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 جلسه اول : 

يذكر فیها ابتداء خلق السماء و األرض و خلق آدم و فیها ذكر الحج و تحتوی على  لیه السالمو من خطبة له ع

  و خلق العالم و خلق المالئكة و اختیار األنبیاء و مبعث النبي و القرآن و األحكام الشرعیةحمد اهلل

 قال موالنا امیرالمومنین علیه السالم

مُجْتَهِدُونَ الَّذِی لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ الْقَائِلُونَ وَ لَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ وَ لَا يُؤَدِّی حَقَّهُ الْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ 

 لَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ فَطَرَ الْخَلَائِقَ وَ لَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ الَّذِی لَیْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَ لَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَ لَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَ 

 بِالصُّخُورِ مَیَدَانَ أَرْضِهِ بِرَحْمَتِهِ وَ وَتَّدَ بِقُدْرَتِهِ وَ نَشَرَ الرِّيَاحَ 

وْحِیدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَ كَمَالُ الْإِخْلَاصِ أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَ كَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ وَ كَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِیدُهُ وَ كَمَالُ تَ

فَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ عَنْهُ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَیْرُ الْمَوْصُوفِ وَ شَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَیْرُ الصِّفَةِ فَمَنْ وَصَ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ

  جَهِلَهفَقَدْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ وَ مَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّأَهُ وَ مَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ

قَدْ ضَمَّنَهُ وَ مَنْ قَالَ عَلَامَ فَقَدْ أَخْلَى جَهِلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَیْهِ وَ مَنْ أَشَارَ إِلَیْهِ فَقَدْ حَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَ مَنْ قَالَ فِیمَ فَ وَ مَنْ

ءٍ لَا بِمُزَايَلَةٍ فَاعِلٌ لَا بِمَعْنَى الْحَرَكَاتِ وَ ءٍ لَا بِمَُقارَنَةٍ وَ غَیْرُ كُلِّ شَيْمَعَ كُلِّ شَيْ مِنْهُ: كَائِنٌ لَا عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ 

 لِفَقْدِهالْآلَةِ بَصِیرٌ إِذْ لَا مَنْظُورَ إِلَیْهِ مِنْ خَلْقِهِ مُتَوَحِّدٌ إِذْ لَا سَكَنَ يَسْتَأْنِسُ بِهِ وَ لَا يَسْتَوْحِشُ 

 أَحْدَثَهَا وَ لَا هَمَامَةِ نَفْسٍ اضْطَرَبَ فِیهَا شَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءً وَ ابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً بِلَا رَوِيَّةٍ أَجَالَهَا وَ لَا تَجْرِبَةٍ اسْتَفَادَهَا وَ لَا حَرَكَةٍ أَنْ

هَا وَ غَرَّزَ غَرَائِزَهَا وَ أَلْزَمَهَا أَشْبَاحَهَا عَالِماً بِهَا قَبْلَ ابْتِدَائِهَا مُحِیطاً بِحُدُودِهَا وَ [ لَأَمَ بَیْنَ مُخْتَلِفَاتِأَحَالَ الْأَشْیَاءَ لِأَوْقَاتِهَا وَ ]لَاءَمَ 
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لْهَوَاءِ فَأَجْرَى فِیهَا مَاءً مُتَلَاطِماً تَیَّارُهُ  سَكَائِكَ اانْتِهَائِهَا عَارِفاً بِقَرَائِنِهَا وَ أَحْنَائِهَا: ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ فَتْقَ الْأَجْوَاءِ وَ شَقَّ الْأَرْجَاءِ وَ

طَهَا عَلَى شَدِّهِ وَ قَرَنَهَا إِلَى حَدِّهِ الْهَوَاءُ مُتَرَاكِماً زَخَّارُهُ حَمَلَهُ عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ الْعَاصِفَةِ وَ الزَّعْزَعِ الْقَاصِفَةِ فَأَمَرَهَا بِرَدِّهِ وَ سَلَّ

عْصَفَ مَجْرَاهَا وَ أَبْعَدَ مَنْشَأَهَا فَتِیقٌ وَ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفِیقٌ ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ رِيحاً اعْتَقَمَ مَهَبَّهَا وَ أَدَامَ مُرَبَّهَا وَ أَمِنْ تَحْتِهَا 

[ إِلَى السِّقَاءِ وَ عَصَفَتْ بِهِ عَصْفَهَا بِالْفَضَاءِ تَرُدُّ أَوَّلَهُ ]عَلَى مَخْضَ فَأَمَرَهَا بِتَصْفِیقِ الْمَاءِ الزَّخَّارِ وَ إِثَارَةِ مَوْجِ الْبِحَارِ فَمَخَضَتْهُ 

نْهُ سَبْعَ فَسَوَّى مِ [ إِلَى مَائِرِهِ حَتَّى عَبَّ عُبَابُهُ وَ رَمَى بِالزَّبَدِ رُكَامُهُ فَرَفَعَهُ فِي هَوَاءٍ مُنْفَتِقٍ وَ جَوٍّ مُنْفَهِقٍآخِرِهِ وَ سَاجِیَهُ ]عَلَى

عَمُهَا وَ لَا دِسَارٍ ]يَنْتَظِمُهَا[ يَنْظِمُهَا سَمَوَاتٍ جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مَوْجاً مَكْفُوفاً وَ عُلْیَاهُنَّ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ سَمْكاً مَرْفُوعاً بِغَیْرِ عَمَدٍ يَدْ

أَجْرَى فِیهَا سِراجاً مُسْتَطِیراً وَ قَمَراً مُنِیراً فِي فَلَكٍ دَائِرٍ وَ سَقْفٍ سَائِرٍ وَ رَقِیمٍ  ثُمَّ زَيَّنَهَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَ ضِیَاءِ الثَّوَاقِبِ وَ 

 مَائِرٍ.

 :  مقدمه

در ساير  شواهد فراوانمباحث توحیدی كه در نهج البالغه موجود است هم به دلیل قوّت متن و هم به دلیل وجود 

كه اين كلمات از مقام عصمت صادر شده است لذا  هستندگي مويد اين معنا وجود دارد همكتب مانند توحید صدوق 

محققین معتقد هستند برخي توجه داشته باشید كه همچنین  در اين مباحث به دنبال بحث های سندی نخواهیم بود .ما 

مهم م نیست و مهاين مسئله وجود مقدس امام رضا علیه السالم صادر شده است كه البته  كه برخي از اين خطب از

 صادر شده است . و وجود مقدس معصوم از مقام عصمت برای ما اين است كه در آخر اين كلمات نوراني

 :   1 فراز

 الْقَائِلُونَ وَ لَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ 

 ترجمه : 

 هاى او ناتوانران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمتحمد و سپاس خداوندى را كه سخنو

 : 1فراز  شرح 

هر حامدی و هر قائلي و هر مداحي هر چه قدر هم در مدح و حمد قدرت داشته باشد و بتواند ممدوح خود را مدح 

بر اكرم صلي اهلل علیه و اله حتي وجود پیغمنمي تواند مدح خداوند متعال را آنگونه كه بايسته است انجام بدهد، كند 

و سلم توان مدح الهي و حمد الهي آنگونه كه بايسته و شايسته ی ذات ربوبي است را فاقد است و خود همین اقرار 

معرفت نسبت به خدا عجز از معرفت اوج مقام توحید است، يعني اگر حامد ) حمد كننده ( به اينجا برسد كه بداند اوج 

ستیم او را آنگونه كه هست بشناسیم مشخص خواهد شد كه نمي توانیم او را آنگونه كه بايد خدا است و وقتي نتوان

 حمد بنمايیم ! چون حمد و شكر و مدح همه متفرع بر شناخت آن ممدوح و محمود و مشكور است .
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فرموده كنه حقیقت حقّ برای احدی مكشوف نیست چه در دنیا و چه در آخرت و بر اساس همین برهان متین حضرت 

و الّا اگر واقعا بشود خدا را شناخت و آنگونه كه هست شهود كرد و مشاهده كرد و وجدان اند : ال يبلغ مدحته القائلون، 

كرد چرا نتوان او را مدح كرد ؟ وقتي بتوانیم خدا را اكتناه بكنیم و آنگونه كه هست بشناسیم قطعا حقیقت مدح او را 

 ! و نخواهد بود ا بر اساس اين متن مبارک چنین چیزی هرگز میسور و ممكن نیستنیز مي توانیم انجام بدهیم، امّ

به جهت علوّ ذات او كه او را شايسته  –الف پاسخ : چرا ما خدا را حمد مي كنیم ؟! گاهاً سوالي پیش مي آيد كه 

كه نعم الهي را آنگونه به اين جهت است كه ما بكم من نعمة فمن اهلل و چون ما توان نداريم  –حمدكرده است و ب 

كه بايد احصا بكنیم و بشماريم و بفهمیم در اينجا دوباره آنگونه كه بايد حقّ او را نمي توانیم به جا بیاوريم و به تعبیر 

ا را و اگر نعمتهای خدا را بشماريد، هرگز آنه  وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَاشیرين قرآن كريم كه مي فرمايد : 

 پس شمارشگران نمي توانند نعمت های الهي را تحت شماره و اشراف در بیاورند . شماره نتوانید كرد!

 :  2فراز 

 وَ لَا يُؤَدِّی حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِی لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ لَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ 

 ترجمه : 

كنند و دست غوّاصان اند خدايى كه افكار ژرف انديش، ذات او را درک نمىاندهتالشگران از اداى حق او درم

 درياى علوم به او نخواهد رسید.

 :   2فراز  شرح

حق ربوبیت  گي خداوند متعال را به جا بیاوريم نمي توانیمبند تا بر اساس اين متن مبارک هر اندازه كه تالش بنمايیم

 شخص امام سجاد علیه السالم باشد در ادای اين حق ناتوان است و لو آنكه ا بیاوريمبودن و بندگي او را به جو معبود 

. 

 دقت فرمايید : كه به اين موضوع مهم اشاره دارد به اين روايت شريفه از امام سجاد علیه السالم 

دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَسَنٍ الْمُقْرِی عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ فتح األبواب مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ دَاوُدَ الْخَرَاجِيُّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّ

يْبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ أَبِي يَعْقُوبَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍالْحُسَیْنِيِّ عَنِ الْآمِدِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُرَ

 عَلَیْهِمَا الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ فَاسْتَعْظَمَ عَبْدُ الْمَلِكِ مَا رَأَى مِنْ  الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِ  مَعَ الَ: دَخَلْتُقَ

حَمَّدٍ لََقدْ بُیِّنَ عَلَیْكَ الِاجْتِهَادُ وَ لَقَدْ سَبَقَ لَكَ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى وَ أَثَرِ السُّجُودِ بَیْنَ عَیْنَيْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ يَا أَبَا مُ

كَ وَ ذَوِی عَصْرِکَ وَ لَقَدْ أَنْتَ بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَرِيبُ النَّسَبِ وَكِیدُ السَّبَبِ وَ إِنَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ عَلَى أَهْلِ بَیْتِ

ى مِنْ سَلَفِكَ وَ أَقْبَلَ يُثْنِي عَلَیْهِ وَ تِیتَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الْعِلْمِ وَ الدِّينِ وَ الْوَرَعِ مَا لَمْ يُؤْتَهُ أَحَدٌ مِثْلُكَ وَ لَا قَبْلَكَ إِلَّا مَنْ مَضَأُو

هُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَأْيِیدِهِ وَ تَوْفِیقِهِ فَأَيْنَ شُكْرُهُ عَلَى مَا يُطْرِيهِ قَالَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع كُلُّ مَا ذَكَرْتَهُ وَ وَصَفْتَ
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لَهُ يَا یَامِ حَتَّى يُعْصَبَ فُوهُ فَقِیلَ أَنْعَمَ يَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقِفُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ وَ يَظْمَأُ فِي الصِّ

وَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ فَیَقُولُ ص أَ فَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَى  -رَسُولَ اللَّهِ أَ لَمْ يَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ

قَطَّعَتْ أَعْضَائِي وَ سَالَتْ مُقْلَتَايَ عَلَى صَدْرِي لَنْ أَقُومَ لِلَّهِ وَ اللَّهِ لَوْ تَأَبْلَى وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَ الْأُولَى 

وَ لَا يَبْلُغُ حَدَّ نِعْمَةٍ  جَلَّ جَلَالُهُ بِشُكْرِ عُشْرِ الْعَشِیرِ مِنْ نِعْمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ جَمِیعِ نِعَمِهِ الَّتِي لَا يُحْصِیهَا الْعَادُّونَ

ءٌ عَنْ شُكْرِهِ وَ ذِكْرِهِ فِي لَیْلٍ وَ لَا نَهَارٍ وَ لَا سِرٍّ وَ لَا لَا وَ اللَّهِ أَوْ يَرَانِيَ اللَّهُ لَا يَشْغَلُنِي شَيْ  -عُ حَمْدِ الْحَامِدِينَمِنْهَا عَلَيَّ جَمِی

لَا يَسَعُنِي إِلَّا الْقِیَامُ بِهَا حَسَبَ الْوُسْعِ وَ  -امِّهِمْ عَلَيَّ حُقُوقاًعَلَانِیَةٍ وَ لَوْ لَا أَنَّ لِأَهْلِي عَلَيَّ حَقّاً وَ لِسَائِرِ النَّاسِ مِنْ خَاصِّهِمْ وَ عَ

وَ هُوَ خَیْرُ  هُمَا حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِيالطَّاقَةِ حَتَّى أُؤَدِّيَهَا إِلَیْهِمْ لَرَمَیْتُ بِطَرْفِي إِلَى السَّمَاءِ وَ بِقَلْبِي إِلَى اللَّهِ ثُمَّ لَمْ أَرْدُدْ

لَها سَعْیَها وَ بَیْنَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْیَا مِنْ أَيْنَ  وَ بَكَى ع وَ بَكَى عَبْدُ الْمَلِكِ وَ قَالَ شَتَّانَ بَیْنَ عَبْدٍ طَلَبَ الْآخِرَةَ وَ سَعى الْحاكِمِینَ

 1 عَنْ حَاجَاتِهِ وَ عَمَّا قَصَدَ لَهُ فَشَفَّعَهُ فِیمَنْ شَفَعَ وَ وَصَلَهُ بِمَالٍ.ثُمَّ أَقْبَلَ يَسْأَلُهُ  ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خاَلقٍ جَاءَتْهُ 

 ترجمه : 

ن الحسین ديد اى كه در پیشانى على بزهرى گفت با حضرت زين العابدين رفتم پیش عبد الملك بن مروان اثر سجده

اره تن پیغمبرى خداوند بتو عنايت فراوان دارد پخیلى بزرگ شمرد عرضكرد واقعا در راه عبادت خدا كوشش میكنى، 

ل و دين و ورعى قرابت نزديك و نسبت زياد تو مقامى ارجمند بین خانواده خود و اهل زمان دارى، داراى علم و فض

عريف و ستايش آن اند جز اجداد طاهرينت شروع كرد بتهستى كه احدى پیش از تو و بعد از تو داراى اين مقام نبوده

اس نعمت او را على بن الحسین فرمود آنچه ذكر كردى از لطف خدا و تائید و توفیقش كجا میتوان شكر و سپ موال.

نش خشك میگرديد، نمود. آنقدر پیامبر در نماز ايستاد تا قدمهايش ورم كرد چنان در روزه دارى تشنه میشد آب دها

ى را سپاس بر نعمت ود بنده شكرگزار خدا نباشم؟ خداگفتند يا رسول اهلل مگر خداوند وعده مغفرت بتو نداده؟ میفرم

ام م بر روى سینهو آزمايشش و او را ستايش از ابتدا تا انتهاى روزگار بخدا سوگند اگر اعضايم قطع شود و چشمان

ايه يك نعمت ام ستايش تمام ستايشگران بپشمارش را نكردهبیفتد هنوز سپاس يك دهم از يك نعمت از نعمتهاى بى

تايش اويم در سنمیرسد. بخدا سوگند از كوشش در شكرگزارى فرو گذار نخواهم بود تا او ببیند كه پیوسته در او 

را مراعات نمود  ام و مردم بر من حقوقى نداشتند كه بناچار بايد آن حقوقشب و روز آشكارا و پنهان اگر خانواده

ز ديدگان فرو ريخت جان در بدن دارم در اين موقع اشگ اپیوسته چشم به آسمان میدوختم و دل در گرو او مینهادم تا 

 عبد الملك نیز گريه كرد.

دنیا است  اى كه جوياى آخرت باشد و در آن راه كوشش كند و بین كسى كه طالبگفت چقدر فاصله است بین بنده

پرسید و وساطت  نش رااز هر راه كه شد ديگر نصیبى در آخرت ندارد و آنگاه از نیازهاى موال سؤال كرد و علت آمد

 او را در باره كسانى كه واسطه شده بود پذيرفت و مبلغ هنگفتى در اختیار ما گذاشت.

                                                           
 57، ص: 46بريوت(، ج -حبار األنوار )ط  1

 



5 

 :2ادامه فراز  

 الَّذِی لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ لَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ 

 كنند و دست غوّاصان درياى علوم به او نخواهد رسید.ذات او را درک نمى

 :   2ادامه فراز  حشر

حتي اگر همّت امام معصوم  او را درک نمي كنند هر جقدر بلند و ژرف باشد  همت های انسان هاتوجه داريم كه 

و هر چقدر اهل غواصي در انديشه و مسائل عمیق  قرار دارد آنباشد كه در اوج همت و بلندای در كار علیه السالم 

 .نخواهید شناخت  باشید خداوند سبحان را آنگونه كه هست

 :  3فراز 

 الَّذِی لَیْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَ لَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَ لَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَ لَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ 

 ترجمه : 

خدايى كه اوصافش در چهار چوب حدود نگنجد، و به ظرف وصف در نیايد، و در مدار وقت معدود، و مدت 

 .محدود قرار نگیرد

 :   3فراز  شرح

خداوند موجود مقداری و متجزی نیست كه بتواني او را بشناسي و با او مواجهه مستقیم داشته باشي تا درون و برون او 

موجودات مقداری و محدود همگي محدود و قابل شناختند  حتّي رسول اكرم صلي دقت كنید كه را بتواني بشناسي! 

نین علیه السالم نیز قابل شناخت هستند چرا كه برای همگي ايشان حدّ محدود و نعت اهلل علیه و اله و سلم و امیرالموم

موجود است پس هر موجودی كه برای او حدّ محدود و نعت  موجودی ) صفات قابل وجدان(  وجود داشته باشدو به 

 قابل شناخت است . عقالً اصطالح متجزی و مقداری باشد

ما در مي آيد كه در  تحت اشراف موجودی  عقالً  كه الزم است بدانیمن  ندارد، همچنین او ) ذات باری تعالي ( زما

پیدا كنیم به اين معنا كه من در فالن تاريخ فالن شيء را ديدم و شهود  و احاطه زمان حاصل شود و بتوانیم به او اشراف

و همچنین او اجل و عُمر و وقت  كردم و وجدان كردم، ذات باری تعالي نه قبل دارد و نه بعد دارد و نه زمان دارد

 ندارد تا بتوان او را وجدان و شهود كرد و به او اشراف و سلطه پیدا كرد.

 :  4فراز 
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 فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَ نَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَ وَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَیَدَانَ أَرْضِهِ 

 ترجمه : 

ها اضطراب و لرزش و با رحمت خود بادها را به حركت در آورد و به وسیله كوه مخلوقات را با قدرت خود آفريد

 زمین را به آرامش تبديل كرد.

 : 4شرح فراز 

خداوند متعال خالئق را به قدرت خود آفريده است و تمام مخلوقات را با قدرت مقدسه خود خلق نموده است و نه 

انما امره  " ، به فرمايش خود خداوند متعال در قرآن كريم : يده باشد خیراينكه آن ها را با ابزار و وسائط و ادوات آفر

نیاز به شريك و ظهیر و پشتیبان و معاون و ..  متعال در خلق خود لذا خداوند "اذا اراد شيء ان يقول له كن فیكون 

 ندارد .

خود ريشه ی قرآني دارد كه  محضرت امیرالمومنین علیه السال خداوند متعال بادها را پراكند و اين گفتار مقدس

یتٍ وَهُوَ الَّذِی يرْسِلُ الرِّياحَ بُشْرًا بَینَ يدَی رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَ "خداوند متعال مي فرمايد : 

او كسي است كه بادها را  "يعني :  " ذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَفَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَ

بار را )بر دوش( كشند؛ )سپس( ما آنها را به فرستد؛ تا ابرهای سنگینبشارت دهنده در پیشاپیش )باران( رحمتش مي

ای )از كنیم؛ و با آن، از هرگونه میوهل ميفرستیم؛ و به وسیله آنها، آب )حیاتبخش( را نازسوی زمینهای مرده مي

كنیم، آوريم؛ اين گونه )كه زمینهای مرده را زنده كرديم،( مردگان را )نیز در قیامت( زنده ميخاک تیره( بیرون مي

  " شايد )با توجه به اين مثال( متذكر شويد!

بادها را رها مي فرمود و بادی نمي وزيد و آن است كه اگر خداوند متعال  در اينجا متذكر شويم مطلبي كه الزم است

) مانند ايجاد دائمي طوفان ها و گردبادها در سراسركره  يا آنكه  بالعكس تعادل در رفت و آمد بادها به هم میخورد

د مظهر رحمت نهم مي توانكه بادها و مطلب ديگر آن  زندگي بر انسان غیر ممكن مي شد ! زمین و به شكل مستمر ( 

 د و هم مي تواند مظهر عذاب الهي باشد .نباشالهي 

اگر اين صخور و كوه ها  حضرت امیرالمومنین علیه السالم مستمعین را توجه مي دهند به اينكه كه ديگر در فراز 

میشد چرا كه كوه ها وسیله ی دفع اضطراب و لرزش زمین را بر عهده  ويا شايد نبودند كار بر ساكنان زمین مشكل

 دارند .

 :   5فراز

وْحِیدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَ كَمَالُ أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَ كَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ وَ كَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِیدُهُ وَ كَمَالُ تَ

 مَوْصُوفِ وَ شَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَیْرُ الصِّفَةِ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَیْرُ الْ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ 
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 ترجمه : 

سر آغاز دين، خداشناسى است  و كمال شناخت خدا، باور داشتن، او و كمال باور داشتن خدا، شهادت به يگانگى 

جدا كردن  اوست؛ و كمال توحید )شهادت بر يگانگى خدا( اخالص  و كمال اخالص، خدا را از صفات مخلوقات

 .دهد كه غیر از صفت استدهد كه غیر از موصوف  و هر موصوفى گواهى مىاست  زيرا هر صفتى نشان مى

 :  5فراز شرح 

دين در نزد خدا اسالم است و در قرآن هیچ گاه دين توجه داريم كه اساس و پايه و محور دين معرفت اهلل است ) 

شرايع و در فقه عملي  اين توحید و تسلیم در برابر حق است اما در است چرا كه روح تمام شرايعجمع بسته نشده 

 تفاوت هايي وجود دارد لكن اساس اين اديان يك چیز است ( آنها 

آيا انسان هر چیز متوهمي را مي تواند به عنوان خداوند عبادت كند ؟!  خیر، معرفت خداوند  سوال اساسي اينجاست كه

خداوند را مي توان شناخت به اين هم بايد او را به تعالیم انبیاء و اوصیاء بشناسد، پس اساس و پايه دين است كه انسان 

معنا كه خداوند ذاتي است كه زمان ندارد، مكان ندارد، جزء و كل و قبل و بعد ندارد و هم خداوند را نمي توان 

در اين مساله تناقض  و اشراف دارد و به ذات آنها احاطه شناخت به اين معنا كه انسان اتم و مولكول را مي شناسد  و

 الزم نمي آيد !!

خداوند متعال  را تصديق مي نمايد و او را مي شناسد به عنوان ذاتي كه متعالي از مخلوقات مقداری و انسان موحّد، 

، و كمال اين تصديق توحید خداوند متعال است، مي نمايدمتجزی است و اين كمال معرفت است كه تصديق به او 

 خداوند متعال را ذاتاً و صفتاً و فعالً واحد مي داند .چنین انسان موحّد هم

 ------------پايان جلسه اول--------------------------------------------------------

 

 : جلسه دوم

 :  5ادامه فراز  

لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَیْرُ الْمَوْصُوفِ وَ شَهَادَةِ كُلِّ  يُ الصِّفَاتِ عَنْهُوَ كَمَالُ تَوْحِیدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَ كَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْ

 مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَیْرُ الصِّفَةِ 

 ترجمه : 
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و كمال توحید )شهادت بر يگانگى خدا( اخالص  و كمال اخالص، خدا را از صفات مخلوقات جدا كردن است  زيرا 

 .دهد كه غیر از صفت استكه غیر از موصوف  و هر موصوفى گواهى مىدهد هر صفتى نشان مى

 :  5فراز شرح ادامه 

گفته شد اول دين معرفت اهلل است و اين معرفت اگر بخواهد به ثمر برسد بايستي به ايمان برسد و ايمان نیز بايد بر 

بخواهد توحید حقیقي باشد الزم است  محوريت توحید باشد ) و نه شرک ( در ادامه حضرت مي فرمايند : اگر توحید

 كه توحید مخلصانه باشد، حضرت در مقام توضیح توحید كامل و حقیقي هستند .

مستحضر هستید كه ادعای توحید در عالم زياد است و ممكن است بسیاری از مردم خودشان را موحّد بدانند ولي 

 وجود مبارک حضرت توحید حقیقي را معرفي مي فرمايند.

الصي كه در اينجا عنوان شده است اخالص اخالقي نیست، خیر اين اخالص در اعتقاد است ، حال اين اخالص اين اخ

چیست ؟ حضرت خود توضیح مي فرمايند كه كمال االخالص له نفي الصفات عنه، اين به چه معناست ؟ بعد خود 

ی اهلل ) غیر خدا ( همه در صفت و انها غیر موصوف، يعني ما سو حضرت توضیح مي فرمايند كه لشهادة كل الصفة

موصوف موجود هستند، ما سوی اهلل موصوف و صفت هستند به اين معنا كه مثال يك شيء مثل سیب يا پرتقال يا 

خورشید را در نظر بگیريد، ما اين شيء را به موصوف و صفت تحلیل مي كنیم يعني مي گويیم اين سیب موصوفي 

در يك صفاتي مثل رنگ سیب، بوی سیب، اندازه سیب و مزه ی سیب و هزاران  است و حقیقتي است كه متعیّن است

ويژگي، پس شما هر موصوفي را كه به آن نظر بكنید اين مجموعه ای از ويژگي های متعدد است، حال حضرت مي 

ات را فرمايند كمال اخالص در توحید نفي صفات از خداوند است اين فرمايش به چه معنا است ؟! يعني چگونه صف

از خداوند سلب بنمايیم ؟ آيا پیام حضرت برای ما اين است كه بگويیم خدا علم ندارد ؟ خدا قدرت ندارد، خدا حیات 

ندارد ؟ آيا يك چنین سلبي مورد نظر حضرت است ؟ يا اينكه نه به اين معنا است كه آن صفاتي را از خداوند سلب 

 گری هستند و هر كدام از اين صفات از موصوف قابل سلب هستند .ر هستند و هر كدام غیر ديكن كه متعدد و متكثّ

به نظر مي رسد منظور امام ) صلوات اهلل علیه ( همین معنای دوم است نه معنای اول . صفاتي كه در ما موجود است 

در ما سوی  صفاتي كهثانیاً متعدد است يعني هر كدام غیر از ديگری است مثالً مزه سیب غیر از رنگ سیب است  اوالً

صفت ترشي دارد اين صفت ترشي را مي تواند از  سیب يك اهلل وجود دارد از موصوف قابل سلب است يعني مثالً

دست بدهد يا اين صفت در او تغییر و تبديل پیدا كند و به شیريني مبدّل بشود . انسان نیز در اين معاني همانند سیب 

و ... است و هر كدام از اين ها غیر از ديگری است، مثال شهوت است چرا كه دارای شهوت، غضب، انديشه، عقل 

غیر از غضب است و شاهد اين مطلب همین است كه وقتي انسان غضبناک مي شود لزوماً شهوت او مانند غضب باال 

نمي رود يا بالعكس وقتي دچار شهوت مي شود لزوماً غضب همراه با شهوت باال نمي رود ! پس اين صفات هر كدام 

همچنین علم و  غیر از ديگری هستند و از انسان قابل سلب و يا در انسان قابل تغییر و تبديل و زياده و نقصان هستند .
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قدرت ما هر كدام غیر از ديگری هستند و حتي علوم ما نیز متعدد است، آيا علم من به شیمي همان علم من به فیزيك 

 و يا رياضي است ؟ خیر.

ا را از خدا سلب مي نمايیم چرا ؟ به شهادت اينكه هر صفتي فرياد مي زند من غیر از موصوف پس ما صفات به اين معن

هستم و هر موصوفي نیز فرياد مي زند من غیر از صفت هستم . مثالً آب را در نظر بگیريد، همین آبي را كه مي نوشید 

خیر. مادامي  جیب ديگرتان بگذاريد ؟ آيا مي توانید مايع بودن آب را در يك جیب خود بگذاريد و خود آب را در

 كه آب آب است مايع نیز هست، ولكن اين مايع بودن آب از آب قابل سلب است مي تواند بخار شود يا منجمد شود. 

 :  6فراز 

 جَهِلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَیْهِ  وَ مَنْ  أَهُ وَ مَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ جَهِلَهفَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ وَ مَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّ

 وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّه وَ مَنْ أَشَارَ إِلَیْهِ فَقَدْ حَدَّهُ 

 ترجمه : 

ند دهد دوتايش پس هر كس خداى سبحان را با صفتى وصف كند او را با قرينى پیوند داده، و هر كه او را با قرينى پیو

انگاشته، و هر كه دوتايش انگارد داراى اجزايش دانسته، و هر كه او را داراى اجزاء بداند حقیقت او را نفهمیده، و هر 

كه حقیقت او را نفهمید برايش جهت اشاره پنداشته، و هر كه براى او جهت اشاره پندارد محدودش به حساب آورده، 

 .اش آوردهبه شماره و هر كه محدودش بداند چون معدود

 : 6فراز شرح 

مستحضريد كه تمام اين خطبه وصف و اگر كسي خدا را به صفات مخلوقین وصف كند او را قرين نموده است، 

نوع وصف داريم، آن وصفي كه مورد نهي حضرت است وصف خداوند  معرفي خدا است اما بدانید ما دو جور و دو

ثي در عراق آن روز بود كه مي گفتند خدا عالم به علم و قادر به قدرت به صفات و حاالت مخلوقین است، يك بح

است يعني كانّ قدرت و علم را برای خداوند متعال يك ابزار مي ديدند در حالیكه قدرت و علم خداوند متعال مانند 

فات خدا مانند علم و قدرت ما متجزی و متكثر و  قابل سلب نیست، خیر خداوند ذات العلم و ذات القدرة است . ص

مخلوقین نیست كه مي بینند با چشم و مي شنوند با گوش، آيا خداوند نیز با يك بُعد خود به اشیاء علم پیدا مي كند و 

با بُعد ديگرش بر اشیاء تسلط و سیطره دارد ؟! خیر اين كه وصف شيء و ذات متجزی و مقداری است، خدا اينگونه 

 نیست .

 علیه السالم دقت فرمايید : به اين روايت از امام باقر 

أَنَّهُ  لیهما السالمنْ أَبِي جَعْفَرٍ ععَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَ 

مِنْ أَهْلِ  قَوْمٌ  مَعْنَى لَیْسَ بِمَعَانِي كَثِیرَةٍ مُخْتَلِفَةٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ يَزْعُمُ قَالَ: فِي صِفَةِ الْقَدِيمِ إِنَّهُ وَاحِدٌ صَمَدٌ أَحَدِیُّ الْ



10 

الَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ إِنَّهُ وا وَ شَبَّهُوا تَعَالْعِرَاقِ أَنَّهُ يَسْمَعُ بِغَیْرِ الَّذِی يُبْصِرُ وَ يُبْصِرُ بِغَیْرِ الَّذِی يَسْمَعُ قَالَ فَقَالَ كَذَبُوا وَ أَلْحَدُ

قَالَ فَقَالَ تَعَالَى اللَّهُ إِنَّمَا يَعْقِلُ   ونَهُ سَمِیعٌ بَصِیرٌ يَسْمَعُ بِمَا يُبْصِرُ وَ يُبْصِرُ بِمَا يَسْمَعُ قَالَ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ بَصِیرٌ عَلَى مَا يَعْقِلُ

 2. اللَّهُ كَذَلِكمَا كَانَ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِ وَ لَیْسَ

است؛ يكتا معنى  صمد و( در باره صفت خداى قديم فرمود: همانا او يگانه لیه السالم محمد بن مسلم گويد امام باقر )ع

اتند )عرضكردم است، معانى زياد و مختلفى ندارد )علم و قدرت و ساير صفاتش همه بذاتش بر میگردند بلكه عین ذ

یشنود، فرمود دروغ مبیند بوسیله غیر آنچه بیند و مىكه او میشنود بوسیله غیر آنچه مىمردمى از اهل عراق معتقدند 

دا شنوا و بیناست، میشنود بآنچه میبیند و خ -آنست خدا برتر از -گفتند و از دين منحرف شدند و خدا را تشبیه كردند

نائى تعقل میكنند فرمود: معنائى كه آنها از بی بیند بآنچه میشنود، عرضكردم: آنها عقیده دارند كه خدا بیناست بهمانمى

نائى تعقل میكنند خداى برتر است، تعقل شود هر چیز كه بصفت مخلوق باشد و خدا چنین نیست )معنائى كه آنها از بی

ینائى خدا اين اينست كه ديدن با عضوى مانند چشم صورت گیرد و قوه بینائى انسان غیر از خود انسان است ولى ب

 یست زيرا اوال خدا از عضو و تركیب منزه است و ثانیا قوه بینائى او هم عین خود اوست(.گونه ن

 ادامه شرح : 

حد است و قابل اگر يك سری امور را قرين خدا نموديد و بالعكس، خدا را دو تا دانسته ای در حالیكه خداوند وا

ريد كه ما سوی ه ايد و متجزی كرديد ) مستحضانقسام نیست، اگر چنین كرديد خداوند را مجموعه ای از شئون نمود

يگر خداشناس داهلل همه متجزی هستند و كیفیات و صفات و حاالت متعدده دارند ( و اگر خدا را متجزی دانستید 

ه مي كنید، چرا كه نیستید، چرا كه برای خدا صفات متكثر قائل شديد و كسي كه خدا را نشناسد آن هنگام به او اشار

اما خداوند متعال  (تجزی قابل اشاره است ) مي توانید به آن اشاره كنید كه آن شيء آنجاست يا اينجاست هر موجود م

 قابل اشاره نیست چون اجزاء ندارد و متجزی نیست .

ين عبارات دقت هر كس به خدا اشاره كرد و يا توانست به خدا اشاره كند او را محدود كرده است . اگر خوب به ا

 متجزی، مثني و ... ( همه به يك معنا هستند. كنید ) مانند

ب، دو سیب، اگر شما خدا را محدود كرديد خداوند موجود عددی و مقداری مي شود مانند اينكه مي گويید يك سی

 ست.يك سیب اينجاست سیب ديگر آنجاست پس از اين جهت كه سیب محدود است قابل اشاره است و مقداری ا

دو پذير  نیست، يعني لذا توجه داشت اين است كه خداوند شيء مقداری و متجزی نیست مطلب ديگر كه بايد به آن 

دو خدا مُحال است چون فقط خداوند است كه ذات او غیر مقداری و غیر محدود و غیر متجزی است و اين تحقق 
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ذات خداوند غیر  نگاه كه برخي دارند كه خداوند ذاتي است كه سعه ی بي نهايت دارد يك نگاه باطل است چرا كه

 مقداری است .

 :  7فراز 

ءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ وَ عَدَمٍ مَعَ كُلِّ شَيْ وَ مَنْ قَالَ فِیمَ فَقَدْ ضَمَّنَهُ وَ مَنْ قَالَ عَلَامَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ: كَائِنٌ لَا عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لَا عَنْ 

 ءٍ لَا بِمُزَايَلَةٍ غَیْرُ كُلِّ شَيْ 

 : ترجمه 

خدا بر روى چه چیزى »او را در چیز ديگرى پنداشته است  و كسى كه بپرسد « خدا در چیست؟»و آن كس كه بگويد 

به تحقیق جايى را خالى از او در نظر گرفته است  در صورتى كه خدا همواره بوده، و از چیزى به وجود « قرار دارد؟

 باشد، و با همه چیز فرق دارد نه اينكه از آنان جدا و بیگانه باشدنیامده است. با همه چیز هست، نه اينكه همنشین آنان 

 :  7شرح فراز 

كسي كه بگويد خدا در درون اشیاء رفته است  خداوند را متضمن آن چیز نموده است، كسي كه بگويد خدا روی 

را پر مي نمايد و چیزی است حوزه ای را از سلطه خداوند خالي نموده است، در حالي كه خداوند سبحان نه جايي 

نه جايي را خالي مي كند . خدای متعال نه جايي را خالي مي كند و نه پر مي نمايد به اين دلیل كه مقداری نیست، اما 

 موجود مقداری هر جايي را پر مي كند جای ديگر را از خود خالي مي كند و بالعكس .

 . خداوند مكان ندارد كه بخواهد جايي را خالي و يا پر بنمايد

 فرمایید : این روایت دقت به 

وَ إِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ أَ هُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ أَ لَیْسَ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ كَیْفَ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ  …

مَا وَصَفْتَ الْمَخْلُوقَ الَّذِی إِذَا انْتَقَلَ عَنْ مَكَانٍ اشْتَغَلَ بِهِ مَكَانٌ وَ خَلَا مِنْهُ السَّمَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فِي يَكُونُ  كَیْفَ

 الدَّيَّانُ فَلَا الْعَظِیمُ الشَّأْنِ الْمَلِكُمَكَانٌ فَلَا يَدْرِی فِي الْمَكَانِ الَّذِی صَارَ إِلَیْهِ مَا يَحْدُثُ فِي الْمَكَانِ الَّذِی كَانَ فِیهِ فَأَمَّا اللَّهُ 

 يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ وَ لَا يَشْتَغِلُ بِهِ مَكَانٌ وَ لَا يَكُونُ إِلَى مَكَانٍ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَى مَكَانٍ.

 ترجمه : 

ابن ابى العوجاء گفت: آيا او در هر جا هست؟ وقتى در آسمان است چگونه در زمین است و وقتى در زمین است 

ت؟امام فرمود: تو وصف مخلوق را در نظر آوردى كه چون از جايى برود، جايى او را در چطور در آسمان اس

برگیرد و جايى از او تهى ماند و در اينجا كه آمده نداند در آنجا كه بوده چه پديد شده، اما خداى عظیم الشأن و 

 ز جاى ديگر نزديكتر نیست.ملك ديّان از هیچ مكانى خالى نشود و هیچ مكانى او را در برنگیرد و به جايى ا
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لذا عقالً اگر خداوند  همه جا را پر مي نمود ذو ابعاض و ذو اجراء بود، و قول صحیح آن است كه خداوند متعال كه 

 خالق مكان است، خود مكان ندارد و نه جايي را پر مي كند و نه جايي را خالي مي نمايد .

 ------------پايان جلسه دوم------------------------------------------------------

 : سومجلسه 

 :   7ادامه  فراز 

 ءٍ لَا بِمُزَايَلَةٍ ءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ وَ غَیْرُ كُلِّ شَيْ كَائِنٌ لَا عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ مَعَ كُلِّ شَيْ 

 ترجمه : 

و از چیزى به وجود نیامده است. با همه چیز ود است موجخدا خداوند همواره موجود بوده است  و حادث نیست  و 

 .هست، نه اينكه همنشین آنان باشد، و با همه چیز فرق دارد نه اينكه از آنان جدا و بیگانه باشد

 :  7ادامه شرح فراز 

يك وجودی نیست او ث نیست، او يك وجود قديم و ازلي دارد و قتا موجود است و لكن وجود او حادخداوند حقی

 نبوده باشد و به وجود آمده باشد . همچون مخلوقات مسبوق به عدم و نبود باشد، او اينگونه نبوده است كه كه

 حضرتش همه موجودند عن حدث ) همه نبودند و به وجود آمده اند ( و در ادامه ) غیر خداوند متعال (  ما سوی اهلل

اينگونه نبوده كه خداوند آنكه تاكید مي فرمايد يعني  مي فرمايد موجود ال عن عدم به اين معنا كه جمله ی قبل را

مده همگي نبودند و به وجود آ عن عدم )سبحان نبوده و به وجود آمده باشد در حالیكه ما سوی اهلل همه موجود هستند 

 اند ( 

آنكه به عنوان  باشد، توضیح بیشتر آنانبه اين معنا كه قرين اشیاء و همنشین  نه اين ذات مقدس با همه چیز است لكن

مثال توجه فرمايید گاهي مي گويیم : من در معیت همسر يا پدرم و همراه ايشان به فالن جا رفتم، يا مي گويیم تو به 

فالن جا برو و فالن كار را بكن و من همراه تو هستم، اين همراهي كنايه از آن است كه من مراقب و انیس آن فرد 

غیر از همراهي است كه مخلوق با  ات. لكن همراهي خداوند سبحان با مخلوقهستم كه به همراهي او در آمده ام

 مخلوق دارد !

مخلوقات همگي از نظر وجودی قرين هم هستند ) در مكان و در زمان  ،در همراهي كه مخلوقات نسبت به هم دارند

كسي نمي گويد من همراه : نوان مثال ( واال اگر قرين در زمان و مكان با كسي نباشند نمي توانند همراه او باشند . به ع

سال بعد به دنیا بیايد لذا همراهي مخلوق با مخلوق همیشه در زمان و مكان حاصل مي  40نوه ای هستم كه قرار است 
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شود اما خداوند سبحان چون زمان و مكان ندارد قهرا نمي تواند به اين معنا قرين اشیاء باشد لكن او كنار اشیاء است 

 ارنه .اما نه بمق

ما اقرار مي كنیم كه خدايا تو همراه ما هستي صدای ما را مي شنوی، مشكالت و حوائج ما را مي داني لكن قرين و 

 "نحن اقرب الیه من حبل الوريد  "چسبیده به ما نیستي . وقتي اين اصل ثابت شد در اين صورت معنای عباراتي چون 

 مشخص مي شود .

خداوند به اين معناست كه غیريت محض است بین خداوند و خلق،  "شيء ال بمزايلة  غیر كلّ  "در ادامه مي فرمايد 

متعال غیر هر چیز است اما نه بمزايله، در توضیح زائل بودن به مثالي دقت فرمايید : شما گاهي اوقات لباسي را مي 

 يل و جدا مي شود .شوريد و برای خشك كردن آن را روی بند پهن مي كنید، در اينجا آب لباس از لباس زا

در توضیح اين فراز بايستي دانست كه در رابطه های تولیدی و مولّدی، بین تولید كننده و آنچه تولید مي شود غیريت 

لكن غیريتي كه بالمزايله است . مانند ابر و باران، نوزاد و مادر كه همگي رابطه ی زماني و مكاني با يكديگر وجود دارد 

بالمزايله است اما خداوند متعال غیر كلّ شيء است ال بالمزايله . بسیاری فكر كردند كه اگر دارند اين نوع غیريت 

بخواهند به غیريت خدا و خلق قائل شوند بايد بگويند خداوند متعال يك مكان دارد) مانند پشت آسمان ها  العیاذ باهلل( 

انمند مي كند پس بگويیم خداوند عین تمام اشیاء و مخلوقات يك مكان دارند ) مثال در زمین ( اين غیريت خدا را مك

است !! خیر اين دسته از افراد به اين فراز نوراني توجه كافي نداشته اند كه خداوند متعال غیر كلّ شيء است و نحوه 

 ی اين غیريت به نحو غیريت تزايلي و بینونت ازلي نیست و به هیچ وجه او عین اشیاء نیست .

از سلطه ای غیر  سُلطه ای است كه باالتر از آن متصوَّر نیست، و آن سلطه متعال بر مخلوقات داردلطه ای كه خداوند سُ

مادر بر فرزند، خودروساز بر خودرو، و نجّار بر میز و صندلي و مُتِوَهِّم بر مُتَوَهَّم دارد  همچون است كه) مُوَلِّد بر مُوَلَّد(

 مي باشد.

د اشیاء پیرامون خود را متالشي ند، لكن فقط مي توانننمي تواند چیزی را معدوم كن دها و جنیان جمع شونانساناگر تمام 

د، تنها كسي كه مي تواند اشیاء را معدوم نمايد خداوند سبحان است چرا كه ند و ارتباط اين اجزاء را از هم بگسلنكن

دام از ما سوی اهلل حتّي وجود نها به دست اوست، همچنین هیچ كهستي بخش اين اشیاء خود خداوند است و هستي آ

پیغمبر اكرم ) ص( و اهل بیت ) علیهم السالم ( قدرت بر خلق و ايجاد و هستي بخشي ندارند و خالقیت فقط كار 

 خداوند متعال است .

در اينجا بد نیست كه يك مسئله مهم را با عنايت به يك روايت بسیار مهم از وجودمقدّس اعلي حضرت ولیعصر عجل 

جه الشريف تذكر بدهیم و آن اينكه آيا اهل بیت علیهم السالم قادر بر خلق ال من شيء به معنای ايجاد و هستي اهلل فر

 بخشي هستند و يا خیر ؟! 

 به اين روايت شريفه دقت فرمايید : 
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ق خالئق و راز ستندگروهي از شیعیان در عصر غیبت صغری در اين مسئله كه آيا اهل بیت علیهم السالم قادر بر خلق ه

الم از حضرت سوال با هم اختالف نمودند لذا مسئله را از طريق يكي از نواب خاص امام عصر علیه الس هستند يا خیر

 نمودند پاسخ امام علیه السالم اين بود كه : 

قَاَل َحدََّثِِن أَبُو   َعْن َأِب َنْصر  ِهَبِة اَّللَِّ ْبِن ُُمَمَّد  اْلَكاِتبِ   َعْن َأِب اْلَعبَّاِس َأْْحََد ْبِن َعِليِ  ْبِن نُوح   َو َأْخََبَََن اْلَُْسْْيُ ْبُن ِإبْ رَاِهيمَ 
ِه أَْو قَاَل [ الرَُّهاِويُّ قَاَل َحدََّثِِن أَبُو َجْعَفر  ُُمَمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَُْسْْيِ ْبِن ُموَسى ْبِن ََببَ َويْ ]بُ َرْيك   اْلََْسِن َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَِّد ْبِن تربك

ُل اْلُقمِ يُّ قَالَ  [أَبُو اْلََْسِن ]َعِليُّ ْبنُ  اخْتَلَفَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشِّیعَةِ فِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْأَئِمَّةِ ص أَنْ  َأْْحََد الدََّّلَّ

عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الْأَجْسَامَ لَا يَقْدِرُ عَلَى خَلْقِهَا غَیْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ  يَخْلُقُوا أَوْ يَرْزُقُوا فَقَالَ قَوْمٌ هَذَا مُحَالٌ لَا يَجُوزُ

فَقَالَ قَائِلٌ  ازُعاً شَدِيداً وا فِي ذَلِكَ تَنَآخَرُونَ بَلِ اللَّهُ تَعَالَى أَقْدَرَ الْأَئِمَّةَ عَلَى ذَلِكَ وَ فَوَّضَهُ إِلَیْهِمْ فَخَلَقُوا وَ رَزَقُوا وَ تَنَازَعُ

لَكُمُ الْحَقَّ فِیهِ فَإِنَّهُ الطَّرِيقُ إِلَى   حَ مَا بَالُكُمْ لَا تَرْجِعُونَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ فَتَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَلِكَ فَیُوَضِّ

یْهِ رَضِیَتِ الْجَمَاعَةُ بِأَبِي جَعْفَرٍ وَ سَلَّمَتْ وَ أَجَابَتْ إِلَى قَوْلِهِ فَكَتَبُوا الْمَسْأَلَةَ وَ أَنْفَذُوهَا إِلَصَاحِبِ الْأَمْرِ عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ فَ

 رْزَاقَ لِأَنَّهُ لَیْسَ بِجِسْمٍ وَ لَا حَالَ فِيفَخَرَجَ إِلَیْهِمْ مِنْ جِهَتِهِ تَوْقِیعٌ نُسْخَتُهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِی خَلَقَ الْأَجْسَامَ وَ قَسَمَ الْأَ
 تِهِمْ وَ أَمَّا  الْأَئِمَّةُ ع فَإِنَّهُمْ يَسْأَلُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَیَخْلُقُ وَ يَسْأَلُونَهُ فَیَرْزُقُ إِيجَاباً لِمَسْأَلَ ءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ جِسْمٍ 

 .3عْظَاماً لِحَقِّهِموَ إِ

 ترجمه : 

گفتند: خداوند عزّ و جلّ خلقت علىّ بن احمد دلّال قمّى گويد: میان گروهى از شیعیان اختالفى واقع شد، گروهى مى

است، بر خداوند  و روزى رساندن را به ائمّه تفويض فرمود، و گروه ديگرى معتقد بودند: اين امرى محال و ناشدنى

ادر به خلق اجسام قو جايز نیست، زيرا آفريدن و خلقت تنها مختصّ خداوند عزّ و جلّ است و اجسام چنین مطلبى روا 

روزى رساندن را  ونیستند، و گروه ديگرى قائل بودند: بلكه خداوند ائمّه را بر اين كار قادر ساخته و كار خلقت 

یانشان گفت: مرخ داد، تا اينكه يكى از  بديشان تفويض فرموده، و خالصه میانشان در اين موضوع مخالفت شديدى

ما در آن آشكار و واضح پرسید تا حقّ را براى شكنید و از آن نمىچرا مسأله را به أبو جعفر محمّد بن عثمان بازگو نمى

هاد او جواب مثبت كند؟! زيرا او طريق و راه به صاحب أمر است. بنا بر اين همه به أبو جعفر راضى شده و به پیشن

اش یه خارج شد و نسخهاى مكتوب داشته و به او رساندند، و توقیعى به منظور ايشان از ناحند، پس مطلب را در نامهداد

 اين گونه بود:

بتحقیق خداى تعالى همو است كه اجسام را آفريده، و روزيها را پخش كرده، زيرا او نه جسم است و نه در جسمى 

اوست شنواى بصیر.و امّا ائمّه علیهم الساّلم، از خداوند درخواست آفريدن  حلول نموده، هیچ چیزى مانند او نیست و

                                                           
 293الغيبة )للطوسي(/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص:  3
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رساند، اينها را همه از كنند پس خداوند روزى مىآفريند، و درخواست رزق و روزى مىكنند و خداوند نیز مىمى

 جهت ايجاب درخواست و بزرگداشت حقّ ايشان كند.

 :  8فراز 

 وْحِشُ لِفَقْدِهاتِ وَ الْآلَةِ بَصِیرٌ إِذْ لَا مَنْظُورَ إِلَیْهِ مِنْ خَلْقِهِ مُتَوَحِّدٌ إِذْ لَا سَكَنَ يَسْتَأْنِسُ بِهِ وَ لَا يَسْتَفَاعِلٌ لَا بِمَعْنَى الْحَرَكَ

 ترجمه : 

فاعل است و فعل از او صادر میشود نه بمعنى حركات و انتقاالت از حالى به حالى )زيرا حركت از لوازم جسم است  

و او از جسمیّت مبرّى است( و نه بمعنى آلت )زيرا اگر صدور فعل از او به معاونت آلت باشد پس او بغیر خود احتیاج 

دارد و احتیاج نقص و نقص بر واجب الوجود محالست، بنا بر اين بى آنكه او را چشمى باشد بالذّات( بصیر است و بینا 

ه نبوده، و منفرد است و تنها بوده هنگامى كه سكنى )چیزى كه بآن بوده هنگامیكه هیچ چیزى از آنچه را كه آفريد

 .اطمینان به هم رسد( نبوده تا بآن مأنوس شود )و از انس با آن آرام گیرد( و وحشت نكند از نبودنش

 : 8شرح فراز 

به معني حركت و خدا فاعل است ما نیز فاعل هستیم، اما فاعلیت خدا با فاعلیت ما يكي نیست، او فاعل است اما نه 

انتقال، تصور نكنید اگر خداوند متعال بخواهد چیزی را ايجاد كند در او حركت و هیجان و انتقالي اتفاق مي افتد، در 

حالیكه مستحضريد در فعل و افعال تمام خلق حركت و انتقال وجود دارد. خدا فاعل است ما نیز فاعل هستیم، اما 

 ي گیرد لكن فاعلیت خدا بدون نیاز به ابزار و ادوات و آالت است !فاعلیت ما با ابزار و آالت صورت م

مثالي بزنیم : نجار بدون وجود ابزار ) دست و پا و چكش و میخ و ... ( نمي تواند فعلي انجام بدهد، هر شنونده  ای غیر 

از خداوند سبحان بدون از خداوند سبحان بدون داشتن گوش و قوه سامعه نمي تواند چیزی بشنود، هر بیننده  ای غیر 

داشتن چشم و قوه ی بینايي نمي تواند چیزی را ببیند، لكن اين فقط خداوند سبحان است كه  سمیع است بدون نیاز به 

قوه ی سمع و گوش و بصیر است بدون نیاز به قوه ی بصر و چشم و خالصه  او بدون نیاز به آلت و ادوات و ابزار 

 فاعل است .

ي شنود قبل از آنكه مخلوقي خلق شود چرا كه قرين مخلوقات نیست، او اگر بخواهد علم به چیزی خداوند مي بیند و م

 داشته باشد نیاز به زمان و ابزار ندارد و در حالیكه هنوز شيء خلق نشده است او را میبیند و مي داند.

هیچ گاه با نبودن اشیاء احساس  او واحد است و تنها است و تنها بوده است و نیازی به انس گرفتن با كسي ندارد و

تنهايي نمي كند و از نبودن آن ها وحشت نمي نمايد چرا كه  اين ويژگي ها ) همچون احساس تنهايي و وحشت از 

فقدان همنشین ( ويژگي موجودات مكانمند و زمانمند است و خداوندی كه خود خالق زمان و مكان و حركت و 

 است . انتقال است از اين ويژگي ها متعالي
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  :  9فراز 

 كَةٍ أَحْدَثَهَا وَ لَا هَمَامَةِ نَفْسٍ اضْطَرَبَ فِیهَاأَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءً وَ ابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً بِلَا رَوِيَّةٍ أَجَالَهَا وَ لَا تَجْرِبَةٍ اسْتَفَادَهَا وَ لَا حَرَ

 ترجمه : 

اى، بى آن كه حركتى اى، يا استفاده از تجربهیاز به فكر و انديشهخلقت را آغاز كرد، و موجودات را بیافريد، بدون ن

 ايجاد كند، و يا تصمیمى مضطرب در او راه داشته باشد.

 :9فراز شرح 

ايجاد كرد و همه چیز را هستي بخشید، و تولد و ترشح به هیچ عنوان در ذات او و موجودات را خلقت را آغاز كرد، 

 اء را ايجاد مي كند بدون آنكه از خود چیزی به آن شيء بدهد.متعال راه ندارد، خداوند اشی

خداوند عالم را ايجاد كرده است و به آن ابتدا داده است ) عالم آغاز دارد و خداوند به آن آغاز داده است ( و اين 

ه تجربه و عالم را بدون تفكر و انديشه و تصور و تصديق و حركت دروني ايجاد كرد و خلق نمود . او بدون نیاز ب

 بدون استفاده از تجربه موجودات را خلق فرمود  و بر اساس علم ازلي خود موجودات را آفريد. 

وقتي عالم را احداث مي نمايد در درون او حركتي صورت نمي گیرد و احداث او مانند تصمیم مخلوقات نیست كه 

خلقت او اينگونه نیست كه بر  پیدا میكنند! در تصمیم ايشان اضطراب راه پیدا مي كند و يا برای انجام فعلي شوق

  خلقت خود كنترل نداشته باشد و بدون تقدير و علم چیزی را بیافريند !

  :  10فراز 

ماً بِهَا قَبْلَ ابْتِدَائِهَا مُحِیطاً بِحُدُودِهَا وَ [ لَأَمَ بَیْنَ مُخْتَلِفَاتِهَا وَ غَرَّزَ غَرَائِزَهَا وَ أَلْزَمَهَا أَشْبَاحَهَا عَالِأَحَالَ الْأَشْیَاءَ لِأَوْقَاتِهَا وَ ]لَاءَمَ 

 انْتِهَائِهَا عَارِفاً بِقَرَائِنِهَا وَ أَحْنَائِهَا

 ترجمه : 

براى پديد آمدن موجودات، وقت مناسبى قرار داد، و موجودات گوناگون را هماهنگ كرد، و در هر كدام، غريزه 

ه آنان گردانید. خدا پیش از آن كه موجودات را بیافريند، از تمام جزئیّات خاصّ خودش را قرار داد، و غرائز را همرا

 ها، آشنا بود.دانست، و از اسرار درون و بیرون پديدهو جوانب آنها آگاهى داشت و حدود و پايان آنها را مى

 :  10شرح فراز 

نرفته است و هر چیز را سر جای خود  خداوند موجودات را اتفاقي در مواضع خود قرار نداد و هیچ چیز از دست او در

و در وقت خود قرار داده است، او بین اشیائي كه از جهت ويژگي ها و صفات با هم اختالف دارند هماهنگي برقرار 



17 

فرمود و در هر كدام به زيباترين صورت و دقیق ترين حالت غريزه ی مخصوصي قرار داد و غرائز را همراه ايشان 

 ا به شبح خود و هم سنخ خود الزام نمود .فرمود  و هر موجودی ر

ذات خداوند سبحان در  او عالم بود به اشیاءو موجودات قبل از آنكه به آن ها هستي ببخشد و به ايشان وجود بدهد،

حالیكه  هنوز معلومات و موجودات وجود پیدا نكرده اند به ايشان علم داشت و حدود و پايان آن ها را مي دانست و 

 بیرون آنها با خبر بود. از درون و

علم خداوند سبحان معلوم دارد به اين معنا كه پیش از خلقت خلق مي داند كه چه چیزی مي خواهد خلق نمايد و علم 

او بال معلوم بود به اين معنا كه وقتي هنوز آن معلومات و مخلوقات وجود خارجي پیدا نكرده اند به ايشان علم داشته 

 ما آن موجودات در خارج وجود پیدا كنند تا خداوند سبحان به آن ها علم پیدا كند .است و الزم نیست كه حت

پیش از آنكه موجودات را بیافريند به تك تك ايشان اشراف داشت و به ايشان محیط بود، مخلوقات اگر بخواهند به 

چیز علم پیدا بكنند لكن خداوند  چیزی اشراف پیدا بكنند و علم داشته باشند بايد آن چیز موجود باشد تا ايشان به آن

 آن چیز اشراف و احاطه علمي دارد . تمام جزئیات سبحان قبل از آنكه چیزی بوجود بیايد به

 ------------پايان جلسه سوم ------------------------------------------------------

 : جلسه چهارم

 نهج البالغه  49خطبه 

 م و فیه جملة من صفات الربوبیة و العلم اإللهيو من كالم له علیه السال 49

 قال موالنا امیرالمومنین علیه السالم
هُ وَ لَا قَلْبُ رُالْأَمُوُرِ وَ دَلَّتْ عَلَیْهِ أَعْلَامُ الظُّهُورِ وَ امْتَنَعَ عَلَى عَیْنِ الْبَصِیرِ فَلَا عَیْنُ مَنْ لَمْ يَرَهُ تُنْكِ خَفِیَّاتِ  الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی بَطَنَ 

ءٍ مِنْ ءَ أَقْرَبُ مِنْهُ فَلَا اسْتِعْلَاؤُهُ بَاعَدَهُ عَنْ شَيْ الدُّنُوِّ فَلَا شَيْ  ءَ أَعْلَى مِنْهُ وَ قَرُبَ فِيمَنْ أَثْبَتَهُ يُبْصِرُهُ سَبَقَ فِي الْعُلُوِّ فَلَا شَيْ

لَمْ يُطْلِعِ الْعُقُولَ عَلَى تَحْدِيدِ صِفَتِهِ وَ لَمْ يَحْجُبْهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِهِ فَهُوَ الَّذِی تَشْهَدُ خَلْقِهِ وَ لَا قُرْبُهُ سَاوَاهُمْ فِي الْمَكَانِ بِهِ 

 .لَهُ عُلُوّاً كَبِیراجَاحِدُونَ لَهُ أَعْلَامُ الْوُجُودِ عَلَى إِقْرَارِ قَلْبِ ذِی الْجُحُودِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُهُ الْمُشَبِّهُونَ بِهِ وَ الْ

 : 1فراز 

 الْأَمُوُرِ  خَفِیَّاتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی بَطَنَ 

 ترجمه : 
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 ها آگاه استستايش خداوندى را سزاست كه از اسرار نهان

 :  1شرح فراز 

یز تفسیر شده . گرچه اين فراز جور ديگری نبطن االمر در لغت به اين معنا آمده است : يعني باطن امر را شناخت 

است و يكي از معاني هو الباطن نیز چه بسا همین باشد كه تمام اموری كه برای ديگران ناپیداست خداوند از آنها 

 و اين خدا را شايسته ستايش مي كند. آگاه است و آن را مي داند .

به ما نعمتي رسد، اما در  شُكر و حَمد نیز با يكديگر فرق اساسي دارند، در شكر ما زماني شُكرگزاری مي كنیم كه

حمد لزوماً نبايد نعمتي برسد تا حمد جاری شود، ما ممدوح خود را از آن جهت كه واجد صفات كمال است حمد 

 مي گويیم .

 : 2فراز 

 وَ دَلَّتْ عَلَیْهِ أَعْلَامُ الظُّهُورِ 

 ترجمه : 

 دهندهاى آشكارى در سراسر هستى بر وجود او شهادت مىو نشانه 

 : 2راز شرح ف

اعالم جمع علم است و به معنای نشانه است و همان است كه در قرآن از آن تعبیر به آيه مي شود، اين فراز تفسیر 

ديگری است از هو الظاهر، تمام عالم مظاهر حق هستند و اينكه مي فرمايند عالم مظهر خداست لفظ بسیار زيبايي است 

عالم همه داللت بر وجود او تعالي مي  ست ؟ آن به اين معنا است كهلكن تفسیر اين كه عالم مظهر خداوند است چی

كنند و فرياد مي زنند به لسان تكوين كه ما فاطری داريم، خالقي داريم و كسي ما را آفريده است كه علیم و قدير و 

 قديم و ازلي است، حدوث اشیاء دال بر قدم او و فقر اشیاء دالّ بر غنای اوست.

 موجودند حقیقتا و نشانگر خداوند سبحان هستند حقیقتا.اين اعالم ظهور 

 :3فراز 

 وَ لَا قَلْبُ مَنْ أَثْبَتَهُ يُبْصِرُه وَ امْتَنَعَ عَلَى عَیْنِ الْبَصِیرِ فَلَا عَیْنُ مَنْ لَمْ يَرَهُ تُنْكِرُهُ 

 ترجمه : 
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و نه قلبى كه او را واند انكارش كند تو را نديده مىنه چشم كسى كه اگردد ابر چشم بینندگان ظاهر نمىهرگز بر

 اش نمايد.تواند مشاهدهشناخت مى

 : 3شرح فراز 

تا گفته شود كه خداوند آشكار است، ممكن است به برخي اذهان اين معنا خطور كند كه آشكار را بايد ديد، خیر . 

ديد، علوّ وجود او اقتضا مي كند كه  ذاتاً ممتنع است كه خداوندی را كه منزه از زمان و اجزاء و مقدار است را بتوان

ديده نشود، ممتنع و غیر ممكن است كه بتوان خداوند را با چشم ديد، چرا كه چشم امری است مادی و حاصل در 

 زمان و مكان و فقط مي تواند چیزهايي را مشاهده كند كه فرو رفته در زمان و مكان باشد.

ا توان انكار او را نیز ندارد، چرا كه يك پندار باطل و ساده اين است كه اما گرچه چشم نمي تواند خداوند را ببنید ام

هر آنچه محسوس نیست موجود نیست و اين ديدگاه مادی گرايانه است، اما مكتب وحي اين پندار باطل را امضاء نمي 

چشم سر ديده نمي  نمايد، كسي كه تربیت شده به وحي الهي است مي فرمايد من چیزی را به آن اقرار مي كنم كه با

شود، بلكه من  با چشم عقل مي بینم و مي فهمم كه تمام اشیائي كه هستند حاكي از وجودی هستند كه بخالف اشیاء 

و منزه از صفات اشیاء است و وقتي منزه از صفات اشیاء باشد قهراً نبايد ديده شود چون اشیاء مقداری و متمكّن و 

چون ما سوی اهلل همه  فَلَا عَیْنُ مَنْ لَمْ يَرَهُ تُنْكِرُهُبه احدی جز خدا نمي توان گفت  و راجع متزمن همه قابل ديدن هستند

 قابل ديده شدن هستند و چون ديده نمي شود خالق ما است .

در ادامه مي فرمايد قلب ) بُعدی از وجود انسان كه شان اصلي آن ادراک است و خداوند را اثبات مي نمايد ( اين 

را شناخت نمي تواند او را مشاهده و شهود كند و به آن اشراف پیدا كند . لذا خداوندمتعال را نه با چشم  قلبي كه او

 سر و نه با چشم باطن و قلب نمي توان ديد و به او اشراف پیدا كرد .

 :  4فراز 

 ءَ أَقْرَبُ مِنْهُيْ الدُّنُوِّ فَلَا شَ ءَ أَعْلَى مِنْهُ وَ قَرُبَ فِيسَبَقَ فِي الْعُلُوِّ فَلَا شَيْ 

 ترجمه : 

در وااليى و برترى از همه پیشى گرفته. پس، از او برتر چیزى نیست  و آنچنان به مخلوقات نزديك است كه از او 

 تواند باشد.تر چیزى نمىنزديك

 :  4شرح فراز 

و علوّ او از  فرض نداردخداوند سبحان سبقت در علو و بزرگي و مجد گرفته است به نحوی كه موجودی اعلي از او 

سنخ علوّ مخلوقات نیست كه بگويیم ما سوی اهلل عالي هستند و خداوند از همان سنخ بیشتر دارد، خیر او اعلي است 
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به اين معنا كه شیئي با او قابل قیاس نیست از جهت اوصاف و صفات، و به اين معنا نیست كه ما قدرت داريم خدا 

ر ! ما هم علم داريم خدا هم علم دارد لكن از ما بیشتر و بي نهايت، خیر او اعلي است هم قدرت دارد لكن از ما بیشت

 از حیث علوّ شأن و به اين معنا است كه احدی با او قیاس نمي شود و منزه از قیاس است .

ستند، خداوند احدی به علوّ او نیست، چرا كه ما سوی اهلل هرقدر علوّ داشته باشند باالخره محتاج و حاديث و فقیر ه

 سبحان علوّی دارد كه به سبب آن ديگر نه مثال و نه مثل و نه مانند دارد .

اين ذات با اين علوّ مرتبت و شأن در عین حال به قدری نزديك به مخلوقات است كه احدی از او نزديك تر نیست، 

اعلي از ديگران است، اگر ذاتي منزّه  علوّ شأني و مرتبتي شد و سنخ وجود او؟ خیر وقتي علوّ او آيا اين تناقض است 

موجودی  و يا او چیزی را نداند؟ خیر.از زمان و مكان و مقدار بود آيا فرض دارد كه چیزی از او دور و يا پنهان باشد ؟ 

راف دارد كه در زمان و مكان خود او هستند مگر آنكه او را از آن كه در زمان و مكان است باالخره به چیزهايي اش

لع كنند اما موجودی كه خود خالق زمان و مكان است قبل از اينكه خلق كند مي داند، آيا يك چنین قُربي در ها مط

 ما سوی اهلل وجود دارد ؟! نزديكتر از اين نزديكي قابل فرض نیست. 

 أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعان -عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ عِبادِی سَأَلَكَ وَ إِذا 

 ءٍ عِلْماشَيْ بِكُلِ  أَحاطَ وَ ءٍ عَدَداًكُلَّ شَيْ ىأَحْص

 حَبْلِ الْوَرِيد مِنْ  إِلَیْهِ أَقْرَبُ وَ نَحْنُ 

 :  5فراز 

تَحْدِيدِ صِفَتِهِ وَ لَمْ يَحْجُبْهَا  ءٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ لَا قُرْبُهُ سَاوَاهُمْ فِي الْمَكَانِ بِهِ لَمْ يُطْلِعِ الْعُقُولَ عَلَىفَلَا اسْتِعْلَاؤُهُ بَاعَدَهُ عَنْ شَيْ 

 عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِهِ 

 ترجمه : 

ها را بر ها، او را مساوى چیزى قرار نداده است. عقلهايش دور نساخته  و نزديكى او با پديدهمرتبه بلند او را از پديده

 ست.حقیقت ذات خود آگاه نساخته  امّا از معرفت و شناسايى خود باز نداشته ا

 : 5شرح فراز 

اينگونه نیست كه حال كه او متعالي از ما سوی است يعني از مخلوقات خود دور است، او مكان ندارد كه از مخلوقات 

 !دور باشد، دور و نزديك برای شيء مكانمند قابل فرض است، اما ذاتي كه مكان ندارد اقرب از او ترسیم نمي شود 
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كه او نیز جا مي گیرد  اني نمي دهد و از سوی ديگر قريب بودن او به اين معنا نیستعد مكاز سويي استعالی او به او بُ

 خیر او به همه ی اشیاء اشراف و سلطنت دارد. و در اشیاء فرو رفته است !!و متمكن است 

ظمت خود كه اشرف ابعاد وجودی انسان عقل است، مهمترين شأن قلب و ضیاء قلب عقل است و همین عقل با تمام ع

را كه خداوند حدّ و اول ما خلق اهلل است نمي تواند خداوند را اكتناه كند و به كنه آن برسد و او را تحديد كند چ

وجه مي گردد كه اجزاء و مقدار ندارد كه بتواني به آن اشراف پیدا كني، عقل نیز چون مراجعه به خود مي كند مت

 چنین ذاتي قابل شناخت و تحديد نیست .

ه با خدا چیزی نمي د از اين بحث، سوالي به ذهن خطور مي كند و آن اين است كه آيا بنابراين در رابطاما سريعا بع

شانیت معرفت  . در عین حال همین عقل كه؟ خیر اين عقیده نیز باطل و خطا است توان گفت و حرفي نمي توان زد 

اند به بركت عقل معرفت الهي كه بشر مي تو خداوند را دارد مقداری كه مي تواند خدا را بشناسد مي شناسد و واجب

 به آن نائل شود از انسان محجوب نیست .

 به فرمايش امام ششم سالم اهلل علیه به مفضل بن عمر ) علیه الرحمه ( 

 4لَهُ الْإِحَاطَةَ بِصِفَتِهمِنْ جِهَةٍ تُوجِبُ عَلَیْهِ الْإِقْرَارَ وَ لَا يَعْرِفُهُ بِمَا يُوجِبُ  الْخَالِقَ يَعْرِفُ  الْعَقْلَ  إِنَ

 ه پیدا كند.كند و نه چنان كه به او احاطشناسند كه او را وادار به اقرار مىعقل آفرينشگر را چنان مى

 :  6فراز 

بِهِ وَ الْجَاحِدُونَ لَهُ عُلُوّاً  هُ الْمُشَبِّهُونَودِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُفَهُوَ الَّذِی تَشْهَدُ لَهُ أَعْلَامُ الْوُجُودِ عَلَى إِقْرَارِ قَلْبِ ذِی الْجُحُ

 .كَبِیرا

 ترجمه : 

ه مشبّهان و منكران هاى هستى بر او گواه پیداست  و زبان دل منكر بدين حقیقت گوياست  و از آنچاوست كه نشانه

 در باره او گويند مبراست.

 :  6شرح فراز 

                                                           

 177توحيد املفضل، ص:  4
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و از طرف ديگر انكار او  نشوداو كه در نتیجه كسي دچار تشبیه را حضرت فرمود  و خردپسند اين فرازهای زيبا

 ننمايند چرا كه منكران نیز  مي دانند كه او حقّ است و نمي توانند او را انكار نمايند.

 اللَّه وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَ 

 ------------پايان جلسه چهارم  ------------------------------------------------------

 : جلسه پنجم

 نهج البالغه  63خطبه 

 و فیها مباحث لطیفة من العلم اإللهي لیه السالمو من خطبة له ع 65

 قال موالنا امیرالمومنین علیه السالم
آخِراً وَ يَكُونَ ظَاهِراً قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بَاطِناً كُلُّ مُسَمًّى  كُونَيَ أَنْ  الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ تَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَالًا فَیَكُونَ أَوَّلًا قَبْلَ

مَمْلُوکٌ وَ كُلُّ عَالِمٍ غَیْرَهُ مُتَعَلِّمٌ وَ بِالْوَحْدَةِ غَیْرَهُ قَلِیلٌ وَ كُلُّ عَزِيزٍ غَیْرَهُ ذَلِیلٌ وَ كُلُّ قَوِیٍّ غَیْرَهُ ضَعِیفٌ وَ كُلُّ مَالِكٍ غَیْرَهُ 

ا وَ يَذْهَبُ عَنْهُ مَا بَعُدَ مِنْهَا وَ كُلُّ لُّ قَادِرٍ غَیْرَهُ يَقْدِرُ وَ يَعْجَزُ وَ كُلُّ سَمِیعٍ غَیْرَهُ يَصَمُّ عَنْ لَطِیفِ الْأَصْوَاتِ وَ يُصِمُّهُ كَبِیرُهَكُ

[ بَاطِنٌ وَ كُلُّ بَاطِنٍ غَیْرَهُ غَیْرُ ظَاهِرٍ لَمْ  ظَاهِرٍ غَیْرَهُ ]غَیْرُ بَاطِنٍ بَصِیرٍ غَیْرَهُ يَعْمَى عَنْ خَفِيِّ الْأَلْوَانِ وَ لَطِیفِ الْأَجْسَامِ وَ كُلُّ

نَافِرٍ وَ وَ لَا شَرِيكٍ مُكَاثِرٍ وَ لَا ضِدٍّ مُ يَخْلُقْ مَا خَلَقَهُ لِتَشْدِيدِ سُلْطَانٍ وَ لَا تَخَوُّفٍ مِنْ عَوَاقِبِ زَمَانٍ وَ لَا اسْتِعَانَةٍ عَلَى نِدٍّ مُثَاوِرٍ

نْأَ عَنْهَا فَیُقَالَ هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ لَمْ يَؤُدْهُ لَكِنْ خَلَائِقُ مَرْبُوبُونَ وَ عِبَادٌ دَاخِرُونَ لَمْ يَحْلُلْ فِي الْأَشْیَاءِ فَیُقَالَ هُوَ ]فِیهَا[ كَائِنٌ وَ لَمْ يَ

 بِهِ عَجْزٌ عَمَّا خَلَقَ وَ لَا وَلَجَتْ عَلَیْهِ شُبْهَةٌ فِیمَا قَضَى وَ قَدَّرَ بَلْ قَضَاءٌ مُتْقَنٌ وَ عِلْمٌ خَلْقُ مَا ابْتَدَأَ وَ لَا تَدْبِیرُ مَا ذَرَأَ وَ لَا وَقَفَ

 .مُحْكَمٌ وَ أَمْرٌ مُبْرَمٌ الْمَأْمُولُ مَعَ النِّقَمِ الْمَرْهُوبُ مَعَ النِّعَم

ته  تا بتوان گفت: پیش از آن كه آخر باشد اوّل ستايش خداوندى را سزاست كه صفتى بر صفت ديگرش پیشى نگرف

است و قبل از آن كه باطن باشد ظاهر است. هر واحد و تنهايى جز او، اندک است ، هر عزيزى جز او ذلیل و هر 

، هر قدرتمندى جز و هر عالمى جز او دانش آموز است ،، هر مالكى جز او بندهنیرومندى جز او ضعیف و ناتوان است 

و برابر صداهاى قوى، ناتوان اى جز خدا در شنیدن صداهاى ضعیف كر ، هر شنوندهتوانا و زمانى ناتوان است، گاهى او

هاى ناپیدا و اجسام بسیار كوچك ناتوان اى جز خدا، از مشاهده رنگشنود. هر بینندهو آوازهاى دور را نمىاست 

وايى، و يا براى خلوقات را براى تقويت فرمانرمست. ، و هر پنهانى جز او آشكار اهر ظاهرى غیر از او پنهان است 

، و يا ستیزه جويى مخالفان رى گرفتن در مبارزه با همتاى خود، و يا براى فخر و مباهات شريكان، يا ياترس از آينده

چیزى ، بندگانى فروتن و فرمانبردارند. خدا در ش اوهاى او هستند و در سايه پرورنیافريده است. بلكه همه، آفريده

ات ها نیست تا بتوان گفت از آنها جداست. آفرينش موجود، و دور از پديدهنگرفته تا بتوان گفت در آن جاست قرار
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، نه به خاطر آنچه آفريده قدرتش پايان هاى آفريده شده باز نمانده است، و از تدبیر پديدهاو را در آغاز ناتوان نساخته

، و كارش بى بلكه فرمانش استوار، و علم او مستحكمر ساخت دچار ترديد شد. گرفته  و نه در آنچه فرمان داد و مقدّ

 ها از او بیمناكند.تزلزل است. خدايى كه به هنگام بال و سختى به او امیدوار و در نعمت

 : 1فراز 

 آخِراً وَ يَكُونَ ظَاهِراً قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بَاطِناً  ونَيَكُ أَنْ  الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ تَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَالًا فَیَكُونَ أَوَّلًا قَبْلَ

 ترجمه : 

ستايش خداوندى را سزاست كه صفتى بر صفت ديگرش پیشى نگرفته  تا بتوان گفت: پیش از آن كه آخر باشد اوّل 

 است و قبل از آن كه باطن باشد ظاهر است

 :  1شرح فراز 

اينگونه نیست كه  يعني ر او كیفیات و حاالت مختلفه عارض نمي گرددخداوند سبحان بر خالف تمام مخلوقاتش ب

برود، و بعد آنِ بعدتصمیمي فرو بعد لحظاتي شاد باشد، بعد لحظاتي در فكر خداوند سبحان دقايقي غمگین باشد، 

 ال بعد.ای مي شود برای ح زمینه قبلبگیرد و ... لذا مخلوقات حاالت دارند، حال قبل و بعد دارند و اين حال 

و اين عبارت نوراني ترسیم مي نمايد كه خداوند سبحان زمانمند نیست و زمان ندارد، درحالیكه مي دانیم فراز اين 

 موجود زماني اولش غیر آخرش است و شروع و ختم و ابتدا و انتها دارد.

ن سنگ يك ساعت است انسان وقتي يك سنگ را بر روی زمین مي بیند ولو به ظاهر ساكن است مي تواند بگويد اي

مخلوقات همگي زمانمند و قابل تغییر و تحوّل هستند و  بنابراين كه اينجاست و االن جا و مكان آن را تغییر مي دهم

حاالت آن ها در حال تغییر است حتي در ملكوت و  در بین مالئكه نیز اين زمانمندی و مكانمندی و وجود قبل و بعد 

پس ما سوی اهلل قبل و بعد دارند و فقط خداوند سبحان است كه لم يسبق له حالٌ و اول و آخر ساری و جاری است 

 حاالً فیكون اوالً قبل ان يكون آخراً .

نسبت به خداوند سبحان نه ابتدا و نه انتها قابل تصوير نیست و بدون هیچ تناقضي هو االول و االخر است او نه قبل دارد 

است كه قبل ندارد و اخر به معنای چیزی است كه بعد ندارد لذا او متزمن نیست  و نه بعد دارد پس اول به معنای چیزی

و زمان ندارد، اين يك عبارت معجزه علمي اهل بیت علیهم السالم است كه بشر به هیچ وجه به آن راه ندارد مگر 

 اينكه به بركت تعالیم  وحي به اين معاني منتقل شود . 
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وظاهر و باطن بايد دانست كه اين دو عبارت يك وصف نسبي است يعني نسبت به يك اما در ارتباط با ظهور و بطون 

موجود عالم برخي حقايق و اشیاء ظاهر هستند ) يعني آن ها را مي داند (  و برخي اشیاء باطن هستند ) يعني آن ها را 

و همین درخت ممكن است نسبت نمي داند ( لذا اين مثالً درخت در مقايسه با يك فاعل شناسا ممكن است ظاهر باشد 

 به فاعل شناسای ديگر باطن باشد .

ما سوی اهلل ) غیر خداوند متعال ( ظهورشان عین بطونشان نیست يعني يك شيء از آن جهت كه برای من ظاهر است 

ست از همان جهت برای من باطن نیست، يعني مثالً اين درخت كه مقابل من است بخشي از ابعاد آن برای من ظاهر ا

و بسیاری از ابعادآن برای من باطن است به اين دلیل كه درخت يك شيء متجزی است كه من حیثیاتي از آن را مي 

 شناسم و حیثیاتي از آن را نمي شناسم .

چرا راه دور برويم ؟ مثال نزديكتر آن خود ما هستیم، ما بخشي از هويت وجوديمان برايمان ظاهر و بخشهای بسیاری 

رايمان باطن است و آنها را نمي شناسیم و دلیل آن اين است كه ما همگي  وجود متجزی و بخش پذير از وجودمان ب

اينگونه نیست كه بگويیم بخشي از وجود خداوند برايمان ظاهر و بخشي از آن هستیم اما در رابطه با خداوند متعال 

خداوند سبحان از جهت و الباطن اين است كه   برايمان باطن است چون خداوند ابعاد ندارد و منظور ما از هو الظاهر

آثار و آياتش و از آن جهت كه اين آيات فرياد مي زنند كه يك خالقي دارند كه لیس كمثله شيء  برای ما ظاهر 

است ) پس خداوند ظاهر بنفسه نیست و ظاهر بااليات است ( و خدا باطن است از آن جهت كه بنفسه قابل شناخت 

 مقابل او قرار بگیريم و او را اكتناه كنیم و بشناسیم !!نیست كه بتوانیم 

 :  2 فراز

 كُلُّ مُسَمًّى بِالْوَحْدَةِ غَیْرَهُ قَلِیلٌ وَ كُلُّ عَزِيزٍ غَیْرَهُ ذَلِیلٌ وَ كُلُّ قَوِیٍّ غَیْرَهُ ضَعِیفٌ 

  ترجمه :

 جز او ضعیف و ناتوان استهر واحد و تنهايى جز او، اندک است ، هر عزيزى جز او ذلیل و هر نیرومندى 

 :  2فراز شرح 

است، مثال وقتي مي گويند چند بچه داری؟ مي گويید  و قلیل بودن كمبه معنای مي گويیم واحد ما سوی اهلل  وقتي به

برای  ما يك دانه، چند میوه داريد ؟ يك سیب، يك پرتقال لذا در ما سوی اهلل يك و يكي به معنای كم است اما وقتي

كم بودن و كوچك بودن نیست، بلكه به معنای  و به او واحد مي گويیم به معنای ستعمال واحديت مي كنیم خداوند ا

يكي است كه دو ندارد و نه كم است و نه زياد، بايد دانست وحدت در ما سوی اهلل وحدت حقیقي نیست بلكه اعتباری 

حقیقت اين بدن مجموعه ای از اجزاء فراوان است مي گويیم يك بدن اما در  انسان و مجازی است، مثالً به اين بدن
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و مجموعاً به آن يك مي گويیم اما در رابطه با خداوند سبحان كه مي گويیم او واحد كه يك بدن اعتبار شده است 

 است به اين معنا است كه او حقیقتاً تقسیم پذير نیست و اجزاء و حیثیات ندارد و احد است .

 دقت فرمايید :  بطه با معنای واحديت خداوند متعالدر را به اين روايت نوراني

 قال الرضا علیه السالم :  

تَ وَ لَا وَ لَا وَاحِدٌ فِي الْمَعْنَى وَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ وَاحِدٌ لَا وَاحِدَ غَیْرُهُ لَا اخْتِلَافَ فِیهِ وَ لَا تَفَاوُ الِاسْمِ  .. فَالْإِنْسَانُ وَاحِدٌ فِي

 5ءٌ وَاحِد..تَّى غَیْرَ أَنَّهُ بِاالجْتِمَاعِ شَيْ دَةَ وَ لَا نُقْصَانَ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ الْمَخْلُوقُ الْمَصْنُوعُ الْمُؤَلَّفُ مِنْ أَجْزَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ جَوَاهِرَ شَزِيَا

وجود ندارد، در او  است يكتائى جز اويكت -ل جاللهج -پس انسان اسمش يكى است، معنايش يكى نیست، و خداى

اگون تركیب اختالف و تفاوت و زيادى و كمى نیست، اما انسان مخلوق و مصنوعست، از اجزاء مختلف و مواد گون

 .شده، جز اينكه در حال جمع اجزاء يك چیز است

ما مي دانیم كه یل است، در ادامه فراز جاری امیرالمومنین علیه السالم مي فرمايد : غیر از خداوند سبحان هر عزيزی ذل

، اما همین رسول و العزة هلل و رسوله و المومنین، رسول و مومنین عزيزند در قبال هوای نفس و دشمنان دين و كفار

خیر همه فقیر و ذلیل  ؟مومنین در قبال خداوند نیز آيا عزيز و نفوذ ناپذيرند ؟ مي توانند در مقابل خداوند بايستند 

 رد و متجزی نیست.ل و خداوند سبحان هیچ ذلّتي ندارد چرا كه هیچ نقص و كمبودی نداهستند در پیشگاه خداوند متعا

اگر اراده خداوند  اينگونه است كهشوند، و نابود مي توانند نیست محض و معدوم  و هر لحظه نكلّ ما سوی اهلل هر آ

عُرفا ) صوفیه ( ادعا  د شد، گاهينواهنیست محض خ ند و اگر اراده خداوند بر بقای آنها نباشد هست آنها باشد بر بقای 

زنند همانطور كه  و مثال ميبه خوبي فقر مخلوقات را نسبت به خداوند تصوير مي كنیم  كه اين ما هستیم كه مي كنند

فقر به اين معنا  ،نیست موج به دريا فقیر است مخلوقات به خداوند فقیر هستند، در پاسخ به ايشان مي گويیم اين كه فقر

ن اين مثالً مورچه ه تو حقیقتاً معدوم شوی، باز برای فهم بهتر گاهي اوقات فردی پیدا مي شود كه مي گويد ماست ك

ه مورچه ای را را معدوم و نیست كردم، خیر كسي جز خداوند متعال نمي تواند حتي مورچه را معدوم بنمايد كسي ك

ي گسلد و در جودی مورچه و اتصال بین آنها را ممي كشد و له مي كند تنها كاری كه مي كند اينست كه اجزای و

راده ی او نیز مي تواند عالم پخش مي نمايد اما آن ذاتي كه حقیقتاً اين مورچه به اراده ی او هست و وجود دارد و به ا

 معدوم شود ذات خداوند متعال است .

                                                           
 119، ص: 1اإلسالمية(، ج -الكايف )ط  5

 



26 

ر نسبي بنگريم ما سوی اهلل به طو در ادامه مي فرمايد هر قوی غیر او ضعیف است، مستحضريد اگر بین مخلوقات و

و مابقي موجودات بسیاری از ايشان نسبت به ديگری قوی هستند، اما اين قوی بودن نسبي است لكن آن ذاتي كه غیر ا

 همگي ضعیف محض هستند و تنها او است كه قوی است خداوند متعال است .

 :  3فراز  

صَمُّ عَنْ لَطِیفِ رٍ غَیْرَهُ يَقْدِرُ وَ يَعْجَزُ وَ كُلُّ سَمِیعٍ غَیْرَهُ يَالِمٍ غَیْرَهُ مُتَعَلِّمٌ وَ كُلُّ قَادِوَ كُلُّ مَالِكٍ غَیْرَهُ مَمْلُوکٌ وَ كُلُّ عَ

 وَ يُصِمُّهُ كَبِیرُهَا وَ يَذْهَبُ عَنْهُ مَا بَعُدَ مِنْهَا الْأَصْوَاتِ

 ترجمه : 

هر  انى ناتوان است، گاهى توانا و زم، هر قدرتمندى جز اوتو هر عالمى جز او دانش آموز اس ،هر مالكى جز او بنده

 .شنودنمى و آوازهاى دور راو برابر صداهاى قوى، ناتوان است اى جز خدا در شنیدن صداهاى ضعیف كر شنونده

 :  3شرح فراز 

حان به من بغیر خداوند متعال هر مالكي مملوک نیز هست، مثالً من مالك اعضای بدن خود هستم يعني خداوند س

لك و سلطنتم قدرت تكلم و انديشیدن داده است و من مالك اين لب و زبان و دست هستم، اما در عین حال من و مُ 

 مملوک احدی نیست.او حق هستیم و خداوند مالك ما است و  همگي مملوک

ر مخلوقات كه اهل دعلما تمام ما سوی اهلل و راس  يعني كه هر عالمي غیر او متعلّم است، حضرت در ادامه مي فرمايد

صلي اهلل  رحمت بربه پیغمخطاب بیت علیهم السالم هستند در عین حال مُتِعلّم هستند، خداوند متعال در قرآن كريم 

 علیه و اله و سلم  مي فرمايد : 

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِی بِهِ مَنْ نَشَاءُ  يمَانُمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِوَكَذَلِكَ أَوْحَینَا إِلَیكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا 

 6مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِی إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 

پیش از اين  توهمان گونه )كه بر پیامبران پیشین وحي فرستاديم( بر تو نیز روحي را بفرمان خود وحي كرديم؛ 

لي ما آن را نوری قرار داديم كه و؛ از محتواي قرآن آگاه نبودي(دانستي كتاب و ايمان چیست )و نمي

 كني.كنیم؛ و تو مسلما به سوی راه راست هدايت ميبوسیله آن هر كس از بندگان خويش را بخواهیم هدايت مي

 7وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیكَ عَظِیمًا وََعلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ... 
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 ؛ و فضل خدا بر تو )همواره( بزرگ بوده است.دانستي، به تو آموختيو آنچه را نم... 

در ادامه مي فرمايد : غیر خداوند سبحان هر قادری قدرتش محدود است و حدی دارد لذا همیشه اين قدرت ها همراه 

و فقط او است كه  با عجز هستند و قابل زياده و نقصان هستند و بي نهايت نیز كه قبالً بیان كرديم ممتنع الوجود است

 علي كلّ شيء قدير است .

 ------------پايان جلسه پنجم   ------------------------------------------------------

 : جلسه ششم

 نهج البالغه 63ادامه خطبه 

 :  3فراز ادامه 

وَ كُلُّ بَصِیرٍ غَیْرَهُ يَعْمَى عَنْ خَفِيِّ  ا وَ يَذْهَبُ عَنْهُ مَا بَعُدَ مِنْهَاوَ يُصِمُّهُ كَبِیرُهَ كُلُّ سَمِیعٍ غَیْرَهُ يَصَمُّ عَنْ لَطِیفِ الْأَصْوَاتِ

 الْأَلْوَانِ وَ لَطِیفِ الْأَجْسَامِ 

 ترجمه : 

. شنودو آوازهاى دور را نمىو برابر صداهاى قوى، ناتوان است اى جز خدا در شنیدن صداهاى ضعیف كر هر شنونده

 .هاى ناپیدا و اجسام بسیار كوچك ناتوان استاز مشاهده رنگ اى جز خدا،هر بیننده

 شرح : 

مد باشد به هر تقدير از شنیدن برخي از اصوات ناتوان است و چقدر هم كه قوه ی شنوايي او كارآ هر شنونده ای هر

 "هُ يَصَمُّ عَنْ لَطِیفِ الْأَصْوَاتِ كُلُّ سَمِیعٍ غَیْرَ "كه اين بسیار تعبیر لطیفي است از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السالم 

به اين معنا كه امواجي هستند و اصواتي هستند كه حقیقتاً انسان توان درک آن را ندارد، و شايد برخي اصوات وجود 

داشته باشد كه حتّي فرشتگان از شنیدن آن عاجز و ناتوان باشند، برهان مطلب هم اين است كه قوه ی سمع مخلوقات 

و از آنجا كه لطافت در مقابل كثافت مطرح است، همانگونه كه كثافت قابل زياده و نقصان و افزايش و  محدود است

كاهش است، لطافت نیز قابل افزايش و كاهش است . هر شيء لطیفي الطف از او قابل تصور است و هر الطفي الطف 

ن نباشند اما اين مطلب در رابطه با خداوند از او قابل فرض است كه ممكن است بسیاری از مخلوقات قادر به شنیدن آ

 سبحان فرض ندارد و هر چقدر اصوات لطیف يا كثیف، كم يا زياد باشند، خداوند مي داند و به آن علم دارد .

همینگونه است اگر اصوات بلند باشند و فوق اصوات موجود در بین انسان ها و .. هستند خداوند آن ها را مي داند و 

 علم دارد .
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ر ادامه بايستي دانست اگر شنونده بخواهد صدايي را بشنود بايد فاصله ای متناسب با قدرت شنوايي خود با آن شيء د

داشته باشد و باالخره اين شنوايي هر چقدر قوی و توانمند باشد بُرد مشخصي از جهت فاصله دارد و از يك فاصله به 

با خداوند سبحان اينگونه نیست، برای خداوند دوری و نزديكي از اصوات را ندارد اما در رابطه بعد توان شنوايي آن 

 اشیاء و قُرب و بُعد به جهت درک اصوات معنا ندارد و او تمام اصوات را دور باشد يا نزديك، كم باشد يا زياد          

 مي داند و علي السويه به تمام آنها علم دارد.

نسبت به يك سری از رنگ ها كه مخفي هستند و از درک و ديدن  در ادامه مي فرمايد هر بصیری جز او كور است

اجسامي كه ظريف و لطیف هستند، اما برای خداوند متعال خفي و علن معنا ندارد .بسیاری از اجسام لطافت دارند مانند 

ديدن آن ها مالئكه، جنّ، جريان برق، امواج موجود در هوا و ... كه انسان و بسیاری از موجودات از درک آن ها و 

 كور هستند ولكن خداوند سبحان همه را مي داند و به همه احاطه علمي دارد .

 :   4فراز  

عَوَاقِبِ  [ بَاطِنٌ وَ كُلُّ بَاطِنٍ غَیْرَهُ غَیْرُ ظَاهِرٍ لَمْ يَخْلُقْ مَا خَلَقَهُ لِتَشْدِيدِ سُلْطَانٍ وَ لَا تَخَوُّفٍ مِنْ وَ كُلُّ ظَاهِرٍ غَیْرَهُ ]غَیْرُ بَاطِنٍ 

 زَمَانٍ وَ لَا اسْتِعَانَةٍ عَلَى نِدٍّ مُثَاوِرٍ وَ لَا شَرِيكٍ مُكَاثِرٍ وَ لَا ضِدٍّ مُنَافِرٍ

 ترجمه : 

وايى، و يا براى ترس از خلوقات را براى تقويت فرمانرم، و هر پنهانى جز او آشكار است. هر ظاهرى غیر از او پنهان

، و يا ستیزه جويى مخالفان نیافريده ا همتاى خود، و يا براى فخر و مباهات شريكانرى گرفتن در مبارزه ب، يا ياآينده

 .است

 شرح : 

و  نیست پنهاناست  آشكارنیست و از آن جهت كه  باطنهر ظاهری غیر خداوند سبحان از آن جهت كه ظاهر است 

ه پنهان است آشكار نیست، هر باطني غیر خداوند سبحان از آن جهت كه باطن است ظاهر نیست و از آن جهت ك

اشیاء پیراموني گاهي پیدا هستند وگاهي پنهان هستند چرا كه جسم هستند و جسم اگر مقابل شما قرار بگیرد پیداست 

و اگر مقابل شما نباشد پنهان است و پیدا و پنهان در مورد جسم معنا دارد امّا در مورد خداوند سبحان پیدا و پنهان معنا 

جسم نیست و اينگونه نیست كه او در جاهايي باشد و در جاهايي نباشد كه نتیجه آن باشد كه در  ندارد چرا كه او

جاهايي ظاهر و آشكار و در جاهايي باطن و پنهان باشد !! به عنوان مثال مالئكه االن برای رسول خدا صلي اهلل علیه و 

ئكه از يك جهت برای عده ای پنهان و برای افرادی اله پیدا و آشكار هستند و برای ما پنهان و باطن هستند و اين مال

آشكار و ظاهر مي باشند اما در رابطه با خداوند متعال نمي توان گفت كه او برای عده ای پیدا و برای عده ای پنهان 

در ادامه مطلب مورد توجه اين است كه  . و مبعض و متجزی نیست جسم نیست رد،ندا و زمان است چرا كه او مكان

 تمام اين فرازها حضرت مي خواهند به طرق مختلف به ما معرفت بدهند كه خداوند سنخ مخلوقات خود نیست .در 
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شیاء را همچون ااگر خداوند متعال چیزی را مي آفريند به جهت افزايش قدرت و تقويت فرمانروايي خود نیست و او 

قدام مي نمايد  افزايش و تقويت لشگريان خود اسلطاني كه از آينده حكومت خود مي ترسد و به جهت دورانديشي به 

 ست .انیافريده است و به جهت ترس از عواقب و حوادث روزگار اقدام به خلق و آفرينش موجودات ننموده 

ست چرا كه او كمك گیری و استعانت جويي بر همتايان خود نیافريده اهمچنین خداوند متعال مخلوقات را به جهت 

ه صمد و بي نیاز كذاتي است  و نه نیازمند به استعانت و ياری جويي از مخلوقات است بلكه اونه همتا و ندّی دارد 

گردنكش  پر نخوت و يا دشمنمخلوقات را به جهت به دست آوردن نیرو برای پیكار با يك شريك  و ايضاً است

 نیافريده است .

 :   4فراز  

الَ هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ لَمْ يَؤُدْهُ یُقَالَ هُوَ ]فِیهَا[ كَائِنٌ وَ لَمْ يَنْأَ عَنْهَا فَیُقَرُونَ لَمْ يَحْلُلْ فِي الْأَشْیَاءِ فَوَ لَكِنْ خَلَائِقُ مَرْبُوبُونَ وَ عِبَادٌ دَاخِ

 قَضَاءٌ مُتْقَنٌ وَ عِلْمٌ ةٌ فِیمَا قَضَى وَ قَدَّرَ بَلْ  وَ لَا وَلَجَتْ عَلَیْهِ شُبْهَخَلْقُ مَا ابْتَدَأَ وَ لَا تَدْبِیرُ مَا ذَرَأَ وَ لَا وَقَفَ بِهِ عَجْزٌ عَمَّا خَلَقَ

 .مُحْكَمٌ وَ أَمْرٌ مُبْرَمٌ الْمَأْمُولُ مَعَ النِّقَمِ الْمَرْهُوبُ مَعَ النِّعَم

 ترجمه : 

ه تا نگرفت یزى قرار، بندگانى فروتن و فرمانبردارند. خدا در چش اوهاى او هستند و در سايه پروربلكه همه، آفريده

و را در آغاز ات اها نیست تا بتوان گفت از آنها جداست. آفرينش موجود، و دور از پديدهبتوان گفت در آن جاست

رتش پايان گرفته  و نه ، نه به خاطر آنچه آفريده قدهاى آفريده شده باز نمانده است، و از تدبیر پديدهناتوان نساخته

ش بى تزلزل است. ، و كاربلكه فرمانش استوار، و علم او مستحكميد شد. در آنچه فرمان داد و مقدّر ساخت دچار ترد

 ها از او بیمناكند.خدايى كه به هنگام بال و سختى به او امیدوار و در نعمت

 شرح : 

ب هستند و ربّ مطلق  ما سوی اهلل ) غیر خداوند متعال (  از صدر تا ذيل و از كوچكترين تا بزرگترين آنها همه مربو

به اين معنا كه او  به يك معنا ابلیس هم عبد او است ) حتي د متعال است و همگي عبد و بنده ذلیل او هستند وخداون

ه قائل به ثنويت كهمچون كساني  يعني نیز نمي تواند در برابر اراده ی خدا مقاومتي داشته باشد و عرض اندام كند

 هستند ما قائل به ثنويت نیستیم  (

 8ي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًاإِنْ كُلُّ مَنْ فِ

 تمام كساني كه در آسمانها و زمین هستند، بنده اويند! 
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 9فَغَیرَ دِينِ اللَّهِ يبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَیهِ يرْجَعُونَ ا

وی طلبند؟! )آيین او همین اسالم است؛( و تمام كساني كه در آسمانها و زمین هستند، از رخدا مي آيا آنها غیر از آيین

 شوند.اختیار يا از روی اجبار، در برابر )فرمان( او تسلیمند، و همه به سوی او بازگردانده مي

، فت در آن جاستگتا بتوان   و در اشیاء حلول ننموده است نگرفته خدا در چیزى قراردر ادامه حضرت  مي فرمايد : 

ز اين توضیحاتي ، در ترسیم رابطه بین خالق و مخلوق پیش اها نیست تا بتوان گفت از آنها جداستو دور از پديده

دت بین خالق و مخلوق عرض كرديم امّا الزم است در اينجا دوباره نكاتي را بیان نمايیم و آن اينكه برخي قائل به وح

ر گفته اند كه ما اين از شئون حق متعال مي دانند و آنها را تجلیات ذات او مي دانند، برخي ديگو مخلوقات را هستند 

قائلیم كه خدا  وحدت را قبول نداريم بلكه خداوند يك موجود است و مخلوقات نیز موجوداتي ديگر هستند ) حقیقتا

نه كه نور در ور و شیشه است و همانگوو مخلوقات دو وجود هستند ( ولكن رابطه ی بین خدا و خلق شبیه رابطه ن

ین شیشه نیست ع) با ادعای اينكه فیزيك جديد اين را مي گويد ( حاضر است و در عین حال نور سراسر وجود شیشه 

اشیاء  تمام  داخل با اين حال نور درون شیشه و داخل آن است همینگونه خداوندو هر كدام وجودی مجزا از هم دارند 

و خالي نیست و در ین اشیاء باشد چرا كه بي نهايت است و وقتي او بي نهايت باشد جايي از وجود ابدون آنكه عاست 

د است همانجا نیز عین حال الزم نمي آيد كه او عین اشیاء باشد بلكه او داخل اشیاء است و هرجا كه شيء الف موجو

متر داشته باشد كلوازم سوء وحدت وجود را  ) اين نظريه شايدخدا موجود است بدون آنكه اين دو عین هم باشند !! 

اين نظريه را  یُقَالَ هُوَ ]فِیهَا[ كَائِنٌلَمْ يَحْلُلْ فِي الْأَشْیَاءِ فَو لكن خالي از اشكاالت نیست و اين بیان حضرت كه خداوند، 

 به طور كامل ردّ مي نمايد ( 

زم نمي آيد و لكن ما مي گويند از اين نظريه حلول الگاهي وقتي به قائلین به نظريه ) نور و شیشه ( اشكال مي كنید 

نتیجه چیزی  اده نكنیدمي گويیم دقیقا حلول الزم مي آيد حال چه شما از اين لفظ استفاده كنید و چه از اين لفظ استف

اشیاء مچنین بیرون لذا خداوند درون اشیاء نیست و در اشیاء حلول نكرده است و هجز اعتقاد به حلول نخواهد بود!! 

ندارد و اگر موجودی  اتفاق بیفتاد چرا كه او مكان و انفصال از خلق نیست تا از اشیاء دور شده باشد و بینونت ازلي

 ت!!مكان نداشته باشد و جسم نباشد نه درون اشیاء قرار مي گیرد و نه بیرون اشیاء قرار خواهد گرف

دهند از ايشان نیرو ر حالیكه موجودات هر كاری كه انجام ب، دنساخته ات او را در آغاز خسته و ناتوانآفرينش موجود

ود و خستگي در او و انرژی مصرف مي شود و خسته مي شوند اما خداوند متعال اجزاء ندارد كه از او انرژی به هدر ر

 ايجاد شود . 

                                                           
 83آل عمران :  9



31 

ر ايشان فرض لت دو اين مخلوقات هستند كه غف هاى آفريده شده باز نمانده استاز تدبیر پديده خداوند سبحان و

ستگي در ذات خا غفلت و امّدارد و ممكن است از تدبیر امور غفلت كنند و مديريت امور از كف ايشان بیرون رود 

 خداوند متعال ممكن نیست و مُحال است .

حادث عجز و ناتواني  و خداوند متعال هیچ گاه وقوف بر او پیدا نمي شود در اينكه وقتي چیزی را خلق مي نمايد بر او

لم او محكم و امور او عبلكه قضاء او متقن و و بر او شبهه ای وارد نمي شود در حالي كه عالم را تقدير مي نمايد شود 

 مبرم و قطعي است .

ت دارد انسان و خداوند سبحان با اين عظمت و كبرياء نسبت به دشمنان حق نقمت دارد و لكن در حالي كه او نقم

 .ها از او بیمناكندو در نعمت ندكه به هنگام بال و سختى به او امیدوار و خداوندی استنسبت به او رجاء دارد و ا

جب و خودپسندی نسبت به خداوند متعال و دوری از عُبه اين روايات نوراني دررابطه با لزوم تنظیم خوف و رجاء 

 دقت فرمائید : 

 عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ أَوْ أَبِیهِ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ -1

وَ كَانَ أَعْجَبَ مَا كَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم  قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا كَانَ فِي وَصِیَّةِ لُقَْمانَ قَالَ كَانَ فِیهَا الْأَعَاجِیبُ 

رَجَاءً لَوْ جِئْتَهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَیْنِ  اللَّهَ  ا أَنْ قَالَ لِابْنِهِ خَفِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خِیفَةً لَوْ جِئْتَهُ بِبِرِّ الثَّقَلَیْنِ لَعَذَّبَكَ وَ ارْجُ فِیهَ

لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا ]وَ[ فِي قَلْبِهِ نُورَانِ نُورُ خِیفَةٍ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّهُ  لیه السالملَرَحِمَكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

 10وَ نُورُ رَجَاءٍ لَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا وَ لَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا.
 

ر آن دود؟ فرمود حارث يا پدرش مغیره بامام صادق علیه السّالم عرض كرد: وصیت لقمان بپسرش چه ب

رس كه تر از همه اين بود كه بپسرش گفت: از خداى عز و جل چنان بتوصیت مطالب شگفتى بود و شگفت

انس را بیاورى  اگر نیكى جن و انس را بیاورى ترا عذاب كند، و بخدا چنان امیدوار باش كه اگر گناه جن و

ز آنكه در دلش جفرمود: هیچ بنده مؤمنى نیست، بتو ترحم كند.سپس امام صادق علیه السّالم فرمود: پدرم می

، از اين بیش دو نور است: نور خوف و نور رجاء كه اگر اين وزن شود از آن بیش نباشد و اگر آن وزن شود

 نباشد.

 

بِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَ -2

بُرْنُسَ وَ قَامَ إِلَى بَیْنَمَا مُوسَى ع جَالِساً إِذْ أَقْبَلَ إِبْلِیسُ وَ عَلَیْهِ بُرْنُسٌ ذُو أَلْوَانٍ فَلَمَّا دَنَا مِنْ مُوسَى ع خَلَعَ الْ اللَّهِ ص

قَالَ إِنِّي إِنَّمَا جِئْتُ لِأُسَلِّمَ   نْتَ فَقَالَ أَنَا إِبْلِیسُ قَالَ أَنْتَ فَلَا قَرَّبَ اللَّهُ دَارَکَمُوسَى فَسَلَّمَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى مَنْ أَ

سَى فَقَالَ مُو  مَعَلَیْكَ لِمَكَانِكَ مِنَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى ع فَمَا هَذَا الْبُرْنُسُ قَالَ بِهِ أَخْتَطِفُ قُلُوبَ بَنِي آدَ
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قَالَ إِذَا أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ وَ اسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ وَ صَغُرَ فِي عَیْنِهِ  فَأَخْبِرْنِي بِالذَّنْبِ الَّذِی إِذَا أَذْنَبَهُ ابْنُ آدَمَ اسْتَحْوَذْتَ عَلَیْهِ 

وَ أَنْذِرِ الصِّدِّيقِینَ قَالَ كَیْفَ أُبَشِّرُ الْمُذْنِبِینَ وَ أُنْذِرُ  ذْنِبِینَلِدَاوُدَ ع يَا دَاوُدُ بَشِّرِ الْمُ -ذَنْبُهُ وَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

هِمْ فَإِنَّهُ أَنِّي أَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَ أَعْفُو عَنِ الذَّنْبِ وَ أَنْذِرِ الصِّدِّيقِینَ أَلَّا يُعْجَبُوا بِأَعْمَالِ الصِّدِّيقِینَ قَالَ يَا دَاوُدُ بَشِّرِ الْمُذْنِبِینَ

 11لَیْسَ عَبْدٌ أَنْصِبُهُ لِلْحِسَابِ إِلَّا هَلَكَ.
 

یطان سوى او آمد و رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود: زمانى موسى علیه السّالم نشسته بود كه ناگاه ش

وسى دمت مكاله دراز رنگارنگى بسر داشت، چون نزديك موسى علیه السّالم رسید، كالهش را برداشت و خ

 موسى گفت: تو كیستى؟ گفت من شیطانم. بايستاد و باو سالم كرد.

ام بتو سالم كنم بخاطر منزلتى كه مدهآشیطان گفت: من  -ات كندخدا آواره -موسى گفت: شیطان توئى؟!

 نزد خدا دارى.

)گويا رنگهاى  بايمموسى علیه الساّلم باو فرمود: اين كاله چیست؟ گفت: بوسیله اين كاله دل آدمیزاد را میر

 مختلف كاله نمودار شهوات و زينتهاى دنیا و عقايد فاسد و اديان باطل بوده است(.

گامى هنموسى گفت: بمن خبر ده از گناهى كه چون آدمیزاد مرتكب شود بر او مسلط شوى؟ شیطان گفت:

 كه او را از خود خوش آيد و عملش را زياد شمارد و گناهش در نظرش كوچك شود.

يقان )راستگويان و : خداى عز و جل بداود علیه السّالم فرمود: اى داود! گنهكاران را مژده بده و صدو فرمود

نم! فرمود: اى درست كرداران( را بترسان، داود عرضكرد: چگونه گنهكاران را مژده دهم و صديقان را بترسا

رسان كه باعمال و صديقان را بت داود! گنهكاران را مژده بده كه من توبه را میپذيرم و از گناه درمیگذرم

 اى حسابش كشم جز آنكه هالک باشد.ئى نیست كه بپخويش خودبین نشوند، زيرا بنده

 ------------ن جلسه ششم  پايا ------------------------------------------------------

 : جلسه هفتم

 لجاللو فیها صفات ثمان من صفات ا لیه السالمو من خطبة له ع  85 

 قال موالنا امیرالمومنین علیه السالم

 لَهُ عَلَى صِفَةٍ وَ لَا تُعْقَدُ ءَ قَبْلَهُ وَ الْآخِرُ لَا غَايَةَ لَهُ لَا تَقَعُ الْأَوْهَامُوَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْأَوَّلُ لَا شَيْ

 ا تُحِیطُ بِهِ الْأَبْصَارُ وَ الْقُلُوبُ یْفِیَّةٍ وَ لَا تَنَالُهُ التَّجْزِئَةُ وَ التَّبْعِیضُ وَ لَالْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَ
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 ترجمه : 

شريك. اولى است كه چیزى پیش از او نبوده، و آخرى اى است بىدهم معبودى جز اللّه نیست، يگانهشهادت مى

يك از صفاتش نرسند، دلها او را به كیفیتى تعیین و تحديد ننمايند،  ها به هیچاست كه او را انتهايى نیست. انديشه

 ها و دلها به او احاطه پیدا نكنند.تجزيه و تبعیض در حريمش راه ندارد، و ديده

 :  1فراز 

 آخِرُ لَا غَايَةَ لَهُ ءَ قَبْلَهُ وَ الْوَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْأَوَّلُ لَا شَيْ 

 ترجمه : 

شريك. اولى است كه چیزى پیش از او نبوده، و آخرى است اى است بىدهم معبودى جز اللّه نیست، يگانهشهادت مى

 .كه او را انتهايى نیست

 شرح : 

ز شرک و بت الهي توحید است و وظیفه تمام انبیاء اين بوده است كه مردم را ا ) شرايع ( اساس دين و اساس اديان

. در اين فراز مي فرمايد خداوند واحد است و اين واحديت چه در و به ثوب توحید راهنمايي نمايند پرستي جدا سازند

صفات و چه در ذات است و چه در ربوبیت و چه در خالقیت برای او است و او در هیچ كدام از اين اوصاف شريكي 

 ندارد .

اين به معنای آن است كه او قبل ندارد و چیزی قبل خداوند نیست و در ما سوی  بعد مي فرمايد االول ال شيء قبله و

اهلل ما اول حقیقي نداريم و در ايشان تمام اولها نسبي هستند، مثالً االن بنده در بین برادران و خواهران خود اول فرزند 

بعد از من هم ديگراني خواهند بود و  هستم و اين اولیت من نسبي است و قبل از من هم ديگراني هستند و بوده اند و

هستند و مي باشند پس در ما سوی اهلل اول حقیقي نداريم و هر چه اول در آنها است قیاسي و نسبي است و هر موجودی 

برای او قبل فرض مي شود چون زمان دارد و برای او قبل قابل ترسیم است و همچنین برای او بعد قابل ترسیم است 

قبل و بعد پذير است اما تنها ذاتي كه نه قبل دارد و نه بعد دارد خداوند سبحان است چرا كه او متزمن لذا هر موجودی 

 نیست ) زمان ندارد ( .

بعد مي فرمايد االخر ال غاية له، در توضیح اين فراز بايستي دانست ما سوی اهلل ) غیر خداوند متعال ( هیچ گاه آخر 

و كمال الحق در ايشان پیدا شود، مثالً در هر جايي برسند مي توان به آنها اضافه كرد حقیقي نیستند به اين دلیل كه به 

حال حاضر آن فرد دانشمند يك مقدار مشخصي عالم است و اين علم مي تواند بیشتر شود و در آينده افزايش پیدا 

د باز به آن اضافه مي گردد و كند لذا اخر حقیقي در عالم نداريم و حتي بهشت خداوند متعال نیز به هر جا كه برس

 ن مي افزايد لكن خداوند سبحان خود اضافه و كم پذير نیست .خداوند بر عُمر و جمال و كماالت آ
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 12يسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ 

 أن و كاری است!روز در ش كنند، و او هرتمام كساني كه در آسمانها و زمین هستند از او تقاضا مي

ان اينگونه معنا كرده نیز اول و اخر بودن را در خداوند سبح  ) از فالسفه و عرفای مصطلح(متاسفانه برخي از مفسرين 

 او اول و اخر است به اين معنا است كه او كلّ شيء است !! كه اين معنا باطل است .اند كه 

 :   2فراز 

 حِیطُ بِهِ الْأَبْصَارُ وَ الْقُلُوبُ یَّةٍ وَ لَا تَنَالُهُ التَّجْزِئَةُ وَ التَّبْعِیضُ وَ لَا تُ عَلَى صِفَةٍ وَ لَا تُعْقَدُ الْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَیْفِلَا تَقَعُ الْأَوْهَامُ لَهُ 

 ترجمه : 

تبعیض در حريمش راه  و تجزيه، ها به هیچ يك از صفاتش نرسند، دلها او را به كیفیتى تعیین و تحديد ننمايندانديشه

 ها و دلها به او احاطه پیدا نكنند.ندارد، و ديده

 شرح : 

اند شكار نمايد و به چنین ذات منزه از زمان و مكان و ابتدا و انتها، وهم انسان وصف او را آنگونه كه اوست نمي تو

مايد لكن نمي تواند بودن او مي ن آن اشراف پیدا كند، گرچه ذهن انسان اقرار بر غیر زماني بودن او و غیر مكانمند

 بگويد و بفهمد حقیقت او چگونه است !!

ست از اينكه  اروايت بسیار مهمي در توحید صدوق ) ره ( موجود است كه داللت بر آن دارد كه نهي صريح فرموده 

ند سبحان هم تصور مبادا كسي به اين وادی بیفتد كه معتقد باشد كه خداوند سبحان مطلقاً قابل تصور نیست !! خداو

  مي شود و هم تصور نمي شود و اين تناقض نیست !!

 فرمايید : هم السالم در باب توحید است دقت به اين روايت كه از غرر روايات اهل بیت علی

يق كار به آنجا در مباحثه ای بین هشام بن حكم ) كه از اصحاب مخصوص امام صادق علیه السالم است ( و فردی زند

گفت و گو بین  ه هشام بن حكم او را برای بحث با امام ششم سالم اهلل علیه همراه خود مي آورد و اينمي كشد ك

 ايشان شكل مي گیرد : 

انَ التَّوْحِیدُ عَنَّا مَا تَقُولُ لَكَقَالَ السَّائِلُ فَإِنَّا لَمْ نَجِدْ مَوْهُوماً إِلَّا مَخْلُوقاً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَ…

وَ لَكِنَّا نَقُولُ كُلُّ مَوْهُومٍ بِالْحَوَاسِّ مُدْرَکٌ فَمَا تَجِدُهُ الْحَوَاسُّ وَ تُمَثِّلُهُ فَهُوَ  -مُرْتَفِعاً لِأَنَّا لَمْ نُكَلَّفْ أَنْ نَعْتَقِدَ غَیْرَ مَوْهُومٍ
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إِحْدَاهُمَا النَّفْيُ إِذْ كَانَ النَّفْيُ هُوَ الْإِبْطَالَ وَ الْعَدَمَ  شْیَاءِ خَارِجٍ مِنَ الْجِهَتَیْنِ الْمَذْمُومَتَیْنِوَ لَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ صَانِعِ الْأَ  مَخْلُوقٌ

 13 ... فوَ الْجِهَةُ الثَّانِیَةُ التَّشْبِیهُ إِذْ كَانَ التَّشْبِیهُ مِنْ صِفَةِ الْمَخْلُوقِ الظَّاهِرِ التَّرْكِیبِ وَ التَّأْلِی

 ترجمه : 

)علیه السالم(  سائل عرض كرد كه پس بدرستى كه ما موهومى را نیافتیم مگر آنكه آن را مخلوق يافتیم حضرت صادق

يرا كه ما مكلف نیستیم فرمود كه اگر اين امر چنان باشد كه تو میگويى هر آينه توحید خدا از ما برداشته خواهد بود ز

سطه حواس بآنها نیم و لیكن میگوئیم كه هر موهومى كه در وهم و خیال در آيد بواباينكه غیر موهوم را اعتقاد ك

مصور گرداند  شود پس آنچه حواس آن را تحديد و تعیین كند و بحقیقتش احاطه نمايد و آن را ممثل ودريافته مى

مثل گرداند مبیابد و شود كه معنى اين باشد كه آنچه حواس آن را بصورت و كالبدى كه دارد آن مخلوق است و مى

صور گردانیم مآن را چه در بعضى از نسخ توحید چنین است كه پس آنچه ما آن را بحواس بیابیم و آن را ممثل و 

فى است زيرا نمخلوق است و چاره نیست از اثبات صانع چیزها كه بیرون است از اين دو جهت مذموم يكى از آنها 

ر چه معدوم هعین ابطال و موجب باطل ساختن و نیستى حقیقت باشد چه  كه نفى آن در وهم يا رفتنش از آن همان

شبیه باشد يا عدم و نیستى آن را عارض شود ممكن است نه واجب و جهت دوم كه حصول صورت باشد متضمن ت

كیب و است و آن بر خدا روا نیست زيرا كه تشبیه كه مماثلت است در هیئات و صفت صفت مخلوق است كه تر

 ..ويدا و ظاهر است تالیفش ه

 توضیح روایت : 

به اين جهت كه ما  امام علیه السالم به سائل مي فرمايند اگر اين كه تو مي گويي باشد توحید از ما مرتفع مي شود

ق بال تصور امكان مكلف نیستیم جز آنكه اعتقاد پیدا كنیم به جز آنچه كه تصور كرده ايم، يعني آنكه بدانید تصدي

لسالم راه تصديق را تصور اامام علیه  نها چیزی كه مي توانیم به آن معتقد باشیم بايد آن را تصور نمايیم .پذير نیست و ت

تصور خداوند متعال   مي دانند اما آيا اين تصور همان تصور اشیاء مقداری و متجزی در ذهن است ؟ خیر منظور امام از

، تصور خداوند سبحان   شیئي است بر خالف اشیاء تصور اين است كه شخص موحد در ذهن خودتصور مي كند كه

د از اين تصور اين است كه او ) خداوند متعال ( ذاتي است كه زمان و مكان و جزء وكل و قبل و بعد ندارد و بع

 تصديق به وجود او نمودن مورد نظر امام علیه السالم است .

 مكن است ؟ خیر آيا شهود ذات او مور وجود دارد ؟ راه ديگری به جز تصبرای تصديق به وجود خداوند متعال آيا  

كه آن تصوری كه از طريق حواس برای ما حاصل مي شود آن تصور نسبت به  ايدتوضیح مي فرمبرای سائل بعد امام 

آنچه حواس آن را مي يابد و بعد  و خداوند سبحان باطل است ) مانند تصور ماه و ستاره و خورشید و زمین و درخت (
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د در ادامه مي فرمايهر چه تصور كنید مخلوق است و  عقیده داشته باشید تصور مي كند مخلوق است نه آنكهآن را 

و اين اثبات مورد نظر امام همان اثبات بال تشبیه است كه در آن خروج از حدّين ) حد  چاره ای جز اثبات خدا نیست

 تعطیل و تشبیه ( لحاظ شده باشد .

ي كه میخواهد او را تصديق كند و به او عقیده پیدا كند كیفیت او را در نمي يابد و چگونگي در ادامه مي فرمايد : قلب

 و چیستي او را آنگونه كه هست درک نمي كند اال همین مقدار كه او ذاتي است كه شبیه ما نیست .

ض در ذات خداوند متعال راه ندارد و اوتقسیم پذير يعني تجزيه و تبعی وَ لَا تَنَالُهُ التَّجْزِئَةُ وَ التَّبْعِیضُ و بعد مي فرمايد : 

يعني آن خداوندی كه اينگونه است  وَ لَا تُحِیُط بِهِ الْأَبْصَارُ وَ الْقُلُوبُنیست و متجزی نمي باشد و در آخر مي فرمايد :  

كند چرا كه او جسم و اجزاء و ابعاض ندارد مستقیماً تحت ديد نمي آيد و بصیرت درون نمي تواند بر او اشراف پیدا 

 و صورت نیست و احاطه بر او مُحال است .

 و تشتمل على قدم الخالق و عظم مخلوقاته، و يختمها بالوعظ لیه السالمو من خطبة له ع 90

 قال موالنا امیرالمومنین علیه السالم

يَّةٍ الَّذِی لَمْ يَزَلْ قَائِماً دَائِماً إِذْ لَا سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَ لَا حُجُبٌ ذَاتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَیْرِ رُؤْيَةٍ وَ الْخَالِقِ مِنْ غَیْرِ رَوِ

دٍ ذَلِكَ هَادٍ وَ لَا خَلْقٌ ذُو اعْتِمَاإِرْتَاجٍ وَ لَا لَیْلٌ دَاجٍ وَ لَا بَحْرٌ سَاجٍ وَ لَا جَبَلٌ ذُو فِجَاجٍ وَ لَا فَجٌّ ُذو اعْوِجَاجٍ وَ لَا أَرْضٌ ذَاتُ مِ

یَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِیدٍ قَسَمَ مُبْتَدِعُ الْخَلْقِ وَ وَارِثُهُ وَ إِلَهُ الْخَلْقِ وَ رَازِقُهُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ دَائِبَانِ فِي مَرْضَاتِهِ يُبْلِ

أَنْفُسِهِمْ وَ خَائِنَةَ أَعْیُنِهِمْ وَ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ مِنَ الضَّمِیرِ وَ مُسْتَقَرَّهُمْ وَ أَرْزَاقَهُمْ وَ أَحْصَى آثَارَهُمْ وَ أَعْمَالَهُمْ وَ عَدَدَ 

 رَحْمَتِهِ وَ اتَّسَعَتْ عَلَى أَعْدَائِهِ فِي سَعَةِ مُسْتَوْدَعَهُمْ مِنَ الْأَرْحَامِ وَ الظُّهُورِ إِلَى أَنْ تَتَنَاهَى بِهِمُ الْغَايَاتُ هُوَ الَّذِی اشْتَدَّتْ نِقْمَتُهُ 

 غَالِبُ مَنْ عَادَاهُ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَیْهِ كَفَاهُ وَ رَحْمَتُهُ لِأَوْلِیَائِهِ فِي شِدَّةِ نِقْمَتِهِ قَاهِرُ مَنْ عَازَّهُ وَ مُدَمِّرُ مَنْ شَاقَّهُ وَ مُذِلُّ مَنْ نَاوَاهُ وَ

 ضَاهُ وَ مَنْ شَكَرَهُ جَزَاهُ عِبَادَ اللَّهِ زِنُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا وَ حَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْمَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ وَ مَنْ أَقْرَضَهُ قَ 

لَى نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا نْ عَتُحَاسَبُوا وَ تَنَفَّسُوا قَبْلَ ضِیقِ الْخِنَاقِ وَ انْقَادُوا قَبْلَ عُنْفِ السِّیَاقِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُعَ

 وَاعِظٌ وَ زَاجِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَیْرِهَا لَا زَاجِرٌ وَ لَا وَاعِظ

 ترجمه : 

حمد خداى را كه منهاى ديده شدن شناخته شده، و جهان را بدون انديشه و فكر آفريده. خدايى كه همیشه قائم به 

كه نه آسمانى داراى برج، نه حجابهايى داراى درهاى بزرگ، نه شب تاريك، نه  ذات و دائم بوده و هست آن گاه

ها، نه راه پیچیده و كج، نه زمین گسترده، و نه خلقى داراى قدرت وجود داشت. درياى آرام، نه كوههاى داراى تنگه

ر مسیر رضايش در حركتند، اوست به وجود آورنده مخلوقات و وارث آنان، و معبود خلق و رازق ايشان. آفتاب و ماه د

نمايند. روزيهاى موجودات را تقسیم، و آثار و اعمالشان و عدد كنند، و هر دورى را نزديك مىاى را كهنه مىهر تازه
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در  كنند داناست، و به قرارگاهشانهاشان را حساب نموده، و به خیانت چشمها آگاه، و به آنچه در سینه پنهان مىنفس

ان در اصالب تا به نهايت سیر خود برسند بصیر است. اوست خدايى كه عذابش در عین وسعت ارحام، و گذرگاهش

رحمت بر دشمنانش شديد است، و رحمتش در عین سختى عذابش بر عاشقانش گسترده است. به هر كه بخواهد بر 

درگیرى نمايد، و  او غلبه كند مسلّط است، و در هم كوبنده مخالف خود است، و خوار كننده كسى است كه با او

نیازش سازد، و هر كه از او بخواهد عطايش نمايد، و هر غالب بر هر كه با او دشمنى ورزد. آن كه به او اعتماد كند بى

كه به او قرض دهد ادا كند، و به هر كه سپاسگزارش باشد پاداش بخشد. بندگان خدا، پیش از آنكه به میزان حق 

بل از اينكه به حسابتان برسند خود را محاسبه كنید، و نفس بزنید پیش از آنكه راه سنجیده شويد خود را بسنجید، و ق

نفس بسته شود، و مطیع خدا گرديد قبل از آنكه شما را به اجبار به سوى آخرت برانند. و بدانید آن كه با واعظ و منع 

 .ودش براى او نخواهد بوداى از غیر خاند واعظ و منع كنندهاى از باطن خويش او را يارى ندادهكننده

 :  1فراز 

 ةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَیْرِ رُؤْيَةٍ وَ الْخَالِقِ مِنْ غَیْرِ رَوِيَّ 

 ترجمه : 

 .است حمد خداى را كه منهاى ديده شدن شناخته شده، و جهان را بدون انديشه و فكر آفريده

 شرح : 

معرفت  قابل شناخت است و مي توان او را شناخت و مي شود به اوستايش خدايي را سزاست كه معروف است و 

بِالْحَوَاسِّ  لَا يُدْرَکُ-يُمَسُّ وَ لَا يُجَسُّ وَ لَا لَا يُحَسُ حاصل كرد اما بدون رويت و شهود و بدون حس و بدون وجدان ) 

 ( الْخَمْس

 :  به اين روايت از وجود مبارک امام رضا سالم اهلل علیه دقت فرمايید

 14بِغَیْرِ رُؤْيَةٍ وَ وُصِفَ بِغَیْرِ صُورَةٍ وَ نُعِتَ بِغَیْرِ جِسْمٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَبِیرُ الْمُتَعَالِ. ... عُرِفَ

ى جز خداى گذارى شده، نیست شايسته پرستشجسمى نشانهتصوير ستوده گرديده و بىناديده شناخته شده و بى

 بزرگ و برتر

صف به وو بدون بدون صورت  اما  عال به صفات مخلوقین وصف نمي گردد و لكن او وصف مي شودخداوند مت

 جسمانیت .
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، در اينجا الزم است تذكری بدهیم به يك خطری كه پیشرو است وَ الْخَالِقِ مِنْ غَیْرِ رَوِيَّةٍدر ادامه حضرت مي فرمايد : 

داوند متعال هیچ چیز نمي توان گفت و الزمه اين حرف كفر و آن خطر تعطیل است كه گوينده ای بگويد راجع به خ

و انكار خداوند سبحان است و اما در ادامه عده ای نافهم در اين روزگار پیدا شده اند كه مي گويند حال كه در رابطه 

وند متعال با خداوند متعال هیچ چیز نمي توان گفت بايسته است كه رو به قدّيسین نمايیم ) چون ما هیچ چیز از خدا

نمي فهمیم و او قابل شناخت و دسترسي و شناخت نیست ( پس رو به اين قدّيسین مي نمايیم كه مظاهر او هستند ) مثالً 

حقیقت محمديه و اهل بیت علیهم السالم ( !! مستحضريد خطر اين گروه ساده نیست و اين تفكّر ريشه ی دين و توحید 

گروه خواهیم گفت خداوند هم شناخته مي شود ) المعروف من غیر روية و را نشانه گرفته است، در پاسخ به اين 

كه خداوند متعال معروف واقع نمي شود و در رابطه با انحرافي  عقیدهاين  و هم عبادت مي شود ووصف بغیر صورة ( 

 او هیچ چیز نمي توان گفت حاصل عدم تتبع و تفقه در روايات اهل بیت علیهم السالم است .

او خالق است و لكن خلقت او با رويت و انديشه و صغری و ، وَ الْخَالِقِ مِنْ غَیْرِ رَوِيَّةٍه حضرت مي فرمايند : در ادام

 كبری چیدن و تصور و تصديق و بررسي نیست و اينها در ذات خداوند سبحان راه ندارد .

 ------------م  پايان جلسه هفت ------------------------------------------------------

 : جلسه هشتم

 و تشتمل على قدم الخالق و عظم مخلوقاته، و يختمها بالوعظ لیه السالمو من خطبة له ع 90

 قال موالنا امیرالمومنین علیه السالم

ائِماً دَائِماً إِذْ لَا سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَ لَا حُجُبٌ ذَاتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَیْرِ رُؤْيَةٍ وَ الْخَالِقِ مِنْ غَیْرِ رَوِيَّةٍ الَّذِی لَمْ يَزَلْ قَ

هَادٍ وَ لَا خَلْقٌ ذُو اعْتِمَادٍ ذَلِكَ إِرْتَاجٍ وَ لَا لَیْلٌ دَاجٍ وَ لَا بَحْرٌ سَاجٍ وَ لَا جَبَلٌ ذُو فِجَاجٍ وَ لَا فَجٌّ ُذو اعْوِجَاجٍ وَ لَا أَرْضٌ ذَاتُ مِ

دٍ وَ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِیدٍ قَسَمَ قِ وَ وَارِثُهُ وَ إِلَهُ الْخَلْقِ وَ رَازِقُهُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ دَائِبَانِ فِي مَرْضَاتِهِ يُبْلِیَانِ كُلَّ جَدِيمُبْتَدِعُ الْخَلْ

عْیُنِهِمْ وَ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ مِنَ الضَّمِیرِ وَ مُسْتَقَرَّهُمْ وَ أَرْزَاقَهُمْ وَ أَحْصَى آثَارَهُمْ وَ أَعْمَالَهُمْ وَ عَدَدَ أَنْفُسِهِمْ وَ خَائِنَةَ أَ

عَلَى أَعْدَائِهِ فِي سَعَةِ رَحْمَتِهِ وَ اتَّسَعَتْ مُسْتَوْدَعَهُمْ مِنَ الْأَرْحَامِ وَ الظُّهُورِ إِلَى أَنْ تَتَنَاهَى بِهِمُ الْغَايَاتُ هُوَ الَّذِی اشْتَدَّتْ نِقْمَتُهُ 

غَالِبُ مَنْ عَادَاهُ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَیْهِ كَفَاهُ وَ  حْمَتُهُ لِأَوْلِیَائِهِ فِي شِدَّةِ نِقْمَتِهِ قَاهِرُ مَنْ عَازَّهُ وَ مُدَمِّرُ مَنْ شَاقَّهُ وَ مُذِلُّ مَنْ نَاوَاهُ وَرَ

هُ عِبَادَ اللَّهِ زِنُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا وَ حَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ مَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ وَ مَنْ أَقْرَضَهُ قَضَاهُ وَ مَنْ شَكَرَهُ جَزَا

 وَ انْقَادُوا قَبْلَ عُنْفِ السِّیَاقِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُعَنْ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا تُحَاسَبُوا وَ تَنَفَّسُوا قَبْلَ ضِیقِ الْخِنَاقِ

 وَاعِظٌ وَ زَاجِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَیْرِهَا لَا زَاجِرٌ وَ لَا وَاعِظ
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 :  2فراز 

سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَ لَا حُجُبٌ ذَاتُ إِرْتَاجٍ وَ لَا لَیْلٌ دَاجٍ وَ لَا َبْحرٌ سَاجٍ وَ لَا جَبَلٌ ذُو ِفجَاجٍ وَ  الَّذِی لَمْ يَزَلْ قَائِماً دَائِماً إِذْ لَا

 لَا فَجٌّ ذُو اعْوِجَاجٍ وَ لَا أَرْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ وَ لَا خَلْقٌ ذُو اعْتِمَادٍ

 ترجمه : 

هست آن گاه كه نه آسمانى داراى برج، نه حجابهايى داراى درهاى خدايى كه همیشه قائم به ذات و دائم بوده و 

ها، نه راه پیچیده و كج، نه زمین گسترده، و نه خلقى بزرگ، نه شب تاريك، نه درياى آرام، نه كوههاى داراى تنگه

 .داراى قدرت وجود داشت

 شرح : 

یستند و حادث مي باشند ) نبوده اند و به وجود آمده همانطور كه مي دانیم، غیر خداوند متعال ) ما سوی اهلل (  لم يزل ن

اند ( اما تنها ذاتي كه لم يزل بوده است  و ازلي است و لم يزل قائم به ذات بوده است ذات خداوند سبحان است كه 

م است نیاز به غیر ندارد و منظور از اينكه او دائم است يعني آنكه او زوال پذير نیست، اما وقتي مي گويیم بهشت دائ

يعني وجود بهشت از جهت زماني كش پیدا مي كند و خداوند وجود بهشت را ابقاء مي نمايد. پس خداوند متعال نه 

مسبوق به عدم است و نه ملحوق به عدم است .بر خالف آن ما سوی اهلل نبودند و به وجود آمدند در حالیكه خداوند 

 متعال بود و هیچ چیز نبود .

سمان با اين عظمت معدوم محض بود، خدا بود و چیزی كه حجاب و مانع قرار مي گیرد و سبب خداوند متعال بود و آ

ديده نشدن مي شود نبود و منظور از حجب ذات ارتاج را با مقدمه ای توضیح مي دهیم، مستحضريد برخي از مكاتب 

چیز را در قالب تمثیل و راز بیان فكری مكاتبي هستند رازگرا به اين معنا كه وقتي به سراغ اين مكاتب مي رويد همه 

 مي كنند و دين ايشان رازگونه است و افكارشان باطني است مانند صوفیه، اسماعیلیه و ...

راززدا هستند به اين معنا كه مثالً وقتي سراغ يك وهابي مي رويد مي گويید اسالم چیست ؟ برخي مكاتب و فرقه ها 

 عاد و اين هم فقه آن است و يك پكیج روشن به شما تحويل مي دهد !!مي گويد اين توحید است اين نبوت و اين م

برخي مكاتب هستند كه بین بین هستند و به نظر ما مكتب اهل بیت علیهم السالم اينگونه است و از يك سو برخي 

مطالب آن واضح و روشن است و از يك سو يك سری مطالب واضح و روشن نیست و وقتي به قرآن كريم نگاه مي 

كنید میبینید كه يك سری از اين آيات به نحوی است كه بشر عادی توان فهم آن را ندارد و كانّ خداوند متعال مي 

خواهد تذكر بدهد كه ای بشر تو همه چیز را نمي داني !! حال  ترجمه ی حُجُب ذات ارتاج، يعني معاني و حقايقي 

مدرن امروز تصور مي كند كه همه چیز را از عالم فهمیده كه از ما محجوب هستند و قفل شده اند. متاسفانه انسان 

است و علوم را در مشت خود گرفته است در حالیكه دانشمندان بسیاری اعتراف كرده اند كه ما از علوم هیچ چیز نمي 
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اوند دانیم و آنچه به آن دست پیدا كرده ايم نسبت به آنچه به آن نرسیده ايم بسیار كمتر است. حضرت مي فرمايد خد

 بود وقتي اين حجاب های قفل شده نبودند.

خدا بود و شب مظلم و تاريكي نبود، خدا بود و دريای آرامي نبود، خدا بود و كوه های با دره های عمیق و راه های 

 د نبود .نپیچیده و كج نبودند،  و خدا بود و زمین گسترده و خلقي كه دارای قدرت باش

 :  3فراز 

 جَدِيدٍ وَ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِیدٍ  لْخَلْقِ وَ وَارِثُهُ وَ إِلَهُ الْخَلْقِ وَ رَازِقُهُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ دَائِبَانِ فِي مَرْضَاتِهِ يُبْلِیَانِ كُلَّذَلِكَ مُبْتَدِعُ ا

ةَ أَعْیُنِهِمْ وَ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ مِنَ الضَّمِیرِ وَ مُسْتَقَرَّهُمْ قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ وَ أَحْصَى آثَارَهُمْ وَ أَعْمَالَهُمْ وَ عَدَدَ أَنْفُسِهِمْ وَ خَائِنَ

 وَ مُسْتَوْدَعَهُمْ مِنَ الْأَرْحَامِ وَ الظُّهُورِ إِلَى أَنْ تَتَنَاهَى بِهِمُ الْغَايَاتُ

 ترجمه : 

ر مسیر رضايش در حركتند، هر به وجود آورنده مخلوقات و وارث آنان، و معبود خلق و رازق ايشان. آفتاب و ماه د

روزيهاى موجودات را تقسیم، و آثار و اعمالشان و عدد  .نمايندكنند، و هر دورى را نزديك مىاى را كهنه مىتازه

در  كنند داناست، و به قرارگاهشانهاشان را حساب نموده، و به خیانت چشمها آگاه، و به آنچه در سینه پنهان مىنفس

 ان در اصالب تا به نهايت سیر خود برسند بصیر استارحام، و گذرگاهش

 شرح : 

خداوند مبتدع االشیاء و مبتدع مخلوقات است، اگر اين مخلوقات و ما سوی اهلل ازلي بودند خداوند چگونه مبتدع آنها 

معلوم بود ؟! خداوند وارث اشیاء است وقتي عالم همه مِلك و مُلك خداوند است در نهايت در قیامت برای همگان 

 مي شود كه مالك اوست و وارث اوست .

 خداوند اله خلق و رازق كل خلق است، از آسماني و زمیني خالق و رازق ايشان خداوند است .

و اينكه در مسیر  در مسیر رضايتش در حركتند، خورشید و ماه دائبان هستند يعني دائما در حركتندخورشید  و ماه 

. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَكه اينها مسخّر خداوند متعال هستند رضای او هستند به اين معنا است 

اينكه همه قانت و مطیع  و تسلیم خداوند متعال هستند و اين معنا ابلیس را هم در بر مي گیرد به اين معنا كه خداوند 

اری از دست او بر نمي آيد، چه كسي اجازه مي دهد كه ابلیس متعال اگر بخواهد ابلیس را معدوم كند مي تواند و ك

بتواند گناه بكند؟ خداوند متعال. اگر خداوند متعال بخواهد ابلیس را به يك موجود ديگر تبديل كند آيا او مي تواند 

 جلوی خداوند سبحان بايستد ؟ خیر. پس به اين معنا همه چیز و همه كس تسلیم خداوند متعال هستند .
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ن شب و روز و شمس و قمر هر تازه ای و جديدی را كهنه مي كنند ) و اين كنايه از گذشت زمان است(، و اين اي

 زمان هر دوری را نزديك مي كند و هرچه میگذرد دورها نزديك مي شوند .

آزمايش  و در اين تقسیم ارزاق ابتال وخداوند روزی انسان ها را بر اساس مشیت حكیمانه خود تقسیم فرموده است 

 نیز وجود دارد.

همه چیز را خداوند تحت شماره در مي آورد، اعمال و آثار اعمال را همگي تحت شماره در مي آورد و ثبت مي 

و آنچه را از در سوره ی مباركه يس است يعني :  وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيءٍ أَحْصَینَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِینٍنمايد، 

لذا هیچ چیز از  ايم!ای برشمردهاند و تمام آثار آنها را مي نويسیم؛ و همه چیز را در كتاب آشكار كنندهپیش فرستاده

دست خداوند در نمي آورد و همه ی اعمال و آثار آنها ثبت و ضبط مي گردد لذا عالم ما عالم شانس و اتفاق نیست 

فراموش نمي گردد و دقیقا مشخص است كه اين موجود در و همه تحت اشراف خداوند سبحان است و هیچ چیز 

 نفس چندم بايد از اين دنیا برود .

يعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْینِ وَمَا تُخْفِي خداوند عالم به چشم های اهل خیانت علم دارد، لذا در سوره ی مباركه غافر مي فرمايد : 

    داند.دارند، ميها پنهان ميد و آنچه را سینهگرداو چشمهايي را كه به خیانت مييعني :  الصُّدُورُ

در ارحام، و گذرگاهشان در اصالب تا به نهايت سیر خود برسند بصیر  خداوند سبحان به قرارگاه موجودات و انسان ها

رٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ وَهُوَ الَّذِی أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَدر اين رابطه در قرآن كريم مي فرمايد :  است

، و بعضي شما دو گروه هستید: بعضي پايدار او كسي است كه شما را از يك نفس آفريد! و، ترجمه : لِقَوْمٍ يفْقَهُونَ

 فهمند، تشريح نموديم!ناپايدار؛ ما آيات خود را برای كساني كه مي

و به دنیا مي آيند و بزرگ مي شوند و به پیری مي رسند و چه كساني خداوند متعال چه كساني در رحم ها مي مانند 

در ارحام باقي نمي مانند و پیش از تولّد مي میرند و در اين دنیا زندگي نخواهند كرد !! و در عین حال عاقبت تمام 

 ايشان و نهايت سیر ايشان را مي داند .

 :  4فراز 

دَمِّرُ مَنْ أَعْدَائِهِ فِي سَعَةِ رَحْمَتِهِ وَ اتَّسَعَتْ رَحْمَتُهُ لِأَوْلِیَائِهِ فِي شِدَّةِ نِقْمَتِهِ قَاهِرُ مَنْ عَازَّهُ وَ مُ هُوَ الَّذِی اشْتَدَّتْ نِقْمَتُهُ عَلَى

 شَاقَّهُ وَ مُذِلُّ مَنْ نَاوَاهُ وَ غَالِبُ مَنْ عَادَاهُ 

 ترجمه : 
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ديد است، و رحمتش در عین سختى عذابش بر اوست خدايى كه عذابش در عین وسعت رحمت بر دشمنانش ش

عاشقانش گسترده است. به هر كه بخواهد بر او غلبه كند مسلّط است، و در هم كوبنده مخالف خود است، و خوار 

 .كننده كسى است كه با او درگیرى نمايد، و غالب بر هر كه با او دشمنى ورزد

 شرح : 

حجج الهي نقمتش و عذابش شديد است در عین اينكه رحمتش خداوند خدايي است كه نسبت به دشمنان خود و 

وسیع است، در عین اينكه وسعت رحمته كلّ شيء نسبت به اين دشمنان سخت گیر است . گاهي دشمنان او ظاهرا 

در رحمت الهي غرق هستند و از نعمات او استفاده مي كنند و ثروت های فراوان دارند اما باطناً در عذاب الهي و 

 خط او هستند و در عاقبت به مجازات او مي رسند و عذاب او را مي چشند .مورد س

خداوند در عین اينكه شدت نقمت دارد نسبت به عده ای نسبت به اولیاءَ رحمتش گسترده است،  معنای ديگر آن است 

معنا ممكن است كه گاهي نقمت ظاهر است و در ظاهر گرفتارند امّا در باطن سرتاپا غرق در رحمت هستند و هر دو 

 در شرح اين فراز صحیح باشد .

خداوند متعال غالب است بر كسي كه بخواهد  اراده غلبه بر او بكند، و او درهم كوبنده ی مخالف خود است و ذلیل 

 كننده ی كسي است كه بخواهد با او دشمني نمايد .

 :  5فراز 

اهُ وَ مَنْ أَقْرَضَهُ قَضَاهُ وَ مَنْ شَكَرَهُ جَزَاهُ عِبَادَ اللَّهِ زِنُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا وَ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَیْهِ كَفَاهُ وَ مَنْ سَأَلَهُ أَعْطَ

نَّهُ مَنْ لَمْ يُعَنْ عَلَى نَفْسِهِ لَمُوا أَحَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحَاسَبُوا وَ تَنَفَّسُوا قَبْلَ ضِیقِ الْخِنَاقِ وَ انْقَادُوا قَبْلَ عُنْفِ السِّیَاقِ وَ اعْ

 حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَ زَاجِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَیْرِهَا لَا زَاجِرٌ وَ لَا وَاعِظ

 ترجمه : 

به  نیازش سازد، و هر كه از او بخواهد عطايش نمايد، و هر كه به او قرض دهد ادا كند، وآن كه به او اعتماد كند بى

هر كه سپاسگزارش باشد پاداش بخشد. بندگان خدا، پیش از آنكه به میزان حق سنجیده شويد خود را بسنجید، و قبل 

از اينكه به حسابتان برسند خود را محاسبه كنید، و نفس بزنید پیش از آنكه راه نفس بسته شود، و مطیع خدا گرديد 

اى از باطن خويش او را يارى د. و بدانید آن كه با واعظ و منع كنندهقبل از آنكه شما را به اجبار به سوى آخرت برانن

 .اى از غیر خودش براى او نخواهد بوداند واعظ و منع كنندهنداده

 شرح : 
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وَمَنْ حال چنانچه بر چنین خدايي با چنین اوصافي توكل كنید او شما را بي نیاز مي سازد، قرآن كريم مي فرمايد : 

 .اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيءٍ قَدْرًا يتَوَكَّلْ عَلَى

كسي كه از خدا بخواهد خداوند به او عطا مي كند، و كسي كه به خداوند متعال قرض بدهد خداوند قرضش را ادا 

مَنْ ذَا الَّذِی يقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا مي گرداند، مي فرمايد :  و نه تنها به او پس مي دهد، بلكه ده ها برابر به او برمیكند 

كیست كه به خدا وام نیكو دهد )و از اموالي كه به او ارزاني داشته انفاق كند( تا ترجمه :  فَیضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ 

 زشي است!خداوند آن را برای او چندين برابر كند؟ و برای او پاداش پرار

/  نْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْكسي كه شاكر نعمت های او باشد به تحقیق خداوند متعال نعمت های او را زياد مي فرمايد، لئِ

 .اگر شكرگزاری كنید، )نعمت خود را( بر شما خواهم افزودترجمه : 

 ------------  تمپايان جلسه هش ------------------------------------------------------

 : جلسه نهم

 و هي من جالئل خطبه علیه السالم  و من خطبة له ع تعرف بخطبة األشباح 91

 قال موالنا امیرالمومنین علیه السالم

 وصف اللّه تعالى

إِذْ كُلُّ مُعْطٍ مُنْتَقِصٌ سِوَاهُ وَ كُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَا خَلَاهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا يَفِرُهُ الْمَنْعُ وَ الْجُمُودُ وَ لَا يُكْدِيهِ الْإِعْطَاءُ وَ الْجُودُ 

إِلَیْهِ وَ قَدَّرَ أَقْوَاتَهُمْ وَ نَهَجَ سَبِیلَ الرَّاغِبِینَ  وَ هُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النِّعَمِ وَ عَوَائِدِ الْمَزِيدِ وَ الْقِسَمِ عِیَالُهُ الْخَلَائِقُ ضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ وَ

ءٌ قَبْلَهُ وَ الْآخِرُ الَّذِی ]لَمْ بْلٌ فَیَكُونَ شَيْ الطَّالِبِینَ مَا لَدَيْهِ وَ لَیْسَ بِمَا سُئِلَ بِأَجْوَدَ مِنْهُ بِمَا لَمْ يُسْأَلْ الْأَوَّلُ الَّذِی لَمْ يَكُنْ لَهُ قَ

 ادِعُ أَنَاسِيَّ الْأَبْصَارِ عَنْ أَنْ تَنَالَهُ أَوْ تُدْرِكَهُ مَا اخْتَلَفَ عَلَیْهِ دَهْرٌ فَیَخْتَلِفَ مِنْهُ الْحَالُ ءٌ بَعْدَهُ وَ الرَّ[ لَیْسَ لهُ بَعْدٌ فَیَكُونَ شَيْ يَكُنْ 

عَنْهُ أَصْدَافُ الْبِحَارِ مِنْ فِلِزِّ تْ وَ لَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَیَجُوزَ عَلَیْهِ الِانْتِقَالُ وَ لَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَادِنُ الْجِبَالِ وَ ضَحِكَ

ةَ مَا عِنْدَهُ وَ لَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَخَائِرِ اللُّجَیْنِ وَ الْعِقْیَانِ وَ نُثَارَةِ الدُّرِّ وَ حَصِیدِ الْمَرْجَانِ مَا أَثَّرَ ذَلِكَ فِي جُودِهِ وَ لَا أَنْفَدَ سَعَ 

 [ يُبْخِلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّینبُ الْأَنَامِ لِأَنَّهُ الْجَوَادُ الَّذِی لَا يَغِیضُهُ سُؤَالُ السَّائِلِینَ وَ لَا ]يُبَخِّلُهُ مَا لَا تُنْفِدُهُ مَطَالِ -الْأَنْعَامِ

 ترجمه : 

نمايد، زيرا هر كند، و عطا و بخشش تهیدستش نمىسپاس خداى را كه امساک و جمود بر ثروتش اضافه نمى

ها، و اى جز او شايسته مذمّت است. اوست بخشنده انواع نعمتشود، و هر منع كنندهروتش كم مىاى جز او ثبخشنده

ها روزى خور اويند، رزق همه را ضمانت كرده، و قوت و توشه آنان را مقدّر ها. جمیع آفريدهها و نصیبفراوانى بهره
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ست نشان داده، و اين طور نیست كه جود و نموده، و راه روشنش را به رغبت كنندگان و خواهندگان آنچه نزد او

 بخشش او در آنجا كه از او بخواهند بیشتر از آنجا باشد كه از او نخواهند.

همان اولى است كه براى اولیّتش قبلى نبوده تا پیش از او چیزى باشد، و آخرى است كه براى آخريتش بعدى نیست 

گذرد تا از گذر زمان ديدن و دركش باز داشت. نه زمان بر او مىها را از تا موجودى پس از او باشد، و مردمك ديده

حالش دگرگون شود، و نه در مكانى است كه انتقال برايش صورت بگیرد. اگر آنچه را كه معادن كوهها نفس زنان 

وشه سازند، از نقره خالص و طالى ناب، و درّ منثور و خريزند، و صدفهاى دريا خنده كنندگان ظاهر مىبیرون مى

ها و وسعت نعمتش را پايان ندهد، و از ذخاير نعمت مرجان، همه و همه را ببخشد در جود و سخايش اثر نگذارد،

اى است كه درخواست خواهندگان از او هاى بندگان تمام نشود، زيرا او بخشندهآنقدر نزد او هست كه با خواسته

 نمايد.كاهد، و اصرار و دعاى اصرار كنندگان او را بخیل ننمى

 :    1فراز

 نْتَقِصٌ سِوَاهُ وَ كُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَا خَلَاهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا يَفِرُهُ الْمَنْعُ وَ الْجُمُودُ وَ لَا يُكْدِيهِ الْإِعْطَاءُ وَ الْجُودُ إِذْ كُلُّ مُعْطٍ مُ

 ترجمه : 

نمايد، زيرا هر كند، و عطا و بخشش تهیدستش نمىسپاس خداى را كه امساک و جمود بر ثروتش اضافه نمى

 .اى جز او شايسته مذمّت استشود، و هر منع كنندهاى جز او ثروتش كم مىبخشنده

 :  1شرح فراز 

وفر الشيء يعني زياد شد و فراوان شد، ال يفره المنع يعني اگر خداوند نسبت به كسي چیزی را منع كند و امساكي 

چیزی بر دارايي خدا نمي افزايد و اين بر خالف ما سوی است كه در ما سوی اگر من چیزی برای  داشته باشد، اين منع

خود نگه مي دارم و نمي بخشم بر دارايي ام اضافه مي شود و دارايي ام حفظ مي شود اما در رابطه با خداوند سبحان 

 اينگونه نیست كه اگر خداوند نگه دارد بر دارايي خداوند بیفزاريد.

د مي فرمايد و ال يكديه االعظاء و الجود : اگر خداوند نسبت به شخصي يا گروهي اعطا بكند سبب تهي دست شدن بع

 او نمي شود و چیزی از دارايي و امالک او كم نمي كند خیر در رابطه با خداوند سبحان چنین معنايي صدق نمي كند.

مي فرمايند و استدالل مي كنند كه چرا چیزی از  حال در بخش بعدی مي بینیم خود حضرت بر جمالت قبل تعلیل

 خداوند سبحان كم نمي شود اگر ببخشد و عطا نمايد .

، حكم عقل اين بود كه اگر كسي از دارايي خود به ديگری بدهد اذ كل معط منتقص سواهدلیل آن اين است كه 

ت كه جز خداوند سبحان هر معطي بال استثناء از او كاسته مي شود حال چرا در رابطه با خدا استثناء دارد دلیل اين اس
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كه عطا مي نمايد از آن كم مي شود . چرا ؟ به اين دلیل كه سنخ فاعلیت خداوند و اعطای او با ديگر موجودات فرق 

دارد، فرق آن اين است و قبل از آنكه بیان كنیم بايد بدانید يك قاعده ای است كه فالسفه بسیار تكرار مي كنند : 

يء فاقد شيء نمي تواند باشد، يعني اگر من بخواهم به كسي چیزی را عطا كنم بايد آن را داشته باشم، اگر معطي ش

كسي از ما و شما درخواستي داشته باشد و پولي بخواهد ما و شما بايد اين پول را داشته باشیم تا به او قرض بدهیم يا 

پس يك قاعده عقلي است، از اين قاعده نتیجه بدهد ؟!  ببخشیم، كسي كه پولي ندارد چطور مي تواند به شما قرض

حتما خود بايد همان كماالت را به نحو اعلي داشته باشد و گرفته اند كه خداوند سبحان نیز كه معطي كماالت است 

 اال اگر ندارد چگونه عطا مي فرمايد ؟! 

اده و اين فراز از خطبه نوراني حضرت آن را اما نكته ای كه بايد عرض كنیم در رابطه با اين بي دقتي كه اتفاق افت

روشن مي نمايد . چرا كل معط منتقص سواه ؟ نه تنها بايد در قرآن تدبر كرد بلكه بايد در روايات هم تدبر كرد . ما 

از اين روايات بايد يك سری اصولي را در بیاوريم و به عنوان مبنای معارفي در شبهات به آن ها رجوع كنیم و از آنها 

 بهره ببريم . همینطور است در فقه كه فقها از يك خط معصوم نكته های فراوان و اصول محكم خارج مي كنند .

اين است كه ما دو جور معطي داريم، يك معطي اعطای او از باب تولید است برهان اين مسئله كه حضرت فرمودند 

ي بخشد، از انچه هست مي بخشد، مخترعیني كه و معطي تولیدی است يعني به هر تقدير از خود مي دهد و از خود م

اموری را اختراع مي كنند همیشه مواد اولیه را در اختیار دارند، نقشه ای مي كشند و اين مواد را با هم طبق نقشه و با 

نظمي خاص تركیب مي كنند و يك كاالی جديد تولید مي نمايند . گاهي اوقات تولید از درون است يعني مثالً يك 

يا پیغمبر  مي آيد از درون مي دمد به يك پرنده ای كه از گل ساخته شده است آن پرنده حیات پیدا مي كند نبي 

من از گل، )  إِذْنِ اللَّهِب ِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّینِ كَهَیئَةِ الطَّیرِ فَأَنْفُخُ فِیهِ فَیكُونُ طَیرًااهمچون عیسي مسیح علیه السالم كه َ 

( اين اعطا، يك اعطای تولیدی  گرددای ميدمم و به فرمان خدا، پرندهسازم؛ سپس در آن ميل پرنده ميچیزی به شك

 ل، پرنده مي شود.است يعني از وجود خود و از درون خود به پرنده مي دهد و اين گِ

، اما در هر صورت ديا اينكه در يك مرده ای مي دمد و مرده ای زنده مي شود به اين اعطاء اعطای تولیدی مي گوين

كلّ مُعط منتقص، تنها ذاتي كه خلق االشیاء ال من شيء فقط خداوند است، خداوند اعطای او ايجادی است، يعني 

آنچه نیست را به آن هستي مي دهد، تمام اين مواد نبودند و خدا به آنها هستي داد، آنها را ابداع كرده است، خداوند 

ون خداوند يك موجود مقداری نیست كه از او كم يا زياد شود، نه چیزی از خدا از درون به كسي اعطا نمي كند، چ

كم مي شود و نه چیزی به او زياد مي شود، لذا فاعلیت او سنخ فاعلیت مخلوقات نیست و خداوند هستي بخش است 

 نه آنكه تولید نمايد و از خود بدهد .

كسي چیزی دارد و به كسي ندهد و نبخشد به هر صورت به يك در ادامه مي فرمايد و كلّ مانع مذموم ما خاله : اگر 

نحوی مذموم است و مذمت مي شود و عادتاً منشاء منع كردن های ما بخل است اما خداوند سبحان اگر منع نعمت 

كند و چیزی به كسي ندهد مذموم نمي شود چرا كه در خداوند سبحان بخل معنا ندارد و امساک او هیچ گاه بر اساس 
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نیست و بر اساس نگراني از كم شدن نیست، بالعكس در مخلوقات اگر منع از بخشش مي شود همراه با نگراني  بخل

 از كم شدن آن برای خود شخص است !!

 :    2فراز

هَجَ سَبِیلَ الرَّاغِبِینَ إِلَیْهِ وَ وَ نَ قَهُمْ وَ قَدَّرَ أَقْوَاتَهُمْ الْخَلَائِقُ ضَمِنَ أَرْزَاوَ هُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النِّعَمِ وَ عَوَائِدِ الْمَزِيدِ وَ الْقِسَمِ عِیَالُهُ

 الطَّالِبِینَ مَا لَدَيْهِ وَ لَیْسَ بِمَا سُئِلَ بِأَجْوَدَ مِنْهُ بِمَا لَمْ يُسْأَلْ 

 ترجمه : 

مه را ضمانت ند، رزق هها روزى خور اويها. جمیع آفريدهها و نصیبها، و فراوانى بهرهاوست بخشنده انواع نعمت

زد اوست نشان نو راه روشنش را به رغبت كنندگان و خواهندگان آنچه  كرده، و قوت و توشه آنان را مقدّر نموده

 او نخواهند. داده، و اين طور نیست كه جود و بخشش او در آنجا كه از او بخواهند بیشتر از آنجا باشد كه از

 :  2شرح فراز 

و  اوست كه ولي ، و اين دنیا بخشي از نعمت هاست،ها و فراواني بهره ها و نصیب هاستاوست كه بخشنده بهره 

ا مقدر نموده سرپرست خاليق است و او است كه روزی همه مخلوقات را ضمانت كرده است و قوت و توشه آنها ر

 دود مي كنند .محاست او مانند مخلوقات و دولت هايي نیست كه از ترس بي نصیب ماندن خود روزی رعیت ها را 

راه را نشان  ز طريق انبیاءاخداوند كسي است كه اوال به خود انبیاء راه حق را نشان داده است و بعد به پیروان ايشان 

اجات كنیم ؟ چه چیزی داده است، او نشان داده است كه آنچه نزد او است چگونه از او طلب كنیم ؟ چگونه با او من

 از او طلب كنیم ؟ 

نده تر باشد در نگونه نیست كه نسبت به آنچه از او درخواست مي گردد در آنجا جوادتر باشد و بخشخداوند اي

 مقايسه با جايي كه از او درخواست نمي گردد.

ه از او درخواست گاهي ما جود خداوند را با سوال و دعا درخواست مي كنیم، اما خیلي مواقع است كه بدون آنك

 ا مي فرمايد .كنیم او به ما مي بخشد و عط

 به اين روايت زيبا در حوزه مباحث عرفاني و اخالقي اهل بیت علیهم السالم دقت فرمايید : 
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هُ وَ خَرَجَ يَقْتَبِسُ لِأَهْلِهِ نَاراً فَكَلَّمَهُ اللَّ لیه السالملِمَا تَرْجُو فَإِنَّ مُوسَى ع مِنْكَ كُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَى لیه السالم : وَ قَالَ ع

 15زَّ لِفِرْعَوْنَ فَرَجَعُوا مُؤْمِنِینَ.رَجَعَ نَبِیّاً وَ خَرَجَتْ مَلِكَةُ سَبَإٍ فَأَسْلَمَتْ مَعَ سُلَیْمَانَ ع وَ خَرَجَتْ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ يَطْلُبُونَ الْعِ

اى؛ زيرا موسى علیه السّالم بستهامام صادق علیه السالم فرمودند : در آنچه ناامیدى، امیدوارتر باش از آنچه به آن امید 

با رفت و هنگام ساش آتش بیاورد، خدا با او سخن گفت و مقام پیامبرى يافت و برگشت و ملكه رفت تا براى خانواده

[ رزه موسى علیه السّالمهمراهى كردن او مسلمانى اختیار كرد و جادوگران فرعون براى آن كه نزد او عزّت يابند ]به مبا

 مؤمن بازگشتند!  رفتند ولى

 ------------جلسه نهم  پايان ------------------------------------------------------

 : دهم جلسه 

 و هي من جالئل خطبه علیه السالم  و من خطبة له ع تعرف بخطبة األشباح 91

 قال موالنا امیرالمومنین علیه السالم

 وصف اللّه تعالى

انِعٍ مَذْمُومٌ مَا خَلَاهُ مَطَاءُ وَ الْجُودُ إِذْ كُلُّ مُعْطٍ مُنْتَقِصٌ سِوَاهُ وَ كُلُّ ذِی لَا يَفِرُهُ الْمَنْعُ وَ الْجُمُودُ وَ لَا يُكْدِيهِ الْإِعْالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّ

هَجَ سَبِیلَ الرَّاغِبِینَ إِلَیْهِ وَ ائِقُ ضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ وَ قَدَّرَ أَقْوَاتَهُمْ وَ نَ الْخَلَوَ هُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النِّعَمِ وَ عَوَائِدِ الْمَزِيدِ وَ الْقِسَمِ عِیَالُهُ

الْآخِرُ الَّذِی ]لَمْ  ءٌ قَبْلَهُ وَالْأَوَّلُ الَّذِی لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلٌ فَیَكُونَ شَيْ  الطَّالِبِینَ مَا لَدَيْهِ وَ لَیْسَ بِمَا سُئِلَ بِأَجْوَدَ مِنْهُ بِمَا لَمْ يُسْأَلْ 

هْرٌ فَیَخْتَلِفَ مِنْهُ الْحَالُ رِ عَنْ أَنْ تَنَالَهُ أَوْ تُدْرِكَهُ مَا اخْتَلَفَ عَلَیْهِ دَ ءٌ بَعْدَهُ وَ الرَّادِعُ أَنَاسِيَّ الْأَبْصَا[ لَیْسَ لهُ بَعْدٌ فَیَكُونَ شَيْ يَكُنْ 

بِحَارِ مِنْ فِلِزِّ  عَنْهُ مَعَادِنُ الْجِبَالِ وَ ضَحِكَتْ عَنْهُ أَصْدَافُ الْلِانْتِقَالُ وَ لَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَّسَتْوَ لَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَیَجُوزَ عَلَیْهِ ا

عِنْدَهُ مِنْ ذَخَائِرِ  عِنْدَهُ وَ لَكَانَ لِكَ فِي جُودِهِ وَ لَا أَنْفَدَ سَعَةَ مَااللُّجَیْنِ وَ الْعِقْیَانِ وَ نُثَارَةِ الدُّرِّ وَ حَصِیدِ الْمَرْجَانِ مَا أَثَّرَ ذَ

 [ يُبْخِلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّینئِلِینَ وَ لَا ]يُبَخِّلُهُ فِدُهُ مَطَالِبُ الْأَنَامِ لِأَنَّهُ الْجَوَادُ الَّذِی لَا يَغِیضُهُ سُؤَالُ السَّامَا لَا تُنْ -الْأَنْعَامِ

كَ الشَّیْطَانُ عِلْمَهُ مِمَّا لَیْسَ فِي تَمَّ بِهِ وَ اسْتَضِئْ بِنُورِ هِدَايَتِهِ وَ مَا كَلَّفَدَلَّكَ الْقُرْآنُ عَلَیْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَائْ فَانْظُرْ أَيُّهَا السَّائِلُ فَمَا

 إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَه ثَرُهُ فَكِلْ عِلْمَهُأَالْكِتَابِ عَلَیْكَ فَرْضُهُ وَ لَا فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ ص وَ أَئِمَّةِ الْهُدَى 

 ترجمه : 
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نمايد، زيرا هر كند، و عطا و بخشش تهیدستش نمىسپاس خداى را كه امساک و جمود بر ثروتش اضافه نمى

ها، و اى جز او شايسته مذمّت است. اوست بخشنده انواع نعمتشود، و هر منع كنندهاى جز او ثروتش كم مىبخشنده

ها روزى خور اويند، رزق همه را ضمانت كرده، و قوت و توشه آنان را مقدّر ها. جمیع آفريدهها و نصیبفراوانى بهره

نموده، و راه روشنش را به رغبت كنندگان و خواهندگان آنچه نزد اوست نشان داده، و اين طور نیست كه جود و 

 بخشش او در آنجا كه از او بخواهند بیشتر از آنجا باشد كه از او نخواهند.

ان اولى است كه براى اولیّتش قبلى نبوده تا پیش از او چیزى باشد، و آخرى است كه براى آخريتش بعدى نیست هم

گذرد تا از گذر زمان ها را از ديدن و دركش باز داشت. نه زمان بر او مىتا موجودى پس از او باشد، و مردمك ديده

صورت بگیرد. اگر آنچه را كه معادن كوهها نفس زنان حالش دگرگون شود، و نه در مكانى است كه انتقال برايش 

سازند، از نقره خالص و طالى ناب، و درّ منثور و خوشه ريزند، و صدفهاى دريا خنده كنندگان ظاهر مىبیرون مى

ها و وسعت نعمتش را پايان ندهد، و از ذخاير نعمت مرجان، همه و همه را ببخشد در جود و سخايش اثر نگذارد،

اى است كه درخواست خواهندگان از او هاى بندگان تمام نشود، زيرا او بخشندهنزد او هست كه با خواستهآنقدر 

 كاهد، و اصرار و دعاى اصرار كنندگان او را بخیل ننمايد.نمى

 :    3فراز

 ءٌ بَعْدَهُ [ لَیْسَ لهُ بَعْدٌ فَیَكُونَ شَيْمْ يَكُنْ ءٌ قَبْلَهُ وَ الْآخِرُ الَّذِی ]لَ الْأَوَّلُ الَّذِی لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلٌ فَیَكُونَ شَيْ 

 ترجمه :

همان اولى است كه براى اولیّتش قبلى نبوده تا پیش از او چیزى باشد، و آخرى است كه براى آخريتش بعدى نیست 

 .تا موجودى پس از او باشد

 :  3شرح فراز 

ثل كسي كه در اول صف قرار گرفته است، يعني قبل از ما در عرف عادی خودمان وقتي به چیزی اول مي گويیم، م

او كسي نیامده است، يا مي گويیم امیرالمومنین علیه السالم اولین ايمان اورنده به رسول خدا صلي اهلل علیه و اله بوده 

 است يعني قبل از او كسي ايمان نیاورد.

خداوند سبحان قبل ندارد، و اين بي ارتباط به حال وقتي به خداوند سبحان مي گويیم اوّل به چه معناست ؟ يعني 

معنای عرفي كه ما بكار مي بريم نیست، االول يعني موجودی كه قبل ندارد، اما مستحضريد كه در ما سوی اهلل، هر 

چیزی قبل پذير است، شما موجودی را نمي توانید روی آن انگشت بگذاريد كه قبل نداشته باشد، چون ما سوی اهلل 

ند و متجزی تقسیم پذير است به قبل و بعد، اما خداوند سبحان چون متجزی نیست، تقسیم پذير به قبل و متجزی هست

بعد نیست، لذا وجودش مقداری و امتدادی نیست كه بگويیم اين قبل اوست و اين بعد اوست، يا بگويیم يك ساعت 

 و چون قبل ندارد پس اوّل است. قبل اينگونه بود دو ساعت بعد اينگونه است، خیر خداوند اينگونه نیست
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و خداوند اخر است، آيا اين تناقض است كه يك شيء هم اول باشد و هم اخر باشد؟ جواب : اينكه به خداوند اخر 

اما مخلوقات چون همگي قرين هم هستند و در يك رتبه هستند و متجزی او بعد ندارد، مي گويیم به اين معنا است كه 

 خداوند مع كلّ شيء است اما ال بمقارنة. و مي شود عقالً كسي بعد از ايشان باشد .هستند، همگي بعد دارند 

 :    4فراز 

عَلَیْهِ  لْحَالُ وَ لَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَیَجُوزَوَ الرَّادِعُ أَنَاسِيَّ الْأَبْصَارِ عَنْ أَنْ تَنَالَهُ أَوْ تُدْرِكَهُ مَا اخْتَلَفَ عَلَیْهِ دَهْرٌ فَیَخْتَلِفَ مِنْهُ ا

 الِانْتِقَالُ

 ترجمه : 

گذرد تا از گذر زمان حالش دگرگون شود، و نه ها را از ديدن و دركش باز داشت. نه زمان بر او مىو مردمك ديده

 .در مكانى است كه انتقال برايش صورت بگیرد

 :  4شرح فراز 

ثبوتا و حقیقتا چنین چیزی ممكن نیست اين منع يك منع تشريعي و قانوني نیست، بلكه يك منع تكويني است يعني 

كه ديدگان و مردمك چشمان بتوانند او را ببینند، درک كنند يا مشاهده نمايند. خداوند سبحان بر او زمان نمي 

 الیكه بر ما سوی اهلل اختالف دهر وجود دارد و حاالتشان دائما عوض مي شود!!گذرد و اختالف دهر ندارد در ح

مان عوض مي شود ) مثال مي گويد يك ساعت است كه آرامم ( در حالیكه خداوند در زمان ما با گذر زمان حاالت

نمي آيد و امتداد ندارد، همچنین خداوند در مكاني نیست كه انتقال بر او جايز باشد، عقالً خداوند انتقال در او راه 

 ندارد چون مكانمند نیست و در مكان قرار نمي گیرد .

 :  5فراز 

انِ وَ نُثَارَةِ الدُّرِّ وَ حَصِیدِ هَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَادِنُ الْجِبَالِ وَ ضَحِكَتْ عَنْهُ أَصْدَافُ الْبِحَارِ مِنْ فِلِزِّ اللُّجَیْنِ وَ الْعِقْیَوَ لَوْ وَ

مَا لَا تُنْفِدُهُ مَطَالِبُ الْأَنَامِ لِأَنَّهُ  -عِنْدَهُ مِنْ ذَخَائِرِ الْأَنْعَامِوَ لَا أَنْفَدَ سَعَةَ مَا عِنْدَهُ وَ لَكَانَ  الْمَرْجَانِ مَا أَثَّرَ ذَلِكَ فِي جُودِهِ و

 .[ يُبْخِلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّینالْجَوَادُ الَّذِی لَا يَغِیضُهُ سُؤَالُ السَّائِلِینَ وَ لَا ]يُبَخِّلُهُ 

 ترجمه : 

سازند، از نقره زند، و صدفهاى دريا خنده كنندگان ظاهر مىرياگر آنچه را كه معادن كوهها نفس زنان بیرون مى

و وسعت  خالص و طالى ناب، و درّ منثور و خوشه مرجان، همه و همه را ببخشد در جود و سخايش اثر نگذارد،

اى ههاى بندگان تمام نشود، زيرا او بخشندها آنقدر نزد او هست كه با خواستهنعمتش را پايان ندهد، و از ذخاير نعمت

 كاهد، و اصرار و دعاى اصرار كنندگان او را بخیل ننمايد.است كه درخواست خواهندگان از او نمى
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 :  5شرح فراز 

در  مرجان ببخشد اگر خداوند هر آنچه از اين نقره های خالص و طالهای ناب و مرواريد های منثور و خوشه های

ا كه او با اراده اوند محدود نیست و تمام نمي گردد چرجود و سخای او هیچ اثری نمي گذارد، چرا كه خزائن خد

 كار مي كند و قدرت ال يزال الهي هر آنچه بخواهد كن فیكون ايجاد مي نمايد .

ها آنقدر هست كه  آنچه نزد اوست تمام نمي شود اگر همه را ببخشد، خداوند سبحان نزد او گنجینه ها و ذخائر نعمت

ز تو مي خواهم، مام نمي شود، مبادا كسي بگويد خدايا اين آخرين چیزی است كه اهر چه بنده ها از او بخواهند ت

چه بخواهد كن خداوند كه پادشاه دنیوی نیست كه خزانه اش تمام شود، خیر تو با خالقت صحبت مي كني، او هر آن

 ردن حدّ نداردكواست فیكون ايجاد مي كند، در مقابل ديگران درخواست كردن حدّی دارد اما در برابر خداوند در خ

 بخواهي حدّ ندارد. اگر خداوند موجود مقداری بود باالخره انرژی او تمام مي شد اما چون مقداری نیست هر چه از او

و ردد و همچنین درخواست خواهندگان از او نمي كاهد و هر چه از او بخواهي از او كم نمیگاو بخشنده ای است كه 

 و را بخیل ننمايد.اصرار و دعاى اصرار كنندگان ا

 در ادامه اين فراز ها در توحید صدوق فرازهای ديگری است كه به آن مي پردازيم : 

انَ عَزَّ وَ جَلَّ تِهِ وَ كَالْعَادِلُونَ بِالْخَلْقِ الْمُبَعَّضِ الْمَحْدُودِ فِي صِفَاتِهِ ذِی الْأَقْطَارِ وَ النَّوَاحِي الْمُخْتَلِفَةِ فِي طَبَقَا لَمَّا شَبَّهَهُ الَّذِی

فَقَالَ تَنْزِيهاً لِنَفْسِهِ عَنْ مُشَارَكَةِ الْأَنْدَادِ وَ ارْتِفَاعاً عَنْ قِیَاسِ  الْمَوْجُودَ بِنَفْسِهِ لَا بِأَدَاتِهِ انْتَفَى أَنْ يَكُونَ قَدَرُوهُ حَقَّ قَدْرِه

 16ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ  وَ -الْمُقَدِّرِينَ لَهُ بِالْحُدُودِ مِنْ كَفَرَةِ الْعِبَادِ

ر طبقاتش او را تشبیه كردند بآفريده كه در صفاتش متبعض و محدود است و د ،كنندگان از حقآنكه چون عدول

اين عدول  )صاحب اطراف و نواحى مختلفه و خداوند عز و جل بخودى خود موجود است نه به ادات و آالت و...، 

حالیكه اگر  ) پس مشخص است كه مي توان خدا را خوب شناخت ( در د خدا را نشناختندكنندگان ( آنگونه كه باي

ست از داشتن ند و مي خواستند خوب خدا را بشناسند و حق قدر او را به جا بیاورند خداوند خود را تنزيه فرموده ا

 . ردند به حدودشبیه، و خوب او را نشناختند آن بندگان كافری كه خداوند را قیاس كردند و تقدير ك

كَ الشَّیْطَانُ عِلْمَهُ مِمَّا ائْتَمَّ بِهِ وَ اسْتَضِئْ بِنُورِ هِدَايَتِهِ وَ مَا كَلَّفَفَانْظُرْ أَيُّهَا السَّائِلُ فَمَا دَلَّكَ الْقُرْآنُ عَلَیْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَ:  6فراز 

فَإِنَّ ذَلِكَ مُنْتَهَى حَقِّ  .هُدَى أَثَرُهُ فَكِلْ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهالنَّبِيِّ ص وَ أَئِمَّةِ الْلَیْسَ فِي الْكِتَابِ عَلَیْكَ فَرْضُهُ وَ لَا فِي سُنَّةِ 

 اللَّهِ عَلَیْك
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 ترجمه : 

كند پیروى كن، و از نور هدايت اى پرسش كننده، به دقّت بنگر، آنچه را قرآن از صفات خدا تو را به آن راهنمايى مى

مند شو. و آنچه را كه شیطان تو را به ياد گرفتن آن واداشته از آنچه كه در قرآن بر تو الزم نگشته، و در بهرهقرآن 

سنّت پیامبر صلى اللّه علیه و آله و ائمّه اثرى نیامده، عملش را به خداى سبحان واگذار، كه نهايت حق خداوند بر تو 

 .همین است

 :  6شرح فراز 

توحید و مانند آن فرمود در معرفت خدا به كار گیر، و از نور هدايت قرآن در خداشناسي  همان صفاتي كه سوره

كمك بگیر. ) نكته ای كه ياداوری مي كنیم و بايد بدانید اين است كه  واجبات قرآني فريضه است و دستورات پیغمبر 

 سنت است و ائمه علیهم السالم مبیّن و شارحین سنت هستند ( 

و در سنت رسول اكرم ) ص( ورای آن چه در آنها آمده است به دنبال خداشناسي نگرد و ورای آن  و در آيات قرآن

را به خدا واگذار كن كه نهايت حق خداوند بر تو همین است، در روايات اهل بیت علیهم السالم كه زنجیر وار در 

ارد به اين دلیل كه و يك معنا د معاني به يكديگر متصل هستند حق معرفت خدا و ادني المعرفه با هم يكي است

 خداوند وجود مقداری نیست و او احد است لذا يا شبیه دارد يا ندارد و شقّ سومي برای آن متصور نیست.

 ------------پايان جلسه دهم  ------------------------------------------------------

 :یازدهم  جلسه 

 تعمقون بیان شد  : در جلسه قبل روایتی در باب اقوام م

نِ حُمَیْدٍ قَالَ قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْ 

قُلْ هُوَ  فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَعَمِّقُونَ  عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَنِ التَّوْحِیدِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ

 .وَ هُوَ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ فَمَنْ رَامَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ الْحَدِيدِ إِلَى قَوْلِهِ 

توحید پرسش شد، فرمود: خداى عز و جل دانست كه در آخر الزمان مردمى ه ( راجع بلیه السالماز امام چهارم )ع

بِذاتِ  وَ هُوَ عَلِیمٌ »و آيات سوره حديد را كه آخرش « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»محقق و مو شكاف آيند از اين رو سوره 

 اى خداشناسى غیر از اين جويد هالک است.است نازل فرمود، پس هر كه بر« الصُّدُورِ

اقوام متعمقون كساني هستندكه فراتر از آنچه خداوند خود را در اين دو سوره وصف نموده نمي روند و معترف و مقرّ 

 هستند كه راهي به سوی شناخت كنه او ندارند و كساني كه پا را فراتر بگذارند از جمله هالک شوندگانند.
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 :  7فراز 

اقْتِحَامِ السُّدَدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُیُوبِ الْإِقْرَارُ بِجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِیرَهُ  عَنِ  لَمْ أَنَّ الرَّاسِخِینَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ وَ اعْ 

تَعَالَى اعْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ  فَمَدَحَ اللَّهُ  لْمَحْجُوبِالْغَیْبِ ا الْإِقْرَارُ بِجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِیرَهُ مِنَ  مِنَ الْغَیْبِ الْمَحْجُوب

 وَ سَمَّى تَرْكَهُمُ التَّعَمُّقَ فِیمَا لَمْ يُكَلِّفْهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخا مَا لَمْ يُحِیطُوا بِهِ عِلْما

 ترجمه : 

نند كه خداوند آنان را با اقرار به كلّ آنچه از آنها پنهان است و تفسیرش براى آنان و بدان كه استواران در دانش آنا

و اعترافشان را به ناتوانى از رسیدن به آنچه  نیاز فرمودههاى اسرار پنهانى بىروشن نیست، از ورود در ابواب و سرا پرده

امر نفرموده است  چیزى كه بحث از حقیقت آن راكه دانش آنها به آن احاطه ندارد ستوده، و ترک تعمّق آنان را در 

 .استوارى در علم نامیده

 شرح : 

بدان آنكه حقیقتا راسخ در علم است و علم حقیقتا به جانش نشسته است آن كسي است كه خداوند او را بي نیاز كرده 

قرار كنند به اينكه خدايي از اينكه وارد ديوارهای مستحكمي شود كه بسته شده است فهمش برای بشر ، و همین كه ا

در چیزی كه بحث در حقیقت آن ننموده است است . خداوند اين ترک تعمق ايشان را  هست كه لیس كمثله شيء و...

استواری در علم نموده نامیده است چون ما مكلف نیستیم كه بحث و جستجو كنیم و پژوهش كنیم از كنه ذات 

 حضرت حقّ .

 :  8فراز 

إِذَا ارْتَمَتِ الْأَوْهَامُ  هُوَ الْقَادِرُ الَّذِی فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِینَ  وَ لَا تُقَدِّرْ عَظَمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ ى ذَلِكَ فَاقْتَصِرْ عَلَ

وَ  أَنْ يَقَعَ عَلَیْهِ فِي عَمِیقَاتِ غُیُوبِ مَلَكُوتِهِ  لْوَسَاوِسِ وَ حَاوَلَ الْفِكْرُ الْمُبَرَّأُ مِنْ ]خَطْرِ[ خَطَرَاتِ ا لِتُدْرِکَ مُنْقَطَعَ قُدْرَتِهِ 

 وَ غَمَضَتْ مَدَاخِلُ الْعُقُولِ فِي حَیْثُ لَا تَبْلُغُهُ الصِّفَاتُ لِتَنَاوُلِ عِلْمِ ذَاتِهِ رَدَعَهَا لِتَجْرِیَ فِي كَیْفِیَّةِ صِفَاتِه تَوَلَّهَتِ الْقُلُوبُ إِلَیْهِ 

 : ترجمه 

پس به همان اندازه كه خداوند دانستن آن را مجاز دانسته اكتفا كن، و عظمت خداوندى را با ترازوى عقلت اندازه  

مگیر، كه دچار هالكت خواهى شد. او توانايى است كه اگر همه اوهام براى شناخت نهايت قدرتش پیشرفت كنند، و 

یوب ملكوتش را دريابند، و دلها براى به دست آوردن هاى به دور از وساوس شیطانى بخواهند اعماق غانديشه

ها صرف نمايند( تا چون اگر عقلها بسیار كنجكاوى كنند )خردمندان انديشه .چگونگى صفاتش عاشقانه بكوشند

 گرداندرا باز مى حقیقت صفاتش آشكار نیست بكنه ذاتش پى برند )قدرت و توانائى( خداوند متعال آن اوهام و عقول
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 شرح :

مبادا عظمت خدا را با به همان مقداری كه خداوند متعال به واسطه ی حجج الهي به مردم ياد داده است اكتفا كنید، 

عقل كوچكتان بخواهید دريابید كه در اين صورت از هالكین خواهید بود . لذا مشخص شد كه متعمق چه كساني 

 خود را به آن وصف كرده نمي روند!!هستند ايشان كساني هستند كه فراتر از اوصافي كه پروردگار 

بال تشبیه لذا در ادامه  لكن اگر بیشتر دقت فرمايید خواهید ديد كه در اين خطبه حضرت خداوند را اثبات مي كند

خواهند حقیقت قدرت او را درک كنند نخواهند توانست . اگر فكر انساني بخواهد فرمود او كسي است كه اگر اوهام ب

م فكر بدون وساوس شیطاني ( تا وقوع پیدا كند بر غیوب ملك او و قدرت او و اگر دلها تمام تالش نمايد ) آن ه

تالششان را به كار بندند تا چگونگي صفات او را دريابند و اگر اين مدخل های عقلي كه به تحلیل و استدالل مي 

ها مي شوند ) راهي به سوی شناخت ذات او پردازند بخواهند ورود پیدا كنند تا صفات او را دريابند و بفهمند مانع آن 

 و صفات او نیست و راه بسته است ( 

 :  9فراز 

مُعْتَرِفَةً بِأَنَّهُ لَا يُنَالُ بِجَوْرِ الِاعْتِسَافِ كُنْهُ  فَرَجَعَتْ إِذْ جُبِهَتْ  -مُتَخَلِّصَةً إِلَیْهِ سُبْحَانَهُ وَ هِيَ تَجُوبُ مَهَاوِیَ سُدَفِ الْغُیُوبِ

 وَ لَا تَخْطُرُ بِبَالِ أُولِي الرَّوِيَّاتِ خَاطِرَةٌ مِنْ تَقْدِيرِ جَلَالِ عِزَّتِه رِفَتِهِمَعْ

 ترجمه : 

هاى عوالم غیب را سیر كرده، براى خالص خود روى و همه و همه را پس زده در حالى كه آنها همه راهها و تاريكى

در حالى كه اعتراف دارند به اينكه با پیمودن راه و بیراه، رسیدن به  داند، عاقبت از اين راه برگشتهبه درگاه او آوره

 كند.اى براى اندازه زدن جالل عزّتش، بر قلب انديشمندان خطور نمىعمق معرفتش میّسر نیست، و هیچ خاطره

 :  9شرح فراز 

والم غیب را سیر كرده هر كس كه خالصانه ورود پیدا كرده است و رو به ساحت او آورده و همه ی تاريكي های ع

است مانع او مي شوند و چنین شخصي بر میگردد در حالي كه معترف است به اينكه به كنه معرفت خداوند سبحان 

نخواهد رسید و اگر كسي بخواهد به معرفت كنه او ورود كند اين بي راهه ای بیش نیست . لذا هیچ گونه سیر و 

ارد و همین قدر كه اعتراف كنید كه او خالق و رازق ما است و ما راهي سلوكي راه به سوی شناخت معرفت كنه او ند

ساني كه اهل تفكر خطور نمي كند به قلب و ذهن كوهمچنین  به سوی شناخت كنه ذات او نداريم كفايت مي نمايد.

 و انديشه هستند، كنه عزت و جالل او تعالي .

ه شخصي از حضرت سوال مي كند كه چرا خداوند را نمي ك  روايتي است در اين باب از امام معصوم علیه السالم

 توان شناخت  و امام در پاسخ مي فرمايند : 
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هِ فَأَمَّا مَا لَا ءُ بِعَدِيلِوَ إِنَّمَا يُشَبَّهُ الشَّيْ  فِي قُوَى الْمَحْدُودِينَ لِأَنَّهُ خِلَافُ خَلْقِهِ فَلَا شِبْهَ لَهُ مِنَ الْمَخْلُوقِین يَكُونَ  أَنْ  مِنْ لِبُعْدِهِ 

 17عَدِيلَ لَهُ فَكَیْفَ يُشَبَّهُ بِغَیْرِ مِثَالِه

 ترجمه : 

يدگان خويش خالف آفر ) خداوند سبحان (  شدگان باشد زيرا كه آن جنابهاى اندازهبجهت دوريش از آنكه در قوه

شود و اما یه مىو نظیر خود تشباست پس او را در میان آفريدگان مانندى نیست و جز اين نیست كه هر چیزى بعديل 

 ؟شودآنچه از برايش عديل و نظیرى نیست چگونه بغیر مثال خود تشبیه مى

 نکته : 

 منظور از تأويل آيات، روح معنای آيه و ريشه آيه و حقیقت معنای آيه است .

 ------------جلسه يازدهم  پايان ------------------------------------------------------

 : دوازدهم  جلسه 

 ادامه خطبه شريفه  اشباح 

 و هي من جالئل خطبه علیه السالم  و من خطبة له ع تعرف بخطبة األشباح 91

 قال موالنا امیرالمومنین علیه السالم

 وصف اللّه تعالى

 :  10فراز 

 وَ  قُدْرَتِهِ مَلَكُوتِ  مِنْ  أَرَانَا وَ  قَبْلَهُ كَانَ مَعْبُودٍ خَالِقٍ مِنْ  لَیْهِعَ  احْتَذَى ارٍ مِقْدَ  لَا وَ امْتَثَلَهُ  مِثَالٍ غَیْرِ عَلَى الْخَلْقَ  ابْتَدَعَ  الَّذِی
 الْحُجَّةِ قِیَامِ  رَارِبِاضْطِ دَلَّنَا مَا قُوَّتِهِ بِمِسَاکِ يُقِیمَهَا أَنْ لَىإِ الْخَلْقِ  مِنَ  الْحَاجَةِ  اعْتِرَافِ وَ حِكْمَتِهِ آثَارُ  بِهِ نَطَقَتْ  مَا عَجَائِبِ

  مَعْرِفَتِهِ عَلَى لَهُ

 ترجمه : 

                                                           

 52التوحيد )للصدوق(، ص:  17
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ها را به وجود آورد بدون اينكه از نقشه ديگرى اقتباس نمايد، يا در به وجود آوردن آنها از به وجود خدايى كه آفريده

تش گوياى آن هايى كه آثار حكماز ملكوت قدرتش، و از شگفتى اىاى پیش از خود الگو بردارد. و به اندازهآورنده

كند به ما ارائه فرموده كه ما را به قیام دلیل قطعى بر است، و از اعتراف نیاز خلق به آنچه كه با قدرتش آن را حفظ مى

 .معرفت و شناختش راهنمايى نموده است

 :  10شرح فراز 

اين ابتداع به معنای آفرينشي آن خدايي كه عالم را ابتداع كرد، واژه ی ابتداع تقريبا مرادف با واژه ی ابتداء است، 

است كه اين افرينش بدون وجود نقشه ی قبلي كه از آن اقتباس شده باشد صورت گرفته است، اما  كارهايي كه بشر 

 من شيء است و از چیزی است و همیشه الگويي دارد كه از آن اقتباس مي كند و مي سازد . انجام مي دهد 

حض است يعني اينگونه نیست كه از ديگری الگو گرفته باشد او خداوند متعال تنها موجودی كه نوآوری او نوآوری م

 است و ال غیر .

همچنین اينگونه نبود كه خالق مشخصي پیش از خداوند متعال باشد و بعد خداوند از آن خالق احتذی نمايد و بخواهد 

 مثل و بسان او بسازد و بیافريند .

د عالم ملكوت و الهوت و .. نیست بلكه ملكوت مبالغه ی در مُلك است و اين ملكوت كه در اينجا استعمال مي شو

اضافه به قدرت شده است و به معنای سُلطه ويژه حق بر ما سوی اهلل است، خداوند اين اوج قدرت و سلطنت خودش 

 را به ما نشان داده است و ما كامال مشاهده مي كنیم ملكوت الهي را .

در عالم و سرتاسر عالم را خدا نشانه گذاری كرده است و نقطه ای از نقاط عالم و حیثي  خداوند نشان داده است به ما

از حیثیات عالم، موجودی از موجودات عالم نیست كه فرياد نزند ملكوت قدرت الهي را و عجائب و شگفتي هايي 

مسئله كه خدا حكیم است كه ما در عالم مشاهده مي كنیم و اينها همگي حاكي از حكمت ربوبي است و برهان اين 

و علیم است همین آيات او است . مثالي بزنیم شما وقتي گلستان سعدی را باز مي كنید و مي خوانید آيا به اين مطلب 

ملتفت نمي شويد كه نويسنده ی اين كتاب يك اديب زبردست بوده است ؟ و قدرت بر نوشتن خوب ادبیات به 

شما وقتي عالم را مشاهده مي كنید با چشم عقل و قلب، در و ديوار فرياد صورت بلیغ و فصیح  داشته است ؟  حال 

مي زنند و با شما نطق مي كنند كه ما خالقي داريم مدبّر و حكیم . وقتي انسان نگاه مي كند مي بیند كه خالق اين عالم 

 حكیم و قدير و علیم است .

يت و تغییرپذيری خود فرياد مي زند كه من خلق به تكوين و وجودش و حدوث و امكانش و به تجزی و محدود

نیازمند هستم و من قائم بالذات نیستم، من قائم بالغیر هستم و قیام و جود و قوام من هم در حدوث و هم در بقاء وابسته 

اتِ وَالْأَرْضَ إِنَّ اللَّهَ يمْسِكُ السَّمَاوَوند با قدرت و قوتش مرا نگه دارد. قرآن شريف مي فرمايد : ی به اين است كه خدا



56 

دارد تا از خداوند آسمانها و زمین را نگاه مي/  أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِیمًا غَفُورًا

 /  بردبار و غفور است!تواند آنها را نگاه دارد، او نظام خود منحرف نشوند؛ و هرگاه منحرف گردند، كسي جز او نمي

پس اينگونه نیست كه تصور كنیم خداوند عالم را خلق كرده و اكنون به حال خود رها كرده و اگر او باشد يا نباشد 

فرقي نخواهد كرد !! هرگز !! اگر يك آن، ذات اقدس ربوبي اراده و مشیت خود را از عالم بردارد، عالم معدوم مي 

 لوقات به خداوند متعال است . شود و اين اوج فقر و نیاز مخ

اين مخلوقات و آيات با اين تدبیر و حكمت در خلق، ما را داللت مي كنند و ما مضطريم به پذيرش اين معنا و اين 

مسئله ضروری و قطعي است كه ما بايد اقرار كنیم به وجود خداوند متعال و ما به اين آيات او را مي شناسیم كه او 

 ا را حفظ مي كند .است كه قادر است و م

 در توحید صدوق ) ره ( عبارت اضافه ای نسبت به عبارات اين خطبه در نهج دارد كه ان شاء اهلل مراجعه فرمايید .

 :  11فراز 

وَ إِنْ كَانَ خَلْقاً صَامِتاً  لَهُ وَ دَلِیلًا عَلَیْهِفَصَارَ كُلُّ مَا خَلَقَ حُجَّةً  وَ أَعْلَامُ حِكْمَتِهِ  فَظَهَرَتِ الْبَدَائِعُ الَّتِي أَحْدَثَتْهَا آثَارُ صَنْعَتِهِ 

وَ تَلَاحُمِ حِقَاقِ مَفَاصِلِهِمُ  فَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ شَبَّهَكَ بِتَبَايُنِ أَعْضَاءِ خَلْقِكَ  فَحُجَّتُهُ بِالتَّدْبِیرِ نَاطِقَةٌ وَ دَلَالَتُهُ عَلَى الْمُبْدِعِ قَائِمَة

 وَ لَمْ يُبَاشِرْ قَلْبَهُ الْیَقِینُ بِأَنَّهُ لَا نِدَّ لَك لَمْ يَعْقِدْ غَیْبَ ضَمِیرِهِ عَلَى مَعْرِفَتِكَ دْبِیرِ حِكْمَتِكَالْمُحْتَجِبَةِ لِتَ

 ترجمه : 

هاى حكمتش آشكار است، از اين رو آنچه آفريده حجّت و دلیلى بر وجود هاى بديعش آثار صنع و نشانهدر ساخته

زبان باشد تدبیر او در وجود آن موجود برهان گويايى بر وجود او، و دلیلى محكم بر وجودى بىاوست، و اگر م

 آفرينندگى ذات پاک اوست.

 :  11شرح فراز 

عالم بر اساس بديع السماوات و االرض بودن خداوند خلق شده است و خداوند مبدع عالم است، اين بدائعي گفته شد 

مام عالم و ما سوی اهلل بديع هستند، از نور مبارک رسول اكرم ) ص( تا نازلترين كه خداوند خلق فرموده است كه ت

و موجودات چون حشرات و میكروب ها همگي بديع هستند و در تمام اين ها خداوند قدرت خود را نشان داده است 

انه های الهي موج مي زند و تمامي آن ها فرياد مي زنند كه او است كه ما را آفريده است و در تمام اين ها اعالم و نش

 عالم مظهر قدرت و حكمت حقّ است .

در ادامه مي فرمايد هر چه آفريده است حجت و دلیل بر وجود حقّ است و همه داد مي زنند خالق و موجد و صانع 

و اگر چه مخلوقي صامت باشد و سخن نگويد ) مثل جمادات و گیاهان ( تدبیر الهي در ما خداوند سبحان است 
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تاپای اين جماد ناطق است و با انسان سخن مي گويد، مگر آنكه انسان كور باشد تا اين حجت الهي را نبیند و سر

درک نكند . روی هر موجودی دست بگذاريد سوال مي شود چه كسي او را اينگونه كرده است ؟ آثار هوشمندی 

ست و يك شعوری پست و فراتر از اين عالم را در اين مخلوقات، انسان مي بیند و مي فهمد كه اين ها بي حساب نی

 است و متوجه مي گردد كه اين ها هیچ كدام خود،رو نیستند !

بسیار  –خداوند را وصف مي كند ب  –حضرت امیرالمومنین علیه السالم در اين خطبه دو كار انجام مي دهند : الف 

 ادت مي دهد دقت دارد در وصفي كه انجام مي دهد تشبیهي نباشد . بعد ببینید شه

همواره در طول تاريخ جريان مشبهه و مجسمه وجود داشتند كه خداوند را به خلق وصف مي كردند و او را شبیه خلق 

مي كردند، و اين جريان گاهي در حدّ افراطي وجود داشت و مي گويند و نقل كرده اند كه در برخي از مناطق ايران 

كه آيا چهارزانو روی عرش نشسته  با كیفیت استوای خداوند بر عرش متكلمیني بودند كه بحث مي كردند در رابطه

 العیاذ باهلل  !!  است يا دوزانو

و اگر كسي بیايد و تو را تشبیه نمايد به مخلوقاتي اگر كسي تو را به مخلوقاتي كه اعضاء و جوارح دارند تشبیه نمايد 

ت ) همچون اتصال سر بازو به كتف كه اين پیوند كه تباين اعضاء دارند و اعضايشان به يكديگر الصاق شده اس

محتجب است و پوشیده است ( چنین كسي كه تو را به مخلوقاتت تشبیه نمايد، او تو را نشناخته است و در درون به تو 

 اعتقاد ندارد و چنین آدمي قلبش متصف به يقین به تو نشده است چرا كه او گرفتار اوهام و ظنون و توهمات است.

 ي نداری.كسي بايد عقیده داشته باشد كه تو ) ای خدای سبحان ( شبیهچنین 

 :  12 فراز

كَذَبَ  إِذْ نَُسوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِینَ  تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَاللٍ مُِبینٍ إِذْ يَقُولُونَ وَ كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ تَبَرُّؤَ التَّابِعِینَ مِنَ الْمَتْبُوعِینَ 

وَ  وَ جَزَّءُوکَ تَجْزِئَةَ الْمُجَسَّمَاتِ بِخَوَاطِرِهِمْ  وَ نَحَلُوکَ حِلْیَةَ الْمَخْلُوقِینَ بِأَوْهَامِهِمْ  إِذْ شَبَّهُوکَ بِأَصْنَامِهِمْ  لْعَادِلُونَ بِكَ ا

 قَدَّرُوکَ عَلَى الْخِلْقَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقُوَى بِقَرَائِحِ عُقُولِهِم

 ترجمه : 

به خدا قسم ما در گمراهى »گويند: گويا متن بیزارى جستن پیروان را از رهبران باطل خود در قیامت نشنیده كه مى و

آنان كه غیر تو را با تو برابر دانستند دروغ گفتند، «. كرديمآشكارى بوديم، كه شما را با پروردگار عالمیان برابر مى

هاى ها را به تو بستند، و با انديشهسبب اوهام غلط خويش صفات آفريده هاى خود تشبیه كردند، و بهكه تو را به بت

پست خود تو را مانند اجسام داراى اجزا دانستند، و به عقل ناقصشان تو را همانند مخلوقات كه مركب از قواى مختلفند 

 .شناختند
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 :  12فراز شرح 

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا ده ای برای ايشان ندارد، ايشان مي گويند : تابعین در روز قیامت از متبوعین تبری مي جويند اما اين فاي

به خدا قسم ما در گمراهى آشكارى بوديم، كه شما را با پروردگار ، إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِینَ لَفِي ضَاللٍ مُبِینٍ 

ی خداوند هستند و خداوند هر چه  ، مثل كساني كه امروز مي گويند متبوعین ايشان آينهكرديمعالمیان برابر مى

اسماء و صفات دارد در ايشان قرار داده است !! در حالیكه خداوند شبیه ندارد و كوچكترين شباهتي در ذات و 

صفات بین مخلوقات نیست و لیكن عده ای اين كاررا كردند و متبوعینشان را شبیه خدا پنداشتند، اين هايي كه تو را 

ند دروغ گفتند و به سبب توهمات خود و بافته های ذهني خود بر تو ادعای باطل كردند و تو به بت هايشان شبیه كرد

 را شبیه به مخلوقین كردند و صفات مخلوقین را به تو نسبت دادند.

تو را متجزی در نظر گرفتند و برای تو مقامات مختلف در نظر گرفتند و  ،خودشان باطل با خیال ها و پندارها و اوهام

 تو را با استدالل های عقلي خود تقدير كردند اينگونه كه تو بسان مخلوقات مختلف القوا هستي !! ايشان

 :  13 فراز

 قَتْ عَنْهُ وَ نَطَ وَ الْعَادِلُ بِكَ كَافِرٌ بِمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ مُْحكَمَاتُ آيَاتِكَ  ءٍ مِنْ خَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ بِكَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مَنْ سَاوَاکَ بِشَيْ 

فَتَكُونَ فِي مَهَبِّ فِكْرِهَا مُكَیَّفاً وَ لَا فِي رَوِيَّاتِ خَوَاطِرِهَا  وَ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِی لَمْ تَتَنَاهَ فِي الْعُقُولِ شَوَاهِدُ حُجَجِ بَیِّنَاتِكَ 

 فَتَكُونَ مَحْدُوداً مُصَرَّفا

 ترجمه : 

هايت مساوى دانست برايت نظیر قائل شده، و آن كه برايت ا با چیزى از آفريدهدهم كه كسى كه تو رو شهادت مى

نظیر قائل شود كافر است به آنچه آيات محكم به بیان آنها نازل شده، و دالئل آشكارت بدان گوياست. و شهادت 

یت خاصى قرار دهم كه نهايتى و حدّى در عقلها براى تو نیست كه در مجراى وزش تفكّرات آن عقول در كیفمى

 ها نگنجى تا به تصرف آن عقول در آمده و محدود گردى.گیرى، و در انديشه

 :  13شرح فراز 

برابر بداند با احدی از مخلوقاتش، برای او نظیر میدهد كسي كه خداوند را  و شهادت امیرالمومنین علیه السالم گواهي

گواهي مي دهد كسي كه برای تو ای خدای سبحان شبیهي ايشان قائل شده است ) در حالي كه خداوند ندّ ندارد (، 

 قائل شود كافر است نسبت به محكمات آيات الهي ) ال تجعلوا هلل اندادا ( 

اين حجت ها و دلیل های بیّن و آشكار فرياد مي زنند كه خداوند شبیه و نظیر و مثل ندارد، اين ها فرياد مي زنند كه 

 تي بین او و مخلوقات نیست .خداوند متباين با خلق است و سنخی
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تو شبیه هیچ كس نیستي ) چون ما سوی اهلل همه محدود و متجزی و متناهي هستند و چون متجزی و متناهي و محدود 

است قابل شناخت و حس و لمس و شهود است، اما تو ای خدای سبحان چون محدود و متجزی و مقداری نیستي 

نیستي و شبیهي نداری ( لذا چیزی شبیه دارد كه عددی و مقداری و  قابل شناخت و شهود و حس و لمس و احاطه

تكرار پذير باشد، رسول اكرم ) ص( شبیه دارد و شبیه او امیرالمومنین علیه السالم است اما خداوند سبحان شبیه ندارد 

 چون مقداری و متجزی و محدود و شبیه پذير نیست .

ه خداوند آفريده است عقل است، و تو ای خدای سبحان متناهي نیستي اشرف ابعاد وجودی انسان و افضل مخلوقاتي ك

كه در عقول ما جای بگیری و در افكار و رويات و خواطر ما قرار نمي گیری تا محدود باشي و به تصرف ذهن و عقل 

با خلق است و  بیايي، حال سوال اينجاست كه چگونه بايد امیرالمومنین علیه السالم بیان بفرمايند كه خداوند متباين

 هیچ نحو سنخیت و شباهتي بین او و ما سوی نیست ؟!

 ----------پايان جلسه دوازدهم  ------------------------------------------------------

 : سیزدهم   جلسه 

 ادامه خطبه شريفه  اشباح 

  و هي من جالئل خطبه علیه السالم و من خطبة له ع تعرف بخطبة األشباح 91

 قال موالنا امیرالمومنین علیه السالم

 وصف اللّه تعالى

 :  13 فراز

 ودَ مَنْزِلَتِهِ قَدَّرَ مَا خَلَقَ فَأَحْكَمَ تَقْدِيرَهُ وَ دَبَّرَهُ فَأَلْطَفَ تَدْبِیرَهُ وَ وَجَّهَهُ لِوِجْهَتِهِ فَلَمْ يَتَعَدَّ حُدُ

 ترجمه : 

وار كرد، و با لطف و مهربانى نظمشان داد، و به خوبى تدبیر كرد. هر پديده آنچه را آفريد با اندازه گیرى دقیقى است

 را براى همان جهت كه آفريده شد به حركت در آورد، چنانكه نه از حد و مرز خويش تجاوز نمايد

 :  13شرح فراز 

رده باشند خیر، خلقت خداوند سبحان و آفرينش او اينگونه نیست كه آفريدگان از وجود او به نحو ضروری ترشح ك

خداوند سبحان تك تك موجودات را بر اساس علم ازلي تقدير مي فرمايد، آن هم تقديری كه در غايت احكام و 
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اتقان است. آفرينش او همانند نقاشي كه نقاش كشیده است نیست، كه وقتي از نقاش سوال میكنند چرا اين قسمت از 

لحظه حواس من جمع اين موضوع و ملتفت به اين بخش نبود لذا اين نقاشي را اينگونه كشیدی مي گويد در آن تابلو 

آفرينش خداوند سبحان با تقدير متقن و محكم است و تك بخش همانند ساير قسمت های نقاشي در نیامده است، 

 تك اجزای وجودی ما سوی اهلل را با تقدير و اندازه گیری آفرينش نموده است .

 ندارد و او عالمي است كه سهو و نسیان به ساحت قدسي او بار نمي شود .او علمي است كه جهل به او راه 

خداوند مدبر كلّ عالم است و تمام عالم تحت تدبیر ربوبي او اداره مي شود و آن تدبیری  : در ادامه حضرت مي فرمايد

ها و پلك انسان را  است كه بسیار با لطافت و ظرافت صورت گرفته است ، به عنوان مثال شما اگر عظمت چشم و مژه

دقت نمايید به لطافت اين خلقت اذعان مي كنید و آنگاه كه به پیوند اين چشم با مغز و اعصاب دقت مي كنید كه 

محیر العقول است خواه ناخواه اقرار به تدبیر بي مثال خداوند متعال خواهید كرد . اين كه گفته اند من عرف نفسه 

را ببین و در تك تك اجزای وجودی خود و اين نظام عجیب و غريب خلقت  فقدعرف ربّه به اين معنا كه خودت

خود تدبّر كن، بنگر كه مُدَبَّری و مُدَبِّری داری .  بسیاری از دانشمندان علوم تجربي اذعان مي كنند و اعتراف دارند 

جود دارد دقت نمايید، كه كه ما خبری از عظمت عالم نداريم . شما به تدبیری كه در خورشید و فاصله آن با زمین و

 اگر اين فاصله كمتر و يا زيادتر بود حیات برای انسان و ديگر موجودات روی زمین غیر ممكن و يا بسیار سخت بود .

 چه كسي اين اندازه گیری را انجام داده است ؟! 

وجهه و هدفي كه است به تمام عالم تحت تسخیر آن خالق كلّ و خدای سبحان است و هر موجودی را متوجه كرده 

 برای آن خلق شده است و آن موجود هم نمي تواند از آن حدودی كه خداوند برای او معیّن نموده است تعدّی كند .

قرآن مي فرمايد : ذلك تقدير العزيز العلیم، آن تقدير پروردگار عزيز علیم است، همه چیز تحت اشراف ربوبي اداره 

 مي شود .

 : 14 فراز

دَرَتِ الْأُمُورُ عَنْ مَشِیئَتِهِ رْ دُونَ الِانْتِهَاءِ إِلَى غَايَتِهِ وَ لَمْ يَسْتَصْعِبْ إِذْ أُمِرَ بِالُْمضِيِّ عَلَى إِرَادَتِهِ فَكَیْفَ وَ إِنَّمَا صَوَ لَمْ يَقْصُ 

ةٍ أَضْمَرَ عَلَیْهَا وَ لَا تَجْرِبَةٍ أَفَادَهَا مِنْ حَوَادِثِ الدُّهُورِ وَ لَا الْمُنْشِئُ أَصْنَافَ الْأَشْیَاءِ بِلَا رَوِيَّةِ فِكْرٍ آلَ إِلَیْهَا وَ لَا قَرِيحَةِ غَرِيزَ

 دَعْوَتِهشَرِيكٍ أَعَانَهُ عَلَى ابْتِدَاعِ عَجَائِبِ الْأُمُورِ فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ وَ أَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ وَ أَجَابَ إِلَى 

 ترجمه : 

خود كوتاهى كند، و اين حركت حساب شده را بدون دشوارى به سامان رساند تا بر  و نه در رسیدن به مراحل رشد

اساس اراده او زندگى كند. پس چگونه ممكن است سرپیچى كند؟ در حالى كه همه موجودات از اراده خدا سرچشمه 

ه آن روى آورد، گیرند، خدايى كه پديد آورنده موجودات گوناگون است، بدون احتیاج به انديشه و فكرى كه بمى
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اى كه در درون پنهان داشته باشد، و بدون تجربه از حوادث گذشته، و بدون شريكى كه در ايجاد امور شگفت يا غريزه

و به عبادت و اطاعت او پرداختند، دعوت او را  پس آفرينش كامل گشت  انگیز ياريش كند، موجودات را آفريد

 پذيرفتند.

 :  14شرح فراز 

مقابل آن غايتي كه برای او در نظر گرفته شده است نمي تواند كوتاهي نمايد، برای خداوند سخت  هیچ موجودی در

نیست و دشواری ندارد كه به موجودی امر كند و او را بر اساس اراده قاهره اش به سمتي هدايت نمايد، و چگونه 

امور عالم با اراده ی او تنظیم مي شود و كسي مي تواند در مقابل اراده ی قاهره ی او عرض اندام كند چرا كه تمام 

اراده ی خداوند كه مقابل ندارد و كسي نمي تواند در برابر اراده او بايستد. فرض ندارد در مقابل اراده او كسي بتواند 

بايستد چرا كه قدرت او قدرت محدود نیست و انمّا امره اذا اراد شیئا ان يقول له كن فیكون، پس قدرت او مصاحب 

 عجز نیست، اگر خدای سبحان اراده كند چیزی هست و اراده كند آن چیز نیست و معدوم مي گردد  .با 

و همه ی اين ها را بال رويه آفريد و خداوند هستي مي بخشد به اصناف و انواع اين اشیاء و موجِد اين اشیاء است، 

 یق و آزمايش خلق نمايد .اينگونه نبوده است كه او با فكر و انديشه و صغری و كبری چیدن و تحق

اينگونه نیست كه خدای سبحان آفريده باشد در حالیكه اراده اش پشتوانه اش ضمیر باشد، اراده ی مخلوقات پشتوانه 

ی آن ضمیر است يعني ما اوّل در درون خود محاسباتي مي كنیم، صغری و كبری مي چینم، تصوّر و تصديق داريم، 

انگیزه در ما حاصل مي شود و سپس فعلي را انجام مي دهیم، اما در رابطه با خداوند نتیجه گیری مي كنیم بعد عظم و 

 سبحان اين مسائل راه ندارد، ارادته احداثه، او فقط ايجاد مي كند و قبل آن انديشه و تصور و تفكر ندارد.

ی بسرايد و نويسنده ای خداوند غريزه ای ندارد كه در درون خود پنهان داشته باشد، مثل شاعری كه مي خواهد شعر

كه مي خواهد كتابي بنويسد كه هر دوی اين ها قريحه و غريزه و قوه ی استنباطي دارند كه در درون ايشان وجود 

 دارد و بعد اين به بروز و ظهور مي رسد و اثری درست مي شود، اما در رابطه با خداوند سبحان اينگونه نیست .

جربیات و آزمون و خطا و ديدن حوادث روزگار انجام نداده است، اين خلق خداوند سبحان آفرينش را بر اساس ت

هستند كه بر اساس آزمون و خطا و رويت و مشاهده ی اتفاقات تصمیم بر انجام كاری میگیرند و تحلیل از مسائل مي 

 كنند و در نتیجه اين مشاهدات و تجارب، فعلي انجام مي دهند .

رد كه او را اعانت و ياری در خلقت و ابداع موجودات شگفت انگیز نمايد، در خداوند سبحان نیاز به شريك ندا

حالیكه همه ی خلق نیازمند شريك و كمك و اعانت هستند حتي وجود مقدس حضرت رسول اكرم ) صلي اهلل علیه 

سالم هستند. لذا و اله و سلم( كه برای به ثمررساندن رسالت خود نیازمند به وجود شريك  يعني امیرالمومنین علیه ال

بخواهیم يا نخواهیم در تمام امور شريك داريم، قوای ما شريك ماست، دست ما شريك ما است، پای ما شريك ما 

 است، در حالیكه احدی با خداوند شريك نیست چون قدرت او كن فیكون است و نیاز به شريك ندارد.
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یكون، و تمام عالم مطیع خلق ره اذا اراد شیئا ان يقول له كن فايجاد الهي و آفرينش او به امر او تتمیم مي شود، انّما ام

هر آنچه او ه اين معنا كه هستند و همه ی ما سوی اهلل مطیع او هستند و عبد او مي باشند. همه مسبّح و حامد او هستند، ب

 تقدير نمايد مُقَدَّر نمي تواند در برابر او ايستادگي نمايد .

 ايستادگي ندارد :  چیزی در برابر خداوند توان

 18عِینَثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِیا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَینَا طَائِ

ود آيید )و شكل به وج»سپس به آفرينش آسمان پرداخت، در حالي كه بصورت دود بود؛ به آن و به زمین دستور داد: 

 «گیريم(!آيیم )و شكل ميما از روی طاعت مي»آنها گفتند: « يد(، خواه از روی اطاعت و خواه اكراه!گیر

 :  15فراز  

 رَتِهِ بَیْنَ مُتَضَادِّهَا وَ لَاءَمَ بِقُدْفَأَقَامَ مِنَ الْأَشْیَاءِ أَوَدَهَا وَ نَهَجَ حُدُودَهَا وَ وَ لَا أَنَاةُ الْمُتَلَكِّئِ  لَمْ يَعْتَرِضْ دُونَهُ رَيْثُ الْمُبْطِئِ 

بَدَايَا خَلَائِقَ أَحْكَمَ صُنْعَهَا وَ  وَ الْأَقْدَارِ وَ الْغَرَائِزِ وَ الْهَیْئَاتِ وَصَلَ أَسْبَابَ قَرَائِنِهَا وَ فَرَّقَهَا أَجْنَاساً مُخْتَلِفَاتٍ فِي الْحُدُودِ

 فَطَرَهَا عَلَى مَا أَرَادَ وَ ابْتَدَعَهَا

  ترجمه :

ت نمود، و اى نبود كه در امرش سستى ورزد، و يا در اجراى دستورش درنگ روا دارد. كژى اشیا را راسآفريده

مود، و همه را به اجناسى حدودشان را معین كرد، و با قدرتش بین اشیاء متضاد الفت داد، و اسباب اتصال آنها را فراهم ن

وار كرده، و آنها را سیم كرد. مخلوقاتى هستند كه خلقت آنها را استها و غرائز و صورتها تقمختلف در حدود و اندازه

 بر اساس اراده متین خود به وجود آورده است

 :  15شرح فراز 

گ در برابر او ندارد، هیچ آفريده ای در امرش سستي نورزيد و در مقابل اراده ی او توان ايستادگي ندارد، و توان درن

رت اينگونه ترسیم مقابل امر او اعتراض و مقابله ای نمي تواند داشته باشد، و حض آن موجودی كه اهل سستي است در

 مي فرمايند كه بدانید اگر خداوند چیزی را بخواهد مي شود .

هر چیز را به  وكژی در عالم وجود ندارد، او عالم را روشن كرد به حدود آن به صورت دقیق، او مهندس عالم است 

 .اندازه ی خود معین نمود
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او الفت برقرار كرد بین اموری كه متضاد هم هستند و بین تمام اين متضادها جمع فرموده است .او اسباب اتصال و 

 قران و پیوند بین اين ها را با هم فراهم فرموده است .

همه را يكسان و يك شكل و با يك صفت نیافريده است، خلق را متنوع و با صفات مختلف آفريده است. و مخلوقات 

 زيبايي كه خلقتشان را متقن و استوار قرار داد، و همه را بر اساس اراده ی خود ابتداع فرمود.

 ----------پايان جلسه سیزدهم   ------------------------------------------------------

 : چهاردهم   جلسه 

 و هي من خطب المالحم لیه السالمو من خطبة له ع 108

 اللّه تعالى

 ل موالنا امیرالمومنین علیه السالمقا

بِذَوِی وَ الظَّاهِرِ لِقُلُوبِهِمْ بِحُجَّتِهِ خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ غَیْرِ رَوِيَّةٍ إِذْ كَانَتِ الرَّوِيَّاتُ لَا تَلِیقُ إِلَّا  بِخَلْقِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَجَلِّي لِخَلْقِهِ 

 یرٍ فِي نَفْسِهِ خَرَقَ عِلْمُهُ بَاطِنَ غَیْبِ السُّتُرَاتِ وَ أَحَاطَ بِغُمُوضِ عَقَائِدِ السَّرِيرَاتالضَّمَائِرِ وَ لَیْسَ بِذِی ضَمِ

 ترجمه : 

هايشان ها تجلّى كرد  و با برهان و دلیل خود را بر قلبستايش خدايى را سزاست كه با آفرينش مخلوقات، بر انسان

كر و انديشه آفريد كه فكر و انديشه مخصوص كسانى است كه دلى درون آشكار كرد. مخلوقات را بدون نیاز به ف

هاى غیب را شكافته است  و به افكار و عقايد پنهان سینه داشته باشند و او چنین نیست كه علم خداوندى ژرفاى پرده

 احاطه دارد. 

 :شرح

ارد استعمال آن در همین خطبه واژه زيبای تجلي هم در قرآن و هم در روايات استعمال شده است كه يكي از مو

است، ستايش مخصوص خداست، اما چرا ستايش مخصوص خداست ؟ به اين دلیل كه خدای سبحان متجلي  نوراني

است برای خلقش به خلقش، تمام عالم جلوه ی خدا و مظهر خدا است پس اين خدا است كه تجلي كرده است، اما 

تجلي كرده است پس بايد خلقي باشد و حقیقتا موجود باشد و  بر ای چه كسي تجلي كرده است ؟ برای خلق خود

 خدا آن را آفريده باشد و بعد خداوند برای اين مخلوق كه وجود او غیر وجود خداوند است تجلي مي كند . 
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معرفت پیدا  ه اوباما اين تجلي چگونه است و با چه ابزاری تجلي مي نمايد ؟ چگونه خدا برای ما آشكار مي شود و 

داوند است و ما از تجلي خ ،ي كنیم ؟ به خلقت او  و به عین خلقت اوكه اشیاء را ايجاد كرد، عین اين ايجاد اشیاءم

نقاش متبحر به  طريق مخلوقات و با مشاهده مخلوقات پي به خداوند سبحان مي بريم . به عنوان مثال فرض كنید يك

بلو، اگر میخواهي ي كردم، من برای تو تجلي كردم با اين تاشما مي گويدمن بسیار عظیم الشان هستم و برای تو تجل

هنر و خالقیتي  از نقاشي من پي به من ببر كه مظهر من است و از آن پي ببر كه من چهبداني هنر نقاشي من چیست 

ي یشگاه شما مپدارم، لذا خالقیت نقاش در متن نقاشي متجلي است ، مثال ديگر يك اديب يك متني مي نويسد و در 

ا ببین ادبیات رگذارد و مي گويد اگر مي خواهي بداني من چه اديبي هستم، من در اين كتاب تجلي كرده ام، كتاب 

سمان و آمن در اين كتاب تجلي كرده است، همچنین است قدرت حق كه در عالم تجلي كرده است، با ديدن اين 

و تو به خداوند  تجلي حق است كه به وسیله آن من زمین و آيات و نشانه ها پي به قدرت خداوند مي بريم. پس عالم

 پي ببريم.

است ( قرآن در  در ادامه مي فرمايد خداوند ظاهر است، او ظاهر است برای قلوب ) كه اين قلب مركز تعقل و تفهم

آيا آنان در زمین سیر نكردند، تا /  الُونَ بِهَفَلَمْ يسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يعْقِرابطه با عده ای مي فرمايد : 

 ؟ دلهايي داشته باشند كه حقیقت را با آن درک كنند

رای قوه ی بقلب محلّ ادراک و فهم است، و اين ضوء و روشنايي قلب نیز عقل است، خداوند آشكار و ظاهر است 

مي شود ؟! اما معنای  او فهمي حاصل عقل انسان، اگر مخاطب امیرالمومنین علیه السالم فاقد قلب و عقل باشد آيا برای

خود به ما ياد مي  اول از حجت يعني دلیل و به اين معنا است كه خدا ظاهر است برای قلب انسان با دلیل و حجتي كه

كه به  نها داليل ما بود/ آ مٌ عَلِیمٌنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِیوَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَینَاهَا إِبْرَاهِیمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَدهد !! 

بريم؛ پروردگار تو، حكیم و ابراهیم در برابر قومش داديم! درجات هر كس را بخواهیم )و شايسته بدانیم،( باال مي

م السالم به ما ياد علیه پس حجت را نیز خداوند به ما ياد مي دهد و اين حجت را از طريق انبیاء و اهل بیت داناست.

انسان ها  نمایو يكي از داليل مهمي كه به ايشان حجت مي گويیم به اين خاطر است كه ايشان دلیل و راهمي دهد 

 برای خداشناسي هستند كه اگر ايشان نبودند ما خدا را نمي شناختیم .

 19أَبْوَابَهُ وَ صِرَاطَهُ وَ سَبِیلَهُ وَ الْوَجْهَ الَّذِی يُؤْتَى مِنْه وَ لَكِنْ جَعَلَنَا الْعِبَادَ نَفْسَهُ  إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَوْ شَاءَ لَعَرَّفَ

شناسانید ه بندگان مىبواسطه خود را خواست بىبه راستى خدا تبارک و تعالى اگر مىامیرالمومنین علیه السالم : ..

 ...ى داشتولى ما را باب و صراط و راه خود مقرر كرده و آن سوئى كه از آن بايد روى به و
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خدای سبحان خلق را آفريد اما نه از روی رويه و انديشه و فكر، به اين دلیل كه فكر ) به قول خود فالسفه و حاجي 

سبزواری در شرح منظومه يك حركت دروني است ( برای كسي است كه ضمیر و درون دارد اما خداوند آن 

كه درون ندارد علم هم ندارد ؟ خیر . علم او از سنخ  صمدی است كه تو ندارد و دروني برای او نیست، اما حال

 علوم ما نیست كه با انديشه و كنش دروني حاصل شود، علم او بالذات و ازلي است و شبیه ندارد.

كه مستور و پوشیده است، علم او بالذات است و  باطن غیب امور و اموری راعلم او خرق مي نمايد و مي شكافد 

راه ندارد چرا كه اگر چیزهايي را نداند ذات او يك ذات محدود و متجزی خداهد بود،  احدی است و جهل در او

اما همه مخلوقات چیزهايي را مي دانند و چیزهايي را هم نمي دانند و چیزهايي را هم ابداً نمي توانند ياد بگیرند و 

 بدانند و آن كنه خداوند است كه هیچ گاه بر احدی معلوم نخواهد شد .

اشراف و احاطه به تمام امور خفي و غامض دارد و آنچه در نهان های انسان پنهان شده است همه را مي داند  خداوند

إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يعْلَمْهُ اللَّهُ وَيعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي و به تعبیر شیرين قرآن كه مي فرمايد : 

های شماست، پنهان داريد يا آشكار كنید، خداوند آن اگر آنچه را در سینه»بگو: /   اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌالْأَرْضِ وَ

 باشد؛ و خداوند بر هر چیزی تواناست.داند؛ و )نیز( از آنچه در آسمانها و زمین است، آگاه ميرا مي

 عظمة و أمر البعثو من خطبة له ع في بیان قدرة اللّه و انفراده بال 109

 قدرة اللّه

 ءٍ قَائِمٌ بِهِ غِنَى كُلِّ فَقِیرٍ وَ عِزُّ كُلِّ ذَلِیلٍ وَ قُوَّةُ كُلِّ ضَعِیفٍ وَ مَفْزَعُ كُلِّ مَلْهُوفٍ مَنْ تَكَلَّمَ ءٍ خَاشِعٌ لَهُ وَ كُلُّ شَيْ كُلُّ شَيْ

 فَعَلَیْهِ رِزْقُهُ وَ مَنْ مَاتَ فَإِلَیْهِ مُنْقَلَبُهُ لَمْ تَرَکَ الْعُیُونُ فَتُخْبِرَ عَنْكَ بَلْ كُنْتَ قَبْلَ سَمِعَ نُطْقَهُ وَ مَنْ سَكَتَ عَلِمَ سِرَّهُ وَ مَنْ عَاشَ

لَا يُفْلِتُكَ مَنْ أَخَذْتَ وَ لَا لَبْتَ وَ الْوَاصِفِینَ مِنْ خَلْقِكَ لَمْ تَخْلُقِ الْخَلْقَ لِوَحْشَةٍ وَ لَا اسْتَعْمَلْتَهُمْ لِمَنْفَعَةٍ وَ لَا يَسْبِقُكَ مَنْ طَ

لَا يَسْتَغْنِي عَنْكَ  يَنْقُصُ سُلْطَانَكَ مَنْ عَصَاکَ وَ لَا يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ مَنْ أَطَاعَكَ وَ لَا يَرُدُّ أَمْرَکَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَکَ وَ

یْبٍ عِنْدَکَ شَهَادَةٌ أَنْتَ الْأَبَدُ فَلَا أَمَدَ لَكَ وَ أَنْتَ الْمُنْتَهَى فَلَا مَحِیصَ مَنْ تَوَلَّى عَنْ أَمْرِکَ كُلُّ سِرٍّ عِنْدَکَ عَلَانِیَةٌ وَ كُلُّ غَ

مَا أَعْظَمَ [ مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَیْكَ بِیَدِکَ نَاصِیَةُ كُلِّ دَابَّةٍ وَ إِلَیْكَ مَصِیرُ كُلِّ نَسَمَةٍ سُبْحَانَكَ عَنْكَ وَ أَنْتَ الْمَوْعِدُ فَلَا ]مُنْجِيَ

مَلَكُوتِكَ  لَ مَا نَرَى مِنْ شَأْنَكَ سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ مَا نَرَى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَا أَصْغَرَ كُلَّ عَظِیمَةٍ فِي جَنْبِ قُدْرَتِكَ وَ مَا أَهْوَ

 ي الدُّنْیَا وَ مَا أَصْغَرَهَا فِي نِعَمِ الْآخِرَةوَ مَا أَحْقَرَ ذَلِكَ فِیمَا غَابَ عَنَّا مِنْ سُلْطَانِكَ وَ مَا أَسْبَغَ نِعَمَكَ فِ

 ترجمه : 

همه چیز فروتن براى او، و هر چیزى قائم به اوست. ثروت هر نیازمند، و عزت هر ذلیل، و قدرت هر ناتوان، و پناهگاه 

عهده اوست، و  اى بهداند، روزى هر زندهشنود، باطن هر خاموش را مىهر ستم رسیده است. سخن هر سخنگو را مى

ها تو را نديده تا از تو خبر دهند، بلكه پیش از وصف كنندگان از خلقت ديده بمیرد به جانب او. بازگشت هر كه

 اى.بوده
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موجودات را براى ترس از تنهايى خلق نكردى، و براى دريافت منفعت به كار نگرفتى، به دنبال هر كه باشى از تو 

كند، و مطیع به حكومتت از چنگ تو بیرون نرود، عصیان كننده از سلطنتت كم نمىپیش نیفتد، و آن را كه بگیرى 

كند، آن كه از حكم تو خشمناک است قدرت ردّ فرمانت را ندارد، و هر كه از فرمانت روى گرداند از تو اضافه نمى

بدى هستى بنا بر اين زمانى شود. به نزدت هر نهانى آشكار است، و هر غیبى در پیشگاهت حاضر است. تو انیاز نمىبى

گاه هستى كه نجاتى از تو جز به تو برايت نیست، و تو منتهاى هر چیز هستى از اين رو گريزى از تو نیست، و تو وعده

 اى در كف تو، و باز گشت هر انسانى به سوى توست.نیست. مهار هر جنبنده

بینیم و چه كوچك آنچه از مخلوقاتت كه مى منزّهى از هر عیب، چه بزرگ است شأن تو! منزهى، چه عظیم است

نمايیم! و چه اندازه حقیر مشاهده مى است عظمت آن در كنار قدرت تو! و چه دهشت آور است آنچه از ملكوت تو

هايت در اين دنیا چه گسترده و فراوان شود در برابر آنچه از سلطنت تو براى ما ناپیداست! نعمتاست آنچه ديده مى

 ين حال در برابر نعمت آخرتت چقدر كوچك است!است! و با ا

 :  1فراز 

 ءٍ قَائِمٌ بِهِ غِنَى كُلِّ فَقِیرٍ وَ عِزُّ ُكلِّ ذَلِیلٍ وَ قُوَّةُ كُلِّ ضَعِیفٍ وَ َمفْزَعُ كُلِّ مَلْهُوفٍ مَنْ تَكَلَّمَ ءٍ خَاشِعٌ لَهُ وَ كُلُّ شَيْكُلُّ شَيْ 

 مَ سِرَّهُ وَ مَنْ عَاشَ فَعَلَیْهِ رِزْقُهُ وَ مَنْ مَاتَ فَإِلَیْهِ مُنْقَلَبُهُ سَمِعَ نُطْقَهُ وَ مَنْ سَكَتَ عَلِ

 ترجمه : 

همه چیز فروتن براى او، و هر چیزى قائم به اوست. ثروت هر نیازمند، و عزت هر ذلیل، و قدرت هر ناتوان، و پناهگاه 

اى به عهده اوست، و داند، روزى هر زندهرا مىشنود، باطن هر خاموش هر ستم رسیده است. سخن هر سخنگو را مى

 است . بمیرد به جانب او بازگشت هر كه

 :  1شرح فراز 

همه چیز در برابر او خاشع و خاضع است و همه چیز به او قیام دارد و هیچ موجودی مستقل نیست، اگر موجودات سرپا 

 گي معدوم و نیست مي شوند.هستند همه به بركت او است و اگر او مشیت و اراده نفرمايد هم

همهههه ی مههها فقیهههر هسهههتیم و اگهههر غنهههای نسهههبي پیهههدا بكنهههیم همچهههون تهههوان بهههر صهههحبت كهههردن و يههها كهههار 

در مسهههیر باطهههل نیهههز انسهههان كهههردن همهههه ی ايهههن هههها بهههه او اسهههت و بهههه خواسهههت او اسهههت و حتهههي اگهههر 

 !! د نمهههوده اسهههت اسهههتفاده مهههي كنهههفهههراهم  اواز ابهههزاری كهههه خداونهههد سهههبحان بهههرای  كنهههدحركهههت 
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مِ مهههام آنهههها تهههو را غمگهههین نسهههازد! ت سهههخن/  عَلِهههیمُیعُ الْوَلَههها يحْزُنْهههكَ قَهههوْلُهُمْ إِنَّ الْعِهههزَّةَ لِلَّههههِ جَمِیعًههها هُهههوَ السهههَّ

 زت پیهههداههههر ذلیلهههي نیهههز اگهههر بخواههههد عههه عهههزت )و قهههدرت(، از آن خداسهههت؛ و او شهههنوا و داناسهههت!

 ز شود . تا به خواست و اراده او عزيكند بايد تمسك به او پیدا كند و بنده ی او بشود 

زجانهههب ت همهههه اخداونهههد قهههوة ههههر ضهههعیفي اسهههت، ال حهههول و ال قهههوه اال بهههاهلل، ههههر نیرويهههي در عهههالم هسههه

و ، اگهههر ااوسهههت كهههه ضهههعف مههها را جبهههران مهههي كنهههد و اگهههر او اراده نكنهههد مههها ههههیچ هسهههتیم او اسهههت و

 .  عطا كند هستیم و اگر او عطا نكند معدوم و نیست خواهیم بود

طَرَّ ههههر گرفتهههاری و ههههر بیچهههاره ای مفزعهههي جهههز تهههو نهههدارد،  فُ عَهههاهُ وَيكْشهههِ  إِذَا دَأَمَّهههنْ يجِیهههبُ الْمُضهههْ

وءَ وَيجْعَلُكُههمْ خُلَفَههاءَ الْههأَرْضِ أَإِلَهههٌ مَههعَ اللَّهههِ قَلِیلًهه ر يهها كسههي كههه دعههای مضههطرجمههه : ت/  ذَكَّرُونَا مَهها تَههالسههُّ

دهههههد؛ آيهههها سههههازد، و شههههما را خلفههههای زمههههین قرارميف ميكنههههد و گرفتههههاری را برطههههررا اجابههههت مي

 شويد!معبودی با خداست؟! كمتر متذكر مي

رِدر ذيههل آيههه ی :  ه مههدعي ايمههان بههه خههدا بیشههتر آنههها كهه و/  كُونَوَمَهها يههؤْمِنُ أَكْثَههرُهُمْ بِاللَّهههِ إِلَّهها وَهُههمْ مُشههْ

 مي فرمايد : در سوره ی مباركه يوسف روايتي منقول است كه  هستند، مشركند!

قال: هو الرجل « إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ  وَ ما يُؤْمِنُ »في قوله:  لیه السالمعن مالك بن عطیة عن أبي عبد اهلل ع

ريكا في يقول: لو ال فالن لهلكت، و لو ال فالن ألصبت كذا و كذا، و لو ال فالن لضاع عیالي، أ ال ترى أنه قد جعل هلل ش

 20ملكه يرزقه و يدفع عنه، قال: قلت: فیقول: لو ال أن اهلل من علي بفالن لهلكت قال: نعم ال بأس بهذا

گهههر او و منظهههور از  مشهههرک در ايهههن آيهههه فهههردی اسهههت كهههه بگويهههد مشهههكل مهههرا فالنهههي حهههل نمهههود و ا

ر اگههه نبهههود ههههالک شهههده بهههودم و فهههالن جهههور و فهههالن جهههور مهههي شهههد، راوی مهههي گويهههد اگهههر بگويهههد :

د : خداونههد بههه واسههطه فالنههي بههه مههن منههت نمههي گذاشههت هههالک مههي شههدم چطههور ؟ حضههرت فرمودنهه

 بله در اين صورت مشكلي نیست . 

نود و در ادامهههه مهههي فرمايهههد اگهههر كسهههي سهههخن بگويهههد او ) خداونهههد سهههبحان ( صهههدای او را مهههي شههه

 كسي كه ساكت باشد خداوند سبحان علم به درون او دارد . 

بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ  لَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِأَبِي رَحِمَهُ ال

قَالَ قَوْلُ الْإِنْسَانِ صَلَّیْتُ الْبَارِحَةَ وَ   أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى فاَل تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ  لیه السالمأَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

                                                           
 200، ص: 2تفسیر العیاشي، ج 20

 
 



68 

أَمْسِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَكِنِّي أَنَامُ  صُمْتُ أَمْسِ وَ نَحْوَ هَذَا ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ قَوْماً كَانُوا يُصْبِحُونَ فَیَقُولُونَ صَلَّیْنَا الْبَارِحَةَ وَ صُمْنَا

 21وَ النَّهَارَ وَ لَوْ أَجِدُ بَیْنَهُمَا شَیْئاً لَنِْمتُهُ.اللَّیْلَ 

فَال تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ  جمیل بن درّاج گويد: از امام صادق علیه السّالم پرسیدم كه: تفسیر فرموده خداوند عزّ و جلّ

 -ر عمل اخالص داشته باشدهیزكار گردد و د)پس خودستائى نكنید؛ خدا داناتر است به آن كس كه پر أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى

د اينها، بعد امام دار بودم، و مانن( چیست؟ فرمود: آن است كه انسان بگويد: ديشب نماز شب خواندم، و ديروز روزه

وز روزه گرفتیم. گويند: ديشب نماز خوانديم و ديرعلیه السّالم فرمود: گروهى هستند كه چون صبح بیرون آيند، مى

يافتم، در آن هم خوابم و اگر میان روز و شب زمانى مىعلىّ علیه السّالم فرمود: لكن من شب و روز مى پس حضرت

 خوابیدم.مى

نمايد، در  هر كس در عالم نفس مي كشد و زندگي مي كند خداوند بر خود وظیفه كرده است كه رزق او را تأمین

/  ابٍ مُبِینٍيعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَوَ رْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَقرآن شريف مي فرمايد : 

داند؛ همه اينها ای در زمین نیست مگر اينكه روزی او بر خداست! او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را ميچ جنبندههی

 ، در كتاب علم خدا[در كتاب آشكاری ثبت است! ]= در لوح محفوظ 

 و كسي كه بمیرد منقلب و مرجع او به سوی خداوند سبحان است .

 :  2فراز 

  لِمَنْفَعَةٍ لَمْ تَخْلُقِ الْخَلْقَ لِوَحْشَةٍ وَ لَا اسْتَعْمَلْتَهُمْ لَمْ تَرَکَ الْعُیُونُ فَتُخْبِرَ عَنْكَ بَلْ كُنْتَ قَبْلَ الْوَاصِفِینَ مِنْ خَلْقِكَ

 ترجمه : 

براى ترس از  موجودات را اى.ها تو را نديده تا از تو خبر دهند، بلكه پیش از وصف كنندگان از خلقت بودهديده

 تنهايى خلق نكردى، و براى دريافت منفعت به كار نگرفتى

 :  2شرح فراز 

یايد و خلق شود كه بد تو محسوس نیستي تا چشم ها بتوانند تو را ببیند و از تو خبر بدهند، قبل از آنكه واصفي بوجو

ا وصف نمايد، ربتواند تو را وصف كند تو بودی، و اگر هم كسي بخواهد تو را وصف بنمايد با چشم نمي تواند تو 

 چون تو ای خدا موجودی هستي فراتر از زمان و مكان و متعالي از آن . 

                                                           

 243معاني األخبار، النص، ص:  21
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 دن به ايشان منفعتي برای او ندارد .به كار گرفتن ايشان و تكلیف داخلقت موجودات توسط او  از روی ترس نبود و 

 من نكردم خلق تا سودی كنم * بلكه تا بر بندگان جودی كنم 

 ----------پايان جلسه چهاردهم   ------------------------------------------------------

 : پانزدهم   جلسه 

 ادامه ...

 فراده بالعظمة و أمر البعثفي بیان قدرة اللّه و ان لیه السالمو من خطبة له ع 109

 قدرة اللّه

 ءٍ قَائِمٌ بِهِ غِنَى كُلِّ فَقِیرٍ وَ عِزُّ كُلِّ ذَلِیلٍ وَ قُوَّةُ كُلِّ ضَعِیفٍ وَ مَفْزَعُ كُلِّ مَلْهُوفٍ مَنْ تَكَلَّمَ ءٍ خَاشِعٌ لَهُ وَ كُلُّ شَيْ كُلُّ شَيْ

لَ مَنْ عَاشَ فَعَلَیْهِ رِزْقُهُ وَ مَنْ مَاتَ فَإِلَیْهِ مُنْقَلَبُهُ لَمْ تَرَکَ الْعُیُونُ فَتُخْبِرَ عَنْكَ بَلْ كُنْتَ قَبْسَمِعَ نُطْقَهُ وَ مَنْ سَكَتَ عَلِمَ سِرَّهُ وَ 

بْتَ وَ لَا يُفْلِتُكَ مَنْ أَخَذْتَ وَ لَا لَالْوَاصِفِینَ مِنْ خَلْقِكَ لَمْ تَخْلُقِ الْخَلْقَ لِوَحْشَةٍ وَ لَا اسْتَعْمَلْتَهُمْ لِمَنْفَعَةٍ وَ لَا يَسْبِقُكَ مَنْ طَ

لَا يَسْتَغْنِي عَنْكَ  يَنْقُصُ سُلْطَانَكَ مَنْ عَصَاکَ وَ لَا يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ مَنْ أَطَاعَكَ وَ لَا يَرُدُّ أَمْرَکَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَکَ وَ

 كُلُّ غَیْبٍ عِنْدَکَ شَهَادَةٌ أَنْتَ الْأَبَدُ فَلَا أَمَدَ لَكَ وَ أَنْتَ الْمُنْتَهَى فَلَا مَحِیصَ مَنْ تَوَلَّى عَنْ أَمْرِکَ كُلُّ سِرٍّ عِنْدَکَ عَلَانِیَةٌ وَ

حَانَكَ مَا أَعْظَمَ [ مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَیْكَ بِیَدِکَ نَاصِیَةُ كُلِّ دَابَّةٍ وَ إِلَیْكَ مَصِیرُ كُلِّ نَسَمَةٍ سُبْعَنْكَ وَ أَنْتَ الْمَوْعِدُ فَلَا ]مُنْجِيَ

مَلَكُوتِكَ  لَ مَا نَرَى مِنْ شَأْنَكَ سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ مَا نَرَى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَا أَصْغَرَ كُلَّ عَظِیمَةٍ فِي جَنْبِ قُدْرَتِكَ وَ مَا أَهْوَ

 عَمَكَ فِي الدُّنْیَا وَ مَا أَصْغَرَهَا فِي نِعَمِ الْآخِرَةوَ مَا أَحْقَرَ ذَلِكَ فِیمَا غَابَ عَنَّا مِنْ سُلْطَانِكَ وَ مَا أَسْبَغَ نِ

 ترجمه : 

همه چیز فروتن براى او، و هر چیزى قائم به اوست. ثروت هر نیازمند، و عزت هر ذلیل، و قدرت هر ناتوان، و پناهگاه 

اى به عهده اوست، و ندهداند، روزى هر زشنود، باطن هر خاموش را مىهر ستم رسیده است. سخن هر سخنگو را مى

ها تو را نديده تا از تو خبر دهند، بلكه پیش از وصف كنندگان از خلقت ديده بمیرد به جانب او. بازگشت هر كه

 اى.بوده

موجودات را براى ترس از تنهايى خلق نكردى، و براى دريافت منفعت به كار نگرفتى، به دنبال هر كه باشى از تو 

كند، و مطیع به حكومتت كه بگیرى از چنگ تو بیرون نرود، عصیان كننده از سلطنتت كم نمىپیش نیفتد، و آن را 

كند، آن كه از حكم تو خشمناک است قدرت ردّ فرمانت را ندارد، و هر كه از فرمانت روى گرداند از تو اضافه نمى

است. تو ابدى هستى بنا بر اين زمانى شود. به نزدت هر نهانى آشكار است، و هر غیبى در پیشگاهت حاضر نیاز نمىبى
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گاه هستى كه نجاتى از تو جز به تو برايت نیست، و تو منتهاى هر چیز هستى از اين رو گريزى از تو نیست، و تو وعده

 اى در كف تو، و باز گشت هر انسانى به سوى توست.نیست. مهار هر جنبنده

بینیم و چه كوچك عظیم است آنچه از مخلوقاتت كه مى منزّهى از هر عیب، چه بزرگ است شأن تو! منزهى، چه

نمايیم! و چه اندازه حقیر مشاهده مى است عظمت آن در كنار قدرت تو! و چه دهشت آور است آنچه از ملكوت تو

هايت در اين دنیا چه گسترده و فراوان شود در برابر آنچه از سلطنت تو براى ما ناپیداست! نعمتاست آنچه ديده مى

 ت! و با اين حال در برابر نعمت آخرتت چقدر كوچك است!اس

 : 3فراز 

لْكِكَ مَنْ أَطَاعَكَ وَ لَا وَ لَا يَسْبِقُكَ مَنْ طَلَبْتَ وَ لَا يُفْلِتُكَ مَنْ أَخَذْتَ وَ لَا يَنْقُصُ سُلْطَانَكَ مَنْ عَصَاکَ وَ لَا يَزِيدُ فِي مُ

 لَا يَسْتَغْنِي عَنْكَ مَنْ تَوَلَّى عَنْ أَمْرِکَ كُلُّ سِرٍّ عِنْدَکَ عَلَانِیَةٌ وَ كُلُّ غَیْبٍ عِنْدَکَ شَهَادَةٌ  يَرُدُّ أَمْرَکَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَکَ وَ

 ترجمه : 

به دنبال هر كه باشى از تو پیش نیفتد، و آن را كه بگیرى از چنگ تو بیرون نرود، عصیان كننده از سلطنتت كم 

كند، آن كه از حكم تو خشمناک است قدرت ردّ فرمانت را ندارد، و هر كه اضافه نمىكند، و مطیع به حكومتت نمى

 به نزدت هر نهانى آشكار است، و هر غیبى در پیشگاهت حاضر است شودنیاز نمىاز فرمانت روى گرداند از تو بى

 :  3شرح فراز 

احدی نمي تواند بر تو پیشي بگیرد و بر تو  اقرار مي كنیم كه ای خدا اگر تو كسي را طلب كني و به دنبال كسي باشي

سبقت بجويد، مثالي بزنیم همیشه يك پلیس كه به دنبال يك دزد مي گردد موفق نیست كه او را بگیرد و بیابد گاهي 

دزد بر پلیس پیشي میگیرد و پلیس قادر نیست او را به مجازات خود برساند اما نسبت به خدا و خلق چنین چیزی فرض 

 تي كه تمام عالم به اراده ی او باقي است كسي نمي تواند بر او پیشي بگیرد . ندارد وق

همچنین اگر بخواهي كسي را بگیری و اخذ كني هیچ كس نمي تواند از زير دست تو خارج شود و همان است كه 

يتواند از حكومت  در دعای كمیل امیرالمومنین علیه السالم فرمود ال يمكن الفرار من حكومتك / يعني خدايا كسي نم

و سلطنت تو فرار كند !! حال اگر مي بینید در جهان مستكبراني حضور دارند كه عالم را مِلك و مُلك خود مي دانند، 

نه به اينكه خداوند جان آنها را نمي گیرد به معنای در رفتن آنها از زير دست خداوند متعال نیست بلكه اگر آنها آزادا

مهلت دادن خداوند به آنها است . يك زماني به ياد داريد كه مغولستان يك ابرقدرت در  چپاول مي پردازند از باب

جهان بود آيا امروز اسمي از آن وجود دارد؟ خیر امروز ذيل چین و كشور چین تعريف مي شود و نامي از او نیست 

 و ديگر در زبان ها هم نمي گردد .
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ند كه بر تو غالب شده است و بر سلطنت تو آسیبي زده است خیر اگر كسي معصیت تو را بكند نبايد تصور كخدايا 

بلكه اين خداوند است كه فرصت مي دهد حال بنده توبه مي كند و يا بر بار گناهان خود مي افزايد وخداوند به يكباره 

را تسلي بدهد جان او را مي ستاند !! او است كه اختیار مي دهد، قرآن گاهي اوقات كه مي خواهد پیغمبر اكرم ) ص( 

و هر كس به عقب باز گردد، / ...  وَمَنْ ينْقَلِبْ عَلَى عَقِبَیهِ فَلَنْ يضُرَّ اللَّهَ شَیئًا وَسَیجْزِی اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ... مي فرمايد :

 پس خداوند است كنندگان( را پاداش خواهد داد.زند؛ و خداوند بزودی شاكران )و استقامتهرگز به خدا ضرری نمي

و /  فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍكه به ايشان فرصت مي دهد و به موقع جان ايشان را مي گیرد، خداوند مي فرمايد : ... 

 ما آنها را گرفتیم و مجازات كرديم، گرفتن شخصي قدرتمند و توانا!

داوند نمي افزايد و اين كار نفعي از طرف ديگر اگر كسي بندگي خداوند را بكند، اطاعت او بر سلطنت و مُلك خ

برای خدا ندارد ) نه عصیان چیزی از او مي كاهد و نه اطاعت چیزی بر او مي افزايد ( او است كه با قدرت خود هر 

 چه بخواهد مي افزايد و هر چه بخواهد مي كاهد و كم مي كند . 

ین اگر كسي عصیان تو را نمايد و پشت به امر كسي كه بر قضای تو راضي نیست امر تو را نمي تواند برگرداند، همچن

تو كند و در مقابل اوامر تو موضع بگیرد باز بي نیاز از تو نیست و حتي اگر شمر باشد نیازمند به تو است ) كلّ شيء 

 قائم به ( 

هر غیبي هر پنهاني نزد تو آشكار است و احدی جز خداوند نیست كه بتوان به او گفت هر سرّی نزد تو آشكار است و 

 حاضر است . نزد تو ) ای خدای سبحان ( 

 :  4فراز 

[ مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَیْكَ بِیَدِکَ نَاصِیَةُ أَنْتَ الْأَبَدُ فَلَا أَمَدَ لَكَ وَ أَنْتَ الْمُنْتَهَى فَلَا مَحِیصَ عَنْكَ وَ أَنْتَ الْمَوْعِدُ فَلَا ]مُنْجِيَ

 رُ كُلِّ نَسَمَةٍكُلِّ دَابَّةٍ وَ إِلَیْكَ مَصِی

 ترجمه : 

گاه تو ابدى هستى بنا بر اين زمانى برايت نیست، و تو منتهاى هر چیز هستى از اين رو گريزى از تو نیست، و تو وعده

 ! اى در كف تو، و باز گشت هر انسانى به سوى توستهستى كه نجاتى از تو جز به تو نیست. مهار هر جنبنده

 :  4شرح فراز 

يي كه ابدی هستي و پاياني نداری و تو منتهای هر چیز هستي  ) به اين معنا كه يك روز منتهي خدا است توخداوندا 

وخداوند است كه در انتهای كار حُكم مي فرمايد و روزی خواهد بود كه بايد در مقابل او جوابگو باشیم ( پس گريزی 

ه گاه تويي وآنجايي كه تمام وعده ها به فعلیت مي از تو نیست و راه فراری وجود ندارد در مقابل تو، موعد و وعد
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رسد و انسان به آرزوهايش مي تواند برسد تو هستي، و راه نجاتي از تو نیست كه انسان بگويد مي خواهم به جای 

 پس نجاتي از تو نیست اال به سوی تو .  ديگری بروم نه به سوی تو.

به يد قدرت تو و به دست تو است، در قرآن شريف خداوند  هر جنبنده ای خداوندا ناصیه ) جلوی پیشاني است (

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِیتِهَا إِنَّ مي فرمايد :   56آيه سبحان در سوره مباركه هود 

مگر اينكه او  ای نیستام! هیچ جنبندهپروردگار من و شماست، توكل كرده كه« اهلل»من، بر /  رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ

  پروردگار من بر راه راست است!بر آن تسلط دارد؛ 

خداوند سلطه و احاطه اگر موی جلوی پیشاني را بگیرند انسان تكان نمي تواند بخورد و اين كنايه از آن است كه 

 االت ايشان دارد . كامل بر تمام مخلوقات و در تمام شئون و ح

بازگشت به سوی خدا است بخواهیم يا نخواهیم، بپسنديم يا نپسنديم بايد به سوی خدا باز گرديم و هر كس حتماً طعم 

 مرگ را خواهد چشید . 

 :  5فراز  

لَّ عَظِیمَةٍ فِي جَنْبِ قُدْرَتِكَ وَ مَا أَهْوَلَ مَا سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ شَأْنَكَ سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ مَا نَرَى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَا أَصْغَرَ كُ

 رَهَا فِي نِعَمِ الْآخِرَةمَلَكُوتِكَ وَ مَا أَحْقَرَ ذَلِكَ فِیمَا غَابَ عَنَّا مِنْ سُلْطَانِكَ وَ مَا أَسْبَغَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْیَا وَ مَا أَصْغَ نَرَى مِنْ 

 ترجمه : 

بینیم و چه كوچك است شأن تو! منزهى، چه عظیم است آنچه از مخلوقاتت كه مىمنزّهى از هر عیب، چه بزرگ 

نمايیم! و چه اندازه حقیر مشاهده مى است عظمت آن در كنار قدرت تو! و چه دهشت آور است آنچه از ملكوت تو

چه گسترده و فراوان هايت در اين دنیا شود در برابر آنچه از سلطنت تو براى ما ناپیداست! نعمتاست آنچه ديده مى

 است! و با اين حال در برابر نعمت آخرتت چقدر كوچك است!

 :  5فراز شرح 

حال پس از  اين همه اقرار به سلطنت و سلطه ی مطلقه ی خداوند بر مخلوقات مي گويیم منزهي تو چه بزرگ است 

، برخي از بزرگان معتزله اقرار كرده ن تو ای خدا، و اينجا است كه محلّ سجده و ركوع رفتن است در برابر خداوندشأ

 اند كه ما هر چه از توحید ياد گرفته ايم و مي دانیم از امیرالمومنین علیه السالم ياد گرفته ايم . 

را كه مي بینیم چقدر عظیم هستند و وقتي به آسمان دنیا مي  در ادامه مي فرمايد خدايا تو منزهي و اين مخلوقات تو

چه رسد به ساير آسمان ها و برزخ و قیامت تو ای خدای بزرگ و اين خلق عظیم تو در برابر  نگريم متحیر مي مانیم

 قدرت تو آيا چیزی به حساب مي آيد ؟! 
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چه دهشت آور است آنچه از ملكوت قدرت و سلطنت تو مالحظه مي كنیم و چه حقیر است آنچه ما مي بینیم نسبت 

 یم .به آنچه نمي بینیم از سلطنت تو ای خدای عظ

چقدر نعمت هايت در دنیا فراوان است و در عین حال اين نعمت های دنیايي با اين عظمت در مقايسه با آخرت چقدر 

لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْینٍ جَزَاءً بِمَا مي فرمايد : فَ 17كوچك است !! قرآن در سوره مباركه سجده آيه 

داند چه پاداشهای مهمي كه مايه روشني چشمهاست برای آنها نهفته شده، اين پاداش هیچ كس نمي/  كَانُوا يعْمَلُونَ

 دادند!كارهائي است كه انجام مي

 في صفات اللّه جل جالله، و صفات أئمة الدين لیه السالمو من خطبة له ع 152

وَ بِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لَا شَبَهَ لَهُ لَا تَسْتَلِمُهُ الْمَشَاعِرُ وَ لَا  مُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَى أَزَلِیَّتِهِبِخَلْقِهِ وَ بِ وُجُودِهِ  عَلَى الْحَمْدُ لِلَّهِ الدَّالِ 

لَا تَأْوِيلِ عَدَدٍ وَ الْخَالِقِ لَا بِمَعْنَى حَدِ بِ تَحْجُبُهُ السَّوَاتِرُ لِافْتِرَاقِ الصَّانِعِ وَ الْمَصْنُوعِ وَ الْحَادِّ وَ الْمَحْدُودِ وَ الرَّبِّ وَ الْمَرْبُوبِ الْأَ

نِ لَا بِتَرَاخِي مَسَافَةٍ وَ الظَّاهِرِ لَا بِرُؤْيَةٍ وَ حَرَكَةٍ وَ نَصَبٍ وَ السَّمِیعِ لَا بِأَدَاةٍ وَ الْبَصِیرِ لَا بِتَفْرِيقِ آلَةٍ وَ الشَّاهِدِ لَا بِمُمَاسَّةٍ وَ الْبَائِ

لرُّجُوعِ إِلَیْهِ مَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ حَدَّهُ فَةٍ بَانَ مِنَ الْأَشْیَاءِ بِالْقَهْرِ لَهَا وَ الْقُدْرَةِ عَلَیْهَا وَ بَانَتِ الْأَشْیَاءُ مِنْهُ بِالْخُضُوعِ لَهُ وَ االْبَاطِنِ لَا بِلَطَا

لَ كَیْفَ فَقَدِ اسْتَوْصَفَهُ وَ مَنْ قَالَ أَيْنَ فَقَدْ حَیَّزَهُ عَالِمٌ إِذْ لَا مَعْلُومٌ وَ وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَ مَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَهُ وَ مَنْ قَا

 رَبٌّ إِذْ لَا مَرْبُوبٌ وَ قَادِرٌ إِذْ لَا مَقْدُور

 ترجمه : 

زلى بودن او هاى نو، بر استايش خداوندى را كه با آفرينش بندگان، بر هستى خود راهنمايى فرمود ، و آفرينش پديده

گواه است، و شباهت داشتن مخلوقات به يكديگر دلیل است كه او همتايى ندارد حواس بشرى ذات او را درک 

سازد ، زيرا سازنده و ساخته شده ، فراگیرنده و فرا گرفته، پروردگار و پرورده، ها او را پنهان نمىكند، و پوششنمى

ريننده است نه با حركت و تحمّل رنج، شنواست بدون وسیله شنوايى، و يكسان نیستند. يگانه است نه از روى عدد آف

بیناست بى آن كه چشم گشايد و بر هم نهد در همه جا حاضر است نه آن كه با چیزى تماس گیرد و از همه چیز 

كى و جداست، نه اينكه فاصله بین او و موجودات باشد آشكار است نه با مشاهده چشم، پنهان است نه به خاطر كوچ

ظرافت از موجودات جداست كه بر آنها چیره و تواناست ، و هر چیزى جز او برابرش خاضع و بازگشت آن به سوى 

خداست. آن كه خدا را وصف كند، محدودش كرده و آن كه محدودش كند، او را به شمارش آورده، و آن كه خدا 

د: خدا چگونه است؟ او را توصیف كرده، و هر كه را به شمارش آورد، ازلیّت او را باطل كرده است و كسى كه بگوي

بگويد: خدا كجاست؟ مكان براى او قائل شده است. خدا عالم بود آنگاه كه معلومى وجود نداشت ، پرورنده بود 

 اى نبود  و توانا بود آنگاه كه توانايى نبود.آنگاه كه پديده
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 :  1فراز 

وَ بِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لَا شَبَهَ لَهُ لَا تَسْتَلِمُهُ الْمَشَاعِرُ وَ لَا  بِخَلْقِهِ وَ بِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَى أَزَلِیَّتِهِ هِ وُجُودِ عَلَى الْحَمْدُ لِلَّهِ الدَّالِ 

 رْبُوبِ تَحْجُبُهُ السَّوَاتِرُ لِافْتِرَاقِ الصَّانِعِ وَ الْمَصْنُوعِ وَ الْحَادِّ وَ الْمَحْدُودِ وَ الرَّبِّ وَ الْمَ

 ترجمه : 

هاى نو، بر ازلى بودن او ستايش خداوندى را كه با آفرينش بندگان، بر هستى خود راهنمايى فرمود ، و آفرينش پديده

گواه است، و شباهت داشتن مخلوقات به يكديگر دلیل است كه او همتايى ندارد حواس بشرى ذات او را درک 

، زيرا سازنده و ساخته شده ، فراگیرنده و فرا گرفته، پروردگار و پرورده،  سازدها او را پنهان نمىكند، و پوششنمى

 .يكسان نیستند

 :  1شرح فراز 

معرفت اهلل باهلل يكي از معاني اش اين است كه خود خداوند متعال است كه داللت و راهنمايي مي فرمايد بندگان خود 

ی چیدن به موضوع خداوندبه عنوان ذاتي متعالي از زمان را و اگر بشر خودش باشد و خودش هیچ گاه با صغری و كبر

و مكان ملتفت و متوجه نمي گردد. وقتي كه خداوند بندگان را داللت مي فرمايد آيا به اين معنا است كه ذات خود 

 را به ما نشان مي دهد و ما به مقام شهود ذات مي رسیم ؟ خیر . داللت بر وجودش به واسطه ی مخلوقاتش است، خلق

 با ديدن مخلوقات به وجود او داللت مي شوند . 

نبودند و به وجود آوردند ديگر خالق ايشان نمي  يعنيمي بینند مخلوقات حادث هستند  نظر مي كنند و وقتي خلق

تواند سنخ ايشان باشد و شبیه ايشان باشد .برخي سوال مي كنند مگر عالم آيه ی خداوند نیست ؟ پاسخ مي دهیم : 

ويند خوب آيه بايد سنخ ذی االيه باشد مگر اينطور نیست ؟ پس بايد شباهتي داشته باشند!! پاسخ مي دهیم چرا، مي گ

 : خیر اين آية تباين خداوند و مخلوقات است، آيه بايد دالّ باشد بر وجود خداوند نه اينكه سنخ خداوند باشد. 

 كه يك سنخ هستنده هم هستند و از اين جهت شبیه بوقتي به مخلوقات نگاه مي كنیم مي بینیم مخلوقات همگي 

ديگر خالق اين ها نبايد شبیه اين همگي مقداری، محدود و قابل زياده و نقصان هستند وقتي اين را مي بینیم مي گويیم 

 ها باشد .

او حواس بشری ) چه پنچ گانه باشد چه تا بیست حواسّ برای انسان شمرده اند ( هیچ كدام راهي به سوی درک ذات 

ندارند و فكر نكنیم حال كه نمي توانیم او را درک كنیم به اين معنا است كه او به يك گوشه رفته است ) العیاذ باهلل ( 

و حجابي بین خود و ما قرار داده است خیر، خلق اهلل الخلق است كه حجاب است، مخلوقي كه ابتدای وجود دارد و 

 سبحان را پیدا كند و درک نمايد . متجزی است نمي تواند ذات غیر متجزی خداوند 
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صانع و مصنوع هیچ گاه شبیه يكديگر نمي توانند باشند به اين دلیل كه اگر صانع شبیه مصنوع باشد حُكم همان را  

پیدا مي كند و فرقي بین او و مصنوع نخواهد بود آنگاه مصنوع مي تواند سوال كند كه به چه دلیل آن صانع من است 

بیه من است !! همچنین حادّ و محدود با يكديگر تفاوت دارند و شبیه يكديگر نیستند و ربّ و مربوب وقتي همانند و ش

 نیز نبايد شبیه يكديگر باشند چرا كه باز ربّ حكم مربوب را خواهد داشت !! 

 ----------پايان جلسه پانزدهم    ------------------------------------------------------

 : انزدهم  ش جلسه 

 152خطبه 

 في صفات اللّه جل جالله، و صفات أئمة الدين لیه السالمو من خطبة له ع 152

 الْمَشَاعِرُ وَ لَا وَ بِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لَا شَبَهَ لَهُ لَا تَسْتَلِمُهُ بِخَلْقِهِ وَ بِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَى أَزَلِیَّتِهِ وُجُودِهِ  عَلَى الْحَمْدُ لِلَّهِ الدَّالِ 

حَدِ بِلَا تَأْوِيلِ عَدَدٍ وَ الْخَالِقِ لَا بِمَعْنَى تَحْجُبُهُ السَّوَاتِرُ لِافْتِرَاقِ الصَّانِعِ وَ الْمَصْنُوعِ وَ الْحَادِّ وَ الْمَحْدُودِ وَ الرَّبِّ وَ الْمَرْبُوبِ الْأَ

يَةٍ وَ بَصِیرِ لَا بِتَفْرِيقِ آلَةٍ وَ الشَّاهِدِ لَا بِمُمَاسَّةٍ وَ الْبَائِنِ لَا بِتَرَاخِي مَسَافَةٍ وَ الظَّاهِرِ لَا بِرُؤْحَرَكَةٍ وَ نَصَبٍ وَ السَّمِیعِ لَا بِأَدَاةٍ وَ الْ

 بِالْخُضُوعِ لَهُ وَ الرُّجُوعِ إِلَیْهِ مَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ حَدَّهُ الْبَاطِنِ لَا بِلَطَافَةٍ بَانَ مِنَ الْأَشْیَاءِ بِالْقَهْرِ لَهَا وَ الْقُدْرَةِ عَلَیْهَا وَ بَانَتِ الْأَشْیَاءُ مِنْهُ 

لَ أَيْنَ فَقَدْ حَیَّزَهُ عَالِمٌ إِذْ لَا مَعْلُومٌ وَ وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَ مَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَهُ وَ مَنْ قَالَ كَیْفَ فَقَدِ اسْتَوْصَفَهُ وَ مَنْ قَا

 بٌّ إِذْ لَا مَرْبُوبٌ وَ قَادِرٌ إِذْ لَا مَقْدُوررَ

 ترجمه : 

هاى نو، بر ازلى بودن او ستايش خداوندى را كه با آفرينش بندگان، بر هستى خود راهنمايى فرمود ، و آفرينش پديده

درک  گواه است، و شباهت داشتن مخلوقات به يكديگر دلیل است كه او همتايى ندارد حواس بشرى ذات او را

سازد ، زيرا سازنده و ساخته شده ، فراگیرنده و فرا گرفته، پروردگار و پرورده، ها او را پنهان نمىكند، و پوششنمى

يكسان نیستند. يگانه است نه از روى عدد آفريننده است نه با حركت و تحمّل رنج، شنواست بدون وسیله شنوايى، و 

در همه جا حاضر است نه آن كه با چیزى تماس گیرد و از همه چیز بیناست بى آن كه چشم گشايد و بر هم نهد 

جداست، نه اينكه فاصله بین او و موجودات باشد آشكار است نه با مشاهده چشم، پنهان است نه به خاطر كوچكى و 

ى ظرافت از موجودات جداست كه بر آنها چیره و تواناست ، و هر چیزى جز او برابرش خاضع و بازگشت آن به سو

خداست. آن كه خدا را وصف كند، محدودش كرده و آن كه محدودش كند، او را به شمارش آورده، و آن كه خدا 

را به شمارش آورد، ازلیّت او را باطل كرده است و كسى كه بگويد: خدا چگونه است؟ او را توصیف كرده، و هر كه 

آنگاه كه معلومى وجود نداشت ، پرورنده بود  بگويد: خدا كجاست؟ مكان براى او قائل شده است. خدا عالم بود

 اى نبود  و توانا بود آنگاه كه توانايى نبود.آنگاه كه پديده
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 :2فراز 

الشَّاهِدِ لَا بِمُمَاسَّةٍ وَ  بِتَفْرِيِق آلَةٍ وَ الْأَحَدِ بِلَا تَأْوِيلِ عَدَدٍ وَ الْخَالِقِ لَا بِمَعْنَى حَرَكَةٍ وَ نَصَبٍ وَ السَّمِیعِ لَا بِأَدَاةٍ وَ الْبَصِیرِ لَا 

 الْبَائِنِ لَا بِتَرَاخِي مَسَافَةٍ وَ الظَّاهِرِ لَا بِرُؤْيَةٍ وَ الْبَاطِنِ لَا بِلَطَافَةٍ 

 ترجمه : 

. يگانه است نه از روى عدد آفريننده است نه با حركت و تحمّل رنج، شنواست بدون وسیله شنوايى، و بیناست بى آن 

ر هم نهد در همه جا حاضر است نه آن كه با چیزى تماس گیرد و از همه چیز جداست، نه اينكه كه چشم گشايد و ب

 .فاصله بین او و موجودات باشد آشكار است نه با مشاهده چشم، پنهان است نه به خاطر كوچكى و ظرافت 

 :  2شرح فراز 

و اجزاء ندارد لكن بعد از آنكه واژه احد خداوند احد است، يكي از معاني احد اين است كه خداوند امتداد، ابعاض 

را مي شنويم ممكن است بالفاصله معنای عددی به ذهن ما خطور نمايد،  خداوند احد است اما نه از روی عدد به اين 

معنا كه ذاتي كه عددی نیست يعني ذاتي كه از سنخ خود، دو پذير نیست اما ما سوی اهلل همگي دو پذير، سه پذير و 

به عنوان مثال شما يك خورشید مي شناسید كه اين مي تواند دو خورشید، سه خورشید يا بیشتر باشد، شما  ... هستند

يك گربه مي بینید مي شود دو يا سه يا هزار گربه باشد . همه اين ها يكي هستند كه مي شود دو تا باشند، دلیل اين 

است قابل زياده و نقصان است اما خداوند سبحان است كه همگي اينها عددی و مقداری هستند و چیزی كه مقداری 

به تعبیر امیرالمومنین علیه السالم در كتاب شريف توحید صدوق  كه احد است به معنای آن است كه دو پذير نیست .

لذا دو ست در باب اعداد داخل نمي شود . ن ذاتي كه دو پذير نیآيعني  / لَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الْأَعْدَاد لَهُ ثَانِيَ لَا مَا لِأَنَ : 

 بودن است .  ءمقداری بودن و ذو اجزا ،پذير بودن فرع بر امتدادی بودن

ست كه حركت كند و او خالق است اما خالقیتش به اين معنا نی ،وَ الْخَالِقِ لَا بِمَعْنَى حَرَكَةٍ وَ نَصَبٍ: ادامه مي فرمايد در 

اما  !یر و حركتي در او صورت بگیرد یاگر مي خواهد چیزی را ايجاد نمايد يك تغرنجي بكشد او اينگونه نیست كه 

در حركت به  شان و اين افعال ،مخلوقات زماني كه مي خواهند چیزی را انجام بدهند با فعلشان خود درزمان هستند

 فعلیت مي رسد . 

و بصیر و بینا  ،او است كه سمیع و شنوا است اما اين شنوا بودن با ابزار نیست ،وَ السَّمِیعِ لَا بِأَدَاةٍ وَ الْبَصِیرِ لَا بِتَفْرِيقِ آلَةٍ

و اوست كه نها آبرای شهود  ءاو شاهد است نه به معنای مماس شدن بر اشیااست لكن نه با ابزار و چشم بر هم زدن و 

جدا شده است و سمان هفتم رفته و از خلق آن كه غیريت او اين است كه او به آاست و لكن نه به معنای  ءغیر اشیا

عد مسافتي با كسي ندارد به اين جهت كه مسافت و امتداد ندارد و خداوند بُ ،عد مسافتي با مخلوقات پیدا كرده استبُ

  داشتن است . ءمسافت فرع بر امتداد و اجزا
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ظاهر است و  ،نوراني همچون ديدن خورشید و ماه و ستارگاننكه بتوان او را ديد آظاهر است لكن نه به معنای او 

ی پنهان بودن موجود لطیف از ساير همچنین او باطن است نه به معنا .چشم عقل او را ديد  ياتش باآاز طريق بايد 

او پنهان است چون زمان و مكان ندارد و چیزی كه زمان و  ،موجودات همچون پنهان بودن فرشته ها از انسان ها

 مكان ندارد قابل رسیدن و شهود كردن نیست.

 :  3 فراز

 بِالْخُضُوعِ لَهُ وَ الرُّجُوعِ إِلَیْهِ مَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ حَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ بَانَ مِنَ الْأَشْیَاءِ بِالْقَهْرِ لَهَا وَ الْقُدْرَةِ عَلَیْهَا وَ بَانَتِ الْأَشْیَاءُ مِنْهُ

بٌّ إِذْ لَا مَرْبُوبٌ هُ عَالِمٌ إِذْ لَا مَعْلُومٌ وَ رَعَدَّهُ وَ مَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَهُ وَ مَنْ قَالَ كَیْفَ فَقَدِ اسْتَوْصَفَهُ وَ مَنْ قَالَ أَيْنَ فَقَدْ حَیَّزَ

 وَ قَادِرٌ إِذْ لَا مَقْدُور

 ترجمه : 

ى خداست. از موجودات جداست كه بر آنها چیره و تواناست ، و هر چیزى جز او برابرش خاضع و بازگشت آن به سو

آن كه خدا را وصف كند، محدودش كرده و آن كه محدودش كند، او را به شمارش آورده، و آن كه خدا را به 

شمارش آورد، ازلیّت او را باطل كرده است و كسى كه بگويد: خدا چگونه است؟ او را توصیف كرده، و هر كه 

آنگاه كه معلومى وجود نداشت ، پرورنده بود  بگويد: خدا كجاست؟ مكان براى او قائل شده است. خدا عالم بود

 اى نبود  و توانا بود آنگاه كه توانايى نبود.آنگاه كه پديده

 :  3 شرح فراز 

االن پدربزرگ شما جدای  مثالً ،جدايي مكاني و زماني نیست ءاست اما اين جدايي او از اشیا ءاست كه جدا از اشیااو 

لكن بینونت و  ،رده استاست  به اين دلیل كه در زمان ديگری بوده است و يا در جای ديگری زندگي مي كاز شما 

و قاهر نبايد عین قادر نبايد عین مقدور باشد  قطعاً ،قادر است ءبر همه اشیابه اين جهت است كه  ءااز اشیجدايي او 

  !!مقهور باشد 

د در برابر او ايستادگي ینچه او مشیت نمايد نمي توانآوقتي در مقابل خداوند خاضع هستید و هر  ،از او جدا هستند ءاشیا

 خودش در برابر خودش خاضع و خاشع باشد.نمايید واضح خواهد بود كه شما غیر او هستید و اين معنا ندارد كه 

قائل شود  كه بخواهد او را وصف نمايد همانگونه كه مخلوقات را وصف مي نمايد الجرم بايد برای خداوند حدّكسي 

ورده است و عددی انگاشته آاو را به شمارش بزند و حدی برای او قائل باشد و كسي كه بر او حد و او را تحديد كند 

زياده و  ازلیت او را باطل كرده است چرا كه هر معدودی قابلورد آو كسي كه او را عددی بداند و به شماره است 

مايد او ازلي و بدون ابتدا است لذا نقصان است و اگر كسي او را عددی و دارای كمیت بداند ديگر نمي تواند اقرار ن

 ازلي نیست . انچه عددی است ابتدا دارد و ديگر هر 
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 وند كیفیتخدانموده است و وصف  بگويد او را  و كیفیت او ران كس كه بخواهد بگويد خداوند چگونه است آهر 

 نیست .  عانيقابل توصیف به اين م اوتا بتوان او را وصف نمود و ندارد  و حالت

 :برای خداوند مكان قرار داده است بگويد او كجاست  كه  هر كسو 

أَيْنَ سُؤَالٌ عَنْ مَكَانٍ وَ كَانَ اللَّهُ  لیه السالمقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ سَمَاءً وَ أَرْضاً فَقَالَ ع رَبُّنَا كَانَ أَيْنَ لیه السالمأَنَّهُ سُئِلَ ع وَ رُوِیَ 

 22وَ لَا مَكَانَ.

مین را بیافريند ( سؤال شد كه پروردگار ما پیش از آنكه آسمان و زلیه السالم روايت شده است كه از آن حضرت )ع

 یچ مكانى نبود.هو جاى بودنست و خدا بود و ( فرمود كه كو و كجا سؤال از مكان لیه السالنمدر كجا بود حضرت )ع

؟ واقع مي شود مان علم خداوند در زيا آ ،بله :پاسخ  ؟است  ءخداوند عالم به اشیايا آكه سوالي مطرح مي شود حال 

 !!ي نبودعلومزماني كه م بود كه عالم كسي او است ،خیر :پاسخ  ؟در قبل و بعد واقع مي شود  ،خیر: پاسخ 

در رابطه با  ينده بلكهآو نه مي توان گفت حال و نه مي توان گفت  رابطه با ذات حق نه مي توان گفت گذشتهدر 

االن نیز همینگونه  فريده شود وآمعلومي  نكهآاو عالم بود و هست قبل از ، اذ ال معلومگفت او عالم بايد  حضرت حقّ 

 است . 

ينكه خداوند عالم را ست كه تصور نكنید بعد از ااست زماني كه مربوبي نبود و يكي از معاني اين عبارت اين ا ربّ او 

 ءبعد از خلقت اشیام او بگويیبود و زمان در او راه ندارد. اگر  خیر او ربّ ،ربوبیت پیدا كردورد آخلق كرد و به وجود 

 !است ه او ربّ كنبود و زمان هايي هست  ورده ايم در اين صورت زمان هايي هست كه او ربّآرب شد او را به زمان 

ين است كه وقتي ابه معنای : اول  ،ن بیان شده استآدو معنا برای كه  ،وقاذ ال مخل برخي روايات داريم خالقًدر 

ن اينكه آست و انیازمند به مقدمه ای دوم  معنای اما ،نیت ربوبیت داشتأهیچ چیز خلق نكرده بود شخداوند هنوز 

ست و تا مخلوقي صفت فعل ان اينكه اگر خالق آاشكالي از قديم االيام در رابطه با صفات فعل خداوند مطرح بود و 

سي شافي نمي كهمانطور كه شافي صفت فعل است و تا شفا يافته نباشد به  ن ذات خالق اطالق نمي شودآنباشد به 

اين سوال را  ابوعلي سینچون  برخي ،خیر ؟يا مي توان به او شافي گفت آحال اگر خداوند چیزی نیافريند  ،گويند

 ،لق نبوداوند خامد پس خدآو به وجود يعني عالم نبود  ،خالق شد ،ودكردند كه شما مي گويید خداوند خالق نبمطرح 

 !!ث كرديدخداوند را حاد ،عالم را حادث كنیدمديد آخالق شد واين تغییر در ذات خدا ايجاد مي كند و شما 
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و  ،خالق شداشكالي وجود ندارد كه خدا خالق نبود و : خي جواب داده اند بر ابن سینا یبه اين اشكال جدّ پاسخ در 

ن ها متصف مي شود چیزی بر او آيك سری از صفات وجود دارد كه وقتي انسان به  ،اين تغییری ايجاد نمي كند

و اتصاف من به اين  چیزی بر من افزوده مي شود وقتي من عالم نیستم و عالم مي شوم قهراً ،افزوده مي شود مانند علم

يا نسبي مي گويند كه صحیح  نها صفات اضافيآما يك سری صفات داريم كه به ا ،صفت سبب تغییر در من مي شود

 :مثال  ،ن صفات چیزی به من نمي افزايد و اضافه نمي كندآنها متصف مي شوم لكن اتصاف من به آاست كه من به 

يد كه شما برادر آپدر شما ازدواج مجددی انجام مي دهد و فرزندی به وجود مي  ،برادر نشده ايدشخص شما هنوز 

 ؟يا چیزی به من اضافه شد آوقتي من برادر شدم : سوال  ،تا ديروز برادر نبودم و اكنون برادر شدم ،او خواهید شد

ن جهت كه خداوند اين اسب را خلق آاز   يعني مثالً ،خیر . خالقیت نیز اينگونه است و يك معنای نسبي است: پاسخ 

 2كه بگويیم وقتي او خالق مي شود  خداوند اضافه نمي كند ذات اما اين چیزی به ،نموده است به او خالق مي گويند

به اين دلیل  ؟اين پاسخي است كه برخي داده اند اما به نظر ما اين جواب تمام نیست چرا  !!مي شود  كیلو به او اضافه

. مثل اين خدا را زماني مي كند ،خالق شد ،خالق نبودزمان هايي كه باالخره بايد به اين اشكال پاسخ بدهید كه خداوند 

    نكه چند سال برادر نبودم بعد برادر شدم و اين به معنای زماني بودن است .آ

 : مي خواهد بفرمايد ،ربوباذ ال م ربّ ،خالق اذ ال مخلوق :اين روايت كه مي فرمايد اما 

چیزی خلق نفرمايد ديگر نمي توان به او خالق گفت اما فقط مي توان گفت كه او قدرت بر خلق  خداوند مطلقاًاگر 

مي توانید بگويید قدرت بر رزق دارد  ،ید قدرت بر شفا دارد چون هنوز كسي را شفا نداده استید بگويمي توان، دارد

وقتي مي خواهید بگويید او خالق  ،فريده استآاما هنوز رازق نشده است بر فرض اينكه او چیزی نیافريند . اما حال كه 

، خالق شد ،سال 200 از لق نبود و بعدسال خا 200بگويید او   مثالً و ،است مبادا خالقیت را در زمان ببینید است و ربّ

زماني  نبودند كه اصالً  ءوقتي اشیا ،يعني وصف خالقیت برای خدا در زمان حاصل نمي شود ،بگو خالق اذ ال مخلوق

 ،نها را خلق كردآوقتي خداوند  ،مدآمدند زمان هم بوجود آبعد كه بوجود  ،زماني هم نیست ،وقتي چیزی نیست ،نبود

مخلوق اينگونه نیست لكن  عد برود.چرا كه ذات او زمان ندارد كه خود در بَ عد نرفت و حركت نكردنها در بَآخود با 

فعل  ،فعلم هستميعني من قرين با  ،اما حاال پدر شدم ،مي توانم بگويم تا به حال پدر نبودم ،وقتي من پدر مي شوم مثالً

اما خالقیت خداوند در زمان بر خداوند حمل  اما راجع به خداوند متعال بگويید خالقً ،من و خود من قرين هم هستیم

يعني خدا وقتي مرا خلق  ،مَتَى يُوَقِّتُهُ  لَاوَ نكه او تعالي زمان ندارد آبرای  اذ ال مخلوق نمي شود لذا بايد اقرار كنید خالقً

دقیقه دعا مي كنم  3وقتي من دعا مي كنم و ازاو درخواست حاجت مي كنم اگر  ،فرمود ديگر خودش در زمان نرفت

نكه آقبل از  ،سمیع اذال مسموع ،او خارج زمان است ،خیر؟ هد قیقه به دعای من گوش مي دد 3در يا خدا نیز آسوال 

 تو را بیافريند سمیع است. 

 ----------   شانزدهمپايان جلسه  ------------------------------------------------------

 


