  را فراهم

  و ماموريـت   بعثـت   او در شـب هـاي    تجلـي   ،زمـان   يا در قبـه   مانر  هخداوند در قب  تجلي
بـه  مـي دهـد     ماموريـت   موسـي به  ، نوراني  شجره  از مسيرآن مي باشد كه   موسي  حضرت
  سينا و صحراي  سرزمين  يعني  بعثت  سرزمين  آن  شايد از نظر اين كه .برود  فرعون  جنگ

  رمـان   آن جـا بـه سـرزمين     اسـت   و مرغـوب   انار خوب  پيدايش محل   سينا و يا فلسطين
بشر با ظهـور و    زندگي  و يا تاريخ  زيرا زمان ،باشد  زمان  قبه  و شايد هم  است  شده  معروف

  و عظمـت   به قـدرت   خداوند متعال ، تجلي  در آن  پيدا كرد كه  تجلي  موسي  حضرت  ثتبع
  سـر بـه فلـك     بيابان ها سر برمي آورنـد و بـا كـوه هـاي      گاهي  همانطور كه .شد  شناخته
  سر مي كشد و خـود را بـه نمـايش     گاهي  هم  مي گذارند زمان  خود را به نمايش  كشيده

 . است  سالطين  قدرت  و كمتر با نمايش  پيغمبران  بيشتر با بعثت  مايشن  و اين ،مي گذارد
    .شود  خوانده  الزمان ةقب  اين است كه  و شايد مناسب

  مقتدر در برابر آن  سلطان  آن  شد و فرعون  مصر واقع  در سرزمين  كههم و معجزاتي   آيات
عصـا و    مانند اژدهـا شـدن    گذشت.  آن  شرح  كه  معجزاتي است  به زانو درآمد همان  آيات

عبور   براي  دريائي  و ظهور خيابان  مهم تر دريا شكافي  سحر و ابزار سحر و از همه  بلعيدن
  طبيعي  از عوامل  استفاده  بدون  كه  ؛تيه  در بيابان  اسرائيل بني  كردن  و يا اداره  اسرائيل بني

  اداره  آسماني  و غذاي  را از آب  النفس  ضعيف  جمعيت  آن  سال  چهل  در مدت  و يا انساني
  و عوامل  است  سوم  عامل  از نوع  كه  خدا است  عظمت  آيات اين حوادثتمامي است.   كرده

  .   است  نداشته  دخالتي  كوچك ترين  در ايجاد آن  يا انساني  طبيعي
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  »كلمات تامه«و » آيات عزيزه«ني معا
  اسـت   خداوند متعال  قاهره ةاراد  همان  "قدرت و عزّ  قوه  و سلطان  عزيزه  آيات"در اين جا 

و   چوپان  كشانيد و موساي  نيرومند و مقتدر را به نابودي  فرعون  معجزات  با ظهور اين  كه
   .قرار داد  و عظمت  عزت  را در اوج  صحرا و بيابان  به  فراري

  آن  به بركـت   كلماتي كه  ،تامه  كلمات  به شانمي دهد   خدا را قسم  ،مطالب  اين  دنبالبه 
  .   است  داده  و برتري  را فضيلت  دنيا و آخرت  و اهل  آسمان ها و زمين  اهل  كلمات
فرمايد:  خداوند مي  كه  است  انعام  در سوره  شريفه  از آيه  در اين جا تفسيري  تامات  كلمات

"كربِ  ةُكلم  تو تم  دقاًص دال الو ع محقيقت  از اينو  1 "العليم  و هو السميع  لكلماته  لَبد  
خدا وجـود    در كلمات  و نقصي  قرار گرفته  كمال  در انتهاي  الهي  كلمات  خبر مي دهد كه

از مـا    اند هر امـامي  فرموده  كه هشد  ) نقل اطهار(ع از ائمه   شريفه  آيه  ندارد. در تفسير اين
خداوند با تولد و   يعني .مي شود  او نوشته  راست  بر بازوي  شريفه  آيه  به دنيا بيايد اين  كه

  مي كند.    اعالم  بشريت  خود را به  كلمات  تمامو ا  كمالا  امام  ظهور آن
 )تميـز (  از نظر قواعد ادبـي  "و عدالً صدقاً"  كلمه  ،و اكمال  اتمام  دنباله  باال، شريفه  ةدر آي
مي پرسد كـه    كسي  . گوئي است  شده  بيان  كلمه  و اتمام  و اجمال  ابهام ع رف  براي كه   است

خداوند خبـر مـي دهـد     ؟ است  و كامل  تمام  چيزي  در چه  و كلمات  چه  يعني  كلمه  اتمام 
و   اسـت   حقـايق   بيـان   بـه   مربـوط  " صـداقت ".  و عـدالت   از نظر صداقت  كلمات  اتمام  كه
را   وجود مي آورد و هـر انسـاني  ه ب  اجتماعي  نظام  و اخالقي كه  احكام  هب  مربوط " عدالت"

  و معلـم   عـالم   طـرف   از يـك   و يا پيغمبران  زيرا قرآن .خود مي رساند  الهي  واقعي  به حق
را در اختيـار بشـر     خلقـت   عـالم   خـدا را و حقـايق    خـود علـم    علمي  با بيانات  هستند كه

و خواهد بود تفسـير مـي كننـد و در اختيـار       هست  را آن چنان كه  گذراند و آفرينش مي
  و حـرام   حـالل   و جعل  و اخالق  احكام  ديگر با تعليم  مي گذارند و از جنبه  بشريت  جامعه
آشـنا    و وظـائف   خـود و اعمـال    وجود مي آورند و انسان ها را به حقوقه ب  اجتماعي  نظام
بـه    خداونـد متعـال    از جانب  هستند كه  انسان هائي  قرآن  در اصطالح  "كلمات"كنند.  مي

  كلمـه   پيغمبـر تعبيـر بـه     مي شوند. خداوند از عيساي  انتخاب  بشريت  و پيشوائي  رهبري
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خداونـد آن را    بود كه  اي كلمه  عيسي  يعني 1" مريم  ليلقيها ااَ تهكلم"كند مي فرمايد:  مي
  و يا كتاب هـاي   قرآن  خدا يعني  تدويني  در كتاب  ور كه. همان ط گذاشت  مريم  در دامان
مي شـوند و از نظـر معنـا و      تركيب  از حروف  كلمات  اين كه   هستكلماتي ديگر   آسماني
  كـه   اسـت   خداونـد متعـال    تكويني  كتاب  هم  خلقت  عالم ،دارند  با يكديگر تفاوت  محتوي

بـا يكـديگر     از نظـر معنـا و محتـوي     آن و كلمـات    شـده   تركيـب   از حروف  هم  كتاب  اين
خداونـد بـه     هسـتند كـه    كلمـاتي   هركدام  . گياه ها و درخت ها و حيوانات  است  متفاوت
  نهفتـه   از آنهـا اسـراري    و در هريـك   نگاشته  آفرينش  خود آنها را در صفحه  قدرت  دست
  هـم   آفرينش  مي كند كلمات  لتخود دال  مخصوص  كتاب ها بر معاني  همانطور كه  است.

يـا    درختـي   انسـان   كـه   خدا مي كند. آنگاه  و حكمت  بر وجود خدا و علم  داللت  هر كدام
و   خـدا و علـم    از آنها بر عظمـت   هر يك  را كه  و صحرايي  را مي بيند و يا دريايي  حيواني
  آن را درك  توحيـدي   محتـواي   اي بتواند از هر كلمـه   اگر انسان  ،مي كند  او داللت  قدرت

 ،گردد  متوقف  كلمات  و اگر در همان . است  ياد گرفته  آن  معناي  را به همراه  كلمه  كند آن
  و صـحرا و دريـا، ماننـد كـودكي      كوه  و آن  است  درخت  اين  همين قدر بداند و بگويد كه

الفباء و يـا ابجـد     زيرا حروف  ست.ا را دانسته  آفرينش  الفباء و يا ابجد كتاب  فقط  كه  است
كنند،  نمي  داللت  يا چيزي  ندارند و بر كسي  بجز خود معنائي  هستند كه  و كلماتي  حروف
يـا    و ديـدن   آفـرينش   كتـاب   در مطالعه  نيستند. اگر انسان  يا چيزي  انسان  كننده  هدايت
  و از ايـن   اسـت   و شـنيده   ديـده   را بفهمد و بداند كـه   ، همان آن  اشياء و اشخاص  شنيدن

خـدا    در كودكسـتان   كـودكي   نكند فقـط   درك  مظاهر توحيد است  را كه  مظاهر حقيقتي
  خداوند مي فرمايد:    باشد كه  مي
   2بها   ال يسمعون  اذان  بها و لهم  ال يبصرون  اعين  لهم

و   مي كنيد دقـت   نگاه  مدرعال  كه  به هرچيزي  دستور مي دهد كه  تبارك  خداوند درسوره
با ايـن   1كنيد.  را درك  حقيقتي  و نگاهي  باشد تا از هر نظر  شما عميق  كنيد. نگاه  مطالعه

                                                 
ح عيسي ابن مريم رسول = يا اهل الكتاب ال تغلوا في دينكم و ال تقولوا علي اهللا اال الحق انما المسي171مائده،   1

  اهللا و كلمته القيها الي مريم و روح منه ...
= و لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن و االنس لهم قلوب ال يفقهون بها و لهم اعين ال يبصرون بها و 179اعراف،  2
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كتابند و در   در اين  اي كلمه  موجودات  از اين  خدا و هريك  تكويني  كتاب  آفرينش  حساب 
  ميـان   د. در ايـن نـ مـي كن   جلـوه   آفـرينش   و جمالت  عبارات  با يكديگر به صورت  ارتباط
  نسـخه   در واقـع   كـه   اسـت   انسـان   همـين   آفـرينش   عالم  كلمات  ترين  و يا جامع  بهترين
  در تمـام   مي باشد. خداوند از آن چه  خلقت  عالم  هاي و پديده  موجودات  از تمامي  جامعي

از انسـان  .  اسـت   گذاشـته   هبه وديع  در وجود انسان  هم  اي نمونه  كرده  و خلق  آفريده  عالم
در    مـي شـود گفـت     در واقع  دارد كه  و وراثتي  ارث  هر كدام  و حيوانات  و نباتات  جمادات
و   و معنويـات   از ماديـات   اي جامعـه   و يـا نسـخه    آفـرينش   از جهـان   خود فهرستي  خلقت
  كـه   اسـت   و كامـل   و تمـام   تـام   كلمـه   خـود يـك    در خلقت  انسان  مي باشد. پس  الهيات

  و بـاز در ميـان   . بشناسـيم   هسـت   خلقـت   در عالم  هر آن چه  انسان  با شناختن  توانيم مي
  بسـيار اسـت    و دانش ها تفاوت  علوم  و فراگيري  به خداوند متعال  انسان ها از نظر ارتباط

  خدا او را نسخه  كه  ،خلقت  در مرحله  اول پيدا مي كند:  جامعيت  در دو مرحله  زيرا انسان
  الهـي   تعليمـات   در شعاع  كه ، تربيت  در مرحله  دوم قرار داده است.  آفرينش  جهان  جامعه

  كامـل   و اسرار وجود خدا آگـاهي   اسرار وجود خود و اسرار وجود عالم  مي تواند به تمامي
  پيدا كند.  

آنهـا    اوند در وجود و خلقـت خد  .هستند  با يكديگر مساوي  و آفرينش  انسان ها در خلقت
  و از ايـن   اسـت   آفريـده   بايد و شايد كامـل   را چنان كه  و هر انساني  نگذاشته  باقي  نقصي
    " تقويم  احسن  في  لقد خلقنا االنسان"مي گويد:  خبر مي دهد آن جا كه   كمال

و   درجـات   عمـل و   از مسـير علـم  و انسان ها با يكـديگر متفاوتنـد     تربيت  و اما در مرحله
بيشـتر و    بيشـتر و بعضـي    اند و بعضي كمتر دانسته بعضي .پيدا مي كنند  مختلفي  مقامات
تـا آن جـا    ،و دانش ها با يكديگر متفاوتند  علوم  و فراگيري  آشنائي همين طور در ،بيشتر

بيـت   و تر  و دانـش   در فهـم   كـه   قرار مي گيرند. انسـان هـائي    كمال  در انتهاي  بعضي  كه
مختصري   .است ناقص   و فهمشان  مي آيند زيرا علم  به حساب  ناقص  هستند كلمات  ناقص

بهتر و بيشـتر مـي داننـد      كه  و باز انسان هائي .را مي شناسند و مي دانند  عالم  از حقايق 
 و  حقـايق   تمـامي   كـه  انساني  به  تا برسيم  شكل  به همين ؛كامل تر و بهتر هستند  كلماتي

                                                                                                                            
تفاوت فارجع البصر هل تري من = الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تري في خلق الرحمن من 4و3ملك،   1
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  اسـت.   شـده   التحصـيل   و فارغ  رسيده  كمال انتهاي   خدا به  را مي داند و در مكتب  دقايق
  او غضـب   خدا و غضب  او رضايت  خدا، رضايت  او برابر قدرت  خدا و قدرت  او برابر علم  علم

  وضع  در چنين  كه  انسان هائي  هستند.  خداوند متعال  و قدرت  علم  اعالي  نمونهآنها خدا. 
كلمات،   تمام  هستند جامع  مي باشند. يك كلمه  الهي  تامه  كلمات  هستند همان  و مقامي

در   خداوند متعالند كـه   ناطق  كتاب هاي  .آياتو جمالت   تمام  جامع  آيه  و يك  جمله  يك 
ونـد  ندارنـد. خدا   نقصـي   الهي  و معارف  خلقت  عالم  خود و حقايق  وجودي  حقايق  شناخت

امـر آنهـا را امـر     ، آنها واگذار كرده  را به  و امر خلقت  خود قرار داده  و مقام  آنها را در شان
  .   است  و دانسته  خود شناخته  آنها را فرمان  خود و فرمان  آنها را نهي  خود و نهي

  امـات ت  كلمـات  ،مـي دهـد    قسم " تامات  كلمات  شان"خدا را به   گوينده  كه  جمله  در اين
خداونـد در    انعام اند كه سوره فوق در   آيه  كامل  مصاديق  ) هستند كه اطهار (ع  ائمه  همان
  و مقـام   آنهـا بسـيار عظـيم     شان "صدقا و عدال  ربك  ةكلم  تمو تَ"آنها مي گويد:   معرفي

  لكـي و م  خـود قـرار داده    و سـلطنت   خداوند آنها را مظهر قـدرت  . است  آنها بسيار بزرگ
  تمـامي   كـه   و مقامي  سلطنت  .است  آنها بخشيده  به  است  آخرت  سلطنت  همان  كه  عظيم
  مي شـوند و بـه حسـاب     و جذب  آنها جلب  و انبياء و اولياء به سلطنت  و پادشاهان  ملوك
  خود مي رسند.    اعمال

  كلمـاتي   آن و را بـه  خدايا تـ   مي گوئيم  كه  است  كلمات  همان  در معرفي  بعد هم  جمالت
  دنيـا و اهـل    آسمان ها و زمين هـا و اهـل    بر اهل  كلمات  آن  به وسيله  كه  مي دهم  قسم

الدنيا   و اهل  و االرض  السموات  اهل  بها علي  لتتفضّ  التي  و بكلمات" . يافتي  برتري  آخرت
  . "االخره  و اهل

  ناخت عظمت خدا به وسيلة آن كلماتش
  برتـري   كلمات  آن  پروردگارا تو به وسيله  مي گوئيم  اين است كه  جمله  سرار اينا عجايب 
برتر و بهتـر بـه   موجود مي باشد.   و وجودي  ذاتي  برتري  خدا يك  برتري  با اين كه ، يافتي
  كدام  آن .پيدا كند  غير خود برتري  به وسيله  كه  نيست  نيازمند به اين  وجود و ذات  دليل

  پيـدا كـرده    برتري  آن  خدا به وسيله  مي باشد كه  چيزي  و چه  شخصي  و يا چه  ر استغي
  ،جسـته   برتري  آيات  اين  سبب  خداوند به  كه  است  قرآن  آيات ، آيا منظور از كلمات ؟ است

آنهـا    سبب  خداوند هستند و خداوند به  ناطق  كتاب هاي  اطهار هستند كه  ائمه  و يا همان
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بـر    دادن  فضـيلت   به معناي "بها  لتتفضّ"؟ آيا  است  يافته  چيز برتري  و همه  كس  بر همه
  و يا فضيلت ، داده  را فضيلت  عالميان  كلمات  آن  سبب  خداوند به  بگوئيم  كه  است  عالميان
    خود؟ يافتن
  ايـن   سـبب   خداونـد بـه    بگـوئيم   كه  است  دوم  در معناي  كلمه  اين  اسرار و عجايب  تمامي
  دوم  معنـاي   كه  در صورتي  البته ؛ است داده   فضيلت  اين كه نه   است  يافته  فضيلت  كلمات
بـه  فضيلت يافتن خدا  .شود  تفسير و توجيه  كلمات  آن  وسيلهه خدا ب  يافتن  فضيلت  يعني
او هستند   كامل  او و بندگان اولياء  كهخود   كلمات  خداوند به وسيله  كه  نيست  اين  معناي
 ، اسـت  نداشـته    كلمـات   از ظهـور آن   پيش  كه  فضيلتي  چنان ، پيدا كرده  وجودي  فضيلت

  .   است  كلمات  همان  وسيلهه ب  خداوند متعال  وجودي  ر فضائلظهو  به معناي  فضيلت  بلكه
ـ   از نقـص   كه  اليكم  به معناي  نه ، است  و كامل  خداوند در وجود خود نامتناهي وجـود  ه ب

  است  باشد. خداوند در وجود خود چنان  ظاهر شده  از تناهي  كه  تناهي  باشد يا عدم  آمده
  مي كند و مي فرمايد:    تعريف  اميرالمومنين  مولي  كه

     1لهالا  ال باضطراب  و فاعلٌ  حركه  نالع  ساكنٌ
ـ   و فعاليـت   و يـا فعـل    يستن  خدا از حركت  وجودي  و آرامش  سكونت  يعني   نگرانـي   ااو ب

  كـه   اسـت   يشـ مآرا  بعد از حركت  و ابزار نمي باشد. سكون  اسباب  يا به كار بردن  وجودي
در وجـود خـود     كـه   پيدا مي شود. موجود ناقص  به كمال  بعد از رسيدن  در موجود ناقص

  بـه   به كمال از اين كه  سيدنمي كند و بعد از ر  حركت  كمال  كند به سوي  نقص  احساس
  از كمـال   خداوند متعـال   وجودي  پيدا مي كند. آرامش  و مقصد خود رسيده آرامش  هدف
آن چنـان   ،وجـود   باشد. خدا به دليل  و فعاليت  حركت  نتيجه  كه  از كمالي  نه  است  مطلق
  كـه    در وجـود خـدا نبـوده     نقصي  ابد كوچكترين  تا به  و خواهد بود. از ازل  بوده  كه  است
  پيدا كنـد ولـيكن    تا نقص  خود را رها ننموده  وجودي  كماالت  اي پيدا كند و يا ذره  كمال

  آن  دارد كـه   الزم  خود به غيرخـود مظـاهري    و معرفي  شدن  شناخته  براي  خداوند متعال
هسـتند آن    ند متعالخداو  وجودي  از فضائل  نمايش گر فضيلتي  ها هركدام مظاهر و نمونه

  ، خواسـتم  و پنهـان   نهـان   بـودم   گنجـي   مـن ":  اسـت  فرموده   قدسي  در حديث  چنان كه
و   از موجـودات   هريـك   . پـس " آفريـدم   شـدن   شـناخته   را بـراي   مخلوقـاتم   شوم  شناخته
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  ن هايتا انسا  و از جمادات  بسيار بزرگ  تا كرات  كوچك  از ذرات  خداوند متعال  مخلوقات
او   مطلـق   از كمـاالت   خـدا و كمـالي    وجودي  از فضائل  نمايش گر فضيلتي  هر كدام  كامل
  صـنايع   در ساخت  كه  و هنري  و اسرار علمي  خلقت  عجايب  وسيلهه خداوند ب  باشد كه مي

ز ائمـه  ا  كافي  در كتاب  رابطه  مي كند. در اين  معرفي  بندگان  خود را به  است  به كار برده
خداونـد بـه     "بد اهللاو بنا ع  اهللا  رفبنا ع"ند: ه افرمود  كه  است  وارد شده  ) حديثي اطهار(ع 

     است.  شده  ما عبادت  و به وسيله  شده  ما شناخته  وسيله
آنهـا    دارد كه  الزم  خود مظاهري  ذاتي به وجود و صفات   شدن  شناخته  خداوند براي  البته

و   مظاهر را مثل  همان  كه ،مي گذارد  نمايش  به  هستند  هكخود چنان   هاي مونهرا الگو و ن
و   الحسـني   اسـماء اهللا   واهللا  نحـن ") مي فرمايـد:   (ع  مي نامند. امام  و اسماء حسني  امثال
نـور در    آيـه  و در  .خداوند متعـال   كامل  هاي و نمونه  اسماء بزرگ  ما هستيم "العليا  امثاله
  ةٍكمشـكو   هنـورِ  ُ ثلم"مي كند مي فرمايد :   نور خود معرفي  ثلخداوند آنها را منور،   رهسو

فيها مصباح"     
  بنـدگان   خـود را بـه    ذاتـي   و صفات  وجودي  اگر خداوند بخواهد فضائل ، تحقيق  بنابر اين
  برتـري   اين  عرفيم  نمايد براي  خود اثبات  خود را بر ماسواي  وجودي  كند و برتري  معرفي
  ائمـه  ،خدا  كامل  هاي نمونه  نمايد و آن  معرفي  عالم  آنها را به اهل  دارد كه  الزم  هائي نمونه

   .هستند(ع) اطهار 
  و ايـن   است  بجا و مناسب  كنيم  توجيه  دوم  را اگر به معناي "بها  لتتفضّ"  ،تحقيق  با اين
  بلكه ،مي شود  و با غيرخود شناخته  است  خود ناقصخداوند در وجود   نمي شود كه  دليل

و   كـرده   آنها را خلق  كه  كامل  ها و انسان هاي نمونه  خود را با يك چنين  وجودي  كماالت
  امـام  كه   مذكور است  مانند حديث  درست توجيه   مي گذارد و اين  به نمايش  نموده  تربيت

لوالنا مـا   و  اهللا  رفلوالنا ما ع"و باز تاكيد مي كند:   "اهللا بدعو بنا   اهللا  فرِبنا ع"ميفرمايد: 
اهللا بدع"     

و   عقـل   نمي تواند بـا چشـم    و كسي  نيست  تعريف  و وجود قابل  ذات  خداوند به دليلزيرا 
  بيننـده   معرفـت   دليل  شدن  ديده  ببيند اين  اگر هم  و به فرض ،سر خدا را ببيند  يا چشم

  آن  و واقعيـت   از ارزش  كـه   بينـيم   را مـي   بسـيار حقـايقي    . چـه  نيست  خداوند متعال  به
بـه    هستند. لذا شناسائي  مجهول  مي شوند در نظر بيننده  ديده  و آنها با اين كه  خبريم  بي

ا متفكر در آنه  انسان  دارد كه  الزم  و تفكر موضوعاتي  تعقل  و اين  و تفكر است  تعقل  دليل
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خـود    و كماالت  ) در علوم اطهار (ع نمايد. ائمه  را مشاهده  آفريننده  فكر كند و آثار وجودي
.  عـالم   و خردمنـدان   دانشـمندان   تفكر و تعقـل   هستند براي  بزرگي  موضوعات  چنان  يك

  عظمـت   آنها فكر كند بهتـر و بيشـتر بـه     و اقوال  و اعمال  بهتر و بيشتر در اخالق  هركس
بهتـر و    هـر چـه    عالم  اهل  آنها به  آنها و معرفي  دادن  مي شود و خداوند با نشان  دا آگاهخ

  .مي كند  مي گذارد و اثبات  خود را به نمايش  وجودي  بيشتر كماالت
خـود    خداونـد بـر بنـدگان     كـه   و بگوئيم  در نظر بگيريم  اول  را به معناي  "لتتفضّ"و اگر 
  بزرگـي   نعمت هاي  چنين  و يا يك  آنها بخشيده  به  بزرگواري  رهبران  و چنين  نهاده  منت
  .اسـت  كـامال درسـت     هـم   توجيه  اين  ،است بخشيده   بشريت به   آنهاست  واليت  نعمت  كه

  معرفـي   را به عالميان  معصومي  پيشوايان  خود يك چنين  و رحمت  خداوند به فضل  يعني
  اطاعت  اگر در شعاع  كه ، است  گذاشته  عالم  آنها را در اختيار اهل  وجودي  و بركات  نموده

  دردنيـا و آخـرت    الهـي   ثروت ها و نعمت هاي  كنند به تمامي  وظيفه  آنها انجام  و رهبري
  مي شوند.    نائل

  امعاني رحمت هاي واسعة خد
مي   را خواهش  و رحمتيو يا از ا  ،مي دهم  و خداوند را قسم"  ديگر مي گوئيم  و در جمله

 1" اسـت   خود فرمـوده   و عنايت  فيض  را مشمول  عالميان  تمام  رحمت  آن  با نزول  كه  كنم
  مـي باشـد كـه    عليهم صلوات اهللا اجمعـين  اطهار  خدا و ائمه  رسول  هم  واسعه  رحمت  آن

و در   2" للعـالمين   اال رحمـه   و ما ارسـلناك  "مي فرمايد:   پيغمبر اكرم  خداوند در معرفي
     "الواسعه  اهللا ةيا رحم  عليك  السالم":  ) مي گوئيم (ع  حسين  امام  زيارت

خود   وجودي  و بركات  فيوضات  طرف  از يك هستند كه   الهي واسعه   و حقيقتا آنها رحمت
  اهـل   در اختيـار تمـام    حقـايق   و تدبير و راهنمائي ها و بيان  و سياست  و دانش  را از علم

  از راهنمائي هـاي   كفار و دنيا پرستان  ؛اند و كافر گذاشته  و مومن  و دشمن  از دوست  عالم
و انـد   شـده   خود موفـق   و در دنياي  كرده  آنها استفاده  و سياسي  و اقتصادي  و مادي  مالي

 .اند برده  بهره آنها  و آخرتي  علمي  از راهنمائي هاي  آنها هم  به دين  آنها و مومنين  دوستان

                                                 
  و برحمتك التي مننت بها علي جميع خلقك.  1
  107انبياء ،   ٢
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خـود را    آنها موفقيـت   راهنمائي  در شعاع  رسيده  به هر جا و هرچيزي  هر كسي  و باالخره
  جهانيـان   خـود بـه تمـامي     و حكمـت   خورشيد با علم  . آنها همچون  است  آورده  دسته ب

و   دوسـت   ايبر  اند و از چيزي گذارده  خود را در اختيار همه  وجودي  و بركات  نموده  تابش
خـود را بـه سـوء تـدبير و       مبتال شـده   و عذابي  به رنج  اند. هركس ننموده  مضايقه  دشمن
و   اسـالم   مقـدس   بعد از ظهور ديـن   مي كنيد كه  . مشاهده است  كرده  معذبخود اختيار 
پيـدا    مكفر و اسال  در دنياي  و عجيبي  عميق  ترقيات  اطهار چه  ائمه  و تعليمات  قرآن  نزول

  و اقتصـادي   و سياسـي  علمـي    از هدايت هاي  و پيروي  در اثر استفاده  غرب  دنياي  شد كه
  چـه   تعليمات  از اين  در اثر پيروي  هم  نعمت ها و ثروت ها رسيدند. مومنين  به چه  اسالم

خداوند   اند كه  خداوند متعال  واسعه  آنها رحمت هاي  پس .نده اآورد  دسته موفقيت ها ب
  .   است  نهاده  منت  عالميان  آنها بر تمامي  به بركت
اطهـار    ) و ائمـه  (ص  پيغمبر اكـرم   وجودي  سعه  در بيانديگر تر   تر و روشن  واضح  توجيه

  تمـامي   انسـان هـا و بلكـه     خود فراگير تمامي  و واليت  آنها در حكومت  كه  است  ) اين (ع
  آن چـه   و مخصوصا انسان هـا را بـه تمـامي     هرمخلوقي  ن كهآنچنا ؛وجود مي باشند  عالم

مي رسد مـي رسـانند. انسـانها از نظـر فكـر و        دارند و مي خواهند و استعدادشان  دوست
هـا   اطـاق هـا و مدرسـه     خـود همچـون    و مدبريت  مديريت  در حوزه، صدر  و سعه  معرفت

  خـود جمـع    و تربيـت   واليت  در حوزه را مي توانند  از آنها چند نفري  هر كدام  هستند كه
بـه    ها و افـراد وابسـته   خانواده  كنندگي  پدرها از نظر اداره مثال .كنند  و آنها را اداره  نموده

هـا كمتـر و     و بعضـي   تـا بچـه    و دو سه  زن  ها يك بعضي .هستند  و متفاوت  خود مختلف
خـود را بـر     خـانواده   احتياجات  ا رقماز آنها صده  بعضي  از نظر كيفيت  و همچنين .زيادتر

  نفـر اوالد را اداره   سه  فقط  در خانوادهمي تواند   پدري كمتر. مثال  ارقام  مي آورند و بعضي
 .ندارد  سرمي آيد و ظرفيت  اش او بدهد حوصله  را به  و پنجم  و اگر خدا فرزند چهارم ،كند

  هـا چنـان    بعضـي   ،در جامعـه   چنـين   هم .كنند  بيشتر را مي توانند ضبط  نفرات  و بعضي
بـه  بيشتر و كمتر را  ،هزار يا دو هزار نفربراي   ثروتتوليد مي توانند   دارند كه  استعدادي

ـ    بـراي   محروميتي  كنند كه اداره طوري   را در زندگي ها بگيرند و آن عهده وجـود  ه آنهـا ب
خـود را    كنند و مـردم   را اداره  مملكتي يا  مي توانند شهري  اي كمتر. عده  نياورند و بعضي

انسان هـا    ها و استعداد ها در ضبط  حوصله  ترتيب  برسانند. به همين  و زندگي  به سعادت
 ،مي كند  را اداره  را يا جهاني  مملكتي  انساني كه  بهبرسد تا   ،است  آنها باال و پائين  و اداره
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  احتياجـات  را بـا تمـامي     بشـريت   مي توانند تمامي  مي رسد كه انسان هائي  و از آن جا به
آنهـا را از خـدا     و احتياجات  و روزي  رزق ؛كنند  خود اداره  و واليت  حكومت  آنها در شعاع
  آنهـا زنـدگي    واليـت   در شـعاع   كه  اين چنيني  دهند. انسان هاي  آنها تحويل  بگيرند و به

  تمـامي   مرجـع   چنين  و هم  و انبياء بوده  سالطين  تمامي  مي شود و مرجع  افتتاح  آخرتي
  هماهنـگ   كننـدگي  و اداره  مرجعيـت   آنها مي باشد و درايـن   و كتاب  آنها و حساب  حوائج

  مي باشند.(ع)   معصوم  امامان  هستند همين  خداوند متعال
  تمـام  اد و بدارن  وحشت  كشورها از ازدياد جمعيت  روساي  مي كنيد كه  مشاهده  شما االن

آنهـا از    وحشـت  .نماينـد   كنتـرل   و يا آن را به شدت  را متوقف  قوا مي كوشند توليد نسل
مـي گوينـد از كجـا      آنها مي باشد كه  ظرفيت  و كمي  استعدادي  كم  دليل  جمعيت  كثرت
شد  رو مي با نوزاد خود رو به  پدري  كهوقتي   در روزگار قديم.  كنيم  اداره  و چگونه  بياوريم

  شاعر مي گويد:    كند. سعدي  او را اداره  چگونه  كه  به تفكر فرو مي رفت
  بود    فرو برده  پدر سر به فكرت                  بود            برآورده  دندان  طفل  يكي         
     بگذارمش  كـهنبـاشد     مروت                        از كجا آرمش  و برگ  نان  من  كه         

  و كثـرت نسـل  توليـد    از زيادي  كشورها هم  دارد. روساي  فرزند وحشت  پدر از زيادي  اين
خداونـد  آيـا   ؟دارد  وحشـت   جمعيـت   از كثرت  آيا خدا هم  در اين جا مي گوئيم . جمعيت
  ادارهچگونـه     ! وبـدهم   كه  زيرا ندارم  ،نيافرينم  ،نكنم  خلق  به خود مي گويد كه  هم  متعال
او   دهنـدگي   و روزي  آفريننـدگي   و قـدرت   خداوند متعـال   براي . نيست  چنين  البته  ؟كنم
خداونـد آنهـا     ) كه اطهار (ع  ائمه .بيشتر  باشد و يا هرچه  داشته  ندارد يك نفر مخلوق  فرق

قرار   رحمت  انجهاني  تو را براي"مي كند و مي گويد:   معرفي  جهانيان  رحمت  را به عنوان
و   دولـت   خداوند هسـتند. در شـعاع    هماهنگ  و توانائي  و استعداد دانائي  در قدرت  ،"دادم

آنهـا را    همـه  .باشـند   وجود داشـته  ،نفر  يا تا بي نهايت ،ندارد يك نفر  آنها فرقي  حكومت
آنهـا    و دولت  حكومت  كه  آنها مي رسانند. روزي  خود را به تمامي  مي كنند و روزي  اداره

  تاريخ  انسان هاي  موجود تمامي  انسان هاي و اداره   بر ضبط  داير شود عالوه  زمين  در كره
آن  ؛خـود مـي رسـانند     نيازها و خـواهش هـاي    برمي گردانند وآنها را به  به زندگي  را هم

  كـاني و م  فاقـد حـدود و مـرز زمـاني     ، آنهـا از نظـر كيفيـت     و سلطنت  حكومت  چنان كه
  عـالم   مي باشند. در اين  خداوند متعال  واسعه  رحمت هاي  يلدال  آنها با اين  باشد. پس مي
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  حكـومتي   فـيض   آخرت  و در عالم  رسانيده  جهانيان  خود را به تمام  و تربيتي  علمي  فيض
  خواهند رسانيد.    كس  خود را به همه

  فيض اقدس و مقدس خدا از طريق واسطه ها
هستند و هـر    خداوند متعال  فيض  مجاري  نظر كه  از اينانسان ها را   ن جا بد نيستدر اي
مي باشد با يكديگر   خداوند متعال  مقدسو   اقدس  فيض  و اعتقاد خود مجراي  با علم  يك

در   ) را چنـان كـه   اطهار (ع و ائمه   كامل  انسان هاي  وجودي  ةسع  و در انتها  كنيم  مقايسه
  . نمائيمو كشف   شد، بررسي  گفته  گذشته  ايبحث ه

از   و ديگـري   از مسير تربيت  دو فيض  از آن  يكي  كه  است  دو فيض  صاحب  خداوند متعال
  فـيض   را بر مبناي  دو فيض  اين  كه  مي شود و بد نيست  مردم  حال  شامل  ،مسير حكومت

هـا   از مسير واسـطه   دو فيض  اين  ماند كهن  ناگفته  .كنيم  نام گذاري  مقدس  و فيض  اقدس
  خـدا علـم    اقدس  . فيض است  و ممتنع  محال  آن  بالواسطه  نزول و خدا مي رسد بندگان  به

 .باشد مي  دوم  فيض  راه گشاي  و هدايت  حكمت  اين  كه  ،است  و هدايت  و تربيت  و حكمت
دانا   توانا بود هر كه"اند:  گفتهچه خوب   هك ،مي شود  مطرح  از دانائي  پس  جا توانائي  همه
  يـك   مي كنند و مي گويند همانطور كه  تشبيه   دو بال  را به  و عمل  علم  و يا اين كه "بود

  تنها نمـي توانـد پـرواز كنـد. علـم       با علم  هم  نمي تواند پرواز كند انسان  بال  با يك  پرنده
  مي دهد. عمل  نشان  را در دنيا و آخرت  الهي  هاي نعمت ها و ثروت راه   كه  است  حقيقتي

  جهـت   ثروت ها و لذت هـا مـي رسـاند. از ايـن      آن انسان را به   كه  است  حركتي  يك  هم
  مقـدم   است  و هدايت  و تربيت  تعليم  همان  خود را كه  اقدس  فيض  وتعالي  خداوند تبارك

. انسـان هـا    اسـت   مـي شـود داشـته     فتتـاح ا  حكومـت   در شعاع  خود كه  مقدس  بر فيض
كننـد. اگـر     مـي تواننـد زنـدگي     و فهميـدن   در مسير دانستن  فقط  هستند كه  ياتموجود

  پيدا مي كند. حركـات   به صفر تنزل  آنها هم  صفر برسد زندگي  آنها به  و دانستن  فهميدن
 .دهـد   حركـت   زنـدگي   به سـوي  آنها را  ناخودآگاه  كه  نيست  مانند حيوانات  انسان  غريزي

  است  آب  اين  او نفهمانند كه  بگذارند و به  را كنار نهر آبي  اگر كودكي  كه  شايد باور نكنيم
  به  كند زيرا كسي  استفاده  تشنگي  نهر براي  مي كند نمي تواند از آب  را برطرف  و تشنگي
مـي نمايـد.     را برطـرف   و گرسـنگي   گيتشـن   و غذاست و  آب  اين  كه  است  نداده  او تعليم
  اين  ديگر بفهمد كه  پدر و مادر و يا موجودات  و راهنمائي  علمي  از مسير تمرينات  بايستي
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  و قابيـل   هابيـل   داسـتان در كنـد.    اسـتفاده   از آنبعد مينمايد و   تشنگي  رفعو   است  آب
آن را   چگونه  مي كشيد و نمي دانست  برادر خود را به دوش  نعش  هابيل  كه  است  معروف

  حفر كند و بـدن   اي مي تواند چاله  او فهماند كه  به  كالغي  كند و عاقبت  از نظر پدر پنهان
كنـد. اگـر در     بدانـد و بخواهـد و حركـت     بايسـتي   به قدم  قدم  نمايد. انسان  برادر را دفن

فكـر و    نظر خداوند نيـروي   . ازاينخواهد بود  متوقف  هم  گردد در حركت  متوقف  دانستن
او  و تربيـت    تعلـيم   را بـراي   و انسـاني   مظاهر طبيعـي   و اين همه  بخشيده  انسان  به  تعقل

  .   است  آفريده

  مجاري محدود و نامحدود فيض خدا
  ها و نهرهاي انسان ها مانند لوله كنيم   تشبيه  و دانش  علم  نامتناهي  اقيانوس  اگر خدا را به

و   بخـش   حيات  اقيانوس  آب  گرچه .اند متصل  اقيانوس  اين  به  هستند كه  و بزرگي  كوچك
 .و محدود است  كوچك  است  متصل  اقيانوس  اين  به  كه  مجاري  مي باشد وليكن  نامتناهي

نظـر    انسانها از اين  و محدود است.  مي رساند قليل  تشنه  هاي  سرزمين  به  را كه  آبي قهرا
مـي باشـد     گسترش  قابل  در مسير تربيت  آن هم  كه  و استعداد خودشان  ظرفيت  براساس

توانند  باشند مي  اي در هر درجه  بهتر و بيشتر قرار مي گيرند و هركدام  مختلف  در درجات
  و مراتبـي   كننـد. درجـات    اداره  و كيفيت  از نظر كميت ظرفيت   را درآن  و مراتبي  درجات

  و متقـارن   متقـارب   و كميـت   دارند از نظـر كيفيـت    دهي  و فيض  گيري  فيض  در اين  كه
و يـا دو    كلمه  و ده  آنها مي باشد. دو كلمه  كميت  آنها به ميزان  فيض  كيفيت  يعني . است
  چنـد كلمـه    آن  به  محتاج  كنند كه  را مي توانند اداره  ، نفراتي ياد گرفتند  عمل و ده   عمل

  بـاال و پـائين    ميزان  و به يك  است  كميت  ها مالزم  كيفيت  هستند. البته  كيفيت  با همان
  متفـاوت   كيفيـت هـاي    آن  و همـراه   متفـاوت   ها كميت هـاي   كيفيت  مي رود. در همين

  زمـان   قرار مي گيرد. تا آن  و ضيق  در وسعت  الهي  فيض  پيدا مي كند و مجاري  گسترش
  اقيـانوس   خـود و آن   هـا را بـين   وجود خود برسد و فاصله  نامتناهي  وضعيت  به  انانس  كه

در   .گردد  مربوط  الهي  بحر فيض  به  و بالواسطه  خدا لغو نمايد و بالفاصله  رحمت  نامتناهي
  قـرآن "و   "عظـيم "  خداونـد او را بـا كلمـات     خواهد بود كـه   نامتناهي  انساني  صورت  اين

  چنين  مي كند. يك  معرفي " االرض و  السموات  هرسيكُ  عوس"و   "عظيم  عرش"و   "عظيم
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از مسير   و دانش  علم  هر دو فيض  ) يعني و مقدس  اقدس  ( فيض الهي  هر دو فيض  انساني
گيـرد و    مي  تحويل  نامتناهي  را به كيفيت  از مسير حكومت  و قدرت  ثروت  و فيض  تربيت
كره  به   خورشيد نسبت  چون  هم  آفرينش  در جهان  انسان هائي  ي دهد. يكچنينم  تحويل

آنها در   به  وابسته  لذا خود آنها و انسان هاي .تر تر و نامتناهي  وسيع  هستند و خيلي  زمين 
از   عـالم   و تـا پهنـه    تا ابد از نظر زمان  قرار مي گيرند كه  نامتناهي  و وضعيت  حركت  يك

خداونـد آنهـا را     كـه   كلمـاتي   و اين ها هستند همان .مي باشند  گسترش  قابل  مكاننظر 
  اگر بتوانند دشـمنان   تا جائي كهناميد،   الهي واسعه   و يا رحمت ، و تمام  و تام  جامع  كلمه

  كـه   اسـت   ندارند. ايـن   مضايقه ،برسانند  كنند و به زندگي  هدايت  خود را هم  و كشندگان
بـه    را در دنيـا و آخـرت    بشريت  كنندگي  و اداره  امر تربيت  راحت  با خيال  وند متعالخدا

  است.   آنها واگذار كرده  
   ، از آن جملـه شـده   روايـت در ايـن زمينـه    ) (ع  صـادق   از امـام   كـافي   در كتاب  ياحاديث
  را بـه مـا واگـذار كـرده      و مردم  دين  خداوند امورات "مرا االَالينَ  ضفو  اهللاَ  انّ"اند:  فرموده

و در   ،الهـي   حكومـت   در مفهـوم  "امـر   راتمدب"  به عنوان  "نازعات"  و آنها در سوره ست.ا
آنهـا در    اند. پس شده  شناخته در مفهوم تربيت "ذكر ِ لقياتم"  به عنوان  "مرسالت"  ةسور

  مي باشـند كـه    تند و كلماتيهس  نامتناهي  و كيفيت  خود از نظر كميت  و حكومت  تربيت
  و نفاد ندارند.    نقص  قابليت
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  بخش دهم

  ئمة اطهار منابع فيض االهي هستندا
  چناننـد كـه    و قـدرت   مظـاهر رحمـت    آن  قرار مي گيرد كه  رابطه  بعد در همين  جمالت

  مظـاهري   چنـان   يك مي كند.  را تا ابد اداره  و عالميان  عالم  آنها تمامي  خداوند به وسيله
  مي رسانند.   بي نهايت  مي دهند و متناهي را به  ها تحويل  خشكي  دريا را به  كه

آنهـا بـر     بـه وسـيله    كـه  ياستطاعت  آن  به از تو درخواست مي كنيم: پروردگارا  مي گوئيم
 بهـا علـي    قمتاَ  التي  طاعتكاستو بِ".  مي كني  خود قيام  ربوبي  به وظائف  عاليمان  تمامي

  "العالمين 
اشـياء    كنندگي  و اداره  مديريت  به معناي  قيام  .است  "قيام"  خداوند متعال  از صفات  يكي 

خداونـد متعـال     آن  دارد و قـيم   الزم  قـيم   كه  است  مانند طفلي  آفرينش  است.  و اشخاص
خـود را    دارد تا فيض  الزم  ضفي  مجراي ،شد  گفته  آن چنان كه  قيوميت  اين وليكن   است 

)  اطهـار (ع   ائمـه   افراد همـان   و آن ،خود برساند  قيوميت  تحتبه افراد   مجاري  آن  بوسيله
    .هستند

خـود را از    و طاقـت   طـاق   طور سيناء در برابر آن  كه  وت  نورانيت  آن  به":   و باز مي گوئيم
   "داد  دست
و استعداد   ظرفيت با  نامتناهي  علم  اين كه   خداوند است  علمخدا در اين جا   نورانيت  البته

در   كـه عليـه السـالم     موسـي   . حضـرت  سـازگار نيسـت    موسي  حضرت  محدود و متناهي
باشـد از    رسـالت   يعنـي   تكامـل   سـوم   و شايد در كـالس   و استعداد محدود است  ظرفيت

  مجـراي   تقاضـا ماننـد همـان     ايـن  .دمـي كنـ    و مالقـات   مواجهـه   تقاضاي  خداوند متعال
  .بدهـد   بگيـرد و تحويـل    را تحويـل   اقيـانوس   آب  مي خواهـد تمـامي    كه  محدودي است

  همان  وجود آورد. يكيه خود ب  در برابر نور عظمت  طاقت  خداوند در اين جا دو مظهر بي
  كـه   نـوري اسـت    انهمـ   نـور ظـاهري    .شد  خدا كوبيده  نور ظاهري  ةدر جلو  طور كه  كوه

ولتـاژ بـرق     نور مانند بي نهايت  و آن  است شده   در نهاد مخلوقات  و نورانيت  منشاء حيات
  ةو اما جلـو  .ندارد  مقاومت  كه  بديهي است .عبور كند  سيمي  مي خواهد از قطعه  كه  است 

  و در برابر حضرتبودند   كرده  تقاضائي  چنين  كه  جمعيتي است. الهي  ظهور عظمت  ،دوم
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  بـه حـال    داشـت   بيشـتري   و مقاومـت   ظرفيـت   كـه   موسي  شدند و حضرت  هالك   موسي
  افتاد.   زمين  روي  بيهوشي

  قسـم   و جبروتت  و كبرياء و عزتت  و جالل  بعد مي گويد: خدايا تو را به علم  و در جمالت
و   كوچـك   آسمان ها در برابـر آن  آن را ندارد و  برداشتن  طاقت  زمين  كه  ، همانمي دهم

ژرفاي در ياهـا و  متاثر مي شود و   از آن  هر مخلوقي  و نهايت  هرچيزي  و عمق  است  كوتاه
و   آرام  در برابـر آن با شكل كروي خـود    زميننهرها در برابر آن راكد، و كوه ها خاضع ، و 

  در برابـر آن در حـال جريـان،   هـا  باد .انـد  تسليم  در برابر آن  خاليق  و تمامي  است  متوقف
  مي گردد.   خموشدر مركز خود خمود و و آتش ها   شده  آرام  عظمت
كـه  هسـتند    كامـل   انسان هـاي   آنها همين  دارد كه  مظاهري  اسماء و جمالت  اين  تمامي

نتوانسـتند    زمين  اهل  و همانطور كه ،او مي باشند  و كبرياء و عظمت  و جمال  مظاهر علم
آنها را نـدارد    و سنگيني  عظمت  طاقت  هم  آنها را بكشند خود زمين  و حكومت  بار واليت

و   از نظـر بزرگـي    هسـتند و زمـين    نامتنـاهي   زيرا آنها حقيقتا از نظـر وجـود و ظرفيـت   
  ةاراد  و همـان  .كنـد   را تحمـل   نمـي توانـد نامتنـاهي     مي باشد. متناهي  متناهي  سنگيني

و آنهـا را    نمـوده   دريـا را متوقـف    مي توانند آب هاي  او هستند كه  ةاهر ارادخداوند يا مظ
  كـه   دريـايي   مانند خيابان هاي ،گردند  آن جريان  دارند و مانع  يكديگر نگه  مانند كوه روي

اسـم    خود را عبـور داد. خداونـد آن    و اقوام  خود آن را آشكار ساخت  با رمز عصاي  موسي
  بخواهـد انجـام   كـه    عـالم   را در هر جاي  هر كار مهمي  با آن  را كه  نيروئي  آن  يعني  اعظم 

خود مي توانند كوه ها   آنها اگر بخواهند با اراده  كه ، اختيار اولياء خود گذاشته  دهد به مي
  باز دارند.   دريا و صحرا را از جريان  را جا بجا كنند و آب هاي

  صفات خداوند تعالي مي باشند اء وائمه(ع) مظاهر تجلي اسم
هستند   و نيروئي  مجهز به روح  عالم  موجودات  كه  اين است  و تسلط  قدرت  اين همه  دليل
  در سـيم هـا و يـا صـنايع      برق  نيروي  مانند جريان  و نيرو در كالبد موجودات  روح  آن  كه

  را در برابر خود لـه   سميهر ج  و مي چرخد  ها سريع چرخنده  چرخ  گرچه .مي باشد  برقي
اختيار   را به  برق  نيروي  كه  انساني است  همان  تسليم  گردنده  چرخ  همين  مي كند وليكن
  را اسـم   بـرق   ما اگر نيـروي   مهار مي كند. پس  را با آن  گردنده  و چرخ هاي  خود درآورده
  تمـام  بـر   دارد مسـلط  اختيـار خـود   را بـه    نيروئـي   چنـين   يـك   كـه  كسي  ،خدا بشناسيم
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نباشد مـي  آن نيرو د و يا اگر نپيدا مي كن  حياتنيرو،   آن  وسيلهه ب كه   است  يآالت ماشين
  اعظمند.    همان ها اسم .ميرند
  گردنده  چرخ  يك  زمين  كره . است  آالت  مانند ماشين  عالم  و كرات  آفرينش  جهان  تمامي
  و كوچك تر و بزرگ تـر هركـدام    اتمي  ذرات  .كيفيت  همينبه   هم  و مريخ  ماه  كره  ،است

  نيروئـي   آنها مجهـز بـه    در مدار خود مي چرخند و همه   هستند كه اي گردنده  چرخ هاي
ها  گردنده  نيرو در نهاد اين  اگر آن  كهبه طوري  .مي دهد  آنها را تشكيل  حيات  هستند كه

  باز ماند به ناگـاه   وجود مي آيد و اگر از جريانه ها بآن در  و حركت  پيدا كند حيات  جريان
و   از جماد و نبـات   عالم  موجودات  خود مي ميرند و گرد و غبار مي شوند. تمامي  در جاي
و   نيـرو متصـل    آن  انـد كـه   زنـده   نامتنـاهي   نيروي  به يك  هركدام  و كرات  و ذرات  حيوان
  هسـت   را در هـر جـا كـه     مي باشد. خدا هر چيزي  الخداوندمتع  و قدرت  اراده  به  مربوط

بـا    زمـين   كـره   گرچـه  .در آورد  كند و يا به چـرخش   متوقف  ثانيه  هزارم  تواند در يك مي
هـا را   جاذبـه   اين  كه  تنها قدرتي  مي كند ولي  و جذب  را جلب  سنگين  خود اجسام  جاذبه
ـ و   را آفريـده   جاذبه  نيروي  كه  است  كسي  مي كند همان  خنثي   را در جـاي   كـرات   ،ا آنب

 ؛بياوريد  واحد به حساب  را يك  خلقت  عالم  تمام  . بطوركلي است  درآورده  خود به چرخش
  روح  كـه   كيست  ديگر. آن  ةو گردند  چرخنده  جسم  و يا يك  حيوان  يك ، انسان  مانند يك

آن   و گـاهي   آن را ضـعيف   گاهي ،د و مي دهدمي گير  كه  اوست  دسته ب  و انسان  حيوان
  علـي   حمنُالـرّ "مي گويـد:    كه  شريفه  و رمز آيه . است  خداوند متعال  مي كند. آن  را قوي
خداونـد    اراده  مجـراي  كـه    اسـت   نور حيـات   آن ، زيرا عرش . است  همين  "استوي  العرش
  وجود مي آورد. ه ب  مرگ  ،آن  و با اخراج مي دهد  نور حيات  آن  ةمي باشد. با افاض  متعال

مي شـود . آنهـا بـا      سپرده  كامل  انسان هاي  اولياء خدا و به  به  نامتناهي  نور و نيروي  اين
نـور    بـا همـين    كه ،مي آيند  خدا به حساب  "اعظم  اسم"  نور و نيروئي  يك چنين  داشتن

كنند و آن را جا بجا نمايند.   تصرف  هست  كه  عالم  و در هر جاي  مي توانند در هر چيزي
رعـد و    آتش هـا و غـرش    درياها و حرارت  ژرفاي  در آن جا مي گوئيم  كه  گذشته  جمالت

 يعنـي   .است  حقيقت  رمز همين ،هستند  و خاشع  تو خاضع  اين ها در برابر اسم  همه  برق
دريـا    را مهار مي كند و اعماق  آتش  اختيار دارد حرارت  را به  جهان  كلي  نيروي  كه  كسي 

    .را جا بجا مي كند  آسمان  در مي آورد و كرات دخو  را به تصرف
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  شـد كـه    روشـن   و بـراهين   با داليل  اهللا  خدا و تفسير بسم  بارها در تفسير اسماء حسناي
  قـدرت   ا مجرايخداوند آنها ر  اسماء حسنا مي باشند كه  همان  ) و اولياء اهللا اطهار (ع  ائمه

  شـناخته   و موجـودات   آنهـا در افكـار سـاير مخلوقـات     وسـيله  ه و ب  خود قرار داده  و اراده
  خـود شـناخته    و يـا آثـار و اعمـال     و نشـان   انسان هـا بـه نـام     زيرا همانطور كه .شود مي
 ،مـي گـردد    آنها متوقـف   نباشد شناسائي  و آثار و اعمال  و نشان  نام  اگر اين  كه ،شوند مي

آثـار او هسـتند در    بـزرگ تـرين     خود كه  اولياء بزرگ  همين  وسيلهه بهم   خداوند متعال
او   باشـد شناسـائي    ها را نداشته نمونه  اگر اين  كهچنان  .مي شود  شناخته  مخلوقات  ميان

و   مظـاهر علمـي    بـدون بخواهـد    كه  ي،ذات از نظر خداوند  زيرا شناسائي .به صفر مي رسد
و يـا    پيدا نمـوده   به ذات  بتوانند احاطه  بدهد و يا بندگان  نشان  بندگان   خود را به  ،عملي
  نديـ دزيرا  .ندارد  اي فايده  و عالوه  است  محال  شناسائي  يك چنين ،او را ببينند  پاك  ذات

قـدر زيـاد مـا    . چ نيست  آن در برابر بينندگان  شناسائي  او دليل  دادن  و يا نشان يك چيز
هسـتند    آنهـا را چنـان كـه     نمـي تـوانيم    ديدن  با اين  ولي ، بينيم  را مي  اشياء و اشخاص

  ؛اسـت   بـوده   آن  آثار بد و خوب  از طريق  ايم و شناخته  ايم ديده  را كه  ما هر چه  بشناسيم.
  .كيفيـت   به همين  هم  كه خوبند يا بدند. خداوند متعال  ايم كرده  و قضاوت  ايم شناخته  كه

  رويـت   باشد اين  ممكن  اگر هم ، است  محال  پاك  ذات  آن  و يا ارائه  رويت  بر اين كه  عالوه
  شناسائي ، آثار و اعمال  از راه  فقطبلكه  .نمي شود  هست  او چنان كه  شناخت  دليل  و ارائه

مظهـر   وجود آورد كـه  ه ب  اريآث  بايستي  قادر است  وجود مي آيد. خداوند آن چنان كهه ب
او   مظهـر علـم    وجـود آورد كـه  ه ب  مظاهري  بايستي  است  عالم  و چنان كه ،او باشد  قدرت
  مظـاهر و آثـاري    اسـت   الزم  هر كـدام  ،دارند  ذاتي  ريشه  كه  و ساير اسماء و صفاتي ،باشد

 .بشناسـند   هست  چنان كهمظاهر آثار خدا را   همين  از طريق باشند تا شناسندگان   داشته
  انسان هـا قـرار داده    و يا در نفوس  طبيعت  آثار در جهان  خداوند اين همه  دليل  به همين

  شود.   شناخته  و انفس  آثار در آفاق  اين وسيله ه تا ب
آنها   دادن  با نشان  كه ،هستند خدا  و قدرت  آثار علم  بزرگ ترينعليهم السالم اطهار   ائمه
  بـراي   مـي شـود و مجهـولي     شناخته  هست  چنان كه  آنها خدا در افكار بشريت  رفيو مع
قـرار    انسان هـائي   براي  موفقيتي  هر نوع  ةآنها را واسط  اين است كه .نمي ماند  باقي  مردم

خـود را    مي كننـد و مـي خواهنـد خـداي      او حركت  به سوي  تكامل  در خط  مي دهد كه
  در راه  اطهار و يا حركت  به ائمه  اعتقاد و ايمان  بدون  اسند كساني كهبشن  هست  چنان كه
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هسـتند    آنها مي خواهند خدا را بشناسند مانند كساني  و عملي  آثار علمي  آنها و فراگيري
بـه مقصـد     هيچ كس  از بي راهه  د تا به مقصد برسند البتهنمي كن  حركت  در بي راهه  كه

ـ   انـتم ":  كـه   مي كنـيم   وصف  آنها را چنين  كبيره  جامعه  رتدر زيا .نخواهد رسيد بيلُالس  
  علـوم   انسان ها را به تمامي  پايدارند كه  و راه  بزرگ  آنها راه  يعني  "مقواالَ  راطُوالص  االعظم

  توقـ   هيچ  و ،هستند  الهي  از معارف  الفباء ناقصي  آنها  مي رسانند. ماسواي  الهي  و معارف
  دعـاي   اسماء در اين  تمامي  نمي رساند. اين است كه  كامل  انسان را به معاني  الفباء ناقص

بـر    ها و تسـلط  قدرت ها و قهر و غلبه  اين  اطهار مي شود و تمامي  ائمه  به  منطبق  شريفه
  يـداهللا ": مـي فرمايـد     اند كـه   يداهللا مي گيرد. آنها  آنها انجام  به وسيله  و كائنات  طبيعت

    1 "ايديهم  فوق
يمين و آنها  2 القيامه  يوم  هجميعا قبضتُ  واالرض"مي فرمايد:   هستند كه خدا  ةقبضوآنها  

،  آيـات   در آن  كـه   و سـاير آيـاتي    "هبميني  اتطويم  والسموات"مي فرمايد:   كههستند  اهللا
  مي كند.    معرفي  يو كلمات  جمالت  چنين  خود را به وسيله  خداوند متعال

خـدا بـه     باشـند كـه    و وسـائلي   و ساير اسـباب   اهللا  و يمين  اگر آنها يداهللا  نگويد كه  كسي
ادعا اين است   اين  الزمه، مي نمايد  را اداره  مي كند و يا مخلوقات  را خلق  عالم آنها  وسيله

آنها   باشد و خدا بدون  نداشتهوجود   كردن  و خلق  آفريدن  آنها امكان  از آفرينش  پيش  كه
  زيرا آنها هـم   .نيست  با حقيقت  ادعا مطابق  و اين ،كند  را خلق  نتواند و يا نخواهد مخلوقي

  و يـا جهـاني   ؟انـد  شده  خلق  اي وسيله  آنها با چه  اند. پس شده  اند و حادث نبوده ؛مخلوقند
وجـود داشـته     آنهـا جهـان    از خلقـت   پيشقهرا   كه ،اند كرده  زندگي  جهان  آنها در آن كه 

  بـدون   كـه   است  و خواسته  خداوند توانسته  و چگونه ؟ است  شده  خلق  وسيله  به چه  ،است 
  را بيافريند؟   جهاني و  انساني  مظاهر عظيمي،  يك چنين  اسماء حسنا و بدون

بـه    دو عامل  به كمك  لوقاتمخ  در خلقت  خداوند متعال  تكويني  اراده  كه  است  اين  جواب
  دو عامـل   اين   .نيست  ممكن  هم  و آفرينش  نباشد خلقت  دو عامل  اگر اين  افتد كه كار مي

ـ "  كلمـه   تعبير به  از آن  كه  مادي  علت مي كنيم.   نام گذاري  غائي  علتو   مادي  علترا    مبِ
و   مـي خواهـد مـاه    كـه خداونـد     .اسـت   عـالم   شنآفري  ساختماني  مي شود مصالح  "لقخُ

                                                 
   فوق ايديهم...= ان الذين يبايعونك انما يبايعون اهللا، يد اهللا10فتح،   ١
  ...بيمينهه يوم القيامه و السماوات مطويات قبضت= و ما قدروا اهللا حق قدره و االرض جميعا 67زمر،   2
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  و جسـم   از آنهـا جـرم    كـه   است  الزم  بسازد موادي  يو حيوان  و انسان   خورشيد و يا ستاره
  نـور و نيـرو بـه مـواد عـالم       بـا آن   كه  است  الزم  و نور و نيروئي ،وجود آورده را ب  آفرينش
 .شـود   سـاخته   عـالم   پيكـره   و روحي  مادي  عوامل  فرمايد تا با اين  عنايت  و حركت  حيات
  غـائي   علتو يا ظهور   تصور علت  بدون  و انساني  جهان  يك چنين  به ساخت  اقدام  وليكن
  ثمـرات   ظاهر مي گردد و آن  آفرينش  از شجره  كه  ثمراتي  يعني  غائي  علت  نيست.  ممكن
  اول ،در تصـور   ولـيكن   آخر است ،در ظهور  گرچه  غائي  علت  است.  خداوند متعال  مطلوب

  ،آفـرينش   از شـجره    ثمره  و آن .سازد  منزه  و عبث  را از لغويت  آفريننده  مي باشد تا عمل
خدا را   كه  وجود مخلوقاتي  يعني ؛مي باشد  و معارف  علوم  است خداوند متعال   مطلوب  كه

و   غائي  علل  اطهار همان  شند. ائمهخدا با  اراده  بشناسند و مظهر و مجري  هست  چنان كه
خدا ظاهرند و خداوند   در علم ، از ظهور در عالم  پيش  هستند كه  آفرينش  شجره  يا ثمرات

را مـي آفرينـد و     ظـاهر مـي گـردد عـالم      خلقت  از شجره ثمراتي   مي داند يك چنين  كه
باعـث   ، آفرينش  براي  ثمراتي  وجود يك چنين ، علم به مي دهد. بنابراين  را ادامه  آفرينش

  پيدا كند.   آنها ادامه  خاطربه   آفرينندگي مي شود كه

  سببيت ائمه (ع) در آفرينش عالم
  است:  بر دو قسم  اسماء خداوند متعال  ديگر مي گوئيم  در توجيه

بـر وجـود خـدا دارنـد ماننـد        داللت  خلقت  خود و به دليل  به موجوديت  كه  : اسمائي اول 
  اثر بر موثر.  و يا داللت  بر صانع  مصنوع  داللت
  خود داللـت   و حكمت  خود و قدرت  و دانش  خود و به علم  به موجوديت  كه  : اسمائي دوم

  د.نمي كن  بر وجود آفريننده
  هركـدام   هستند كـه   و آسمان  در زمين  عالم  و موجودات  مخلوقات  تمامي  ،اول  اسماء نوع
بـر  مصـنوع    مي باشـد. داللـت    خداوند متعال  از آثار صنع  خود اثري  صنوعيتاز آنها به م

  جاعـل   و با جعـل   وجود نيامدهه ب  جاعل  به جعل  است كه  و قهري  ذاتي  داللت  يك  صانع
نكنـد و يـا     بـر وجـود او داللـت     مصـنوع   كند كه  نمي تواند كاري  . صانع نيست  رفع  قابل

  .   قهري  است  داللتي  يك  نمايد. اين  را از وجود  خود سلب  داللت  اين  مصنوع
دارند و از دو مسير انسـان هـا     بر وجود خداوند متعال  داللت  ، دو نوع دوم  و اما اسماء نوع

  مي كنند:  خدا هدايت  را به سوي
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اثـر بـر     اثرآفريدگار هستند و داللت  اين كه  به دليل  ،و مصنوعيت  از مسير مخلوقيت اول: 
  مي باشد.    و ذاتي  قهري  داللت  موثر يك

  جاهـل   انسان هاي  كه ،و كردار و گفتار  و حكمت  علم  و بيان  و تربيت  : از مسير تعليم دوم
خـدا و    خـود علـم    و عمـل   با علم و مي كنند  خدا هدايت  خود به سوي  و دانش  را به علم

  مي كنند.   خدا هدايت  را به سوي  ارند و جهاناظهار مي د  او را در نظر بندگان  قدرت
  و حكمـت   با علم  و هم  مخلوقيت  به دليل  هم  اسماء هستند كهاز   دوم  ) نوع اطهار (ع  ائمه

خـدا    اسـم   هر دو نوع  اين  مي كنند. گرچه  و هدايت  خدا رهبري  را به سوي  خود بشريت
  دوم  اسـماء نـوع    جـود خـدا مـي كننـد ولـيكن     بر و  داللت  مانند اسماء لفظي  هستند كه

شـود    اسماء حسـنا ناميـده    يا چيزي  كسي  اسمائند و اگر قرار است  و كامل ترين  بهترين
  و اولياء خدا هستند.  السالم   اطهار عليهم  آنها ائمه  كامل ترين  هستند كه  دوم  اسماء نوع

  و خاشع اندانواري كه همه چيز در برابر آن خاضع 
طور سينا  ،در برابر آن  كه  نوري  آن  به  مي دهم  خدايا تو را قسم"  مي گوئيم  كه  است  اين

و   عظمـت   بـا آن   زمـين   كـره   كـه   و كبريـاء و جبروتـي    و جـالل   افتاد و به علم  به سجده
مـي دهـد. آسـمان هـا در       و استعداد خود را از دسـت   كبرياء، قدرت  در برابرآن  سنگيني

قرار مـي گيرنـد.     تاثير آن تحت  و موجودات  اجسام  تمامي  مي شوند و عمق  خاشع  رآنبراب
مـي شـوند و     تسليم  باز مي مانند. كوه ها در برابرآن  از جريان  درياها و نهرها در برابر آن

اند. بادهـا و طوفـان هـا     شده  قدرت  آن  تسليم  خالئق  پيدا مي كند و تمامي  آرامش  زمين
  مي شود.    در مركز خود خاموش  آتش  باز مي ماند و نيروي  از جريان  قدرت  آن ربراب

  حاكميت تشريعي و تكويني خداوند متعال
  و سـلطنت   حاكميـت   دو نـوع بـه  مشـعر    تفسير گذشته  بر مبناي  هم  جمالت  اين  تمامي

و يـا    تشـريعي و   تكـويني   حاكميـت   بـه   دو تعبير مـي كنـيم    ازآن  كه  است  خداوندمتعال
. در  كـردن   و اداره  نمـودن   سـلطنت   و بـه معنـاي    و آفريـدن   آفرينش  به معناي  حاكميت
  عـالم   از آسمان ها و كوه ها و درياها و كرات  موجودات  تمامي  اول  نوع  با حاكميت  ارتباط

مي باشد   متعالخداوند  و قدرت  اراده  تسليم  كوچك  باشد خواه  بزرگ  خواه  هست و هرچه 
اين هـا بـا     همه ،باشند  و يا در ظواهر اشياء و اجسام  اجسام  در اعماق  خواه  زيرا هرچيزي
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پيـدا    و حركـت   حيات  است  شده  خدا در وجود آنها افاضه  با اراده  كه  مرموزي  نيروي  يك
  جـان   اسـت   خداونـد متعـال    و تسـلط   انسـان هـا در تصـرف     جان  اند و همانطور كه كرده

ايـن هـا در     همـه   ،و سـنگين   سـبك   ،و كوچك  بزرگ  و اجسام  و نباتات  و ذرات  جمادات
در   مـثال آن چـه   ،اشـياء   خداوند بر بعضي  كه  نمي شود گفت . است  اختيار خداوند متعال

 و يـا در   در ظاهر عـالم   ديگر مانند آن چه  دارد و بر بعضي  كمتر تسلط  است  اجسام  باطن
بـه    چيز و نسبت  و همه  كس  به همه  خدا نسبت  دارد. تسلط  بيشتر تسلط  آسمان هاست
  در هـوا تسـلط    اي پرنـده   بر يـك   آن طور كه  است.  يكجور و يكنواخت  عالم  ظاهر و باطن
مـي دهـد و يـا      به آنها جـان  ،دارد  دريا تسلط  در اعماق  اي بر حشره  ميزان  دارد به همان

  خداوند متعـال   تكويني  جا از تسلط  از دعا همه  قسمت  اين  ها را مي گيرد. جمالتآن  جان
  و سماوات  درياها و يا كرات  طور سينا و درياها و اعماق  مي گويد كوه  مي گويد كه  سخن
  و جالل  و شكوه  بزرگي  با اين  زمين  اند. كره و خاشع  تو خاضع  اين ها در برابر قدرت  همه
و   و در مسـير اراده   اسـت  و خاشـع    خاضـع   اي و پروانـه   اي تو مانند حشـره   برابر قدرت در

ـ "تعبير مي كنـد:  چنين   زمين  كرهبر   تسلطاين   از  كه ،مي كند  تو حركت  قدرت تنَكَس  
لهبِ  ا االرضمخـود    اگـر بـه طبيعـت     كـه  ؛ اسـت   كروي  جسم  يك  كه  زمين  يعني "هابِناك

  مشاهده ،در فرار باشد  كند و تا كائنات  حركت  مستقيم  در خط  كه  است  كند الزم  حركت
  يـك   دورانـي   در خـط   حركـت   با ايـن كـه   ،مي كند  حركت  رانيود  در خط  كه  مي كنيم
 اثـر   آن  روي  موجود متحركاز   در خارجكه   يعامل  بدون  مي باشد كه  غير طبيعي  حركت

آن را تغييـر    نباشد كه  آن  سر راه  اگر عاملي  ي. هرموجود متحرك تصور نيست  گذارد قابلب
  محـال   آن  بـراي   مي كند و توقف  حركت  مستقيم  در خط ،كند  دهد و مسير آن را عوض

  نشان گر ايـن   حركت  اين  مي كنند كه  حركت  دوراني  در خط  كرات  همه  با اين كه ؛ است
   .مي كند  و تكميل  آنها را تنظيم  حركات  خارجي  عامل  كي  كه  است  واقعيت

او بـر انسـان     تسلط  به معناي  ،و تعالي  خداوند تبارك  يا حكومتي  تشريعي  و اما حاكميت
مـي شـود. انسـان هـا در دو       و پادشـاهي   لكم  تعبير به  از آن  كه  است  و عاقل  عالم  هاي
انسـان هـا در     كه ، و خلقت  تكوين  در جهت  يكي. اند عالخداوند مت  حكم  به  محكوم  جهت
خداونـد    كههستند   و حيوانات  و نباتات  از جماداتاعم  مانند ساير اشياء ئيشي  جهت  اين
مي كند و مي پروراند و به ثمر مـي رسـاند. انسـان هـا از       خود آنها را خلق  قاهره  اراده  به

بـر انسـان هـا      خداونـد متعـال    و اراده  مشيت .يار ندارندو اخت  خود اراده  خود در آفرينش



     تفسير دعاي سمات   

 
 

158

خداوند متعال   تسلط  در حيطه  و حيوان  جماد و نبات  كه  شكلي  به همان و دارد  حاكميت
  اند.  خداوند متعال  خود درتصرف  انسان ها نيز در خلقت است  

 ،آنهـا   و آزادي  و دانـش   لـم بر ع  يا حاكميت ،انسان ها  خداوند بر فكر و اراده  حكومت  دوم
 ، حاكميـت   در اين . تعبيرمي كنيم  و يا حكومتي  تشريعي  حاكميت  به  حاكميت  از اين كه 

ـ خـدا هسـتند و خداونـد م     خـدا و يـا مملكـت     لكو شعور خود م  اراده  انسان ها به و   كل
خدا بر  پادشاهي   يعني "رضو اال  السموات  لكم  هللاِ"مي فرمايد:   آنها مي باشد كه  پادشاه

پيدا نمي كند مگـر    خداوند معنا و مصداق  براي  پادشاهي  اين . آسمان ها و زمين ها است
  بـه اقتضـاي    باشند كه  و آزادي  اراده  و با شعور صاحب  عاقل  موجوداتدر برابر او   اين كه

خدا   دا كند. در حاكيمتپي  و حاكميت  خدا شوند و خداوند برآنها تسلط  خود تسليم  عقل
و اختيـار    اراده  انسـان هـا بـه     وجود مي آيد زيـرا بعضـي  ه ب  و تفرقه  تبعيض ،معنا  اين به 

و   اراده  انسان ها به  و بعضي ،آنها مي شود  و يا مالك  كلخدا مي شوند و خداوند م  تسليم
  و يا شيطان هـائي   نفس  يهوا  در حاكميت  شده  خدا خارج  حاكميت اختيار خود از دايره 

  وجود مي آورند. ه ب  غيرخدا پادشاهي  مانند خود قرار مي گيرند و براي
بر   منازع  بدون  حاكميت  دنيائي  زندگي  خداوند در اين  كه  بگوئيم  مي توانيم  رابطه  در اين

از   و كـافرين   منـافقين   دارد ولـيكن   حاكميت  و پيغمبران  بر مومنين  فقط ؛انسان ها ندارد
بــه   خــود را اختصــاص  مطلقــه  لــذا خداونــد حاكميــت .خــدا خارجنــد  حاكميــت  دايــره
  همـه  .انسـانها مـي شـود     و مالـك   كلم  روز قيامت  كه  است  و فرموده  داده  آخرت زندگي

  بر تمـامي   و معارض  منازع  خدا بدون  مي گردد و حاكميت  روز تعطيل  حكومت ها در آن
ـ ل"خداوند مي فرمايد:   كه  روز است  داير مي گردد. در آن  و آينده  گذشته  هايانسان  نِم  

الملك  بجز خدا حاكميـت   آيا كسي  كيست  مال  امروز پادشاهي  مي كند كه  سوال " ومالي  
  1"ارالقه الواحد  لهل ":  مي دهند كه  انسان ها جواب  دارد؟ تمامي  و پادشاهي

ـ   لحيل  الوجوه  نتو ع" ر مي فرمايد:ديگ  و جاي قـدرت هـا و انسـان هـا       تمـامي  2"ومالقي
  مي شوند.    و قيوم  حي  خداي  تسليم

                                                 
  = يوم هم بارزون ال يخفي علي اهللا منهم شيئ لمن الملك اليوم هللا الواحد القهار.16مومن،   ١
  ا.= و عنت الوجوه للحي القيوم و قد خاب من حمل ظلم111طه،   2
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  سؤال و جواب در اطراف حاكميت تشريعي خداوند متعال
از   و يـا بعضـي    دنيـا بسـياري    در زنـدگي   چگونـه   كه مي شود  مطرح  سوالاين دراين جا 

ضد خـدا    مي شوند و انسان هاي  خارج  خداوندمتعال  و حاكميت  سلطه  انسان ها از دايره
 ؟به وجود مـي آورنـد    و پادشاهي  طاغوت ها سلطنت  مي دهند و براي  را برخود حاكميت

بـه    او محـيط   كند با اين كـه   خدا خارج  حاكميت  مي تواند خود را از دايره  انساني  چگونه
او   و اراده  مشـيت   انسان هـا بـدون    ندارد كه  و امكان  است  اشياء و اشخاص  ظاهر و باطن

  خود يـا ديگـران    حاكميت  خدا را كنار بگذارند و در دايره  بگيرند. اراده  خود تصميم  براي
  و عجـز خداونـد متعـال     ضـعف   انسـان هـا دليـل    براي   آزادي  چنين درآيند. آيا تصور يك

  اسـت  خـدا محكـوم     عجز به  نسبت  توحيدي  يا مسائل و  و معرفت  عقل  . در قاموس نيست
خدا پيدا   بر اراده  خود عاجز كند و سبقت  نمي تواند خدا را در اراده  يا چيزي  هرگز كسي
  و در احاديـث  1"سبقوا  كفروا انهم  الذين  ال يحسبنّ"مي فرمايد:   در قرآن  كه  كند آنچنان

  " باكراه  طاعو ال ي  بغلبه  عصيال ي  اهللاَ  ان":  است  شده  گفته  وارده
نمـي توانـد     يا چيـزي   كسي  مي دهد كه  نشان  عقلي  و دالئل  توحيدي  هاي فرضيه  تمامي

  پـس  .گيـرد   خدا سـبقت   بر اراده  و فعاليت  خود عاجز كند و يا در حركت  خدا را در اراده
  از آنهـا از دايـره    ن ها و يا بسـياري انسا  دنيا اكثريت  در زندگي  چطور شما مي گوييد كه

عجـز    دليـل   آيا ايـن  ؟وجود مي آورنده ب  ضد خدائي  و حكومت  شده  خدا خارج  حاكميت
  ؟  خدا نيست

  انسـان هـا و موجـودات     خود بر تمامي  تكويني  قاهره  خداوند به اراده  كه  است  اين  جواب
خود عاجز كند يا   مي تواند خدا را در ارادهن  يا چيزي  دارد. هرگز كسي  كامل  ديگر تسلط

و   بـه انسـان هـا علـم     ، آفريـده   خداوند انسان ها را آزاد و آگاه  گيرد وليكن  بر خدا سبقت
  خـود حاكميـت    و آزادي  آگـاهي   تا بتوانند براساس  است  داده  آنها ميدان و به   داده  دانش

ـ   و سـلطنت   غيرخدا حاكميـت   خدا يا براي  براي ،غيرخدا را بپذيرند  خدا و يا حاكميت ه ب
  بي نهايـت   گرچه . مانند ساير اشخاص  است  نيرومند و عالمي  وجود آورند. خداوند شخص

  تمـامي   نمـوده   خود اسـتفاده   و قدرت  از سلطه  ندارد كه  دوست  دارد وليكن  و قدرت  علم
نـدارد از    خود مهار كند و دوسـت   تحاكمي  بخواهند يا نخواهند در دايرهچه انسان ها را 

                                                 
  = و ال يحسبن الذين كفروا انهم سبقوا. انهم ال يعجزون.59انفال،   1
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  را بر خـود حاكميـت    چرا شيطان  كند كه  بر آنها نازل  نمايد. عذابي  آزادي  انسان ها سلب
  بـه   انـد بلكـه   خدا نمـوده   چرا معصيت  نمايد كه  محروم  و روزي  آنها را از رزق اند و يا داده

كننـد.    را بخواهنـد انتخـاب   خود هرچـه    مي دهد تا به فكر و علم  وآزادي  انسان ها مهلت
  و سلطه  همين طور حاكميت  هم  شياطين ،مي كند  آنها عرضه خود را به   خداوند ربوبيت

را   او را آزاد مـي گذارنـد تـا هـر چـه       ميـان   مي كنند و در اين  انسان ها عرضه خود را به 
و   حاكميـت   از دايره  نموده  ستفادهسوء ا  و آزادي  مهلت  از اين  كند. انسان  بخواهد انتخاب

خداونـد   .قرار مي گيـرد   يا شيطان  نفس  هواي  مي شود و در حاكميت  خدا خارج  اطاعت
  در اختيـارش   و روزي  رزق ،ميدهـد   او مهلـت   بـه   او نمـي شـود و بـاز هـم      و مزاحم  مانع
  به صفر مي رساند و همـه خود را   نيروها و قدرت هاي  تمامي  انسان  گذارد تا روزي كه مي

رسـاند و در خـالء   مـي    خدا به مصرف  و معصيت  نفس  هواي  و در راه  باطل  آنها را در راه
اگـر بـه خـدا      هـم   احساس  در اين .مي شود  و نابودي  نيستي  به  مشرف  قرار گرفته  مطلق

  در انتهاي  تا روزي كه  ، مگرداينممي   او تجديد قوا و نعمت  شود باز خداوند براي  پناهنده
  نمـي مانـد مگـر نتـائج      بـاقي   او چيزي  براي  حال قرار گيرد. درآن  السافلين ويا اسفل  عدم

خود   برايهمه را   كه ،و عناد انسان ها  بد و عذاب ها و عقاب ها و انتقام ها و بغض  اعمال
  خدا در انتظار است  باز همو  .مي شود  عذاب ها و بالها حبس  آن  در دايره و  بوجود آورده

  و خوديـت   شده  گمراه  چگونهبفهمد   وجود آيد كهه در او ب  تحولي ،شود  او پناهنده به   كه
     است.  داده  خود را از دست

خـود خـدا را     و آزادي  بـه فهـم    انتظار دارد كـه   اين چنين  خداوند از انسان  حساب  با اين
را   ضـد خـدائي    به خدا شود و حكومت هـاي   شعور وابسته و  عقل  كند و به كمك  انتخاب
بـه   ، خداونـد اسـت    مطلـوب   و آزادي  بـه علـم    انتخاب چنين   يكاز آنجا كه كند.   تعطيل

خـدا    و آزادي  علم  خود برهند و به اقتضاي  از اشتباه  مي دهد تا روزي كه  انسان ها مهلت
  را در انسـان   و آزادي  عقـل   خدا اينپس  .قرار گيرنداو   اطاعت  كنند و در دايره  را انتخاب

خـود    اطاعت  را به دايره  انسان  جبر و اكراه  به عامل  ندارد كه  مي شمارد و دوست  محترم
  و آزادي  به علم  وجود مي آيد. بعضيه ب  تبعيض  ،و آزادي  علمهمين   اقتضاي  بهو درآورد 

و شعور انسـان    فهم  تا روزي كه ،را  شيطان  اي طايفه مي دهند و  خدا را بر خود حاكميت
  كنند.   انتخاب  و آزادي  ها بيدار شود و خدا را به علم
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دارنـد    مختلـف   خود حاالت  انسان ها نيز در موجوديت  كه  بدانيم   است  الزم  رابطه  در اين
ديگـر آسـمان     ر حـاالت مي شـوند و د   شناخته  و بيابان  زمين  حاالت  از آن  در بعضي  كه

و   فكري  و طبقات  حاالت  مي شوند. در اين  شناخته  مختلف  در درجات  ، وهفت گانه  هاي
  آنهـا بـر تمـامي     وسـيله ه ب  دارد كه  و يا اسماء حسنائي  اسماء اعظم  خداوند متعال  علمي

كند  پيدا مي  حاكميت اند شده  و دريا و صحرا شناخته  و كوه  آسمان  نام  به  انسان هائي كه
آنها خداوند بـر   به وسيله   انسان هائي كه  آن .خود مهار مي نمايد  اطاعت  و آنها را در خط

)  اطهار (ع  مي دهد ائمه  خود را گسترش  پيدا مي كند و حاكميت  انسان ها تسلط  تمامي
  سـان هـا و تربيـت   بـر ان   خداوند در حاكميت  كه  بدانيم  و در اين جا بد نيست .مي باشند

  مي باشند.   و حاكميت  تربيت  اين  ) واسطه اطهار (ع  ائمه  دارد كه  الزم  انسان ها واسطه
خدا بر   و حاكميت  حكومت و  و دانش  علم  انسان ها و نزول  در تربيت  وساطت  لزوم  دالئل

در  ،آنهـا   استيصـال  كفـار و   و قمـع   و قلـع  ، عـالم   بر اهـل   فيض  افاضه  انسان ها به معناي
    به تكرار نيست.  شد و احتياج  روشن  گذشته  مباحث

شـد و    طور سينا خاضـع   در برابر آن  تو كه  : و به نور عظمت مي گوئيم  كه  جمالتاين در 
درياها و نهرهـا    درياها و تمامي  آسمان ها و عمق ،ندارد  در برابر آن  مقاومت  طاقت  زمين

  گذشـته   مانند جمالت  هم  جمالت  اين ؛هستند  خاضع  اين ها در برابر آن  و كوه ها تمامي
  دارد.   در دو مورد تفسير و تاويل

و   آسمان  درياها و كوه ها و صحراها و كرات  همين  كه  است  اين  جمالت  تفسير ظاهر اين
و   اراده  مجـاري خـدا و يـا     و قـدرت   هسـتند در برابـر اراده    رويت  قابل  ديگر كه  مخلوقات

  كـه   مـي كنـيم    و مشـاهده  ،و خاشـعند   ) مي باشند خاضـع  اطهار (ع  ائمه  خدا كه  قدرت
قبضـته   جميعـا   و االرض  بيمينه  مطويات  السموات"مي فرمايد:  ة سورة زمرخداوند در آي

و   اهللا و عـين   آنها را يـداهللا  ) هستند كه اطهار(ع  ائمه  همان  و يمين  قبضه  اين " القيامه  يوم
  اند.   ناميده  اهللا لسان
  آن  تصـرف   در قبضـه عليـه السـالم     قائم  در قيام  قيامت روز  ،و انسان ها  زمين  كره  تمامي
  آسمان هـا و زمـين هـا را در سـلطه      بزرگوار از مسير سير معراجي  هستند و آن  حضرت

  السـماء بـه هـر جـاي      و طي  رضاال  طي  به نام  آني  خود قرار مي دهد و در مسافرت هاي
  پـس  .مـي نمايـد    باشـد مسـافرت    داشته  الزم  كه  بخواهد و با هر چقدر جمعيت  كه  عالم
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  و آسـمان   بـر زمـين    آن چه  خدا هستند بر تمامي  مظاهر قدرت  كه  و اولياء اهللا  اسماء اهللا
    .دارند  تسلط  است

دانشمندند، منظور از كوه   ن ها و درياها انسان هايمنظور از آسما  ؛ تاويلي  و اما در معناي
  و منظور از بيابان ها و صحراها و درخت هـا، سـاير انسـان هـاي     ،قدرتمند  ها انسان هاي

  انسـان هـائي كـه     همـان   هم  جهت  هستند. دراين  و صحرا صفت  و يا جنگل  صفت  بيابان
  خـود آنهـا مظهـرآن     خـدا كـه    قـاهره   اراده   خداوند مي باشند بـه   و حكمت  مظهر قدرت

  دارنـد. امـام    كامل  باشند تسلط  كه  و مقامي  انسان ها در هر وضع اين   باشند بر تمامي مي
و   محـيط   زمين  كره  بر انسان هاي  خود آن چنان  و حكومت  سلطنت  در محيط(ع)   زمان

او بيشـتر از    بـه   نزديـك   ايانسان ه  به  حضرت  آن  قدرت  نمي شود گفت  كه  است  مسلط
انسان   و تمامي  است  او يكنواخت  دور و دورتر است. قدرت  او برانسان هاي  و تسلط  قدرت
خود قرار مي دهـد. كفـار     قدرت  مامور و سرباز زير پنجه  وساطت  را بدون  زمين  كره  هاي

  را بـا افاضـه    كنـد و مـومنين   مي  خارج  زندگي  آنها را از دايره  نموده  منزوي  را در زندگي
  مي رساند.   و قدرت  ثروت  بي نهايت  به  الهي  تكويني  فيض

  طوبا و تجهيزات وجودي ائمة اطهارمعاني شجرة 
  هـاي  از خانـه   اي خانـه   انـد هـيچ   گفتـه   هستند كه  بهشتي  طوباي شجره   اطهار همان ائمه 

  و انسـان هـاي    پركشـيده   خانـه   آن  بـه   هشـجر   از آن  اي شاخه  مگر اين كه  نيست  بهشت
و   شـجره   مي آورند. منظور از اين  مي خواهند به دست آن چه  شجره   آن  از شاخه  بهشتي
  آن  خود را بـه   از دوستان  هريك  كه  است  السالم اطهار عليهم ائمه   نور واليت  ،آن  ي شاخه

  چنـان   خواسـتن   را بخواهد به محـض   آن چهمجهز مي كنند تا   اعظم  و يا اسم  نور واليت
  به آنچـه   آن  به كمك  اولياء اهللا  كه  و اسماء اعظم  نور واليت . نمونه  است  خواسته  باشد كه

  اعجـازي   قـدرت  ،انـد  خواسـته   مي شـود كـه    بخواهند چنان  بخواهند مي رسند و آن چه
  كـه   الهـي  خود مجهز به اسماء اعظـم    و رسالت  نبوت  در محيط  . پيغمبران است  پيامبران

مـي تواننـد     نـور و قـدرت    آن  مي باشند و با به كاراندازي  است  واليت  نور و قدرت  همان
سازند   خود فراهم  بخواهند براي  كه  بخواهند در هر زمان  كنند و يا هرچه  را زنده  مردگان

اعجاز گـر مجهـز     موسي و عيساي .ندباش  خود نداشته  خود و يا امت  در زندگي  و مشكلي
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  اهللا  زهـراء سـالم    فاطمه  آن  اصل  هستند كه  طوبي  شجره  همان  هاي از شاخه  اي شاخه  به
  شـجره   ايـن   اطهار مي باشند. گسـترش   و ساير ائمه  و پيغمبر اكرم  عليها و اميرالمومنين

  در چراغ ها و كارخانه ها و ماشـين   برق  نيروي  مانند گسترش  ايمان اهل  در قلوب   طوبي
  هستند و تمامي  برق  مجهز به نيروي  آالت  چراغ ها و ماشين  از آن  هريك  كه  است آاللت 

پيـدا    جريان  آالت  مي گيرد و در ماشين  سرچشمه  توليد برق  مركزي  نيروها از نقطه  اين
بـا    خدا هستند كه  و قدرت  علم  رشو گست  مركز تابش  السالم  اطهار عليهم مي كند. ائمه 

ميراننـد   مي كنند و يا مي  بخواهند زنده  را در هر جا كه  موجودات  تمامي  و قدرت  علم  آن
  تجهيز شـده   انسان  آن  مجهز مي كنند كه  و قدرت  علم  بخواهند با آن  را كه  و هر انساني

سـازد.    فراهم  خود و ديگران  بتواند براي بخواهد را كه   هرچه  و حكمت  قدرت  آن  عمالبا ا
اگر در   هستند آن چنان اند كه  طوبي  شجره  هاي از شاخه  اي شاخه  حامل  انسان هائي كه

را   خشك  بيابان  آن  زحمت  بدون  كردن  و اراده  خواستن  بنشينند به محض  خشكي  بيابان
  كـه  كيفيـت   به همـان  ،و اشجار در مي آورند  پر از ميوه  و بوستان  به باغ  خود تبديل  براي

  "تحتها االنهار  من  تجري  عدنٍ  جنات"خدا مي فرمايد: 
  مـدان ه يا حار"مي گويد:   همداني  مشهور خود به حارث  در بيان(ع)   نينماميرالمو  مولي
   "نيرَي  تمي  من
  مـن   مي شـود و تحويـل    بوطمر  و كافر به من  بميرد از مومن  هر كسي  همداني  حارث  اي

  او تصـميم   دربـاره   بخـواهم   هرجور كه  قرار مي گيرد و من  مي شود و در اختيار من  داده
  و اگر كافر باشد در جهنم. و گفته  مي دهم رقرا  باشد او را در بهشت  اگر مومن  .مي گيرم

  دوره  از گذرانـدن   پـس  انسـان هـا    است. "النار و  الجنه  قسيم"  حضرت  آن  كه  است  شده
  قرار مي گيرند زيـرا مـرگ    حضرت  آن  و قدرت  واليت  در حوزه  مرگ  دنيا از كانال  زندگي

  واليـت   حاكميـت   به دايـره   طبيعت  حاكميت  از دايره  انتقال  بلكه  نيست  نابودي  به معناي
و   طبيعـت   مادر به حاكميـت   رحم  حاكميت  از دايره كه   مانند تولد طفل ؛ اطهار است  ائمه

  مي گردد.   پدر و مادر منتقل  حاكميت
خداونـد    و قـدرت   اراده  خود مظهـر و مجـراي    تكويني  اطهار در واليت  ائمه  حساب  با اين
آنهـا واگـذار    را به   بد و خوب  انسان هاي  و تمامي  كائنات  خداوند مديريت  .هستند  متعال
  آخـرت   خـدا هسـتند و در زنـدگي     علـم   دنيا ظاهر كننده  زندگي  در اينآنها .  است  كرده

  خـدا هسـتند كـه     خدا مي باشند. آنها حقيقتا اسماء اعظم  و حكومت  قدرت  ةظاهر كنند
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پيـدا مـي كننـد.      كائنـات   بـر تمـامي    و تكـويني   تشريعي  آنها حاكميت  خداوند به وسيله
پيـدا مـي كنـد      لغويت  اگر آنها نباشند آفرينش  كه  است  اين  به معناي  تكويني  حاكميت
  و حاكميـت  "خـود را فـرو مـي بـرد      اهل خدا نباشد زمين   اگر حجت"اند  گفته  چنان كه
  خدا هستند و همان هـا در حكومـت    و تربيت  علم  مجراي آنها  اين كه  به معناي  تشريعي

آنهـا    خود را به وسـيله   وند فيضخدا  ،خدا مي باشند  و غضب  رحمت  مجراي  آخرتي  الهي
  انسـان هـاي    خود را بـه تمـامي    مي رساند و غضب  بهشت  مستحق  انسان هاي  به تمامي
  تمامي  تو كه  اعظم  اسم به آن "مي فرمايد:   جمالت  از اين  لذا در قسمتي  جهنم.  مستحق
  كنند و آتش ها در هسـته  پيدا مي  جريان  آن هستند و بادها به وسيله   آن  تسليم  خاليق
  مي گردند.    خود خاموش  مركزي

نيرو از آتش ها   حضرت  آن  با قيام  دارد كه  (ع)زمان  امام  به قيام  مربوط  در اخبار و روايات
شـد    گفتـه   چنان كه .قرار مي گيرد  حضرت  آن  آتش ها در اراده  مي گردد و كنترل  سلب
  روح  آن  انـد و بـه كمـك    دارند و زنده  روح  ساير موجودات مانند  كه است  ذراتي  هم  آتش

انسان ها و حيوان ها در اختيـار خـدا و     جان  كه همان طور .پيدا مي كنند  سريع  حركات
در اختيار خـدا و    آتش ها و بادها هم  جان ،مي دهند ومي گيرند جان را  ، اولياء خداست

  كـه  ،گيرنـد مي را   آتش  ي دهد و اگر بخواهد جانم  آتش ها جان  اولياء خدا مي باشد. به
و   بـي جـان    پـودري   بـه صـورت    اي هسـته   و بمـب هـاي    بنـزين   انبارهاي  صورت  در اين

  ابراهيم  براي  آتش  باز مي ماند مانند سرد شدن  و احتراق  مي شوند و از حركت  حركت  بي
  .  خليل

  آن  بـه وسـيله    كـه   مي دهم  قسم  قدرتت  آن  بهخدايا تو را ":  ديگر مي گوئيم  در جمالت
  همـان   و قـدرت   سـلطان   ايـن  . 1"است  پيدا شده  تاريخ  و انسان هاي  تاريخ  بر تمامي  غلبه

  .اسـت  شـده   شـناخته   تـاريخ   آنها در طول  خدا به وسيله  قهر و غلبه هستند كه   اولياء اهللا
انسـان هـا     بـر تمـامي   و ساير اوليـاء اهللا    مبر خاتمو پيغ  و عيسي  موسي  خداوند به وسيله

  عصر امام  ولي  خواهد بود تا روزگار ظهور حضرت  و پيروزي  غلبه  و اين  و پيروز بوده  غالب
  (عليهم صلوات اهللا اجمعين).زمان

                                                 
  و بسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهورو حمدت به في السموات و االرضين...  1
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در آسـمان هـا و زمـين هـا       و قدرت  سلطنت  تو به وسيله"مي فرمايد:   جملهادامة  و در  
    " قرار گرفتي  مد و ستايشمورد ح

  خداوند متعال در وراي تقديراتي مانند سركوبي دشمنان مورد ستايش است
  و جبـاران   و فراعنـه   دشـمنان   يدر سـركوب  را  الهـي  مي خواهد قهر و غلبـه    جمله  در اين

  ضعيف  ساير ابرقدرت ها جدا كند. ابرقدرت ها بر بندگان  آنها از قهر و غلبه  روزگار و اتباع
  يـك   قهـر و غلبـه    خود قرار مي دهند و با آن  پيدا مي كنند و آنها را زير سلطه  خدا غلبه

  واقـع   خـود مـورد سـتايش     و سـلطه   وجود مي آورند. آنها در قهر و غلبهه ب  ظالمانه  نظام
و   اذن  اوال بـدون   هستند از ايـن كـه    مورد مالمت  و دانش  عقل  در قضاوت شوند بلكه  نمي

و   يـا بـه ضـعف     آنهـا را كشـته   ،اند پيداكرده  خدا تسلط  خدا و اولياء خدا بر بندگان اجازه 
خـدا    بنـدگان  خـود بـه     و سـلطنت   قـدرت   در شـعاع   و اگر هم .انددچار كرده   محروميت

و   ممـدوح   و آبـادي   خـدمات   در آن  باشند باز هـم   را آباد كرده  يا سرزميني  كرده  خدمت
  خـدا بـوده    اذن  بـدون   و انسـان   آنها در جهـان   و تصرفات  خدا نيستند زيرا سلطه  بمطلو
و يـا    دهكررا آباد   خانه  ،نمودن  كند و بعد از غصب  را غصب  اي خانه  مانند كسي كه ؛ است

  خدا مطلوب  ملك  غصب  در زمينه  آبادي ها و خدمات باشد. آن   كرده  خدمت  خانه  اهل  به
  كـه   و آبـادي   و عمـران   در خـدمات   حسـاب   بـا ايـن    .نيسـت   و دانش  عقل  و مطلوب خدا

 .انـد  كـرده   خـدا سـتم    بندگان  به  اين كه  برسد به  چه ؛نيستند  ستايش  اند مستحق داشته
  از بنـدگان   اي عـده  ،كند يا آبـاد نمايـد    را خراب  جائي ،كند  چهمتعال هر خداوند   وليكن
  كـه   است  و مصلحتي  حكمت  روي  بوده  اين ها مطلوب  همه ،د و يا احياء نمايدرا نابوخود 
  و زلزله  در سيل  مي شود. همان ها كه  تمام  شدگان  هالك  همان  و به نفع  بندگان  به نفع

و   مصـلحت   يـك چنـان    نـابودي   اند در آن خدا نابود شده  قاهره  اراده  ديگر به  و يا حوادث
و   اگـر در عقـل   .برمـي گـردد    شدگان  هالك  به همان  روز قيامت  كه  است  نهفته  منفعتي

انـد از   مقصـر بـوده    اند و اگر هم يافته  نجات  كفر و گناه  اند از هالكت شعور خود قاصر بوده
  . است  شده  آنها در قيامت  عذاب  تخفيف  و مايه  شده  كفر و شرور آنها كاسته

و   حيـات   باشـد يـا از نـوع     و خرابي  مرگ  از نوع  خواه  الهي  تقديرات  يدر انتها تمام  پس 
خـدا    بنـدگان   به نفع  است  مصلحت  و از روي  حكيمانه  اين ها از نظر اين كه  همه  آباداني
  مقـدرات   از آن  خاليق  قرار مي گيرد و تمامي  بندگان  تمامي  و مرضي  مطلوب ،شده   واقع
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  مشـاهده  ، وقتـي انـد  قرار گرفته  جهنم  در دركات  كساني كه  حتي .ي كنندپيدا م  رضايت
  خود را مالمـت   است  خود آنها بوده  كفر و گناه  به سوء اختيار و اعمال  جهنم  آنكه كنند 

در   خداونـدمتعال   پـس  .ندارنـد   ايـراد و اعتراضـي    خداوند متعـال   مي كنند و بر تقديرات
  مقدرات  با آن  يعني  وجود مي آورد حميد و محمود استه ب  كه دثي و حوا  مقدرات  تمامي

  مي شود.    واقع  مورد ستايش  و حوادث
و   در علـم   سـتايش   و در نظـر علمـا و عقـال   خدا   ستايش  در آسمان ها به معناي  ستايش
پيـدا كننـد بهتـر و      بيشتر گـردد و عقـال كثـرت     مردم  و دانش  عقل  هرچه .است  حكمت

در نظـر انسـان     ستايش  در زمين ها به معناي  و ستايش .مي كنند  بيشتر خدا را ستايش
  خـدا انجـام    و تربيت  تعليم  و در شعاع  نرسيده  كامل  و دانش  هنوز به عقل  كه  هائي است

  خدا دارنـد و بطـور اجمـال     به لطف  كه  و اعتقادي  علم  مي كنند. آنها نيز به دليل  وظيفه
  مقـدرات   تمـامي   را بر اجراي  نمي كند خداوندمتعال  و ستم  خدا هرگز ظلم  انند كهمي د

  را سـتايش   خداونـد متعـال    كه ئيآسمان ها و زمين هامنظور از   مي كنند. پس  ستايش
آسـمان    اهـل ، مي شود  واقع  د و خدا در آسمان ها و زمين ها محمود و پسنديدهنمي كن

است و اولياء خدا   كامل  انسان هاي  يعني ،آسمان ها  محمود اهلا خد.  ستا ها و زمين ها
  وظيفـه   آنها انجـام   و اطاعت  تربيت  در خط  كه  انسان هائي  يعني ،زمين ها  اهلمحمود و 

مي كنـد و در    ريزش  آسمان  از اين  اولياء خدا مانند بارانطرف از   و دانش  مي كنند. علم
ـ   و تقـوي   ماننـد علـم    آنها قرار مي گيـرد و ثمراتـي    مكتب  ردانو شاگ  وابستگان  قلوب ه ب

  وجود مي آورد.
و اوالد او مقـدر و    آدم  بـراي   كـه   صـدقي   ةكلمـ   مي دهد به  بعد خدا را قسم  و در عبارات
عليه السـالم.و   بينا آدماَل  تبقَس التي  دقِصال  ةكلمو بكلمتك ". مي گويد:  است  مقرر شده

   ..."ه بالرحمهذريت

  ة صدق و تقديرات صديقانة خدامتوضيح كل
و اوالد   آدم  در تربيـت   و تعـالي   خداوند تبارك  ةحكيمان  راتدمق  ،"صدق  ةكلم"نظور از م

  مي رسند و در معـرض   خود به هالكت  سير فكر و انديشهمو اوالد او در   آدم  .او مي باشد
  آنهـا وسـاوس    زنـدگي   ةدر آينـد   خداونـدمتعال   قرار مي گيرنـد ولـيكن    شيطاني وساوس 
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  مـي گردانـد و از آن   بـر   و تقـوي  توبه   و اوالد او را به خط  آدم ،مي كند  را باطل  شيطاني
  مي رساند.  بهشت  آنها را به  خط

  آدم  كه  شيطاني  عامل  يكي، مي كنند  فعاليت  و اوالد آدم  آدم  در زندگي  اين جا دو عامل
و اوالد او را به خـط    آدم  كه  رحماني  ديگري عاملو  مي كشاند  الد او را به كفر و گناهو او

بـا يكـديگر در     كه  دو عامل  اين خدا شوند.  و رحمت  لطف  برمي گرداند تا مشمول  اطاعت
  هغلب  شيطاني  بر عوامل  الهي عامل  ، در اين مسابقهدارند  سابقهماو   و يا هالكت  آدم  نجات
    .رساند  مي  و بركت  رحمته و اوالد او را ب  كار آدم  را مي برد و عاقبت  مسابقهو دارد 

و   كـس   بـر همـه    كلمات  آن  به وسيله  كه  مي دهد به كلماتي  بعد خدا را قسم  در جمالت
  هو ب  شدي  چيز غالب  بر همه  آن به وسيله   كه  به كلماتي"مي گويد   است  چيز غالب  همه

  و موسـي   را كوبيدي  كوه  و آن  كردي  طور تجلي  بركوه  آن به وسيله   كه  نوري  و،ت نور وجه
بر طـور سـينا آشـكار     كه   مجد و عظمتت  و به  گردانيدي  و خاشع  خاضع  جلوه  را برابر آن

  و بـاز چهـره    گفتـي   سـخن   عمـران   بن  خود موسي  با بنده  مجد و عظمت  و درآن  نمودي
خـدا ظـاهر     در برابـر رسـول    فـاران   و در كـوه   ساعير آشكار نمودي  خود را در كوه  زيباي
    1" ...شدي

  
  
  
  
  

                                                 
و اسئلك بكلمتك التي غلبت كلَ شيئ و بنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعله دكاً و خرّ موسي صعقا و   1

ك الذي ظهر علي طور سيناء فكلّمت به عبدك و رسولك موسي بن عمران و بطلعتك في ساعير و ظهورك بمجد
  في جبل فاران بربوات المقدسين و جنود المالئكة الصافين و خشوع المالئكة المسبحين و...
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  بخش يازدهم

  غلبة خدا از مسير كلمات
زيـرا خداونـد از     است و احتجاج   از مسيرحجت  غلبه  ،كلمات  خدا به وسيله  منظور از غلبه

چيـز    و همـه   كـس   بر همـه  ، و ااو قادر و توان  .ندارد  مو ابزار الز  اسباب ، با قدرت  نظر غلبه
ـ   السـموات "ميفرمايـد:   كـه    است  آنچنان . است  مسلط مطويجميعـا    و االرض  بيمينـه   ات
  ايـن   بـه   نـدارد و غلبـه    توجـه   از مسير قهر و قدرت  غلبه  اين  خداوند به  وليكن "   قبضته
و   است  و احتجاج  خدا از مسير حجت  مطلوب  غلبه  .نيست  خداوند متعال  مطلوب  كيفيت

و   خواهـد بـا هـدايت     مـي  او  . ظهور اسـت   خدا و انسان ها قابل  بين  و احتجاج  حجت  اين
او را بـه    كنـد و بـاالخره    هـدايت   و مفاسـد زنـدگي    مصالح  خود انسان ها را به  راهنمايي

  برساند.    بهشتي  زندگي 
كننـد و بـا     پيدا مـي   خود اختالف  با خداي  و دو عامل نسان ها با دو دليل ا  رابطه  در اين

  دو عامـل   مـي شـود. آن    حاصـل   توافـق   آنها و خداوند متعـال   بين  عامل  و يك  دليل  يك
و اتحـاد    وحـدت   موجب  كه  و عاملي  كنيم  مي  گذاري نام قصور و تقصيررا   منشاء اختالف

خـود در    . انسان ها با قصـور و تقصـير خـود بـا خـداي      ناميم مي  مانو اي  عقلرا مي شود 
برسـند و    و دانـش   عقـل   بـه   هستند و خداوند با آنها مدارا مي كند تا روزگاري كه  مبارزه

محكوميـت   از مسير تقصير و گنـاه   تا اين كه  ؛است  خدا مي گويد حق  آن چه بفهمند كه 
بـر خـدا    وپيدا كنند   قطعي  محكوميت  و تعالي  وند تباركآنها به انتها برسد و در نظرخدا 

  گرداند.    محبوس  جهنم  برساند و در آتش  و نابودي  هالكت  آنها را به  شود كه  واجب
  كامـل   دسـتور آگـاهي    و اجـراي   عمل  حقانيت  به  كه  است  اين  معناي  تقصير انسان ها به

 ، محـيط   و آمـادگي   جو حاكم  و اقتضاي  ور پيغمبرانو دست  عقل  حكم  اقتضاي  بهو د ندار
  خود و يا هـوي   و هوس  هوي  تابع  باز هم  خدا كنند وليكن  مي دانند اطاعت  خود را ملزم

  و زحمـت   رنـج   كننـد و موجبـات    مي  فعاليت  كفر و گناه  و در خط  شده  ديگران  و هوس
  عقلشـان   كـه   است  اين  صور انسان ها به معنايو اما ق .مي سازند  را فراهم  خود و ديگران

بـه    و فشار محيط  و يا حاكميت  و ناتواني  رسد ضعف  و يا اگر مي ،رسد نمي  الهي حكم  به 
ايـن دو  كننـد.    خود عمـل   به وظايف  نموده   پيروي  از اوامر الهي  نمي دهد كه  آنها اجازه 
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  خداوند متعـال  .شود  آنها مي  و معصيت  گناه  عثآنها با  قدرت  و يا كمي  عقل  ضعفعامل 
بـه   كـه    مدارا كند تا روزگـاري   و مقصرين  با قاصرين  خود بايستي  حكيمانه اراده  براساس 

  خود را در اطاعت شود كه   فراهم  دهند و موجباتي  تشخيص  را از باطل  حق خود راه   عقل 
  خدا قرار دهند.    و بندگي
  و حركت زندگي   آنها را در خط كه   است  كيفيت  اين به   اول گروه   با مقصرينخدا   مداراي

  و الزم  واجـب   در اختيار آنهـا بگـذارد و آنچـه     كار و فعاليت  وسايل  آزاد نموده  كفر و گناه
خـود    نتيجـه   آخـرين   آنها به كفر و گناه   اعمال كه   بدهد تا روزگاري  آنها امكانات  به  است
كفـار و   دهـد كـه    نمي  خدا اجازه  حكمت برسد.  است  آخرت  و عذاب هاي  جهنم  آتش كه 

دهـد    آنها مهلـت  مي داند به   خود را ملزم  خود نابود كند بلكه  قاهره  را با اراده  گناه كاران
همـان    كـه   كفر و گناه  از خط  نتايج  آنها به ثمر برسد و آخرين  كفر و گناه  كه  تا روزگاري

دارنـد از    اگـر شـكايتي   تا در نتيجـه   ،نمايد  گردد و آنها را معذب  فراهم  است جهنم   آتش 
  اند و به دستور خدا و اولياءخدا وقعي خدا نكرده  چرا اطاعت  باشند كه  داشته  خود شكايت

ود برسـند  خـ   اعمال نتيجه   آخرين به   از آن كه  آنها را پيش  اگر خداوندمتعال .اند نگذاشته
و بر آنهـا    چرا با آنها مدارا نكرده  باشند كه  داشته  خود شكايت  كند شايد از خداي  معذب
آنهـا را    ها و شـكايات  گاليه  چنين  از يك  جلوگيري  براي  . خداوند متعال است كرده   غضب
اگـر   بد آنها دامـن گيـر آنهـا شـود تـا       مقدر از مسير اعمال  مي دهد تا عذاب هاي  مهلت

  كنند.   دارند از خود شكايت  شكايتي
و هسـتند    قدرت  و كمي  عقل  گرفتار ضعف  هستند كساني كه  قاصرين كه   دوم  و اما گروه

خـود    و مهربان  رئوف ّ ولي يك   به عنوان خداوند متعال  ،مي شوند  و معصيت  گناه وادار به 
  گردد و مشـخص   آنها بر طرف  ضعف  كه  زگاريبا آنها مدارا كند تا رو  داند كه  مي  را ملزم
  بـا آزادي   توام  انتخاب  در اثر اين ، ورا  باطل  كنند و يا راه  مي  انتخاب  حق  آيا راه  شود كه

ـ   دو طايفـه   از اين يكي   شوند و سرنوشت  ملحق  يا مقصرين  مومنين  به  كامل   دسـت ه را ب
  آورند. 
  و وسـائط  مربيان   است  خود الزم  رفتار حكيمانه خدا در اين   ايبر  كه  چيزي  ميان  در اين
امـا    .است قرار داده   قاصر و مقصر و يا مومن خداوند آنها را رهبر جوامع  هستند كه   تربيت

  تربيتـي   هـاي  نقشـه   و يا اوصياء آنها هستند از نظر درك  پيغمبران  همان  كه  الهي مربيان 
  الـزام  در اين جا خداوند متعال  .هستند  ها متفاوت آن نقشه  براساس ي روان  خدا و آمادگي
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در مسـير    و مقصـرين   قاصـرين  با دو گـروه    خود را در ارتباط  حكيمانه كند اراده   مي پيدا
  مي باشـند قـرار دهـد. حكـم      الهي  و دستورات  احكام  مجري  فكر و استعداد رهبر آنها كه

  صـبر و مـداراي  و پيغمبـر    آن  خود را برابر غضب  پيغمبر و يا غضب  آن خود را برابر حكم 
پيغمبر و   اگر صبر و مداراي  كند. يعني  پيغمبر تنظيم  آن  خود را در مسير صبر و مداراي

خـدا باشـد     و حكـم   علـم   هـزارم   يا يـك   صدم  با يك  و استعداد او مساوي  و علم  يا حكم
پيغمبـر    يـك   مي شود. گـاهي  تنظيم   هزارم  و يا يك  صدم  يك  آن  براساس  اقوام مقدرات 

آنهـا را تـا آخـر      تواند كفر و گناهكه ب استعداد صبر و مدارا با كافر و گناه كار نداردچنان 
  با آنهـا بـه    يا نفرين  و مبارزه  از جنگ  مي كند و با استفاده  برآنها غضب ،كندعمر تحمل 

خدا از مسير فكر و استعداد   حكيمانه  اراده جز اين كه   نيست  اي چاره .بر مي خيزد  مبارزه
پيغمبـر    همـان   خدا بـا تصـميمات    يا انتقامي  ابتدائي  پيغمبر اجرا شود و عذاب هاي  هاي
كافر و گنـاه    و اقوام  نموده  پيغمبر را مستجاب  آن  مي شود دعاي  برخدا واجب .گردد  توام

  بكشاند.    وديو ناب  كار را به هالكت

  غلبة خدا از مسير احتجاج و حجت
، فقـط  انـد  قـرار گرفتـه    صبر و اسـتقامت   مختلف  در درجاتاالهي كه   پيغمبراندر ميان 

  هستند. همان ها كلمات  با خداوند متعال  هماهنگانسان هاي كامل  در صبر و استقامت 
مـي كنـد و     را بر كفار تمام  جتح  آنها آخرين  وسيلهه خداوند ب  خدا مي باشند كه  بزرگ

  آنهـا جـاري    خـود را دربـاره    نقشه  آنها مي بندد و آخرين  را كامال به روي عذر و گناه   راه
در   الهـي  مطلقـه    روزگار محو و نابود شوند و حكومت از صفحه   به كلي  سازد تا عاقبت مي
  ايـن كـه    بـا حسـاب    شود. پس  تهو مدارا از كفار برداش  مهلت ،داير گردد  زمين  كره  روي

  مي كند انسان هـائي كـه   خود غلبه   بر ماسواي  منطقي  و داليل  احتجاج  خداوند از طريق
كنند  مدارا كنند مدارا مي  است  الزم  دارند جائي كه  با خداوند متعال  صد درصد هماهنگي

كننـد    غضـب   بايسـتي   همي دهند و در جائي ك  دهند مهلت  مهلت  است  الزم  و جائي كه
  را بر خلـق   خداوند متعال  و پيروزي  غلبه  راه  انسان ها هستند كه  همين ؛مي كنند  غضب

  برضـعيف   قوي  غلبه  از طريق  زور و قدرت  عمالا  به معناي  خود باز مي كنند. اگر پيروزي
بتوانـد    وجود ندارد كه  يو در برابر او قدرت  است  و غالب  جا قوي  همه  خداوند متعالباشد،
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تـاخير    را بـه   الهـي   هاي كند و يا نقشه  متوقف  خدا را در كارهايش ،برخيزد  با او به مبارزه
  عالم  و نيرومندان  قدرتمندان  تمامي با خدا بجنگد.  در ميدان  اندازد و بتواند چند صباحي

زورآزمائي خدا را در كـار    د در ميداننتوانن  هم  ثانيه  اند و شايد يك او هيچ  در برابر قدرت
  از طريـق خداوند تعالي براي نابودي بندگان متجاوز خود   ديگر اين كه .كنند  خود متوقف
  . پـس ي او كافيسـت فيكـون   كـن   ةارادهمـان    بلكه ،ندارد  الزم  و وسيله  واسطه  قهر و غلبه

  تمـامي   كـه   اسـت   و حجـت   احتجاج  به معناي  غلبه  ،كلمات  وسيلهه خدا ب  منظور از غلبه
مي دهد تا بـا    مهلت  مقصرين  اند. خداوند به او محكومحجت در برابر   و مقصرين  قاصرين

كفـر و    بد آنهـا را از خـط    بدي ها و نتايج  بد خود رو به رو شوند شايد همان  اعمال  نتايج
مـدارا    دارنـد هـم    و استعدادي  ليقصور عق  و با انسان هائي كه .كنند  برگرداند و توبه  گناه

بشناسـند و    بـدي   بد خـود را بـه    اعمال ،آنها نيرو پيدا كند  عقل  كه  مي كنند تا روزگاري
بـا    ها و مداراها مي توانند صد در صد هماهنگي  مهلت  در اين  كه كنند. انسان هائي   توبه

  ) داريم (ص  اكرم  رسول  حضرت  تلذا در حاال .كاملند  انسان هاي  باشند همان  خدا داشته
  نفـرين را كفـار قرارمـي گرفتنـد آنهـا       و حملـه   هجـوم   در معـرض   كـه  گـاهي    ايشان  كه

مي خواسـتند    آنها مهلت  براي  از خداوند متعال  با قهر خدا نابود شوند بلكه  كردند كه نمي
  شـايد در برابـر هجـوم     شـته انبياء گذ كند وليكن   خدا آنها را هدايت  و دعا مي كردند كه

خـدا نيـز آنهـا را     ،مي كردنـد   مي شدند و نفرين  طاقت  كفار بي  مصيبت ها و اذيت هاي
قاصـر و    انسـان هـاي    مي دانستند كه(ع)اطهار   و ائمه(ص)   پيغمبر اسالم .نابود مي كرد

بـه  شـايد   ،سـانند خود را به ثمر بر  دارند تا كفر و گناه  مهلت  عمر طبيعي  مقصر تا انتهاي
روز (ع) نشان دادنـد.  سيدالشهداء   حضرتباالترين نمونة اين صبر عظيم را برگردند. حق 

  از قهـر و غضـب    رو به رو مي شوند و مي توانند با اسـتفاده   مصائب  با آن همهكه عاشورا 
  وليكن كنند  و قمع  خود را قلع  مي باشند دشمنان  آن  صاحب  كه  تكويني  خدا و يا واليت

 شايد در آن ؛رو به رو شوند  و جنايت  فاجعه  چنين  يك  مي دهند تا با نتائج  آنها مهلت  به
در آنهـا پيـدا     آرزوئيببينند  ئي كه پس از كشتن امام خودمحروميت ها و عذاب ها  همه

  مـي كردنـد. پـس     خود را مي كشتند از او اطاعت  امام  اين كه  به جاي  اي كاش  شود كه
آنها بـر قاصـر و مقصـر از امـت هـا        خداوند به وسيله  هستند كه  "الهي  هتام  كلمات"آنها 

  خود پيروز مي شود .   بر دشمنان  و احتجاج  حجت  مي كند و از طريق  خود را تمام  حجت
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او بـر دو    و غلبـه   خداونـد متعـال    و حجـت   حقانيت  به معناي  كلماتي كه  همين ادامةدر 
  كـوه   نـور بـر    بـا آن   او كه  به نور وجه  مي دهيم  او را قسم  است  صر و مقصر تاريخقا  گروه
خدايا تو را "كند. مي گويد:   مقاومت  نور خدا نتوانست  در برابر تجلي  كوه  كرد و آن  تجلي
و   را كوبيـدي   كـوه   آن  كـردي   تجلـي   نور برابر كوه  با آن  تو كه  نور وجه  به  مي دهم  قسم

  .  " انداختي  و بيهوشي  صعق  را به  موسي

  معاني نور وجه اهللا
نـور    آيا اين  ايراد شود كه  خدا بايستي  نور وجه  در شناخت  و عجيب  بسيار عميق  مطالبي

  تجلـي   خود بر كوه  به ذات  خداوند متعال  بگوئيم  كه  خداست  نور ذات  خدا به معناي  وجه
  و يـا ايـن كـه     اسـت   داده  خود را از دست  مقاومت  نور ذات  ابر تجليدر بر  كوه  و آن  كرده
كنـد    جلـوه   نـور بـر كـوه     اگرآن  كه  آفريده  خداوند نوري  . يعني است  نور مخلوق ،نور  اين

    مي دهد.  خود را از دست  مقاومت
  كه  جود آمدهوه خدا ب  قدرت  از تجلي  طور نمايشي  كوهدر شب   در آن  است  مسلم  آن چه

  شـب   در آن بگـوئيم    نمـي تـوانيم   . اسـت  افتاده   بيهوشي  به حال  موسي  تجلي  در برابر آن
.  اسـت   رو بـه رو نشـده    اي حادثـه   طور با چنين  يا كوه  و موسي  وجود نيامدهه ب  اي حادثه
  خدا زنـده   اراده  به بعد  كه ،اند او مرده  همراه  و جمعيت  شده  بيهوش  در برابر حادثه  موسي
او   خـدا و وجـود بـا عظمـت      مقـدس   بـا ذات   متناسب ، يا تجلي  جلوه  چنين  اند. يك شده

  كـرده   تجلي  مقدس  ذات  و نمي شود گفت  است  حادثه  يك  ذات  زيرا حقيقتا جلوه  نيست
و   خداونـد بـه ذات    كه  است  اين  ذات  تجلي  الزمه  .است پيدا نشده   ذات  در آن  اي و حادثه

خـود    از افعال  خود فعلي  شود و خداوند با ذات  موثر واقع  يا شخص يئش  وجود خود روي
  خـدا واقـع    اراده  ها بـه  ها و تجلي جلوه  و از آن جمله  افعال  تمامي  با اين كه ،دهد  را انجام
  اين كـه   يجاد مي شود نها  خدا در مخلوق  اراده  به  كه  حركتي است  حادثه  يعني ؛مي شود
وجـود    خدا ظاهر گردد يا بـه وسـيله    وجود خدا در وجود خلق  به وسيله  و حركتي  حادثه

  شود.    خدا در وجود خود او حادث
ـ ال بِ  فاعـلٌ "مـي فرمايـد:     خداوند متعال  فاعليت  در وصف(ع)   امير المومنين  مولي   يمعنَ

در وجود او پيـدا شـود و     كه  نيست  ا به ظهور حركاتيخد  فاعليت  يعني  "و االله  الحركات
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و   وجـودي   با حركات  كه  به كار برد مانند انسان  وجود مفعول  در حوزه  و ابزاري  يا اسباب
  شـب   جلوه نور درآن كه    بگوئيم  و ما نمي توانيم .مي دهد  و ابزار كار خود را انجام  اسباب
يكـديگر    مـالزم   و حركـت   تجلي  مفهوم  نخواهي  يرا خواهيباشد ز  حركت  منهاي  اي جلوه

  حركـت  ،مـي كنـد    تجلـي   كه  نوري . است  جلوه  عين  و حركت  حركت  عين  هستند. جلوه
و   بـه مكـان    از مكان  نقل  منهاي  و وجودي  ظهور ذاتي  يك  حركت  آن  كند هرچند كه مي

  اين  الزمه  او شويم  ذات  وجود خدا و تجلي  به جلوه  اگر قائل  باشد. پس  به زمان  يا از زمان
و   را كوبيـده   خود كوه  ذات  و با جلوه  نموده  خود جلوه  خداوند به ذات  كه  است  اين  عقيده

بـوده    نـوري   به وسـيله   جلوه  اين اگر بگوئيم  . وليكن  است  انداخته  بيهوشي  را به  يا موسي
و در   داده  طور تـابش   نور را بر كوه  و آن  فرموده  خود آن را خلق  رادها  خداوند به  كه  است 

از   فعلي  ،جلوه  در اين جا اين ، است  داده  خود را از دست  طور مقاومت  كوه  تابش  برابر آن
  خلـق   كـه   بـا نـوري    آن چنان كه ؛ است  گرفته  نور انجام  با جلوه  خدا خواهد بود كه  افعال

  به موجودات  است آفريده   كه  مي كند و يا با روحي  و خورشيد را روشن  ماه  چهره  فرموده
مي كند و يا ماشين هـا    را ذوب  فلزات  برق  با نيروي  انسان چنان كه  هم .مي دهد  حيات

  كـه   نـوري   انسان ها مي توانند با بـه كـار بـردن     در صورتي كه .در مي آورد  را به حركت
  كننـد چـرا ممكـن     را ذوب  فلـزات   اسـت   عالم  از نور كلي  و ضعيف  سيار كوچكب  يئنيرو

  .  ؟نمايد  را بكوبد و ذوب  كوهي  نور عظيم  آن  با به كار بردن  خداوند متعال  نباشد كه

  ر با نور وجه بوده نه با نور ذاتتجلي در كوه طو
و   اسـت   ممكـن  ، يـك عمـل   فرموده  را خلق  آن  نور خدا كه  جلوهبه معني   عمل  اين  پس 

  در وجـود مقـدس    عقـل   سـازگار بـا قضـاوت     اي جلوه  چنين . نيست  ذات  جلوه  به  احتياج
يـا    اشخاص  و وجود خود روي  نور ذات  با به كار بردن  بگويم  نمي باشد كه  خداوند متعال

در وجـود    كـه   اي اسـت  ادثهبا ح  مالزم  نخواهي  خواهي  اثرگذاري اين  .اشياء اثر مي گذارد
  پس  سازگار نيست.  و دانش  خدا با عقل  مقدس  در ذات  مي شود و ظهور حادثه  خدا واقع

  نـور خورشـيد جلـوه     آن چنان كـه   فرموده  خدا آن را خلق  كه  است  بوده  نوري  ،جلوه  اين
دارنـد    نـور آگـاهي    بـه خاصـيت    كـه   نمايد. دانشمندان  را ذوب  را يا فلزي  كند و جسمي

شـوند و در    خورشـيد نزديـك    به كره  شمسي  و اقمار منظومه  كرات  اگر اين  گويند كه مي
  مي شوند.    نور خورشيد قرار گيرند متالشي  مستقيم  تابش  معرض
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  كـه   اسـت   قـرآن   خدا در آيات  نور وجه  همان  عبارت  در اين  "اهللا  وجه"خدا و يا   نور وجه
  جـا ايـن    همـه   .1"مي ماند  خدا باقي  مي شود و وجه  چيز فاني  همه"مي فرمايد: خداوند 

و نـور    اهللا  مـا وجـه    كه اند و فرموده  است  اطهار شده  ائمه  تفسير به  اهللا  و يا وجوه  اهللا وجه 
خـود نـور     و قـدرت   و حكمـت   علم  آنها با نورانيت  . البته مي باشيم  و يداهللا  اهللا  و عين  اهللا

  آنهـا تمـامي    و انفعال  آنها و فعل  آنها و اراده  آنها و اعمال  وسيلهه خدا هستند. خدا ب  وجه
  خدا هستند كه  اوامر و نواهي  مي دهد و آنها مجري  انجام  خود راحكيمانة   و افعال  اعمال

  و آبـروي   الهي  ه وجههو قعود آنها ب  آنها و قيام  و سكنات  و حركات  و عمل  خداوند با علم
    .مي شود  خود شناخته  خدائي
  نور عرش هستند.  مجهز به نور عرش  خداوند متعال  نوراني  مانند ساير اجرام  آنها هم  البته

توحيـد  "  ظاهر مي گردد و ما در كتـاب   و خاليق  خلق  در عالمِ  كه  است  انواري  مبدء كلي
  عـالم   اوليـه   اصول  كه  ايم كرده  و ساير كتاب ها ثابت  "نشآفري  مبادي"و   "علم  از ديدگاه

  كه  ،ماده  نور و اصل  اصل  است:  هستند دو اصل  مخلوقات  تمامي  مبداء پيدايش  كه  خلقت
و   حيـات   داراي  ، مـاده  مـاده   نـور بـه    از تعلـق   و يا مناسب تر بگوئيم  نور با ماده  از تركيب
خـود بـه     نور در تعلـق   اصل  وجود مي آيد. اينه در او ب  كماالت مي گردد و ساير  حركت

 ، وتا خورشـيد   از نور شمع ؛قرار مي گيرد  مختلف  و مراتب  در درجات  عالم  مواد و اجسام
خورشـيدها و يـا     همـه   كـه   عـالم   مي نمايد و در انتها نور كلـي   چيز را روشن  همه  چهره

انـوار بـه     آن  ةبيشتر نيستند. همـ   ضعيفي  شمع  نور كلي  آن ديگر در مقابل   مظاهر نوراني
انـوار و ارواح و يـا     تمـامي  كامـل مبـدء    انسـان   مـي گيـرد و آن    تعلق  كامل  وجود انسان

  مي بخشد. ما اگر نور كلي  و حركت  حيات  آفرينش  به كالبد جهان  مي شود كه  نيروهائي
  اعتـراف   بيشتر نيست  يضعيف  شمع  ورشيد در برابر آنخ  كه  تصور كنيم  را آن چنان  عالم

  مـي كنـد چـه     كند آن را ذوب  خورشيد تابش  برچهره  نور عظيم  اگر آن  كرد كه  خواهيم
خـدا و يـا     و از عظمت  نرسيده  واقعي  هنوز به تكامل  و يا انساني كه  كوهي  قطعه  برسد به

بتوانـد    ندارد كـه   استعدادي  چنان  كه  حال  و در عين ،ندارد  كامل  آگاهي  الهي  انوار كامل
  فـوق  خدا و يا وجـود او را كـه     ذات  كند تقاضا مي كند كه  مقاومت  نور بزرگآن در برابر 
در برابر  مي گويد اگر كوه   در اين جا خداوند به موسي  پس .نمايد  رويت  انوار است  تمامي
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  خـدا تعلـق    و اوليـاء بـزرگ    كامل  انسان هاي به   كه  نوري  همان  يعني  ،من  نور وجه ةجلو
    .كني  مقاومت  من  در برابر رؤيت  توانست  كند تو هم خواهي  مقاومت  است گرفته 

  كـه   عبـارت   از ظـاهر ايـن    اسـتفاده   ضـمن   و نقلـي   عقلي  قطعي  در اين جا با دالئل  پس
  نـوري   ،جلـوه   آن  كـه   كنيم  اعتراف  بايستي  است  كرده  تجلي  خدا بركوه  گويد نور وجه مي
) هسـتند   اطهـار(ع   ائمـه   خـدا كـه    و به وجود وجوه  فرموده  خدا آن را خلق  كه  است  بوده
  .   است  گرفته  تعلق

و   عبـدك   بـه   مـت طور سـيناء فكلّ   علي ظهرَ  الذي  جدكو بم"در ادامة جمله مي گوئيم: 
بطلعتـك فـي سـاعير و ظهـورك فـي جبـل فـاران بربـوات          رسولك موسي بن عمـران و 

  "المقدسين و جنود المالئكة الصافين...
طور   خدا بر كوه  نور وجه  خود را ذكر مي كند. جلوه  نوراني  خداوند دو جلوه  جمله  در اين

  بزرگ  ةدو جلو  اين  مي دهد كه  ظاهرا نشان  او بر طور سينا. گرچه  مجد و عظمت  جلوهو 
  ظـاهر امـر نشـان     وليكن  است  ئبر شي ئشي  جلوه  در واقع  كه  است  نور بر طور بوده  لوهج

  .است  نور بر جسم ةجلو  است  آن را كوبيده  طور كه خدا بركوه   نور وجه  جلوه  مي دهد كه
و   نور قرار گيرد ذوب  در برابر جلوه  . هرچيز كه نيرومند است  خود خيلي  زيرا نور در جلوه

آنها را   بينيم  مي  كه است  فلزاتبعضي در   نور برق  نور نظير جريان يا خرد مي شود. جلوه 
  طـور را هـم    كـوه   ،جلوه  مي كند آن  را ذوب  فلز آهن  نور برق  همانطور كه .مي كند  ذوب
  هوشـي بي  باعث  پيدا مي شود كه  و غريبي  عجيب  صداهاي  جلوه  و قهرا در اين  كرده  ذوب

  طـور جلـوه    كـوه  نـور بـر    ندارد كه  مانعي  پس .او مي گردد  همراهان  مرگ  و باعث  موسي
    .كند

  معاني مجد اهللا
  اسـت   موسـي   حضـرت   در برابر شخص  الهي  عظمت  تجلي  مجد خدا به معناي  و اما جلوه
اونـد مجـد و   كنـد و خد   خـدا را درك   مي تواند مجد و عظمـت   كه  است  انسان  زيرا فقط
ديگـر    طور و يا هرجسـم   خدا بر كوه  مجد و عظمت  دهد. جلوه  او نشان  خود را به  عظمت

  خود را به درختـي   نيرومند و قدرتمند عظمت  انسان  يك  مانند اين است كه . معناست  بي
  جلـوه  و  ذكـر افتخـارات    البتـه   كه ،ذكر كند  خود را با آن  دهد و افتخارات  نشان  يا كوهي
طـور    كـوه در   شب  آن خود را در  اين كه  ضمنمتعال . خداوند  است  غلط  ئبر شي  عظمت
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بـه    خـود را هـم    وجـودي   و عظمـت   از جالل  اي شايد ذره  است  كرده  يادآوري  عظمت  به
  به عظمت خود را، و 1"اال انا  ال اله  اهللا اناَ  ينّنا"آن جا مي فرمايد: . باشد  داده  نشان  موسي

  به نمـايش   از وجود خود را هم  اي پيغمبر جلوه  در برابر موساي  بايستي ،مي كند  ستايش
قـدرت هـا در برابـر او      تمامي  دارد كه  الشاني  عظيم  خداي  چه  بداند كه  بگذارد تا موسي

  خـدا آشـنا مـي شـود تمـامي       به عظمت  ديگري يا هر پيغمبر  موسي  كه  وقتي .اند ضعيف
مي دهد و ديگـر    جلوه  ضعيف  انساني  چنين  در برابر فكر يك  و انساني  بشري  قدرت هاي

اعتنا نمي كنـد.    انساني  پوشالي  قدرت هاي  اين نمي ترسد و به   قدرتي  پيغمبر از هيچ  آن
خود را تكبير كنـد و    خداي  دستور مي دهد كه  پيغمبر اكرم  به "مدثر"  خداوند در سوره

انسـان هـا     كـه   وقتي  .را تكبير كن  پروردگارت "ربفكَ  كو رب"بشمارد. مي فرمايد:   رگبز
برخـوردار    اي پشـتوانه   و از چـه   اسـت   مربوط  خدائي  چه  پيغمبر به  مي كنند كه  احساس

لـذا   .دنـ به خـود نماي   و تهديد او را وابسته  شايد با تطميع  د كهنبند نمي  در او طمع  است
مي دهـد تـا     نشانخود پيغمبر مامور  خود را به   نمايش ها مجد و عظمت  وند در اينخدا
  به همين گرداند.  پيغمبر را قوي دل  دهند و آن  نمايش  او ضعيف  قدرت ها در مقابل  همه
انـد   بـوده   در مبارزه  طاغوتي  بزرگ  با قدرت هاي  كه  تاريخ  مدت  در طول  پيغمبران  جهت
  فكـر و دعـوت    و درخـط   ننمـوده   تواضع  اند و در برابر پادشاهان نشده  قدرتي  يچه  تسليم

  مشـاهده   تـاريخ   قدرتمنـدان   كه ،و استوار  مستقل  اند. چنان  كرده زندگي  خود به استقالل
  و يـا آن  ،بخوابـد   و مبـارزه   جنـگ   پيغمبر شوند تا غائلـه   آن  تسليم  بايستي  يا مي كردند
و  ،پيدا كند  با آنها تماس  و ساده  عوام  از مردم  ا به خود واگذارند و نگذارند كسيپيغمبر ر
  را انتخـاب   و سـوم   دوم  غالبـا راه   تـاريخ   قدرتمندان .ببرند  او را بكشند و از بين  يا اين كه

  ود كنند. به خ  به خدا باز دارند و وابسته  را از وابستگي  اند پيغمبري اند زيرا نتوانسته كرده

  ظهور مجد و عظمت خدا در فكر موسي(ع)
  موسـي   اژدها كرد و يد و بيضاء به  به  را تبديل  موسي  عصاي  طور كه  كوه  خداوند در شب

  خـود را بـه    مجد و عظمت  موسي  با حضرت  تكلم  و ضمن  معجزات  همين  ضمن ،بخشيد
  . فرعون خدا صفر است  در برابر قدرتقدرت ها   تمامي  فهميد كه  داد. موسي  نشان  موسي
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  .نيسـت   آنها ساخته  از دست  خدا هستند و كاري  قدرتو   اراده به   محكوم  فرعون  و امثال
او   و عاقبـت   گرفت  را ناديده  فرعوني  طاغوتي  قدرت هاي  آن  كامل  و جسارت  لذا با جرات

  با اين كه  السالم  عليه  عيسي  طور حضرتو همين  .خود به زانو درآورده  را در برابر قدرت
  پيـدا مـي كردنـد كـه      بهانـه   و نسـب   بـود و از نظـر حسـب     ظاهري  مادي  فاقد اعتبارات

را   زمان  و مذهبي  مادي  قدرت هاي  اين ها تمامي  با همه ،او را بكوبند  اجتماعي  شخصيت
  داد.    آنها نشان  خود را به همه  در برابر خود به زانو درآورد و تفوق

توانستند خـدا را    د كهدنآور  بدست  حقيقت  موفقيت ها را از مسير اين  اين  همهپيامبران 
  ةمـا اگـر جلـو     پس .نمايند  او را درك  كنند و عظمت  مشاهده  ربوبي  مجد و عظمت  درآن
  نور اسـتقامت   وهطور در برابر جل  كوه  كه  آوريم  به حساب  ظاهري  طور را جلوه  كوه نور بر

  عظمـت   جلوه  در واقع  را بايستي  مجد و عظمت  ةجلو  آن  مي دهد وليكن  خود را از دست
     .ديگر بدانيم  و يا پيغمبران  موسي  خدا در برابر شخص

مـي كنـد در     مبعـوث   بـه نبـوت    را كـه   خداوند هر انساني  كه  است  وارد شده  در احاديث
  يگـانگي   او را بـه  : از آن جملـه  ؛بنـدد  مـي   با او معاهـده را   قانوني  دهچند ما  ،بعثت  ابتداي

خداونـد    پيدا كننـد كـه    يقين  باشند يعني "بداء"  به  و قائل ،او نياورد  به  بپرستد و شرك
 "انداد  خلع"  معاهدات  آن  و از جمله ،تغيير مي دهد  سعادت  را به سوي  اشخاص  مقدرات

را   كسـي   نكند و منـت   وابسته  قدرتي  خود را به هيچ ، و نبوت  ير دعوتدر مس  يعني  است
او بگـرود و    به  است  و هدايت  سعادت  طالب  دهد تا هركس  را نشان  هدايت  راه  نكشد بلكه

و   وابسـتگي   عـدم   شـود. ايـن    كشـيده   و گمراهي  به ضاللت  نيست  سعادت  طالب  هركس
  ظهـور پيـدا مـي كنـد كـه       حقيقـت   در اين  و مادي  مالي  ت هاياز قدر  ننمودن  استفاده

  مي كند.    خود آگاه  خداوند آنها را به مجد و عظمت

  (ع)ظهور مجد و عظمت خدا بر حضرت عيسي
در   عيسـي   برابر حضرت اخد  ةاز جلو ،طور  در كوهخدا   ظهور مجد و عظمت بيان به دنبال

  و قـدرت   علم  هاي ذكر مي شود جلوه  هائي كه  جلوه خبرمي دهد. منظور از "ساعير"  كوه
پيـدا    زمـان   و يـا آينـده    در زمـان   كه  ي استهائ و انسان ،پيغمبر  با همان  خدا در ارتباط

 "سـاعير "كننـد.    پيغمبـر درك   بـا آن   را در ارتبـاط   الهي  هاي د و مي توانند جلوهنشو مي
و ظهـور    ابـراهيم   هجـرت   سـرزمين   فلسـطين   اسـت.   فلسـطين   از كـوه هـاي    يكي ظاهرا
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به ظهـور    متصل  تا آن جا كه است و يعقوب   اسحق  از طريق  حضرت  آن  از نسل  پيغمبران
  آخـرين   عيسـي   حضرت كه   بگوئيم  جا مي توانيم  و شايد در اين .مي شود  عيسي  حضرت

محمـد    و حضـرت   عيسـي   ضرتح  بين  و دوران  ،است  و يعقوب  اسحق پيغمبر از فرزندان 
  بـه معنـاي    با تـاء منقـوط    "تترَفَ".  است شده  ناميده  بعد از پيغمبران  فترت  ) دوران (ص

رو   انسـان   وجـودي   قواي  درآن جا كه .مي باشد  اتصالي  رشته  يك  و يا واخوردگي  سستي
  و سسـتي   ضعف  ز اينمي شود ا  اجزاء و اعضاء با يكديگر سست  مي رود و روابط  ضعف  به

  در سـوره   خداونـد متعـال    .است فترت   از همين مبالغه   . فتور هم مي كنيم  تعبير به فترت
  مي كند و خبر مي دهد كه  با يكديگر بحث  اجزاء عالم  ارتباطبارة در   آن جا كه " تبارك"

انسـان هـا را    ،دارنـد   محكم  با يكديگر ارتباطي  الهي  حكمت  روي  هر كدام  عالم  موجودات
كنيد ببينيد   مطالعه  و زمين  آسمان  موجودات  مي گويد: در خلقت  قرار داده  خطاب  طرف

مـاه   ،باشد  و ستاره  ماه  است  الزم ئي كهپيدا مي كنيد؟ مثال جا  و فتوري  ضعفآنها آيا در 
نشـده    آفريده  شود كه  فريدهآ  و صحرائي  كوه   بوده  الزم ئيو يا در جا  ،نشده  خلق  و ستاره

و   حكمـت   خـالف   بگيريـد و كـاري    عـالم   بـر خلقـت    نمي توانيد ايراد و انتقـادي  ؟! است 
  پيدا كنيد.    مصلحت

ـ   ) فتـرت  (ص  خاتم  تا ظهور حضرت  عيسي  حضرت  بينگفته اند   در اين جا كه وجـود  ه ب
  بـوده   ششصد سـال   به  تقريبا نزديك  كه  دوران  در اين  كه  است  حقيقت  اين  برهان  ،آمده
  و يا ايـن كـه   ، نبوده  اسرائيل از بني  و يا اگر به وجود آمده  به وجود نيامده  پيغمبري  است

  قـوم   و يـا پيشـوايان    مسـيحيت   پيشوايان  مدت  . در اين است نبوده   كتابي  پيغمبر صاحب
  اند مـردم  داشته  آگاهي  و عيسي  موسي  تعليماتو به   بوده  و تقوي  علم  اهل  آنها كه ،يهود

در انتظار ظهور خاتم   گذشته  پيغمبران  تعليمات  آنها از طريق و تمامي  ،اند كرده  را هدايت
تـا   موسـي    حضرت  و يا تورات  عيسي  حضرت  تعليمات  اين كه  و نظر به .اند بوده  پيغمبران 

  كـه   نبـوده   پيغمبـري   بـه   احتياج  است  بوده  مردم  ميان در  نخورده  و دست  سالم  اي اندازه
كـه    بگـوئيم   نمايـد. لـذا مـي تـوانيم      را هدايت  مردم  و الهام  وحي  ظاهر گردد و از طريق

  حضـرت   پيغمبـر تـا زمـان     و يا آخرين  اسرائيل  پيغمبر از بني  آخرين(ع)   عيسي  حضرت 
از عـرب و يـا   عليهما السالم پيـامبراني    و موسي  عيسي  بين  . گرچه است ) بوده  (ص  خاتم
  آن  مـي باشـد ولـيكن     يكودكدر   (ع) ييحي  از آن جمله  اند كه شده  شناخته  اسرائيل بني
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را   مـردم   و انجيل  تورات  با مندرجات ، نبوده  مستقل  و يا كتاب  تعليمات  صاحب  پيغمبران
  حضرت  به وسيله  الهي و قدرت   و ظهور علم  ر عيسيدر اين جا ظهو  اند. پس كرده  هدايت
مـي توانـد     كـه   اي و تنها جلوه  است  سابقه  بدون  ممتاز و مشخص  هاي جلوه  از آن  عيسي
  پيامبران  خاتم  قرار دهد ظهور حضرت  الشعاع  تحت  عيسي  را در ظهور حضرت  الهي  جلوه
  يـك   عيسـي   لـذا ظهـور حضـرت     .است  حضرت  آن  وسيلهه ب  و قرآن  و ظهور اسالم (ص)
  .   ذكر است  اولياء خدا قابل  و يا در لسان  آسماني  در كتب  كه  است  ممتاز و مشخص  جلوه

  .   است  خداوند متعال  نمايش گر جلوه  از چند جهت  عيسي  ظهور حضرت
هـر    و مادر يحيـي   مريم  . مادر حضرت مادر عقيم  از يك  عيسي  مادر حضرت  : پيدايش اول

در  ليو .اند و هر دو نازا بوده  ،همسر عمران  همسر زكريا و ديگري  يكي ؛اند دو خواهر بوده
و ارتبـاط داشـته     با خداوند متعال  زياد  خيلي  فرزندي  در انتظار پيدايش نبود  عقيم  عين
  طبيعـت   قـوانين   ا بـرخالف آس  معجزه  كيفيتي  هر دو به  اند تا باالخره نماز و نياز بوده  اهل

  حضرت  و  مريم  حضرت  پيدايش  كه  مي شود گفت  و قرائن  با دالئل .اند فرزند شده  صاحب
  بـين   زيـرا فاصـله    اسـت   افتاده  دو خواهر اتفاق  اين پيري   پيغمبر هر دو در دوران  يحياي

انـد و   خـدا ناليـده    ر بـه هر دو خواه  .است  زياد نبوده  خيلي  و يحيي  عيسي  ظهور حضرت
    .اند فرزند كرده  تقاضاي

  او كـه  او بخشيد.  به  مريم  به نام  كرد و دختري  را مستجاب  مادر مريم  خداوند ابتدا دعاي
نذر  ،صرف نظر نمايد  مادري  خدا كند و از حقوق  راه  خود را وقف  رحم  ةبود بچ  نذر كرده

نـذر    دختر به دنيا آورد و چـون ، انتظار پسر بود  بهي كه او در حال .شد  واقع  او مورد قبول
  بچه  شد كه  نذر ملزم  به قانون  وفاي  د براساسكن  عبادت  وقف  خود را  رحم ةبود بچ  كرده

و   عمـر خـود را در عبـادت     تمـام  تـا بسـپارد    المقـدس   بيت  به  دختر است  خود را گرچه
  پرورش  خود را تا حد رشد و بلوغ  طفل  ا بعد از آن كهلذ .بگذراند  المقدس  بيت  به  خدمت

دار   او عهـده   زكريـا شـوهر خالـه     حضـرت  و كرد  تقديم  المقدس  بيت  خدمه  او را به ،داد
  شد.    مريم  كفالت

آن  ، مـادر عقـيم    از يـك   پيدايش  در اصل  اول.  الهي است  جلوه  از دو جهت  مريم  پيدايش
  متجـاوز بـوده    و شصـت   او از پنجـاه   سـن   مي شود گفت  با قرائن  كه ، پيري  در سنين  هم

از   كـه  ، مـريم   كفالت  براياز ميان خدمة بيت المقدس پيغمبر   زكرياي  انتخاب  . دوم است
زيـرا   به كيفيتي صد در صد مربوط به ارادة خدا صـورت گرفتـه اسـت.     كشي قرعه   طريق
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بـه    كسـي كـه    بيندازنـد و قلـم    آب  خود را روي  ني  قلم هاي  بود كه  كيفيت  اين  به  قرعه
در حالي كـه   پيغمبر بود  زكرياي  ، قلم قلم  فرو رود. آن  مي شود به زير آب  انتخاب  كفالت

دختـر    نيا .خداوند متعال  قاهره  اراده  رود مگر به فرو نمي  به زير آب  هيچ وقت  چوبي  قلم
  شدند.    الهي  ر جلوهمظهدر آينده و فرزند او 

   خـارج   عبـادت   و هرگـز از اطـاق  ا .بـود   غيـر طبيعـي    زنـدگي   يك  مريم  و عبادت  زندگي
  طلـب   بـراي  نه اواو ببرد و   براي  و غذايي  بر او وارد شود و آب  بود كسي  الزم  نه ؛شد نمي

و غـذا    آب  گـاهي   ،الـت كفامـر    براساس  كند. زكريا كه  مراجعه  كسي  نياز به  و رفع  حوائج
 . هسـت   شربت ها و غذاها در اختيار مريم  بهترين  مي كرد كه  مي برد مشاهده  مريم  براي

  مريم  براي  ديگري  مي كرد كه  شايد خيالو اند؟  آورده  مي پرسيد از كجا اين ها را برايت
 البتـه و  .مي شـود   نازل  مخدا براي  غذاها از سوي  مي داد اين  جواب  . مريم است  غذا آورده
و تطهيـر مبـتال     آب  بـه   باشد تـا انسـان    داشته  مدفوعي  كه  ستني  چنان  بهشتي  غذاهاي
را ببيند   مريم  قد و باالي  نتوانست  المقدس  بيت  از خدمه  كسي  است  مسلم  آن چه. گردد
  قرار داده  را مورد توجه  مريم  خداوند حجاب  كه ؛ چنانپيدا كند  با او تماس  برسد كه  چه

  1"حجاباً  همدون  نم  تخذَفاتّ"  است:  و فرموده
  با چادر و روسـري   كه  معمولي  و اال حجاب  است  بوده  غير معمول  حجاب  يك  حجاب  اين

   نتوانسته  كسي  كه  است  بوده  حجابي  يك  . آن ذكر نيست  گردد قابل  نمايان  در برابر مردم
خداونـد    دختـر مـورد توجـه     پيدا كند. ايـن   با او تماس  برسد كه  را ببيند چه  مريم  سايه
د. از آنهـا صـدا مـي    رك پيدا  ارتباط  فرشتگان  و عالم  به ماوراء طبيعت و  قرار گرفته  متعال

 ةو آينـد  هو تمجيد كرد  او را تعريف  فرشتگانو  فت؛گر فرا مي  و پيام  و الهام  د و وحييشن
دختـر    آن  دعـاي   كـرد چگونـه    مشـاهده   پيغمبر كـه   زكرياي .او را نويد مي دادند  دگيزن

  پيـدايش   خـود را دربـاره    مي گردد، تقاضاي  بر او نازل  بهشتي  مي شود و مائده  مستجاب
او   دعـاي   .كنـد   او مرحمـت   بـه   تقاضا كرد پسـري   و از خداوند متعال  گرفت  فرزند جدي

    .او بخشيد  به  يحيي  به نام  داوند فرزنديشد و خ  اجابت
  افكار مردم ، بر مريم  بهشتي  مائده  و نزول  ،و يحيي  مريم  حضرت  پيدايش  ها در  جلوه  اين

قـرار داد. ظهـور     عيسـي   كرد و آنها را در انتظـار ظهـور حضـرت     خداوند متعال  را متوجه
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  و غيـر عـادي    و متفكر عجيـب   مومن  سان هايان  براي  ،آيات  اين  به دنبال  عيسي  حضرت
  بر كارهـاي   خداوند متعال  كنند و بدانند كه  مي توانستند آن را قبول  بود كه  چيزي .نبود

  .   تر از اين ها قادر است تر و مشكل  عجيب
  صـاحب   بايستي كرد كه   متوجه  حقيقت  اين  را به  مريم  فكر حضرت خداوند تعالي كم كم

  كـه   را بپروراند و به ثمر برساند. مـريم   طفلي  و مادران  ساير زنان  شود و همچون  ديفرزن
  بـه عبـادت    عزلـت   و در گوشـه   شـده   منـزوي   شخصـي   نذر مادر خود و تصـميم   براساس
  كـرد كـه  مـي    تعجـب   .نذر خود و مادر خود مي دانسـت    را برخالف  ازدواج ،بود  مشغول
به   فرشتهدر اين حال .  است  شوهر نكرده  باشد با اين كه  فرزندي  بمي تواند صاح  چگونه

خـود    از آيـات   فرزند را آيتي  و خدا مي خواهد اين ،شوهر  طور بدون  همين"مي گويد: او 
مـي شـود و    چـه    نمي داند كه  و هنوز مريم "بگذارد  خود را به نمايش  قرار دهد و قدرت
. از  اسـت   او نزديـك   و زايمـان   شـده   حامله  مي كند  مشاهدهكه بگيرد   نمي تواند تصميم

  حادثه  او از اين  پيدا كنند و يا زكريا سرپرست  او آگاهي  بر حمل  مبادا مردم  اين كه  ترس
  شـايد در بحـران    .از شهر رفـت   و به خارج  گرفت  ر پيشد  بيابان   راه  شب  شود نيمه  آگاه

  را چـه   مـردم   كنـد و جـواب    چه  به ظاهر نامشروع  حملِاين با   سر مي برد كهه ب  عجيبي
  خرمـا زايمـان    درخـت   شهر پـاي   بيرون  شب  هاي نيمه  روحي  بحران  در همين  ، كهبگويد
  مـرده   كاش"مي كند و مي گويد:   را مشاهده  خود پسري  زير پاي  به ناگاه .مي شود  واقع
  را به جامعه  طفل  اين  چگونهحال  ."نبود  مردم   ر افكار و اذهاند  مريم  به نام  و نامي  بودم

  به صـدا درآمـد كـه     كودك  شود. به ناگاه  شناخته  و با ايمان  پاك  دهد و زني  خود تحويل
و   ذلـت   مايـه   ايـن كـه    نـه   تو هسـتم   و آبروي  عزت  مايه  باشد من  راحت  مادر خيالت  اي
واگـذار    را بـه مـن    مـردم   خود برو و جواب  اقوام  به شهر برگرد و ميان . تو باشم  آبروئي بي
  مشـكالت   تمـامي   جواب گوي  و خداوند متعال  الهي  است  آيتي اين   كه  دانست  . مريم كن

.  خـود هسـت    بـه جـاي  او   دروني  و اضطراب  روحي  اين ها بحران  با همه  مي باشد وليكن
كردند و   و مرد او را محاصره  زناز   مردم  تمام .خود آمد  قوم  ميان و به  گرفت  را بغل  طفل

  كـودك   به  . مريم است  را از كجا آورده  طفل  نمودند و پرسيدند كه  متهم  نامشروع  به عمل
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  قـانع   درآمـد و جـواب هـاي     به سخن  خود را از او بپرسند. كودك  سواالت  كرد كه  اشاره
   1.داد  مردم  به  اي كننده

  الهي  و آيت  معجزهتماما  دبو  سال  حدود سي  عمر كه  تا انتهايزندگي حضرت عيسي(ع) 
بـه    هركـدام  ،چيـز   او و همـه   و اخبار غيبـي   تعليمات ،او  او و تفكرات  مذهبي  نهضت .بود

خداونـد    كه ؛بود  بزرگي  آيتش او نيز مانند والدت  . مرگ بود الهي  از آيات  خود آيتي  جاي
را از   و عيسـي   گذاشـت   عيسـي   در اختيار دشـمنان   عيسيو شكل   را به نام  ديگريكس 

  داد.   نجات  مردم  حشر با آن
و   معجزات  و آن همهعليهما السالم   و مريم  عيسي  ظهور حضرت  مي توانيم  حساب  با اين

  خـدا بـه وسـيله     چهـره   . يعني بناميم  "الهي  طلعت"بود   الهي  سراسر آيت  را كه  تعليمات
    . است  و وانمود شده  ظهور كرده  عيسي  حضرت

  فرق بين طلعت خدا و وجه خدا
ـ   اي مقايسه  "الهي  وجه"و  " الهي  طلعت"  دو كلمه  اين  بين  در اين جا بد نيست وجـود  ه ب

ظهـور  بـه   و  شـده   شـناخته   الهي  او طلعت  و معجزات  عيسي  ظهور حضرتچرا   كه  آوريم
علـيهم  اطهـار    . ائمـه  اسـت   شـده    گفتـه اهللا  و يا وجه  الهي  ةوجه(ع) اطهار   و ائمه  اسالم

بعـد    البـاقي  َ جهـك وبِ" : مي خوانيم  جمالت  در همين  كه ، چنانهستند  اهللا  وجوهالسالم 
  ربـك   وجـه   يبقـ و ي  يهـا فـانٍ  علَ  نم  كلُ"مي فرمايد:   و خداوند در قرآن  "شيي  كل فناء

   "واالكرام  ذوالجالل
. ظهـور   اسـت   و يـا شـخص    شـيي   ظهور ابتـدائي   به معناي  ،و طلوع  طالع  از كلمه  طلعت

  در واقـع   .و سـتاره   مـاه   طلـوع   همچنـين  .مـي نامنـد    طلـوع   مرتبـه   در اولينرا خورشيد 
و   بـه واقعيـت    از آن كـه   پـيش   از دور بـدانيم   را نمايشي يشخص اي  ئشي  طلوع  توانيم مي

از  .شـما مـي شـود     مي گردد و وارد خانه  نمايان  مانند كسي كه؛ كند  خود جلوه  حقيقت
     الفالنُ  يعلَ  مي گويند: طلعو مي كنند   طلوع  تعبير به  ورود و نمايانگري  اين

  يـا چيـزي    مي باشد. كسـي   آن  و حقيقي  و ظهور واقعي  ئيا شي  شخص  ةوجه  ،و اما وجه
  "وجه"را   اي جلوه  چنين  مي شود يك  خود شناخته  و عمل  وجود خود و علم  به تمام  كه
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و   علـم تمـام  بـا    هسـت كـه    چنان ، اطهار و ظهور اسالم  ائمه  وسيلهه خداوند ب .مي نامند
 از  حقيقتـي   هـيچ   با ظهور اسـالم   آن چنان كه است؛  شده  خود شناخته  و حكمت  قدرت
  هسـت   چنـان كـه  خدا در مكتب اسـالم    .است نمانده   و مجهول او مكتوم   وجودي  حقايق

  و بـه ديگـران    او را شـناخته   هسـت خـدا    چنان كهنيز اطهار   و ائمه  نموده  خود را معرفي
  اند.   شناسانده

آن   سـت ني  كامـل   جلـوه   مي شود زيرا يـك   ناميده  طلوع ،انبياء ديگر  خدا به وسيله  ةجلو
هـر    خداونـد بـه وسـيله    .بگـذارد   معنا به نمـايش   خود را به تمام  و حكمت  علم  چنان كه
مي گذارد   خود را به نمايش  و حكمت  پيغمبر علم  آن  استعداد و توانايي  بر پايه  پيغمبري
قـرار    لكمـا   اطهار در انتهـاي   و ائمه  ديگر مانند پيغمبر اسالم  پيغمبران  اين كه  و نظر به
  و حكمـت   علم  هستند قهرا جلوه  و حكمت  نبوت  از مراتب  اي در مرتبه  و هر كدام  نگرفته

بـر پايـة فكـر و      كـه   و كتاب هائي ، نيست  صد درصد كامل  جلوه يك نيز آنها   خدا بوسيله
و   علـوم   تمـام   و جـامع   صد درصد كامـل   نيست  مي شود كتابي  بر آنها نازلاستعداد آنها 

خدا هسـتند و    و قدرت  علم  و ظهور ابتدايي  طلوع  مجراي  پيغمبران  حساب  . با اين حقايق
پيغمبـر    مـي شـوند ولـيكن     شـناخته   الهـي   خود طلعت  و معجزات  و عمل  با علم  هركدام
  انسان هـاي   اين كه  مي باشند. نظر به  الهي  و قدرت  ظهور علم  اطهار مجراي  و ائمه  اسالم
  گردانيـده   آنها كامل  خود را به وسيله  خود را و دين  كمالند، خداوند علم  در انتهاي  كامل

ـ " : فرمـوده   كـه   است  نموده  و حكمت  علم  و تماميت  نبوت  خاتميت  و اعالم ةُكلمـ   تو تم  
     115انعام  "لكلماته  صدقا و عدال ال مبدل  ربك
  اسالم  و جلوه  ناميده "خدا  طلعت"را   عيسي  حضرت  مليو ع  ظهور علمي  مناسبت  اين  به
  جبـل   فـي   و بظهـورك ":  و فرمـوده   ناميده "ظهور خدا"اطهار   پيغمبر و ائمه  وسيلهه را ب

   "فاران
 ،و ظهور را ذكر مـي كنـد    طلوعاين   و وسائل  وسائط ،و ظهور خداوند  طلوع  ذكر  دنبالبه 

ـ   وسيلهه هور بو ظ  طلوع  آن"مي فرمايد:  و يـا    كشـيده   صـف   و فرشـتگان   مقـدس   واترب
     "است  شده  واقع  و خاشع  خاضع  فرشتگان
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  معاني ربوات مقدس
  عيسـي   حضـرت   و اسـتعدادي   فكري  با وضع  در ارتباط  هم  قرآن  از آيات  اي خداوند درآيه

  يعني  1"عينو م قرارٍ  ذات  ةٍربو  الي مايناهوآو "مي فرمايد:  ،به كارمي بردرا   "هبور"  كلمه
  .   داديم  بود جاي  صاف  آب  و استقرار و داراي  منشاء آرامش  كه  اي را در ربوه  و مريم  عيسي

باشد و يـا    شده  تشكيل  از خاك  كه  است  كوچكي  و يا كوه  تلّ  به معناي  يباز ر  هبور  ةكلم
  تشـكيل   از سـنگ   و بـزرگ   كوه هـا كوچـك    مي كنيد كه  هدهمشا. باشد  روئيده  از زمين

و يـا    خـالص   از سـنگ و مي شـود    ناميده  و تالل  تل كه   كوچك  كوه هاي  بعضي .اند يافته
  انسـان   كـه است و بلند   مرتفعطوري   است  يافته  تشكيل  خالص  و يا خاك  و سنگ  خاك

برهانـد.    خود را از وحشت  اي تا اندازهو ها برود   تل  آن  مي تواند باالي  در بيابان  رگردانس
مـورد آزار    خـود از نظـر ايـن كـه      در اواخر زنـدگي عليهما السالم   و مريم  عيسي  حضرت
مي كردنـد و    در بيابان ها و كوه ها زندگي بودند قهرا  قرار گرفته  تعقيب و تحت   دشمنان

دو   آن  كه  بوده  و آزار همين  اذيت اين همه   دليل. ندمي نمود  استفاده  بيابان  و علف  از آب
قهـرا در    ه ونبـود   وضـعي   در چنـان   ساير مـردم  وند داشتقرار   و ايماني  فكري  نفر در اوج

مترقـي    انساني كـه  فكري   وضعتفاوت   همين .ندداشتقرار از آنها تر  تر و پست نازل  وضعي
منشاء تضاد   ندسته  و كمال  فاقد ايمان  كه مردميبا   تاس  رسيده  شامخ  و به مقامي  است

را در   پيشـرفته   نمـي تواننـد انسـان هـاي      و پسـت   نـازل   افراد .آنها مي شود  بين  و تنازع
  شـريفه   آيـه   دراين .مي كنند  و آزار آنها را فراهم  اذيت  قهرا موجبات ،كنند  تحمل  زندگي

مـي فرمايـد آنهـا را در     ومي كنـد    را معرفي  و مريم  سيعي  و ايماني  فكري  خداوند وضع
  لطـف   مي توانستند از فيض  و مكان  مقام  در آن  كه  قرار داديم  باالئي  و مكان  بلندي  جاي
  مند شوند.   بهره  الهي  و علم

و   عيسـي   فكـري   وضـع   ناظر به همـان   سمات  از دعاي  جمالت  در اين  "مقدسين  ربوات"
و   مرتفـع   مكـان   اند دريـك  كرده  اند و ترقي گرفته اوج  كه   دليل  . آنها به همين است  مريم

و   تل  آنها تعبير به  فكري  و موقعيت  خداوند از مقامو اند   قرار گرفته  مقدسي  حال  درعين
  بـه حـال    و چـه   كشـيده   صـف   به حال  چه  ظهور فرشتگان  . وليكن است  نموده  "هبور"يا 
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پيغمبـر    و روانـي   فكـري   وضـع   به  مربوط  خداوند متعال  در برابر عظمت  و خشوع  خضوع
  را در همان  مي تواند فرشتگان  كه  است  پيغمبراسالم  فقط  پيغمبران  . در ميان است  اسالم
بـر    هرجـا كـه    خـدا مـي باشـند ببينـد. فرشـتگان       اراده  اند و عوامل شده  خلق  كه  وضعي
  انسـاني   اند خود را بـه صـورت   شده  نازل ، در بيداري  و چه  در خواب  چه  گذشته  برانپيغم

  و وجـودي   ذاتـي   در وضع  فرشتگان  با اين كه ؛اند گرفته  پيغمبر تماس  اند و با آن درآورده
 .نيسـتند   رويت  قابل  مخصوصي  مي باشند و در جا و مكان  و مشخصات  خود فاقد صورت

  اسـت   پيغمبر مـانوس   با آن  انساني كه  به صورت اجبارا  با پيغمبران  تماس  براي فرشتگان
  و ايمـاني   فكري  در اوج  كه  تنها پيغمبري  را مي رساند وليكن  الهي  ظاهر مي شوند و پيام

را در   و مـي توانـد فرشـته     است  رسيده  لقاء اهللا  به حالت  كه  پيدا كرده  وضعي  خود چنان
مـي گويـد:   در اين رابطه آن حضـرت   . است  خود ببيند پيغمبر اسالم  ابتدائي  وضع  نهما

  و مـولي  "بـود   را فـرا گرفتـه    عـالم   و مغـرب   وجود او مشرق  كه  ديدم  را چنان  جبرائيل"
 آنهـا اطـوار هسـتند:    مـي كنـد مـي فرمايـد      را تعريف  فرشتگان  آن جا كه  اميرالمومنين

  1 "مالئكته  من نّ اطواراًهألمف"
 "افـراد "  ةباشـند بـا كلمـ     و مشخصـات   صورت  خود داراي  ابتدائي  در وضع  اگر فرشتگان

  مـي كنـد. يعنـي     معرفـي  "اطـوار "  آنها را با كلمه  حضرت  كه در حالي ،مي شوند  معرفي
  از راه  و گاهي  سامعه  از راه  گاهي  كههستند   ، حقيقتي در بدن انسان  مانند روح گانفرشت
بيشتر   حقيقت  يك  دارند وليكن  مختلف  هاي مي كنند. جلوه  جلوه  و... المسهگاه و   باصره

خـود    ابتـدائي   را در وضـع   فرشـتگان   ست كها  در اين جا تنها پيغمبر اسالم  نيستند. پس
را   و حكمـت   علـم   فيض ، واسطه  مي تواند بدون  كه  قرارگرفته  و شاني  بيند. او در مقام مي

  مقـام   از آن  انـد كـه    نازل تر قرارگرفتـه   در مقامي  و مريم  عيسي  از خدا فرا بگيرد وليكن
  مي كند.    هبور  تعبير به
و   ساعير است  خدا دركوه  و حكمت  علم  طلوع  به  مربوط  مقدسين  ربوات  ،دو جمله  در اين

  مـي باشـد. در شـرح     فـاران   خدا در جبـل   و حكمت  ظهور علم  به  مربوط  جنود و مالئكه
اند  گفته  پيغمبراسالم  و رواني  روحي  با حاالت  در مقايسه  پيغمبران  و رواني  روحي  حاالت

به صورت   كه  است  شوند الزم  نازل  خدا برپيغمبري  اذن  بخواهند به  فرشتگان  هر وقت  كه
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  يعنـي  .كننـد   حاصـل   تمـاس   يـا بيـداري    وابخـ   پيغمبر در عـالم   درآيند و با آن  انساني 
  بـا پيغمبـران    تمـاس   مجرد هستند قابـل   انوار و ارواح  خود كه  ابتدائي  در وضع  فرشتگان

و   نمـوده   خود تنـزل   ابتدائي  از وضع  است  شود الزم  حاصل  تماس  اين كه  اند و براي نبوده
  پيدا كننـد و پيـام    تماس  است  مانوس  بر با آنپيغم  كه  انساني  به صورت  مثالي  يدر قالب
انـد   آنها توانسـته   اند كه نگفته  از پيغمبران  هيچ يك  پيغمبر برسانند. در حاالت  را به  الهي

  تنـزل   آنهـا را بـه حـال    و نامحـدود ببيننـد بلكـه      مجرد و نور مطلق  را به حال  فرشتگان
  و در عـالم مثـالي   يرا در قالب  فرشتگان  و تقوي  يمانا  اهل  كه  كيفيتي  به همان ،اند ديده
و   شـكل   تجـرد منهـاي    حـال   را در همان  فرشتگان  پيغمبر اسالم  وليكن .بينند مي  خواب

تجـرد    خود از وضع  در سير معراجي  و بلكه  است  كرده  حاصل  و با آنها تماس  حدود ديده
  مشـاهده   است وجود خداوند متعال  را كه   فرشتگان  و ماوراء وجودي  باالتر رفته  فرشتگان

به   جبرائيل   به همراه(ص) خدا   رسول ،مي گويند  معراج  در داستان  چنان كه است.  كرده
بـاالتر    از اين جـا بـه    كه  پيغمبر گفت  شد و به  در آن جا متوقففرشته   رسيدند كه  جائي

بنـد    اگـر مـا فرشـتگان    . و عبـور نمـائي    كنـي   عـروج   شما مي تواني   فقط  كه  جائي است
خـدا    رسـول   پـس  .خدا ما را مي سوزاند  نور عظمت  شعاع  باال برويم  از اين جا به انگشتي 
  اين كه  هستند نه  تجرد اطوار نوري  در حال  فرشتگان .بيند  مي  تجرد  را به حال  فرشتگان
  شماره  و قابل  در وجود آنها نيست  دود و قيوديح  حال  و در اين ،باشند  نوراني  مثال هاي

  .   است  اسرافيل  ديگري  و آن  ميكائيل  و آن  جبرائيل  بگويد آن  كسي  نيستند كه  و اشاره
در برابـر  اما مي كند و   ديگر طلوع  بر پيغمبران  فرشتگان  وسيلهه نور خدا ب  ،حساب  با اين

  ظاهر مي گردد.   پيغمبر اسالم
را ذكـر    متنـوعي   حقـايق  ، مختلـف   تعبيـرات   دعـا ضـمن    ديگر ايـن   و جمالت  باراتدر ع
ـ   كـه   مي دهم  قسم  بركاتي  پروردگارا تو را به :مي گويد .كند مي پيغمبـر    امـت   وسـيله ه ب

عليـه    عيسـي   امـت   وسـيله ه ب  بركاتي كه  آن  و به  دادي  اختصاص  خليل  ابراهيم  به  اسالم
 يعقـوبِ   بـراي سحاقِ صفي خود بركت دادي و در امت موسي عليهمـا السـالم   السالم به ا

او و   بيـت   پيغمبـر و اهـل    عترت  وسيلهه ب  كه  بركاتي  آن  و به  ظاهر ساختي  اسرائيل خود
  .  خدا ظاهر نمودي  رسول  او براي  امت



    تفسير دعاي سمات       

 
187

  پيغمبر از عيسي  قاسح  و چگونه  چيست  بركات  اين  شود كه  بررسي  است  در اين جا الزم
  پيغمبر اسـالم   از امت  خليل  و ابراهيم  موسي  از امت  و يعقوب  است گرفته   او بركت  و امت

  خود.  خود و عترت  بيت  از اهل  و پيغمبر اسالم
  انسان ها بـراي   و موجوديت  انسان  براي  انسان  نقش  كه  است  الزم  بركات  اين  در شناخت

  و ثـروت   مالزيادي به   او بستگي  و يا ارزش  انسان  آيا موجوديتكه  ؛گردد  يكديگر روشن
انسـان هـا هسـتند و      انسـان هـا بـراي     اول  در درجهبركت مندي   اساسي  و يا عامل دارد

  و عـداوت   و يا با رقابت ، منهاي انسان  يكديگر. زندگي  آنها براي  و ثروت  مال  دوم  دردرجه
و   محبـت   و در شـعاع   انسـان   به كمـك   و زندگي ،پيدا مي كند  وضعي  چه با انسان  انسان
  دارد؟   وضعي  او چه  خدمت
  و همـه   و ثـروت   با ميليون هـا مـال    را به نظر بياوريد كه  انساني ، دو وضع  تصور اين  براي

  اوستط فق  .او نيست  همراه  كسي .مي كند  تنها و تنها زندگي  و تشكيالت  جور تجهيزات
بـا    را در نظر بياوريد كه  ديگري  و باز انسانتجمالت.   نوع  همه  مجهز همراه  زندگي  و يك

  حربـه   همراه  و هر انساني  خود قرار گرفته  دشمنان  در محاصره  و تجهيزات  ثروت  آن همه
  تمـامي   ههمـرا   بـه نظـر بياوريـد كـه      را در وضعي  سوم  و انسان . ور است او حمله  خود به
  در خدمت  انسان هائي كه ؛ بامي كند  زندگيديگران و فرزند و   از زن  و فداكاران  دوستان

  و دوسـتان   خود و يا پيشـوايان   افراد نوع  كمك  مي برند از اين كه  يكديگر هستند و لذت
  نهـا زنـدگي  از آ  كدام يك  را به نظر بياوريد و ببينيد كه  زندگي  نوع  سه  اين .خود هستند

  يـك   دوم  و زنـدگي ،  و غربـت   بـا وحشـت    توام  اول  انسان  . زندگي است  و با بركت  آل ايده
  زنـدگي   يـك   سـوم   انسـان   و زنـدگي  ،بالها و مصـيبت هـا    به گريبان  دست  يدائم  جهنم
  بـراي   ثـروت   بـزرگ تـرين    كه  كه  مي كنيم  كشف  راه  از اين .مي باشد  و با بركت  آل ايده

  انسانها، انسانها هستند. 
انسانها   به كمكمال و ثروت   دوم  و قدرتند و در درجه  انسان ها مركز ثروت  اول  در درجه

مـي    اميرمومنـان   متقيـان   مـوالي خود، قصار   از كلمات  . در يكي است  و ثروت  رمز قدرت
  مـنهم  بواحـد  اذا ظفرَ من  منه  و اعجزُ  خواناال  سابِاكت  ز عنجع  من  الناس عجزُاَ"فرمايد: 

  كـه   انسـاني اسـت    همـان   و ثـروت   قـدرت   انسان هـا در كسـب    عاجزترين  يعني  1"تركه
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  و انسـاني   بـرادر ايمـاني    يـك   راه  كند تا از اين  را جلب  انساني  و محبت  تواند دوستي نمي
ميليون هـا    در ميان  باشد. كسي كه  هداشت  اعتماد و اطمينان  و محل  و آشنائي  مورد انس

از او عاجزتر انساني  .مي كند  به سر مي برد و تنها زندگي  و غربت  در وحشت  نفر جمعيت
خـود را از    و دوسـتان   بـرادران   ،حقوق  و از مسير تضييع  و ثروت  مال  حفظ  براي  كه  است
  كـرده   بيـان   كوتـاه   اي جمله  ضمن  السالم موال عليه  كه  است  حقيقتي  اين .مي دهد  دست
تـا   .انسان ها هسـتند   خوشي ها و ناخوشي ها در دنيا و آخرت  و محور همه  اساس . است

  انسان  يكديگر قرار نگيرند زندگي  و محبت  انسان ها به ثمر نرسند و در خدمت  زماني كه
مـي گويـد:     از روايـات   يو معنا پيدا نمي كند. در اين جا بعضـ   به ثمر نمي رسد و مفهوم

"االيمـان   و حيـات   بااليمـان   العلم  و حيات  بالعلم  االنسان  و حيات  باالنسان  االرض  حيات  
  زمين  و تمدن  و محور حيات  مالك  انسان  فقط  يعني " باالخالص  اليقين  و حيات  باليقين
  برابـر آبـادي    زمـين   آبـادي   نابود مي شود هرچنـد كـه    نباشد زندگي  اگر انسان  كه  است

  باشد.    برين  بهشت
  كـم   كـه   را به نظر بيـاوريم   انسان  يك  زندگي  و بركت  سعادت  اگر بخواهيم  حساب  با اين
انـد    به او مربوط  كه  را در نظر بياوريم  انسان هائي  بايستي  ،يا خوب  بد است ،يا زياد  است
افـراد    از ايـن   كـه   هـركس  . اسـت   پيدا شده  و آشنائي  يو دوست  و محبت  آنها انس  و بين

  كمتر، كمتر. بـه همـين    و هركس  و سعادتمند است  باشد، بيشتر خوشبخت  بيشتر داشته
  انسـان   آباد كردن پيدا كنند به   اشتغال  جهان  آبادي به   از آن كه  پيش  پيغمبران  مناسبت
و   علمـي   تمـدن   دهند و آنها را بـه   ها را پرورشمي كنند انسان   مي شوند. سعي  مشغول
 .كننـد   و سـعادتمند زنـدگي    با آنها خوشبخت  برسانند تا در جوار آنها و در ارتباط  ايماني

به ثمر مي رسد و تـا بـه ثمـر      اي وجود انسان ها ديرتر از هر شجره  شجره  اين كه نظر به 
  ة تـأخير بـر پايـ    انبياء و اولياء هـم   زندگي ،و معنا پيدا نمي كند  بشر مفهوم  نرسد زندگي

  .  است  يافته  آنها اختصاص  به  آخرت  و زندگي  انسان ها به تاخير افتاده  و تمدن  ايمان
  تربيـت   انسـان هـاي    اسـت   الزم  است شده   يادآوري  جمالت  دراين  كه  معاني  كشف  براي
  تـا بـدانيم    كنـيم   را بررسـي   نـامبرده   بـران از پيغم  هريكه از شجرة و به ثمر رسيد  شده

آنهـا خداونـد     و يا امت  پيغمبران  اين  از نسل  و با ايمان  پاك  انسان هاي  وسيلهه ب  چگونه
  .   است  داده  آنها بركت  به زندگي
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  هستند كـه   بزرگي با يكديگر پيكره   درارتباط  بشريت  و كل  انساني جامعه   كه  بديهي است
ـ  ، است  يافته  و رگ ها و استخوان ها تشكيل  اجزاء و اعضاء و احشاء و امعاء و اعصاباز  ه ب

باالتر و محكم تـر    عضوي  اجزاء و اعضاء در شعاع  از اين  و هر جزئي  هر عضوي  طوري كه
د. اگـر اسـتخوان هـا نباشـند     نمي شـو   مي آورند و منشاء اثر واقع  دسته خود را ب  ارزش

  باشند و انجـام   داشته  ندارند و نمي توانند قوام  مقاومت  بدن  در بدنه  ضالتگوشت ها و ع
اگر نباشد خون   است  بدن  اعضاي  كشي  سيم  به معناي  كه  اعصاب  چنين  كنند هم  وظيفه

باشند و يا اگر رگ ها نباشند خـون هـا     داشته  توانند مقاومت ها در رگ ها و رگ ها نمي
با   و در انتها در ارتباط ،و سر  با قلب  اين ها در ارتباط  و همه  اثر نيست منشاء  در عضالت

  خـود را بدسـت    واقعـي   مي توانند منشاء اثر باشـند و ارزش   و عرفان  و علم  و ايمان  عقل
ـ   كـه   با يكديگر و تمـدني   در ارتباط  بشريت  آورند. كل  طـور   آورنـد همـين   وجـود مـي  ه ب

از خـود بهتـر و     قوي ترها در شـعاع   اعضاء قوي تر و آن  تر در پناه اعضاء ضعيف  ؛ندهست
را   فـردي   نمي توان  بشريت  در كل  طوري كهه ب .مي آورند  خود را به دست  قوي تر ارزش
  باشـد. انسـان هـا و جامعـه      نداشـته   ارزشي  باشد و در جامعه  زائد و غيرالزم  پيدا كرد كه

  مخـروط انسـان هـاي     آن  در رأس  كـه   كنـيم   تشـبيه   مخروطـي   بـه   را مي توانيم  انساني
  آنها انجـام   و حمايت  هدايت  انسان ها در شعاع  اند و بقيه دانشمند و انديشمند قرار گرفته

و   مـادي   بركـات   و تمـامي   آفرينش  كل  كه  مي كنيم  مشاهده  در نتيجه .مي كنند  وظيفه
تـا    گرفته  آن  عالي  انسان ها از نوع  همين  و زندگي  حيات  در شعاع  خداوند متعال  معنوي
  وجـود نداشـته    انسـاني   ،پيدا مي كند. شما فكر كنيد اگر در جهان  ارزش  انواع  ترين پست

  خـود را از دسـت    پيـدا مـي كنـد و ارزش     تا حد صفر و زير صفر تنزل  جهان  باشد ارزش
  هم  و بالئي  متقمي شود و هر ن  شناخته  نعمت  انوجود انس  در شعاع  دهد. هر نعمتي مي

  جهـان   نباشـد، خلقـت    انسان  اگر خلقت  .مي شود  و بال شناخته  متقن  با انسان  در ارتباط
  هم  با بركت  خداي  و آن ،مي دهد  خود را از دست  چيز ارزش  پيدا مي كند و همه  لغويت

  خـود را در زمينـه    وجودي  است بركات  و بركات  تفيوضا  مبداء اين همه  تا بي نهايت  كه
نباشـد خداونـد     اگـر انسـان    .انسان ها ظاهر مي سازد  فكر دانش  و در زمينه  ظهور انسان

خداوند   بر نمي دارد. آن چه  قدمي  و آفريدن  آفرينش برد و يا در راه  كاغذ نمي  روي  قلمي
  فقـط   آنهـا   ظهور همه  اصلي  سبب  ،است  آفريده  در دنيا وآخرت  از نعمت ها و لذت ها كه

  .   است  انسان
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  بخش دوازدهم

  ظهور بركات به وسيلة انبياء
  اگـر باشـد همـه     كـه  ، به اين معنا انسان  وجودي  ارزش  به  كامل  از آگاهي  در اين جا پس

 ،مـي دهـد    خود را از دست  چيز معناي  پيدا مي كند و اگر نباشد همه  چيز معنا و مفهوم
  بركـاتي   چـه   بشـريت   از آنهـا بـه    كـه   گيـريم بانبياء را در نظـر    وجودي  بركات  مي توانيم

    .هستند  بركاتي  آنها چه  براي  رسد و بشريت مي

  ان بركت گيري انسان از انسان استمعاني بركات، كه هم
فرزنـدان و    جـاي  بـه   بـا پيغمبـران    در ارتبـاط   بشـريت   كل  كه  مي گوئيم  طور اجماله ب

  پـدراني  بفهمـيم كـه وقتـي     و حاال مي توانيمهستند. آنها   پدر و مربي  به جاي  پيغمبران
و   وسـيع   جهـان   يـك   آنهـا   بـراي   فرزندان  ازاين  هريك  فرزند دارند كه  ميليونها   ميليون

آنهـا    و كثـرت   فرزندان  از اينهستند  پدر  به جايكه   پيغمبران  چگونه ،هستند  نامتناهي
او   و شـفاعت   تربيـت   مـي شـود و در خـط     وارد بهشتوقتي پيغمبر   يك .اند گرفته  بركت

در   كه  بهشتي  ميليون ها نفر همراه  اين ،مي شوند  كشيده  بهشت  به  ميليون ها نفر انسان
  زنـدگي   يـك   ميليون هـا نفـر هـر كـدام      ند. اينا پيغمبر  همان  به  وابسته  اختيار آنهاست

ـ  ،پيـدا مـي كنـد     او گسترش  بهشتي  زندگيهمة آنها پيغمبر برابر   دارند و آن  بهشتي ه ب
  بـراي   نامتنـاهي   و بهشت  نامتناهي  بركت  خود يك  بهشت به همراه   هر انساني  طوري كه

و  خـود   از امـت   كـه   اسـت   با بركـت   شجره  يك  خليل  ابراهيم  بنابراين  پيغمبراست.  همان
  او و يا وابسته  و ميليون ها نفر فرزندان  يافته  بركت  و اسماعيل  اسحق  خود از طريق  نسل

پـدر    و فعاليـت   هـدايت   خـود را مـديون    و بهشـت  ،مي شوند  بهشت  او داخل  به فرزندان
  آنهـا يـك    بهشـتي   انسان و زنـدگي   آن همه  به اضافه  ابراهيم  پس .بزرگوار خود مي دانند

ميليـون    كـه   اسـالم  پيغمبربخصوص و   پيغمبران  طور تمامي  همين  است.  با بركت  جرهش
بـا    اي آنهـا شـجره   مي كشاند و به همـراه    بهشت  آنها را به به خود دارد كه   ها نفر وابسته

آنها هستند و   وجودي  بركات ،انبياء  به  وابسته  عظيم  امت هاي  اين  پس .خواهد بود  بركت
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  خدا بـراي   و كرم  قرار مي گيرد و لطف  در اختيار پيغمبران  آفرينش  آنها تمامي  ه همراهب
  پيدا مي كند.    آنها بقاء و دوام

  كـه  ،پيغمبر به ما مي آمـوزد   شخص  براي  صلوات  صورت به  دعائي  ،جمالت  اين  دنبالبه 
  گرچـه   صـلوات   اين . مي فرستيم  بر پيغمبر و اوالد پيغمبر صلوات  جمالت  ما با تكرار اين

  خودمـان   شـخص   بـه   دعـا   در واقـع   ولـيكن   پيغمبر است  شخص  براي  ما دعائي  به وسيله
  در زمـرة پيغمبر مـي كنـد و     شخص  به  ما را وابسته  كه  دعاها و صلوات  باشد زيرا اين مي

وجـود    شـجره   به  و صلوات دعا اب كه   ما خود يك نفر هستيمگرچه  ؛افراد او قرار مي دهد
  ايـم  نموده  پيغمبر يك نفر اضافه  عظيم  امت  بر ، پيوستگي  و با اين  ايم شده  پيغمبر پيوسته

و   وابسـته   ايـم  دعـا كـرده    پيغمبر به ما كه  نفر امت  ميليون ها ميليون  از آن طرف  وليكن
  پيغمبـر اسـالم    يـك نفـر بـه     ،تجـارت   مـا در ايـن    كـه   اسـت   اند. آن چنـان  شده  پيوسته
  صـله   در حكمت  ايم. پيدا كرده  صميمي  وابسته  اسالم  و ميليون ها نفر از امت  ايم بخشيده

شـما  " :هسـتند مـي گويـد     رحم  قاطع  به كساني كه  السالم  عليه  موال اميرالمومنين  رحم
نفـر ضـرر     ايد آنها يـك  هنمود  خود قطع  خود را از صد نفر خويشاوندان  رابطه  نفر كه  يك

آنهـا را از خـود جـدا      رحـم   بـا قطـع    ايـد كـه   نفر صد نفر ضرر كرده  اند اما شما يك كرده
  .  1"ديا ساخته
بـا    شـجره   خـود را بـه    سـاده   دعاها و صلوات  را دارد. ما با اين  خاصيت  همين  هم  صلوات
ـ   افتخـاري چنـين    راه  ز ايـن و ا  مي كنيم  وصلعليهم السالم محمد   آل محمد و  بركت ه ب
 ، خودبخشي  ما با اين . هستيم  عظيم  شجره  درآن  گلي  و يا برگ  برگي  كه  مي آوريم  دست

خـود    ميليون هـا نفـر را بـه   و او   پيغمبر و آل  شخص ، ايم شده  آنها پيوسته  يك نفر به  كه
  دعـائي   در واقـع   صلوات  اين  پسايم. برادري آنها را پيدا كرده افتخار   كه  ،ايم داده  پيوست

و   بشـريت   عظـيم   در شـجره   ما را برگـي   وسيله  خداوند به اين  خود ما مي باشد كه  براي
    .قرار مي دهد  انسانيت

خدا و اولياء خـدا يـك    ، رابطه  قطع  با اين  نموديم  خدا قطع  را از دوستان  رابطه  اگر ما اين
خدا و اولياء خدا را از   محبت  كهبل ،نفر  ميليون ها نفر و يا بي نهايتاند و ما  نفر ضرر كرده

  . نداريم  جا و مكاني  الهي است  فاضله  مدينه  كه  و در شهر بهشت  ايم داده  دست
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 :. مي گـوئيم  پيغمبر قرار مي دهيم  خود به  ايمان  پاداشما صلوات خود را   جمالت  در اين
  بـه   ولـيكن   نكرديم  و مشاهده  او را نديديم  .بوديم  پيغمبر غايب  آن  پروردگارا ما در زمان"

مـا را    ايمـان   . خدايا پاداش آورديم  ايمان  اجتماعي  و عدالت  تقيحق  او و مربيان  هاي گفته
    .كني  پيغمبر نازل  آل پيغمبر و  خود را بر اين  و رحمت  بركات  كه  مقدر كن  اين چنين

. پيغمبـر مـي رسـد     شخص  به  كه  مي دانيم  خود را در خير و بركتي  ايمان  يجزا  در واقع
  ايـم  نخواسـته   خـود از خـدا چيـزي     بـراي   و تقوي  چرا در برابر ايمان  بگويد كه  اگر كسي

  ايـم  پيغمبرخواسـته   شـخص   ظاهرا بـراي   گرچه  ايم را خواسته  آن چه  كه  مي دهيم  جواب
  خودمـان   و ميليـارد برابـر بـراي     ميليـون   بـه صـورت    ايـم  خواسـته   آنچـه   در واقع  وليكن

  آن  مي كنـد بـه    از خدا خواهش  كه  هستيم  درختي  دعا مانند ميوه  ما در اين  ايم. خواسته
  آن  گرچه .نمايد  را برطرف  درخت  وجودي  بدهد و ضعف  و غذا و نيرو و قدرت  آب  درخت
  درخت  هرچه   .است  خود ميوه  دعا براي  آن  در واقع  كند وليكندعا مي   درخت  براي  ميوه

  لطـف   طور ما انسـان هـا بـه     . همين بهتر و بيشتر است  ميوه  آن  و قوام  قوي تر باشد دوام
و   قـدرت   شـجره   آن  هـر چـه    كـه   هستيم  و واليت  نبوت  در شجره  اي و يا ميوه  خدا برگ

  .  مي گيريم  بركتاز آن درخت ما بهتر و بيشتر باشد  ي داشتهبيشتر  بركت
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