
1 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم 

 دوره مجازی 

  " 2 توحید در نهج البالغه" 

 کانال آموزش مجازی دینکالس 

@dinclass 

www.dinclass.ir 

 دینکالس هدیه ای به شیعیان فارسی زبان جهان

------------------------------------------------------------------------- 

 جلسه اول : 

ا نعوت اللّه جل شأنه، ثم الوصیة بتقواه و فیه« الغراء»و هي الخطبة العجیبة تسمى  لیه السالمو من خطبة له ع 83

ثم التنفیر من الدنیا، ثم ما يلحق من دخول القیامة، ثم تنبیه الخلق إلى ما هم فیه من األعراض، ثم فضله علیه 

 السالم في التذكیر

 قال موالنا امیرالمومنین علیه السالم
هِ مَانِحِ كُلِّ غَنِیمَةٍ وَ فَضْلٍ وَ كَاشِفِ كُلِّ عَظِیمَةٍ وَ أَزْلٍ أَحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفِ كَرَمِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَلَا بِحَوْلِهِ وَ دَنَا بِطَوْلِ

یْهِ كَافِیاً نَاصِراً وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً أَتَوَكَّلُ عَلَ سَوَابِغِ نِعَمِهِ وَ أُومِنُ بِهِ أَوَّلًا بَادِياً وَ أَسْتَهْدِيهِ قَرِيباً هَادِياً وَ أَسْتَعِینُهُ قَاهِراً قَادِراً وَ

 ص عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ لِإِنْفَاذِ أَمْرِهِ وَ إِنْهَاءِ عُذْرِهِ وَ تَقْدِيمِ نُذُرِه

 :  ترجمه

اوست ها نزديك است. ها به پديدهستايش خداوندى را سزاست، كه به قدرت، واال و برتر و با عطا و بخشش نعمت

هاى فراگیرش. ها و نعمتستايم در برابر مهربانىها. او را مىها و دفع كننده تمام بالها و گرفتارىبخشنده تمام نعمت
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طلبم چون راهنماى نزديك آورم چون مبدأ هستى و آغاز كننده خلقت آشكار است. از او هدايت مىبه او ايمان مى

كنم چون تنها ياور و كفايت كننده است. و گواهى روز است ، و به او توكّل مىطلبم كه توانا و پیاست و از او يارى مى

و بر  هاى خدا را اجرا كند دهم كه محمّد صلّى اللّه علیه و آله و سلّم بنده و فرستاده اوست. او را فرستاده تا فرمانمى

 ، آنها را در برابر اعمال ناروا بترساند.مردم حجّت را تمام كرده

 :  1فراز 

  أَزْلٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَلَا بِحَوْلِهِ وَ دَنَا بِطَوْلِهِ مَانِحِ كُلِّ غَنِیمَةٍ وَ فَضْلٍ وَ كَاشِفِ كُلِّ عَظِیمَةٍ وَ

 ترجمه : 

ها نزديك است. اوست ها به پديدهستايش خداوندى را سزاست، كه به قدرت، واال و برتر و با عطا و بخشش نعمت

 هاها و دفع كننده تمام بالها و گرفتارىم نعمتبخشنده تما

 :  1شرح فراز 

معنايي در روايات موجود است و آن اينكه خداوند في علوه دان و في دنوه عال، كه در برخورد ابتدايي انسان  

 احساس مي نمايد كه با يك نحوه تناقض برخورد كرده است، و ظاهر تناقض  اينكه چگونه است كه او تعالي در

 عین اينكه عالي است داني است و در عین اينكه داني است عالي است ؟! 

كه اگر چیزی بخواهد نقیض چیزی باشد شرايطي دارد، وحدت شرط دان، لذاست  8اهل منطق گفته اند در تناقض 

یم !! مثالً من من االن در اين مكان در منزل خودم در كرج هستم  ولي در قم نیستم، ما به اين تناقض نمي گوي: مثالً 

امروز هستم اما صد سال پیش نبودم، اين هم تناقض نیست !! اگر يك شيء از همان جهت كه عالي است از همان 

هت داني باشد، از همان جهت كه علو دارد از همان جهت دنو داشته باشد، از همان جهت كه قريب است از همان ج

ما بگويید شهر قم به تهران هم دور است و هم نزديك است، جهت بعید باشد اين تناقض است، ممكن است مثالً ش

در عین اينكه نزديك است دور است و در عین اينكه دور است نزديك است ؟ آيا اين خواهیم گفت چگونه مي شود 

معقول است ؟! لذا مورد قبول نیست . اما اگر بگويید به تهران نزديك است اما به مشهد دور است اين تناقض نیست 

 ن از دو جهت و از دو حیث بیان شده است .چو

خداوند عالي است و علوّ دارد، اما اين علوّ از باب علوّ ذات است و ذات او يك ذات متعالي است از صفات محدثات 

و اوصاف موجودات متجزی، اما در عین حال داني است و دنو دارد و نزديك است، يعني صدای بندگان را مي شنود 

او اينگونه پاسخ مي دهد، قطعا موجودی پاسخگوی ندای بندگان است كه به آنها نزديك باشد، اگر  و به ندای آنها

و هنگامي كه بندگان من، از تو در باره من /  وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِاست كه 

، اين به اين معنا است گويم!خواند، پاسخ ميدعای دعا كننده را، به هنگامي كه مرا ميسؤال كنند، )بگو:( من نزديكم! 
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كه تصور نكنید من دور هستم و با شما چند صد كیلومتر فاصله دارم، خیر من خدا در عین حال كه متعالي از صفات 

ند اين واژه ی نزديكي را خلق هستم، در عین حال نزديكم يعني صدای شما را مي شنوم و اجابت مي كنم، خداو

و در عبارت دنو در جهت معنايي خود كه شنیدن دعای سائلین و بندگان است از واژه ی مجازی استعمال فرموده است 

 نزديكي استفاده فرموده است كه يك انسي ايجاد نمايد تا ما بتوانیم بفهمیم .

مي فرمايد خداوند ذی الطول است يعني دارای  ، قرآناو نزديك است اما بطوله، طول به معنای احسان و لطف است

از جهت ذات علوّ دارد، داني است  يعني احسان و لطف است، پس هم عالي است و هم داني است، عالي است يعني 

 ) مكتب فالسفه و عرفا (البته اين دوری و نزديكي در مكاتب ديگر صدای بندگان را مي شنود و اجابت مي فرمايد.

( است ذو مراتب كه مي شود، آنها مي گويند ما يك وجود داريم، يك حقیقت مشكك وجود )  جور ديگری معنا

مانند نفس و بدن انسان كه مرتبه عقل و خیال و حس دارد، خدا نیز يك حقیقت ذو مراتب است هم آن مرتبه عالي 

 را دارد و هم مراتب داني را دارد !

كلّ غنیمة و فضل است، مانح يعني معطي و بخشنده، هر غنیمتي و هر اين موجودی كه عال بحوله و دنا بطوله، مانح 

سودی كه نصیب انسان مي شود آن مانح و بخشنده خداوند است و همچنین هر باليي و هر گرفتاری و هر شدّتي را 

 او برطرف مي كند .

 :  2فراز 

بِهِ أَوَّلًا بَادِياً وَ أَسْتَهْدِيهِ قَرِيباً هَادِياً وَ أَسْتَعِینُهُ قَاهِراً قَادِراً وَ أَتَوَكَّلُ عَلَیْهِ  أَحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفِ كَرَمِهِ وَ سَوَابِغِ نِعَمِهِ وَ أُومِنُ

 نُذُرِهوَ تَقْدِيمِ كَافِیاً نَاصِراً وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً ص عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ لِإِنْفَاذِ أَمْرِهِ وَ إِنْهَاءِ عُذْرِهِ 

 ترجمه : 

آورم چون مبدأ هستى و آغاز كننده خلقت هاى فراگیرش. به او ايمان مىها و نعمتستايم در برابر مهربانىاو را مى

طلبم كه توانا و پیروز است ، و به او طلبم چون راهنماى نزديك است و از او يارى مىآشكار است. از او هدايت مى

دهم كه محمّد صلّى اللّه علیه و آله و سلّم بنده و و كفايت كننده است. و گواهى مى كنم چون تنها ياورتوكّل مى

هاى خدا را اجرا كند  و بر مردم حجّت را تمام كرده، آنها را در برابر اعمال فرستاده اوست. او را فرستاده تا فرمان

 ناروا بترساند.

 :  2شرح فراز 

در اينجا او را حمد مي كنم در برابر مهرباني ها و كرم های پي در پي او، كرم او را حمد مي كنیم هر بار به جهتي، ما 

قرب قربه كرامته،  : سیدالشهداء علیه السالم فرمودندحضرت های مادی و معنوی و دنیوی و اخروی كه تمامي ندارد، 

 او بهره مندی از كرامت او است.
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خداوند متعال مي  20در قرآن شريف در سوره لقمان آيه مباركه و سوابغ نعمه : سوابغ يعني كوامل، سابغ يعني كامل، 

، و نعمتهای آشكار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزاني داشته است/  وَأَسْبَغَ عَلَیكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً فرمايد : 

 ما خداوند را حمد مي كنیم به دلیل نعمت های كامله اش.

باديا : من به خدا ايمان مي آورم، به اين دلیل كه تنها ذاتي كه اول است و مخلوق نیست، و مناط و  و اومن به اوال

مالک اينكه موجودی نیاز به خالق ندارد اين است كه اوّل باشد، يعني مسبوق به عدم نباشد يعني اينگونه نباشد كه 

بود و كسي او را خلق ننموده است . من به اين ذات  نبوده و بوجود آمده باشد به چنین ذاتي مي گويند اوّل !! يعني

ايمان مي آورم به اين جهت كه او خالق من است، لذا تا به او اول گفتي آخر هم بايد بگويي و به مجرد آنكه به او 

سي هستند، اول و آخر گفتي، به بال زمان و بال مكان بودن او نیز بايد اقرار كني. همه اول ها در ما سوی اهلل نسبي و قیا

مثالً من در اين صف نانوايي نسبت به عده ای اول هستم، اما نسبت به عده ی ديگری آخر هستم لذا اول حقیقي فقط 

خداوند متعال است، او اوال باديا است يعني بادئ است و آغاز كننده آفرينش است، همه ی مخلوقات نبودند و به 

 وجود آمدند من به چنین ذاتي ايمان مي آورم.

از سوی ديگر من از اين ذات متعالي هدايت مي طلبم، به اين دلیل كه ذاتي مي تواند مرا هدايت نمايد و لحظه به لحظه 

و آن به آن در زندگي هادی من باشد كه قريب باشد و از من فاصله نداشته باشد، درون و بیرون و گذشته و آينده و 

طلب هدايت مي كنم و در عین حال مي دانم كه او اواّلً هادی من از چنین ذاتي  كمال و ضعف و نقص مرا بداند، من

، او است كه اين سازدولي تنها فاسقان را با آن گمراه مي/  وَمَا يضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِینَمرا گمراه نمي نمايد،  اوالً است و

 للناس و هدی للمومنین . قرآن را فرستاد هدیً للمتقین، هدیً

و من از او كمك مي جويم و كمك مي گیرم به اين دلیل كه او قاهراً قادراً است، ناتوان و عاجز نیست و و استعینه : 

 قدرت او محدود نیست.

و اتوكل علیه كافیا ناصرا : من به او توكل مي كنم و او را وكیل مي گیرم در تمام امور خود به اين جهت كه او كافي 

أَلَیسَ اللَّهُ مي فرمايد :  36. قرآن شريف در سوره زمر آيه ستگیری مي فرمايدو از من داست و ناصر و ولي من است 

  اش كافي نیست؟!آيا خداوند برای )نجات و دفاع از( بنده/  بِكَافٍ عَبْدَهُ

وحٍ إِذْ وَاتْلُ عَلَیهِمْ نَبَأَ نُاز وجود مبارک حضرت نوح صلوات اهلل علیه نقل مي فرمايد :  71در سوره مباركه يونس آيه 

جْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا قَالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَیكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِیرِی بِآياتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَ

رگذشت نوح را بر آنها بخوان! در آن هنگام كه به قوم خود س/  يكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَیكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَي وَلَا تُنْظِرُونِ

ای قوم من! اگر تذكرات من نسبت به آيات الهي، بر شما سنگین )و غیر قابل تحمل( است، )هر كار از دستتان »گفت: 

شما  ام! فكر خود، و قدرت معبودهايتان را جمع كنید؛ سپس هیچ چیز برساخته است بكنید.( من بر خدا توكل كرده

ای( مهلتم ندهید! )اما توانايي پوشیده نماند؛ )تمام جوانب كارتان را بنگريد؛( سپس به حیات من پايان دهید، و )لحظه

 نداريد!(
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سال در بین خود به تبلیغ و  1000كه قريب  مي فرمايد كه جناب نوح  10در سوره مباركه زمر آيه در جای ديگر 

او به درگاه /  فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْطاب به خداوند متعال عرض كرد : خدعوت به مردم به دين خدا پرداخت 

همین آيه ی مباركه را كه /  «ام، انتقام مرا از آنها بگیر!من مغلوب )اين قوم طغیانگر( شده»پروردگار عرضه داشت: 

ى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يكُنْ فَعَلَدر باال ذكر كرديم ساالر شهیدان در كربال قرائت فرمود : 

ام! فكر خود، و قدرت معبودهايتان را جمع كنید؛ من بر خدا توكل كرده/  أَمْرُكُمْ عَلَیكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَي وَلَا تُنْظِرُونِ 

ای( ب كارتان را بنگريد؛( سپس به حیات من پايان دهید، و )لحظهسپس هیچ چیز بر شما پوشیده نماند؛ )تمام جوان

 مهلتم ندهید! 

 ( كه باقیمانده بود مي رويم :  91در ادامه به سراغ بخشي از خطبه اشباح ) خطبه 

 تعرف بخطبة األشباح و هي من جالئل خطبه ع لیه السالمو من خطبة له ع 91

 قال موالنا امیرالمومنین علیه السالم

[ فَعَدَلَ فِیهَا لِیَبْتَلِيَ مَنْ أَرَادَ بِمَیْسُورِهَا وَ مَعْسُورِهَا وَ ]فَعَدَّلَ  -فَكَثَّرَهَا وَ قَلَّلَهَا وَ قَسَّمَهَا عَلَى الضِّیقِ وَ السَّعَةِ وَ قَدَّرَ الْأَرْزَاقَ ... 

رِهَا ثُمَّ قَرَنَ بِسَعَتِهَا عَقَابِیلَ فَاقَتِهَا وَ بِسَلَامَتِهَا طَوَارِقَ آفَاتِهَا وَ بِفُرَجِ أَفْرَاحِهَا لِیَخْتَبَِر بِذَلِكَ الشُّكْرَ وَ الصَّبْرَ ِمنْ غَنِیِّهَا وَ فَقِی

 خَالِجاً لِأَشْطَانِهَا وَ قَاطِعاً هَا وَ َجعَلَهُغُصَصَ أَتْرَاحِهَا وَ خَلَقَ الْآجَالَ فَأَطَالَهَا وَ قَصَّرَهَا وَ قَدَّمَهَا وَ أَخَّرَهَا وَ وَصَلَ بِالْمَوْتِ أَسْبَابَ

نُونِ وَ عُقَدِ عَزِيمَاتِ الْیَقِینِ وَ مَسَارِقِ لِمَرَائِرِ أَقْرَانِهَا عَالِمُ السِّرِّ مِنْ ضَمَائِرِ الْمُضْمِرِينَ وَ نَجْوَى الْمُتَخَافِتِینَ وَ خَوَاطِرِ رَجْمِ الظُّ

نَانُ الْقُلُوبِ وَ غَیَابَاتُ الْغُیُوبِ وَ مَا أَصْغَتْ لِاسْتِرَاقِهِ مَصَائِخُ الْأَسْمَاعِ وَ مَصَايِفُ الذَّرِّ وَ إِيمَاضِ الْجُفُونِ وَ مَا ضَمِنَتْهُ أَكْ

أَكْمَامِ وَ مُنْقَمَعِ الْوُحُوشِ غُلُفِ الْمَشَاتِي الْهَوَامِّ وَ رَجْعِ الْحَنِینِ مِنَ الْمُولَهَاتِ وَ هَمْسِ الْأَقْدَامِ وَ مُنْفَسَحِ الثَّمَرَةِ مِنْ وَلَاِئجِ 

الْأَشْجَارِ وَ أَلْحِیَتِهَا وَ مَغْرِزِ الْأَوْرَاقِ مِنَ الْأَفْنَانِ وَ مَحَطِّ الْأَمْشَاجِ مِنْ  مِنْ غِیرَانِ الْجِبَالِ وَ أَوْدِيَتِهَا وَ مُخْتَبَإِ الْبَعُوضِ بَیْنَ سُوقِ

و الْأَمْطَارُ غُیُومِ وَ مُتَلَاحِمِهَا وَ دُرُورِ قَطْرِ السَّحَابِ فِي مُتَرَاكِمِهَا وَ مَا تَسْفِي الْأَعَاصِیرُ بِذُيُولِهَا وَ تَعْفُمَسَارِبِ الْأَصْلَابِ وَ نَاشِئَةِ الْ

اخِیبِ الْجِبَالِ وَ تَغْرِيدِ ذَوَاتِ الْمَنْطِقِ فِي وَ عَوْمِ بَنَاتِ الْأَرْضِ فِي كُثْبَانِ الرِّمَالِ وَ مُسْتَقَرِّ ذَوَاتِ الْأَجْنِحَةِ بِذُرَا شَنَ -بِسُیُولِهَا

لَیْلٍ أَوْ ذَرَّ عَلَیْهِ شَارِقُ نَهَارٍ وَ مَا  دَيَاجِیرِ الْأَوْكَارِ وَ مَا أَوْعَبَتْهُ الْأَصْدَافُ وَ حَضَنَتْ عَلَیْهِ أَمْوَاجُ الْبِحَارِ وَ مَا غَشِیَتْهُ سُدْفَةُ

يكِ كُلِّ شَفَةٍ بَاقُ الدَّيَاجِیرِ وَ سُبُحَاتُ النُّورِ وَ أَثَرِ كُلِّ خَطْوَةٍ وَ حِسِّ كُلِّ حَرَكَةٍ وَ رَجْعِ كُلِّ كَلِمَةٍ وَ تَحْرِاعْتَقَبَتْ عَلَیْهِ أَطْ

ثَمَرِ شَجَرَةٍ أَوْ سَاقِطِ وَرَقَةٍ أَوْ قَرَارَةِ نُطْفَةٍ أَوْ  وَ مُسْتَقَرِّ كُلِّ نَسَمَةٍ وَ مِثْقَالِ كُلِّ ذَرَّةٍ وَ هَمَاهِمِ كُلِّ نَفْسٍ هَامَّةٍ وَ مَا عَلَیْهَا مِنْ

فْظِ مَا ابْتَدَعَ مِنْ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ وَ لَا نُقَاعَةِ دَمٍ وَ مُضْغَةٍ أَوْ نَاشِئَةِ خَلْقٍ وَ سُلَالَةٍ لَمْ يَلْحَقْهُ فِي ذَلِكَ كُلْفَةٌ وَ لَا اعْتَرَضَتْهُ فِي حِ

دُهُ وَ وَسِعَهُمْ عَدْلُهُ وَ غَمَرَهُمْ فِي تَنْفِیذِ الْأُمُورِ وَ تَدَابِیرِ الْمَخْلُوقِینَ مَلَالَةٌ وَ لَا فَتْرَةٌ بَلْ نَفَذَهُمْ عِلْمُهُ وَ أَحْصَاهُمْ عَدَ  اعْتَوَرَتْهُ

 .فَضْلُهُ مَعَ تَقْصِیرِهِمْ عَنْ كُنْهِ مَا هُوَ أَهْلُه
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مود و آن را براى برخى فراوان و براى بعضى ديگر اندک قرار داد، و ارزاق را بر مبناى تنگى روزى مردم را مقدر فر

و فراخى قسمت نمود، و در اين تقسیم بندى عدالت به خرج داد تا هر كس را بخواهد با فراوانى رزق و كمى آن 

ى در مجراى امتحان قرار دهد. آن آزمايش كند، و بدين وسیله ثروتمندان و فقرا را از جهت شكر نعمت و تحمل سخت

زدا را با گاه روزى فراخ را با سختى و پريشانى درهم آمیخت، و با تندرستى آفتهاى دردناک قرار داد، و شاديهاى غم

غصه و اندوه مقرون نمود. مدت عمرها را معین كرد، بعضى را طوالنى و برخى را كوتاه، و بعضى را مقدم و برخى را 

هاى زندگى، و عامل گسیختن شته همه عمرها را به مرگ متصل ساخت، و مرگ را در هم پیچنده رشتهمؤخر نمود، و ر

 پیوندهاى محكم قرار داد.

خداوند آگاه است از اسرار نهان مردم، و از پنهان سخن گفتن راز گويان، و از آنچه در خاطرشان به سبب گمان خطور 

گیرد، هاى خیانت آلود چشم كه به صورت مخفى انجام مىگیرند، و از نگاهكند، و به آنچه بر آن با يقین تصمیم مىمى

هاى شنود، و به درون النهو به آنچه در نهان دلهاست و به ناديدنیهاى اعماق غیب، و به مطالبى كه گوشها مخفیانه مى

داى آهسته قدمها، و محل تابستانى موران، و مراكز زمستانى حشرات، و ناله ماده شتران فرزند از دست داده، و ص

هاى حیوانات وحشى در شكاف كوهها هاست، و به مخفیگاه بیشههاى شكوفهها كه در غالف پردهرويیدن و رشد میوه

ها، و محل فرود هاى درختان و پوست آنها، و جاى رويیدن برگها از شاخهها در البالى ساقهها، و به نهانگاه پشهو درّه

ر اصالب، و به ابرهاى بر آمده در فضا و محل به هم پیوستن آنها، و ريزش باران از ابرهاى انبوه، ها از مسیآمدن نطفه

كنند، و بر فرو رفتن و هاى تولید شده از باران نابود مىپاشند، و به آنچه سیلو به آنچه گرد بادها با دامنه خود مى

اى بلند كوهها، و نغمه سرايى نغمه سرايان در تاريكى هحركت حشرات در ريگستانها، و به جايگاه پرندگان بر قلّه

ها، و آنچه در صدفهاست و موج دريا آن را پرورش داده، و به آنچه تاريكى شب آن را پوشانده، يا خورشید بر النه

كتى، و گیرند، و به اثر هر قدمى، و صداى هر حرها به دنبال هم در بر مىها و روشنايىآن تابیده، و آنچه را تاريكى

اى، و همهمه هر صاحب نفسى، و آنچه از آواى هر سخنى، و حركت هر لبى، و جايگاه هر جاندارى، و وزن هر ذرّه

میوه درختان بر زمین افتاده، يا برگهايى كه روى زمین ريخته، و از قرارگاه نطفه، يا خون جمع شده و مضغه، يا خلقت 

یچ مشقتى به او نرسد، و در حفظ آنچه آفريده هیچ مانعى بر سر و نسل جديدى كه صورت گرفته. در اين آگاهى ه

راه او قرار نگیرد، و در اجراى امور و تدبیر وضع مخلوقات هیچ ماللت و سستى به او دست ندهد، بلكه آگاهیش بر 

همه را  همه آنها نافذ است، و بر شماره تمام مخلوقات احاطه دارد، و عدلش بر همه گسترده است، و فضل و احسانش

 فرا گیر است، در عین حالى كه تمام مخلوقات نسبت به آنچه شايسته مقام اوست تقصیر دارند.

 :  1فراز 

یْسُورِهَا وَ مَعْسُورِهَا وَ [ فَعَدَلَ فِیهَا لِیَبْتَلِيَ مَنْ أَرَادَ بِمَ]فَعَدَّلَ -فَكَثَّرَهَا وَ قَلَّلَهَا وَ قَسَّمَهَا عَلَى الضِّیقِ وَ السَّعَةِ وَ قَدَّرَ الْأَرْزَاقَ 

 لِیَخْتَبِرَ بِذَلِكَ الشُّكْرَ وَ الصَّبْرَ مِنْ غَنِیِّهَا وَ فَقِیرِهَا
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روزى مردم را مقدر فرمود و آن را براى برخى فراوان و براى بعضى ديگر اندک قرار داد، و ارزاق را بر مبناى تنگى 

دى عدالت به خرج داد تا هر كس را بخواهد با فراوانى رزق و كمى آن و فراخى قسمت نمود، و در اين تقسیم بن

 .آزمايش كند، و بدين وسیله ثروتمندان و فقرا را از جهت شكر نعمت و تحمل سختى در مجراى امتحان قرار دهد

 :  1شرح فراز 

برخي ديگر اندک قرار داد، خداوند سبحان، روزی مردم را تقدير فرمود و آن را برای برخي از ايشان فراوان و برای 

اللَّهُ يبْسُطُ الرِّزْقَ مي فرمايد :  26به برخي زياد روزی مي دهد و به برخي كم مي دهد قرآن شريف در سوره رعد آيه 

خدا روزی را برای هر كس بخواهد )و شايسته بداند( وسیع، برای هر كس بخواهد )و مصلحت /  لِمَنْ يشَاءُ وَيقْدِرُ

 .  دهدرارميبداند،( تنگ ق

) وسیع و گاهي تنگ ( خداوند روزی را تقسیم مي فرمايد گاهي موسع و گاهي مضیق  :در ادامه حضرت مي فرمايد

و در آن تقسیم بندی ركن ركین عدالت كامالً رعايت مي فرمايد، اما سوالي پیش مي آيد چرا خداوند متعال در دنیا 

تنگ مي گرداند ؟ در ادامه حضرت مي فرمايد : انگیزه و هدف و در جايي روزی را وسیع مي گرداند و در جايي 

غايت ابتالء و امتحان است و جزای محض نیست، بر خالف عالم اخرت كه اگر به كسي زياد دادند از باب جزاء و 

 پاداش است و اگر به كسي كم دادند نیز از باب جزاء و پاداش در برابر اعمال او در دنیا است . 

ما / ا فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَیقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ف در سوره مباركه فجر مي فرمايد : در قرآن شري

گويد: شود و( ميبخشد )مغرور ميكند و نعمت ميانسان هنگامي كه پروردگارش او را برای آزمايش، اكرام مي

و اما هنگامي كه برای /  ََأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَیهِ رِزْقَهُ فَیقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ/  «گرامي داشته است!پروردگارم مرا »

در جواب /  «پروردگارم مرا خوار كرده است!»گويد: شود و( ميگیرد )مأيوس ميامتحان، روزيش را بر او تنگ مي

اصالً اينگونه نیست كه او در دنیا به هر كس نعمت داده باشد لزوماً تكريم باشد و به  خداوند متعال مي فرمايد : كلّا،

هركس تنگ گرفته باشد به او اهانت كرده باشد. اين از باب ابتالء و آزمايش و امتحان است . حضرت امیرالمومنین 

و بدين وسیله ثروتمندان و فقرا را   /بْرَ مِنْ غَنِیِّهَا وَ فَقِیرِهَایَخْتَبِرَ بِذَلِكَ الشُّكْرَ وَ الصَّلِعلیه السالم در ادامه مي فرمايند : 

. وظیفه غني چیست ؟ اينكه شكر نعمت به جای از جهت شكر نعمت و تحمل سختى در مجراى امتحان قرار دهد

عین حال فقیر نیز  بیاورد، آيا شكر نعمت آسان است ؟ آيا مي تواند با ديدن فقراء بگويد به من چه ارتباطي دارد ؟ در

جزع و فزع ننمايد . البته اينها به شرطي قتل نكند و وظیفه دارد صبور باشد و به خاطر نداری و روزی كم گناه نكند و 

و غنا گناه و معصیت و دزدی و تنبلي و سستي نباشد، بحث سر كساني است كه تالش متعارف است كه منشأ  فقر 

 .  كرده اند و هر دو نیز  مومن هستند

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دقت فرمايید : در دنیا  و عطای الهي در باب غنا و فقربه اين دو روايت شريفه 

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ  يَقُولُ لیه السالمسَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ مُبَارَکٍ غُلَامِ شُعَیْبٍ قَالَ  خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى
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لَیْتُ بِهِ الْأَغْنِیَاءَ بِالْفُقَرَاءِ وَ لَوْ لَا الْفُقَرَاءُ لَمْ إِنِّي لَمْ أُغْنِ الْغَنِيَّ لِكَرَامَةٍ بِهِ عَلَيَّ وَ لَمْ أُفْقِرِ الْفَقِیرَ لِهَوَانٍ بِهِ عَلَيَّ وَ هُوَ مِمَّا ابْتَ

 1.الْأَغْنِیَاءُ الْجَنَّة يَسْتَوْجِبِ

فتش نزد خود توانگر را براى شرا )ثروتمند ( موسى بن جعفر علیه السّالم میفرمود: خداى عز و جل فرمايد: من توانگر

را بوسیله فقرا آزمودم،  ( ) ثروتمندان نساختم و فقیر را براى خواريش در نظرم فقیر نكردم، بلكه با اين تفاوت توانگران

 را نبودند، توانگران سزاوار بهشت نمیگشتند.و اگر فق

نِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْ 

يَا ابْنَ رَسُولِ  لیه االسالم :عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ

يُولَدُ أَعْمَى أَوْ أَخْرَسَ أَوْ أَصَمَّ وَ مِنْهُمْ مَنْ اللَّهِ إِنَّا نَرَى مِنَ الْأَطْفَالِ مَنْ يُولَدُ مَیِّتاً وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْقُطُ غَیْرَ تَامٍّ وَ مِنْهُمْ مَنْ 

تَّى يَصِیرَ شَیْخاً فَكَیْفَ ذَلِكَ َو يَمُوتُ مِنْ سَاعَتِهِ إِذَا سَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَبْقَى إِلَى الِاحْتِلَامِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يُعَمَّرُ حَ

لَهُمْ فَمَنْ مَنَعَهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَوْلَى بِمَا يُدَبِّرُهُ مِنْ أَمْرِ خَلْقِهِ مِنْهُمْ وَ هُوَ الْخَالِقُ وَ الْمَالِكُ  ملیه السالمَا وَجْهُهُ فَقَالَ ع

وَ ال يُسْئَلُ عَمَّا  فِیمَا مَنَعَ وَ عَادِلٌ بِمَا أَعْطَاهُ  هُوَ الْمُتَفَضِّلُالتَّعْمِیرَ فَإِنَّمَا مَنَعَهُ مَا لَیْسَ لَهُ وَ مَنْ عَمَّرَهُ فَإِنَّمَا أَعْطَاهُ مَا لَیْسَ لَهُ فَ

 حِكْمَةً وَ قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ إِلَّا مَا كَانَ ال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ  قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ كَیْفَ يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ 

ءٍ مِمَّا قَضَى اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ وَ مَنْ أَنْكَرَ شَیْئاً صَوَاباً وَ هُوَ الْمُتَكَبِّرُ الْجَبَّارُ وَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ فَمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ حَرَجاً فِي شَيْ 

 .2مِنْ أَفْعَالِهِ جَحَد

حضرت محمد بن على باقر علیهما السالم عرض كردم كه يا ابن رسول بو جعفر ه ااز جابر بن يزيد جعفى كه گفت ب

شود و از جمله شود و از جمله ايشان كسى است كه ناتمام ساقط مىبینیم كه مرده متولد مىاللَّه ما از اطفال كسى را مى

شود و از جمله ط مىشود و از جمله ايشان كسى است كه ناتمام ساقايشان كسى است كه كور يا گنگ يا كر متولد مى

ايشان كسى است كه چون بسوى زمین فرود آيد در همان ساعت میمیرد و از جمله ايشان كسى است كه تا احتالم و 

شود تا آنكه پیر شود پس اين چگونه باشد و حد بلوغ میماند و از جمله ايشان كسى است كه عمر و زندگانى داده مى

كه خداى تبارک و تعالى اولى است بآنچه تدبیر میفرمايد از امر خلق  ( فرمودلیه السالم جهش چیست حضرت )ع

خود از ايشان و او است كه ايشان را خالق و مالك است پس هر كه را از عمر دادن منع كرده او را از چیزى منع كرده 

اب صاحب تفضل كه از برايش نیست و هر كه را عمر داده باو چیزى را عطاء فرموده كه از برايش نیست پس آن جن

يعنى پرسیده نشود از آنچه  ال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ است بآنچه عطاء فرموده و عادل است در آنچه منع نموده

میكند و ايشان يعنى بندگان پرسیده شوند از آنچه میكنند جابر میگويد كه بآن حضرت عرض كردم كه يا ابن رسول 

رسیده نمیشود از آنچه میكند فرمود زيرا كه آن جناب نمیكند مگر آنچه را كه حكمت و صواب باشد اللَّه و چگونه پ

                                                           
 265، ص: 2ية(، جاإلسالم -الكايف )ط  1
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و او است صاحب تكبر جبار و يگانه قهار پس هر كه در نفس خود تنگى را در چیزى از آنچه قضاء فرموده بیابد كافر 

 ش انكار كرده.است و هر كه چیزى از افعال او را انكار كند جاحد است كه از روى دان

 ------ شروع جلسه دوم ------------------------------

 :  دومجلسه 

 تعرف بخطبة األشباح و هي من جالئل خطبه ع لیه السالمو من خطبة له ع 91

 :  2فراز 

فْرَاحِهَا غُصَصَ أَتْرَاحِهَا وَ خَلَقَ الْآجَالَ فَأَطَالَهَا وَ قَصَّرَهَا وَ ثُمَّ قَرَنَ بِسَعَتِهَا عَقَابِیلَ فَاقَتِهَا وَ بِسَلَامَتِهَا طَوَارِقَ آفَاتِهَا وَ بِفُرَجِ أَ 

 انِهَاقَدَّمَهَا وَ أَخَّرَهَا وَ وَصَلَ بِالْمَوْتِ أَسْبَابَهَاوَ جَعَلَهُ خَالِجاً لِأَشْطَانِهَا وَ قَاطِعاً لِمَرَائِرِ أَقْرَ 

 ترجمه : 

زدا انى درهم آمیخت، و با تندرستى آفتهاى دردناک قرار داد، و شاديهاى غمآن گاه روزى فراخ را با سختى و پريش

را با غصه و اندوه مقرون نمود. مدت عمرها را معین كرد، بعضى را طوالنى و برخى را كوتاه، و بعضى را مقدم و 

هاى زندگى، و برخى را مؤخر نمود، و رشته همه عمرها را به مرگ متصل ساخت، و مرگ را در هم پیچنده رشته

 عامل گسیختن پیوندهاى محكم قرار داد.

 :  2شرح فراز 

خداوند سبحان در نظامي كه در دنیا تنظیم فرموده به اين صورت تنظیم فرموده است كه اگر به كسي سعه و گشايشي 

سالمتي ها و  مي دهد در كنار آن شدائد فقر و پريشاني نیز هست و همیشه اينها كنار هم مي باشد. همچنین در كنار

عافیت ها، آفات و گرفتاری ها نیز وجود دارد. همچنین در عین شادی هايي كه غم را از بین مي برند، غضه ها نیز 

وجود دارند. لذا نظام اين عالم بر همین اساس است و اينجا عالمي است كه در آن هم گرفتاری ها و هم شادی ها 

 وجود دارد.

كوتاه  را در آن طوالني و برخي را ا در آن اجل ها معین فرمود و برخي از عمرهااين عالم يك عالم موقت است لذ

قرار داد. خداوند اين اجلها را به موت متصل فرمود و اين موت را قرار داد درهم پیچنده رشته های زندگي و عاملي 

 برای گسیختن پیوندهای محكم قرار داد.

 :  3فراز 
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اضِ الْمُضْمِرِينَ وَ نَجْوَى الْمُتَخَافِتِینَ وَ خَوَاطِرِ رَجْمِ الظُّنُونِ وَ عُقَدِ عَزِيمَاتِ الْیَقِینِ وَ مَسَارِقِ إِيمَ عَالِمُ السِّرِّ مِنْ ضَمَائِرِ

 عِ وَ مَصَايِفُ الذَّرِّ وَ مَشَاتِي الْهَوَامِّ االْجُفُونِ وَ مَا ضَمِنَتْهُ أَكْنَانُ الْقُلُوبِ وَ غَیَابَاتُ الْغُیُوبِ وَ مَا أَصْغَتْ لِاسْتِرَاقِهِ مَصَائِخُ الْأَسْمَ

 ترجمه : 

خداوند آگاه است از اسرار نهان مردم، و از پنهان سخن گفتن راز گويان، و از آنچه در خاطرشان به سبب گمان خطور 

گیرد، انجام مىهاى خیانت آلود چشم كه به صورت مخفى گیرند، و از نگاهكند، و به آنچه بر آن با يقین تصمیم مىمى

هاى ، و به درون النه شنودو به آنچه در نهان دلهاست و به ناديدنیهاى اعماق غیب، و به مطالبى كه گوشها مخفیانه مى

 و .... تابستانى موران، و مراكز زمستانى حشرات

 :  3شرح فراز 

در درون ما مي گذرد، او است كه از  او آگاه است به درون ما و آنچهخداوند متعال عالم اسرار پنهاني مردمان است، 

 نجوای رازگويان آگاهي دارد و چیزی را نمي توان از او پنهان نمود.

او است كه عالم به تمام چیزهايي است كه به ذهن انسان مي رسد و مي داند تمام گمان هايي كه انسان به خاطر مي 

 گیرند آگاه است.آورد، و او است كه به آنچه مردمان با يقین بر آن تصمیم مي 

او است كه عالم و آگاه است به تمام نگاه های خیانت آلود و دزدانه كه به صورت مخفي انجام مي شود و مي داند 

د و او است كه مي داند تمام اعماق غیوب و پنهاني ها را كه گاهي حتي خود انسان از تمام آنچه در دلها نهان داشته ان

 آن با خبر نیست . 

ن گوش مي دهند و او است كه عالم و آگاه است به الم و آگاه است به تمام آنچه گوش ها مخفیانه به آاو است كه ع

تمام سوراخ ها و النه هايي كه مورچه ها به درون آن مي روند و مي داند آن مواضعي كه حشرات در زمستان به آنها 

 وارد مي شوند و در آن  مامن مي گیرند .

 :  4فراز 

الْوُحُوشِ مِنْ غِیرَانِ الْجِبَالِ  حَنِینِ مِنَ الْمُولَهَاتِ وَ هَمْسِ الْأَقْدَامِ وَ مُنْفَسَحِ الثَّمَرَةِ مِنْ وَلَائِجِ غُلُفِ الْأَكْمَامِ وَ مُنْقَمَعِ وَ رَجْعِ الْ

زِ الْأَوْرَاقِ مِنَ الْأَفْنَانِ وَ مَحَطِّ الْأَمْشَاجِ مِنْ مَسَارِبِ الْأَصْلَابِ الْأَشْجَارِ وَ أَلْحِیَتِهَا وَ مَغْرِ وَ أَوْدِيَتِهَا وَ مُخْتَبَإِ الْبَعُوضِ بَیْنَ سُوقِ

 ولِهَا وَ تَعْفُو الْأَمْطَارُ بِسُیُولِهَاوَ نَاشِئَةِ الْغُیُومِ وَ مُتَلَاحِمِهَا وَ دُرُورِ قَطْرِ السَّحَابِ فِي مُتَرَاكِمِهَا وَ مَا تَسْفِي الْأَعَاصِیرُ بِذُيُ 

 رجمه : ت
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هاى ها كه در غالف پردهو ناله ماده شتران فرزند از دست داده، و صداى آهسته قدمها، و محل رويیدن و رشد میوه

ها در البالى ها، و به نهانگاه پشههاى حیوانات وحشى در شكاف كوهها و درّههاست، و به مخفیگاه بیشهشكوفه

ها از مسیر اصالب، و به ها، و محل فرود آمدن نطفهبرگها از شاخههاى درختان و پوست آنها، و جاى رويیدن ساقه

ابرهاى بر آمده در فضا و محل به هم پیوستن آنها، و ريزش باران از ابرهاى انبوه، و به آنچه گرد بادها با دامنه خود 

 كنندهاى تولید شده از باران نابود مىپاشند، و به آنچه سیلمى

 : 4شرح فراز 

ارش با شترها بود برای هر نوع شتری يك اسم گذاشته است، مانند اسكیموهايي كه در قطب زندگي عرب چون ك 

مي كنند و برای انواع برف ها بیش از صد اسم گذاشته اند .حضرت مي فرمايند خداوند آگاه و عالم است به ناله های 

ه قدم ها را همچون صدای قدم های شتراني كه فرزند خود را از دست داده اند همچنین مي داند صداهای آهست

 نشنويم . مورچگان كه ممكن است ما اصالً

او است كه مي داند محل رويیدن میوه ها را در غالف پرده های شكوفه ها، و به مخفیگاه های حیوانات وحوش در 

ا در میان ساقه های گاه است و همه را مي داند و او است كه مي داند نهانگاه های پشه ها رشكاف كوه ها و دره ها آ

درختان و پوست آنها و او است كه مي داند و آگاه است به محل رويیدن برگ ها از شاخه های آنها و او است كه 

مي داند و او است كه  آگاه است به اختالط نطفه های مرد و زن و محل فرود آمدن اين نطفه ها از مسیر اصالب را 

 مي داند . 

ی گسترش ابرها را و محل به هم پیوستن آنها را  و او است كه اين سیالن قطره های باران او است كه مي داند لحظه 

كه از اين ابرها سرازير مي گردد مي داند . و او است كه آگاه است به آنچه گردبادها با دامنه ی وجودی خود از هم 

 با خود مي برند .  و او است كه مي داند آنچه باران های سیل آسا نابود مي كنند ومي پاشاند 

 :  5فراز 

غْرِيدِ ذَوَاتِ الْمَنْطِقِ فِي دَيَاجِیرِ وَ عَوْمِ بَنَاتِ الْأَرْضِ فِي كُثْبَانِ الرِّمَالِ وَ مُسْتَقَرِّ ذَوَاتِ الْأَجْنِحَةِ بِذُرَا شَنَاخِیبِ الْجِبَالِ وَ تَ

 لَیْهِ أَمْوَاجُ الْبِحَارِ وَ مَا غَشِیَتْهُ سُدْفَةُ لَیْلٍ أَوْ ذَرَّ عَلَیْهِ شَارِقُ نَهَارٍ الْأَوْكَارِ وَ مَا أَوْعَبَتْهُ الْأَصْدَافُ وَ حَضَنَتْ عَ

 ترجمه : 

هاى بلند كوهها، و نغمه سرايى نغمه و بر فرو رفتن و حركت حشرات در ريگستانها، و به جايگاه پرندگان بر قلّه

موج دريا آن را پرورش داده، و به آنچه تاريكى شب آن را  ها، و آنچه در صدفهاست وسرايان در تاريكى النه

 پوشانده، يا خورشید بر آن تابیده
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 :  5شرح فراز 

خداوند كسي است كه مي داند و آگاه است به فرورفتن حشرات و حركت آنها در ريگستان ها، و او است كه آگاه 

ای بلند كوه ها و او است كه آگاه و عالم است به و عالم است به جايگاه های پرندگان و محل زندگي آنها در قله ه

 آوازخواني و نغمه خواني، نغمه سرايان در تاريكي النه هايشان .

 ------ سوم شروع جلسه  ------------------------------

 :سوم جلسه 

 ادامه بحث ...

 تعرف بخطبة األشباح و هي من جالئل خطبه ع لیه السالمو من خطبة له ع 91

 :  5ز فرا

غْرِيدِ ذَوَاتِ الْمَنْطِقِ فِي دَيَاجِیرِ وَ عَوْمِ بَنَاتِ الْأَرْضِ فِي كُثْبَانِ الرِّمَالِ وَ مُسْتَقَرِّ ذَوَاتِ الْأَجْنِحَةِ بِذُرَا شَنَاخِیبِ الْجِبَالِ وَ تَ

 حَارِ وَ مَا غَشِیَتْهُ سُدْفَةُ لَیْلٍ أَوْ ذَرَّ عَلَیْهِ شَارِقُ نَهَارٍ الْأَوْكَارِ وَ مَا أَوْعَبَتْهُ الْأَصْدَافُ وَ حَضَنَتْ عَلَیْهِ أَمْوَاجُ الْبِ

 ترجمه : 

هاى بلند كوهها، و نغمه سرايى نغمه و بر فرو رفتن و حركت حشرات در ريگستانها، و به جايگاه پرندگان بر قلّه

داده، و به آنچه تاريكى شب آن را ها، و آنچه در صدفهاست و موج دريا آن را پرورش سرايان در تاريكى النه

 پوشانده، يا خورشید بر آن تابیده

 :  5شرح فراز 

علم دارد  هانغمه سرايى نغمه سرايان در تاريكى النه بهو يعني : در ادامه حضرت مي فرمايند : و تغريد ذوات المنطق 

های درياها آن ها را پرورش مي و او است كه مي داند آن چه كه صدف ها آن را در بر گرفته است و آنچه موج 

دهند و اين يك بحث مهم است كه بايد در شناخت شناسي موج و دريا و رابطه آن با پرورش موجودات دريا بايد 

 انجام بشود و آن را به اهل خود وا مي گذاريم، در ادامه مي فرمايد : خداوند مي داند آنچه را كه تاريكي شب 

و او است كه مي داند آنچه خورشید بر آن تابیده و علم دارد به هر آنچه خورشید به  به واسطه آن پوشانده شده است

 آن مي تابد .
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 :  6فراز 

رِيكِ كُلِّ رَجْعِ كُلِّ كَلِمَةٍ وَ تَحْ وَ مَا اعْتَقَبَتْ عَلَیْهِ أَطْبَاقُ الدَّيَاجِیرِ وَ سُبُحَاتُ النُّورِ وَ أَثَرِ كُلِّ خَطْوَةٍ وَ حِسِّ كُلِّ حَرَكَةٍ وَ

رِ شَجَرَةٍ أَوْ سَاقِطِ وَرَقَةٍ أَوْ قَرَارَةِ نُطْفَةٍ شَفَةٍ وَ مُسْتَقَرِّ كُلِّ نَسَمَةٍ وَ مِْثقَالِ كُلِّ ذَرَّةٍ وَ هَمَاهِمِ كُلِّ نَفْسٍ هَامَّةٍ وَ مَا عَلَیْهَا مِنْ ثَمَ

الَةٍ لَمْ يَلْحَقْهُ فِي ذَلِكَ كُلْفَةٌ وَ لَا اعْتَرَضَتْهُ فِي حِفْظِ مَا ابْتَدَعَ مِنْ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ وَ أَوْ نُقَاعَةِ دَمٍ وَ مُضْغَةٍ أَوْ نَاشِئَةِ خَلْقٍ وَ سُلَ

دَدُهُ وَ وَسِعَهُمْ عَدْلُهُ وَ غَمَرَهُمْ  أَحْصَاهُمْ عَلَا اعْتَوَرَتْهُ فِي تَنْفِیذِ الْأُمُورِ وَ تَدَابِیرِ الْمَخْلُوقِینَ مَلَالَةٌ وَ لَا فَتْرَةٌ بَلْ نَفَذَهُمْ عِلْمُهُ وَ 

 .فَضْلُهُ مَعَ تَقْصِیرِهِمْ عَنْ كُنْهِ مَا هُوَ أَهْلُه

 ترجمه : 

گیرند، و به اثر هر قدمى، و صداى هر ها به دنبال هم در بر مىها و روشنايىآنچه را تاريكى( و و اوست كه مي داند ) 

اى، و همهمه هر صاحب نفسى، لبى، و جايگاه هر جاندارى، و وزن هر ذرّه حركتى، و آواى هر سخنى، و حركت هر

و آنچه از میوه درختان بر زمین افتاده، يا برگهايى كه روى زمین ريخته، و از قرارگاه نطفه، يا خون جمع شده و مضغه، 

آنچه آفريده هیچ مانعى يا خلقت و نسل جديدى كه صورت گرفته. در اين آگاهى هیچ مشقتى به او نرسد، و در حفظ 

بر سر راه او قرار نگیرد، و در اجراى امور و تدبیر وضع مخلوقات هیچ ماللت و سستى به او دست ندهد، بلكه آگاهیش 

بر همه آنها نافذ است، و بر شماره تمام مخلوقات احاطه دارد، و عدلش بر همه گسترده است، و فضل و احسانش همه 

 لى كه تمام مخلوقات نسبت به آنچه شايسته مقام اوست تقصیر دارند.را فرا گیر است، در عین حا

 :  6 شرح فراز

اوست كه میداند و علم دارد به تمام آن ظلمت ها و تاريكي ها كه پشت سر هم و به دنبال هم مي آيند و اوست كه 

د و علم دارد اثر هر قدمي را علم دارد به تمام روشنايي ها كه از پس هم و به دنبال هم مي آيند و اوست كه مي دان

مثال حتي اگر يك مورچه پای خود را بلند مي كند و بر زمین مي گذارد حتّي اثر آن را نیز مي داند و تمام اين آثار 

لذا اوست كه تمام آثار و تاثرات را ريز به ريز و جزء به جزء مي داند و اوست كه مي داند صدای خفي و علم دارد 

) نكته ای اينجا هست كه ضعف و شدت مراتب بي نهايت ال يقفي دارند يعني هر شديدی اشد مخفي هر حركتي را 

از آن قابل فرض است و هر ضعیفي ضعیف تر از آن قابل فرض است ( و اوست كه مي داند اثری كه امواج كلمات 

آرامي سخن بگويد ( و  در هوا مي گذارند و اوست كه مي داند حركات هر لبي را ) چه سخني بلند بگويد و چه به

اوست كه مي داند جايگاه و مستقر هر جانداری كجاست و به كجا مي رود و اوست كه مي داند وزن و سنگیني هر 

اتمي را و همهمه هر صاحب نفسي را  ) هر رفت و برگشتي كه در قصد و همت انسان يا ساير موجودات مي گذرد 

وه ها روی زمین مي افتند ) آيا مي شود با اين نگاه اتفاقي در عالم شانسي مي داند ( و خداوند مي داند هر آنچه از می

و اتفاقي باشد و از دست خدا العیاذ باهلل در برود ؟ ( و مي داند هر برگي كه روی زمین مي افتد و جايگاه و قرارگاه 



14 

فه برای تبديل شدن به انسان طي هر نطفه ای را مي داند و خون جمع شده و مضغه ها  را مي داند ) تمام مراحلي كه نط

مي كند جزء به جزء مي داند ( و اوست كه هر نطفه ای كه به فرزند تبديل مي شود و هر نطفه ای كه منتج به انسان 

 كامل نمي شود مي داند و نسلي كه از تمام ايشان به وجود مي آيد مي داند .

دچار مشكل و سختي مي شود چرا كه مشقت وصف موجود اما احساس نكنید كه خداوند با دانستن تمام اين جزئیات 

متجزی است كه نیازمند حركت است . در مورد ما سوی اهلل علمشان هر چقدر گسترده هم كه باشد ممكن است دچار 

نقص و فراموشي شود اما دررابطه با خدا معنا ندارد كه آنچه را كه آفريده و ابتداع فرموده است نسبت به آن دچار 

 شود و يا مانعي برای خداوند پیش بیايد تا نسبت به آن موجود دچار فراموشي گردد . نسیان 

وقتي خداوند مي خواهد امری را تنفیذ كند و يا كن فیكون چیزی را ايجاد كند و يا تدبیری بنمايد ماللت و خستگي 

تمام اشیاء نافذ است قبل از آنكه آنها و سستي در او ايجاد نمي شود بلكه او است خدايي كه علم او بر تمام اشیاء و در 

 را بیافريند و چیزی از تحت سیطره ی علم او خارج نیست .

خداوند كسي است كه شمارش فرموده است و مي داند عدد تمام مخلوقات را و چون هیچ موجودی از تحت سیطره 

 و در خداوند هیچ جهلي راه ندارد.ی او خارج نیست به ايشان ظلم نیز نمي نمايد چرا كه گاهي منشأ ظلم جهل است 

خداوند گاهي اوقات چیزهايي به انسان عطا مي كند كه چون بنده از آن ها علم ندارد فرياد وا مصیبتا بر مي بینید لذا 

مي آورد كه خدايا اين چه مشكلي است كه در زندگي من ايجاد شده است اما وقتي سراغ اين معارف الهي مي آيیم 

داوند متعال يك پادشاه بي خبر نیست كه جاهل به مصالح و مشكالت و نیاز مخلوقات باشد او متوجه مي شويم خ

 كسي است كه تمام مصالح عباد را در دقیقترين و ريزترين نیازهای او مي داند . 

فته است و از همگي دستگیری مي نمايد و هر كس را مناسب حال و مصلحت خودش گرفضل خداوند همه را در بر

ری مي نمايد و با اينكه مخلوقات همگي نسبت به حقیقت آنچه خداوند شايسته اوست تقصیر دارند و نمي دستگی

توانند حق عبوديت او را آنگونه كه هست  به جای آورند با اين حال خداوند عادل است و مي داند در بسیاری از 

 مواقع اين تقصیر از روی ضعف و ناتواني موجودات است . 

 فوق :  خطبهبطه با نکاتی در را

 بیان مي دارد و مي گويد خطبه  اينذيل جالب جمله ای  در كتاب شرح نهج البالغه خود معتزلي سني  ابن ابي الحديد

... ال وقف شعره و اضطرب فكره لخشع قلبه و طالیس القائل بانّه تعالي ال يعلم الجزئیات و لو سمع هذا الكالم ارسط: 

ان يكون كالم الخالق سبحانه فان هذا الكالم نبعة من تلك الشجرة و جدول من ذلك البحر و اری كالما يشبه هذا اال 

 جذوة من تلك النار 
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اگر بشنود اين خطبه را ارسطاطالیس ) ارسطويي ( كه قائل است خداوند علم به جزئیات ندارد قلبش خاشع مي يعني : 

اين كالم  شبیه من كالمي  : و بعد در ادامه مي گويد.  شد و موهای تنش سیخ مي شد و فكرش به اضطراب مي افتاد

اال كالم خداوند سبحان و اين كالم ريشه گرفته از كالم خدا است و جدولي است و حسه ای است از آن نديده ام 

 دريا و شعله ای است از آن آتش .

ذاتي و علم فعلي درست كرده متأسفانه در بحث علم حرف های عجیبي زده شده است و تقسیمات عجیبي به نام علم 

اند و برای علم او مراتب درست كرده اند در حالیكه علم او مراتب ندارد و حقیقت آن است كه سوال مي كنیم 

كه البته او ذاتي است كه مي داند و عالم السرّ است كه اين وصف او است، تمام خداوند يا مي داند و يا نمي داند، 

كه مي آفريند مي شود به آفريده های خود علم نداشته باشد ؟! حاشا و كلّا، وقتي ما آثار چیزها را مي داند، آيا كسي 

علم را در مخلوقات مي بینیم و به آيات خلقتش نظر مي كنیم حُكم مي كنیم كه او عالم است و همه چیز و همه ی 

و اين خطبه ی مباركه ی اين حرف جزئیات علم دارد و علم او علمي است كه ال جهل فیه ) جهلي دراو راه ندارد ( 

 های ناتمام را در رابطه با علم خداوند متعال ردّ مي كند . 

 ------ چهارم شروع جلسه  ------------------------------ 

 :چهارم جلسه 

 و هي إحدى الخطب المشتملة على المالحم و من خطبة له علیه السالم 101

 قال امیرالمومنین علیه السالم : 
وَ أَشْهَدُ  هُ وَ بِآخِرِيَّتِهِ وَجَبَ أَنْ لَا آخِرَ لَهلْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ قَبْلَ كُلِّ أَوَّلٍ وَ الْآخِرِ بَعْدَ كُلِّ آخِرٍ وَ بِأَوَّلِیَّتِهِ وَجَبَ أَنْ لَا أَوَّلَ لَا

 إِعْلَانَ وَ الْقَلْبُ اللِّسَانأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً يُوَافِقُ فِیهَا السِّرُّ الْ 

 ترجمه : 

آن است كه قبل از او اولى نباشد، و  حمد خداى را همان اول پیش از هر اول، و آخر بعد از هر آخر. اولیّتش موجب

باشد، شهادتى كه باطن و ظاهر دهم معبودى جز او نمىو شهادت مى .آخريتش موجب آنكه بعد از او آخرى نباشد

 ن در آن متّحد است.و دل و زبا

 : 1 شرح فراز

و اول فقط اوست به اين معنا كه اين اول هايي كه در عالم و در خدايي را سزاست كه اول است مر ستايش و سپاس 

بین مخلوقات داريم همگي اول نسبي هستند و اول حقیقي نیستند . شما هر مجموعه ای را كه ببینید باالخره برای آن 
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مي گیريد و همیشه اول آن غیر از آخر است پس نمي شود اين اول مانند آخر باشد و به اين  اولي و آخری در نظر

علت به آن اول مي گويیم چون نظر به قبل از آن نداريم و به اين علت به آن آخر مي گويیم چرا كه كاری به بعد آن 

مامومي كه در انتهای صفوف قرار نداريم مثالً در يك صف نماز جماعت با يك نگاه امام جماعت اول است و آن 

گرفته است در قیاس با امام جماعت و در مقايسه با محراب آخر است يعني اگر محراب مبدأ قیاس ما باشد اينگونه 

است حال اگر مبدأ قیاس را عوض كنیم ممكن است نقش ها عوض شده و ديگر مأموم اول باشد  و امام جماعت آخر 

است بگويیم فالن شخص اول است و از شما سوال مي كنند كه در چه چیز اول است در مثال ديگری ممكن  باشد .

پس آنچه ما  لحاظ مي كنیم  مهم است و نكته ی ديگر اين  ؟ شما خواهید گفت در مسابقه دو و میداني اول است.

ر نظر مي گیريد است كه اگر يك اولي را در نظر مي گیريد ديگر با قبل او كاری نداريد و وقتي چیزی را آخر د

 ديگر با بعد او كاری نداريد.

هرگاه انسان عالمي را اول در نظر بگیريد همیشه بهتر از او قابل فرض است و هرگاه انسان تنبلي را آخر در نظر بگیريد 

 ت . باز بدتر از او و تنبل تر از او قابل فرض است لذا هر آخری آخر تر از او و هر اولي اول تر از او قابل فرض اس

خداوند سبحان اول  اينكه پس در میان ما سوی ) مخلوقات ( هیچ گاه نه اول و نه آخر اول و آخر حقیقي نیست، اما

ولي خدا بود  است به چه معنا است ؟ به اين معناست كه خدا اول مطلق است يعني هیچ چیز نبود و همه معدوم بودند

ل فرض نبود و او اولي نبود كه بتوان برای او قبلي در نظرگرفت به و خدا هم كه بود قبلي نداشت و قبلي برای او قاب

اين دلیل كه ذاتي كه منزه از زمان است نمي توان برای او قبل در نظر گرفت چرا كه قبل امتداد است و شیئي كه ممتد 

متدادی ندارد و الوجود است و محدود الوجود است مي توان برای آن قبل و بعد فرض  كرد اما برای ذاتي كه هیچ ا

وجودش متجزی نیست فرض قبل و بعد اشتباه است لذا او اوّل قبل كلّ اوّل است و آخر بعد كلّ آخر است يعني هر 

آخری كه شما فرض كنید ديگر بعد از آن آخر كه شما فرض كرديد آن وجود تمام مي شود و خداوند مي تواند به 

 آن وجود وجود ديگری اضافه كند .

خداوند متعال وجودی است كه نه مسبوق به عدم است و نه ملحوق به عدم است يعني نه قبالً نبود و به خالصه آنكه 

 وجود آمد و نه بعداً از بین مي رود و تمام مي شود .

عَنْ مَیْمُونٍ الْبَانِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِیمٍ

قَبْلَهُ وَ لَا عَنْ بَدْءٍ سَبَقَهُ وَ الْآخِرُ لَا عَنْ نِهَايَةٍ كَمَا يُعْقَلُ مِنْ صِفَةِ  أَوَّلٍ  لَا عَنْ  وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْأَوَّلِ وَ الْآخِرِ فَقَالَ الْأَوَّلُ 

 ا يَحُولُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ وَ لَكِنْ قَدِيمٌ أَوَّلٌ آخِرٌ لَمْ يَزَلْ وَ لَا يَزُولُ بِلَا بَدْءٍ وَ لَا نِهَايَةٍ لَا يَقَعُ عَلَیْهِ الْحُدُوثُ وَ لَ الْمَخْلُوقِینَ

 ءٍ.خالِقُ كُلِّ شَيْ

 ترجمه : 
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ه پیش از او اولى نبوده و آغازى او را اول و آخر سؤال شد، فرمود: اولى است كه چون از امام صادق )ع( راجع ب

[ و آخريست كه آخريتش از ناحیه پايان نیست چنان كه از صفت ديد نیامدهه سبقت نگرفته ]از چیزى پیش از خود پ

شود )چنان كه گوئیم جمعه آخر هفته است كه آخر بودن جمعه از ناحیه پايان هفته بودنش مخلوقین فهمیده مى

مست، اولست، آخر است، همیشه بوده و همیشه میباشد بدون آغاز و بدون پايان پديد آمدن بر میباشد( ولى خدا قدي

 او وارد نشود و از حالى بحالى نگردد، خالق همه چیز است.

هر موجودی را اول فرض كنید قبل از آن موجود ديگری به عنوان اول قابل ترسیم و فرض است ولي خداوند شما 

د و خداوند آخر است نه به معنای موجودی كه پايان دارد پس همانطور كه ذات او شروع و آغاز و شروع ندارء بد

ندارد پايان نیز ندارد به اين جهت كه وجود او همانند مخلوقات وجود امتدادی و مقداری نیست  از طرف ديگر بايد 

بي سر و ته است چرا كه سعه  دقت شود كه منظور از هو االول و االخر اين نیست كه  وجود او يك وجود بي نهايت

هر امتداد و سعه ای زياده و نقصان پذير است و هر زياده و نقصان پذيری محدود است  ی بي نهايت عقالً مُحال است .

. اما ذات باری ذات امتدادی و مقداری نیست همانند دريايي كه سر و ته آن نامشخص است، اما در حقیقت و مشخصاً 

 تها دارد و مي توان به آن افزود و يا از آن كاست .هر دريايي ابتدا و ان

اين مخلوقات هستند كه همگي بدء و نهايت و شروع و پايان دارند و لكن خداوند ذات قديم و اول و آخر است يعني 

گر لم يزل و ال يزال است، نه شروع و نه پايان دارد، حاالت او تغییر نمي كند مانند مخلوقاتي كه از حالي به حال دي

منتقل مي شوند و تغییر مي كنند ) اصالً حاالت در خداوند راه ندارد ( و او خالق همه ی اشیاء و ما سوی است و خالق 

 نبايد از سنخ مخلوقات باشد و يك خالق بیشتر نداريم و او آفريدگار و پروردگار واحد است . 

اين چه اولیتي است ؟ اين اولیتي  یَّتِهِ وَجَبَ أَنْ لَا أَوَّلَ لَهُوَ بِأَوَّلِدر ادامه ی خطبه ی نهج البالغه حضرت مي فرمايند : 

است كه اوّل ندارد، وقتي مي گويیم اول است به معنای آن است كه شروع ندارد و ديگر اوّل به معنای ابتدا ندارد 

دارد خیر خدا شروع ندارد يعني مي خواهیم بگويیم قبل ندارد، لذا يكي از معاني اول به اين معنا است كه چیزی شروع 

اما معنای ديگر اول يعني آنكه چیزی قبل ندارد، پس به اين معنا خداوند قبل ندارد و مراد ما از استعمال اوّل برای 

 .خداوند سبحان همین است كه او قبل ندارد 

، او ذاتي است كه بعد از او آخرى نباشدو آخريتش موجب آنكه  وَ بِآخِرِيَّتِهِ وَجَبَ أَنْ لَا آخِرَ لَهدر ادامه مي فرمايد : 

نهايت و پايان و تمام ندارد لذا ذاتي كه شروع ندارد پايان هم ندارد چرا كه اصالً ذات خداوند سبحان زمان ندارد، ما 

به چیزی كه زمانمند است مي گويیم از كي شروع شده و تا كي موجود است ؟! در پاسخ مي گويند : از اين موقع و 

 موقع باقي است. پس هر چیز زمانمندی را مي توانیم سوال كنیم از كي شروع شده و تا كي باقي است ؟!تا فالن 

باشد، شهادتى كه باطن و ظاهر و دل و زبان در دهم معبودى جز او نمىو شهادت مى  در ادامه حضرت مي فرمايند :

ت  كه بگويم همه ی عالم خدا پرست هستند و من چنین خدايي را مي پرستم و عقیده ی من اين نیس آن متّحد است.

فطرتا خدا را مي شناسند لكن برخي فكر مي كنند اين خدا بُت است برخي ديگر فكر مي كنند اين خدا يك ذات 
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دارای سعه ی بي نهايت است كه همه جا را پر كرده و جايي برای وجود غیر خود نگذاشته است، خیر من به خدايي 

چنین است ) و حضرت بیان فرمودند ( شهادتي كه درون و بیرون آن هماهنگ است نه آنكه شهادت مي دهم كه اين

 زباني بگويم و قلب من از آن غافل باشد .

 به اين روايت در معنای هو االول و االخر دقت فرمايید : 

سَأَلْتُ  -حْیَى عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ:أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَ 

ا تَفْسِیرَهُ هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ قُلْتُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ وَ أَمَّا الْآخِرُ فَبَیِّنْ لَنَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ  -لیه السالمأَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

 هَیْئَةٍ إِلَى هَیْئَةٍ وَ مِنْ صِفَةٍ ءٌ إِلَّا يَبِیدُ أَوْ يَتَغَیَّرُ أَوْ يَدْخُلُهُ التَّغَیُّرُ وَ الزَّوَالُ أَوْ يَنْتَقِلُ مِنْ لَوْنٍ إِلَى لَوْنٍ وَ مِنْفَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ شَيْ 

أَوَّلُ قَبْلَ  مِنْ نُقْصَانٍ إِلَى زِيَادَةٍ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِینَ فَإِنَّهُ لَمْ يَزَلْ وَ لَا يَزَالُ بِحَالَةٍ وَاحِدَةٍ هُوَ الْإِلَى صِفَةٍ وَ مِنْ زِيَادَةٍ إِلَى نُقْصَانٍ وَ

تَلِفُ عَلَى غَیْرِهِ مِثْلُ الْإِنْسَانِ الَّذِی يَكُونُ ءٍ وَ هُوَ الْآخِرُ عَلَى مَا لَمْ يَزَلْ وَ لَا تَخْتَلِفُ عَلَیْهِ الصِّفَاتُ وَ الْأَسْمَاءُ كَمَا تَخْكُلِّ شَيْ

 مَرَّةً بُسْراً وَ مَرَّةً رُطَباً وَ مَرَّةً تَمْراً فَتَتَبَدَّلُ تُرَاباً مَرَّةً وَ مَرَّةً لَحْماً وَ دَماً وَ مَرَّةً رُفَاتاً وَ رَمِیماً وَ كَالْبُسْرِ الَّذِی يَكُونُ مَرَّةً بَلَحاً وَ 

 3لَیْهِ الْأَسْمَاءُ وَ الصِّفَاتُ وَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ بِخِلَافِ ذَلِكَ.عَ

فتم. معنى اول را گپرسیدم و « او اول و آخر است»ابن ابى يعفور گويد: از حضرت صادق علیه السالم راجع بقول خدا 

بود شود و دگرگون دگار جهانیان نافهمیدم و اما آخر را شما تفسیرش را برايم بیان كنید. فرمود: هر چیز جز پرور

مى و از كمى گردد يا نابودى و دگرگونى از خارج باو راه يابد يا رنگ و شكل و وصفش عوض شود و از زيادى بك

خر براى همیشه، بزيادى گرايد، تنها اوست كه همیشه بیك حالت بوده و باشد اوست اول و پیش از هر چیز و اوست آ

ک و گاهى گوشت او وارد نشود چنان كه بر غیر او وارد شود، مانند انسان كه گاهى خا صفات و أسماء گوناگون بر

هى خرماى تازه و خون و گاهى استخوان پوسیده و نرم شده است و مانند غوره خرما كه گاهى بلح و گاهى بسر و گا

 .-الف آنستبخ -ل و عزج -و گاهى خرماى خشك است كه اسماء و صفات مختلف بر آن وارد شود و خداى

 شرح : 

حضرت امام صادق علیه السالم توضیح مي فرمايند هیچ چیز غیر از خدا نیست مگر اينكه چنین خصوصیتي دارد كه 

نابودشدني است و دگرگون مي گردد و تغییر مي كند و زائل مي شود و از رنگي به رنگ ديگر در مي آيد و از شكلي 

ي كند ) تغییرات روحاني و جسماني در تمام ما سوی راه دارد ( اگر به شكل ديگر در مي آيد و صفاتش تغییر م

كوچك است بزرگ مي گردد و بالعكس و اگر مثالً دانا است نادان مي شود و يا بالعكس پس همه ی ما سوی اينگونه 

دود هستند هستند و اينچنین خصوصیتي دارند االّ خداوند عالمیان و برهان اين مسأله اين است كه ما سوی همگي مح

و مقداری و متجزی هستند و مي توان به آنها افزود و از آنها كاست لذا ديگر چیزی به نام روح مجرّد نداريم و تنها 

                                                           
 115، ص: 1اإلسالمية(، ج -الكايف )ط  3

 



19 

ذات مجرّد ذات خداوند سبحان است، حتي روح نیز امتدادی و مقداری و مكانمند و قابل زياده و نقصان و كاهش و 

نیست كه االن بگويیم خداوند حيّ و االن میّت، االن عالمٌ و االن جاهلٌ، افزايش است . صفات و اسماء خدا اينگونه 

 خیر در ذات او تغییر و دگرگوني راه ندارد همانند انسان كه گاهي خاک، گاهي خون، گاهي گوشت و ... است .

  155خطبه 

 و من خطبة له ع يذكر فیها بديع خلقة الخفاش 155

 حمد اللّه و تنزيهه

عَظَمَتُهُ الْعُقُولَ فَلَمْ تَجِدْ مَسَاغاً إِلَى بُلُوغِ غَايَةِ مَلَكُوتِهِ هُوَ  لَّهِ الَّذِی انْحَسَرَتِ الْأَوْصَافُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ وَ رَدَعَتْالْحَمْدُ لِ

قُولُ بِتَحْدِيدٍ فَیَكُونَ مُشَبَّهاً وَ لَمْ تَقَْع عَلَیْهِ الْأَوْهَامُ بِتَقْدِيرٍ فَیَكُونَ أَحَقُّ وَ أَبْیَنُ مِمَّا تَرَى الْعُیُونُ لَمْ تَبْلُغْهُ الْعُ الْحَقُّ الْمُبِینُ اللَّهُ 

ابَ وَ لَمْ يُدَافِعْ وَ هِ وَ أَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ فَأَجَمُمَثَّلًا خَلَقَ الْخَلْقَ عَلَى غَیْرِ تَمْثِیلٍ وَ لَا مَشُورَةِ مُشِیرٍ وَ لَا مَعُونَةِ مُعِینٍ فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِ

 انْقَادَ وَ لَمْ يُنَازِع

 ترجمه : 

اند، و عظمتش عقول را باز داشته پس راهى براى حمد خدايى را كه اوصاف از رسیدن به حقیقت معرفتش مانده 

بیند. ها مىهتر و آشكارتر است از هر چه ديدرسیدن به نهايت ملكوتش نیافتند. اوست اللّه آن پادشاه حق آشكار، ثابت

اى براى حضرتش نرسیده تا مانندى برايش بیابد، و اوهام به تقديرى براى او راه نیافتند تا به حدّ و اندازه قدرت عقول

مانندش در و هم در آمده باشد. موجودات را بدون نقشه قبلى، و مشورت با مشاور، و كمك مدد كار آفريد. آفرينش 

اعتش گردن نهاد، فرمانش را اجابت كرد و ردّ ننمود، و تسلیم او شد و به مخالفتش او به دستورش كامل شد، و به ط

 برنخاست.

 :  1فراز  شرح

ستايش خدايي را كه وصف ها و اوصاف ناتوان هستند از آنكه كنه معرفت او را بیابند و بشناسند، تعطیل باطل است، 

ت عظمت او عقل ها را از شناخت او، در جايي كه افضل تشبیه نیز باطل است و اكتناه نیز باطل است. بازداشته اس

مخلوقات عقل است و تمییز بین انسان و حیوان همین عقل است اين عقل در برابر عظمت الهي بال و پری ندارد تا به 

كنه معرفت او برسد و او را آنگونه كه هست بشناسد پس در مقابل پروردگار بیش از آنچه خود خودش را برای ما 

فرموده نمي تواند بگويد ) سوره ی مباركه ی توحید ( لذا او راهي پیدا نمي كند تا به كنه ذات پروردگار متعال  وصف

برسد و عظمت سلطه و جبروت او را دريابد و اما در عین حال اينگونه نیست كه كسي بگويد ما در رابطه با خداوند 

أَحَقُّ وَ أَبْیَنُ مِمَّا  الْحَقُّ الْمُبِینُ هُوَ اللَّهُ خیر!! حضرت مي فرمايند : سبحان هیچ چیز نمي توانیم بگويیم و بايد الل شويم، 

! ما در حدّی كه بیندها مىتر و آشكارتر است از هر چه ديدهاوست اللّه آن پادشاه حق آشكار، ثابتيعني   تَرَى الْعُیُونُ
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و شيء بخالف االشیاء معرفت به او داريم نه آنكه معتقد  اقرار كنیم به ذاتي كه لیس كمثله شيء و لم يلد و لم يولد

خداوند روشن تر و باشیم در رابطه با او هیچ چیز نمي توانیم بگويیم و هرگونه صحبت در رابطه با او را تعطیل كنیم . 

توهّم و واضح تر است از آنچه با چشم هايمان مي بینیم به اين جهت كه آنچه با چشم هايمان مي بینیم ممكن است 

خیال باشد ) مانند آنكه گاهي رنگ ها را به اشتباه تشخیص مي دهیم و يا شیئي را چون از ما دور است كوچك مي 

بینیم و پي به اندازه ی واقعي آن نمي بريم و هزاران اشتباه با اين حواسّ  انجام مي دهیم  ( اما در آنچه با چشم عقل 

 اريم يعني خداوند سبحان هیچ گاه اشتباه نمي كنیم . مي بینیم و بر وجود آن برهان و دلیل د

 4حَیْثُمَا تَوَجَّهْتَ وَ فِیكَ مِنْ آثَارِهِ مَا يُغْنِیكَ صَنْعَتَهُ  فَأَیُّ ظَاهِرٍ أَظْهَرُ وَ أَوْضَحُ مِنَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لِأَنَّكَ لَا تَعْدَمُ

جودست و تر است زيرا هر سو كه توجه كنى صنعت او موتر و روشنپس چه ظاهرى از خداى تبارک و تعالى ظاهر

 هست در وجود خودت از آثار او بقدر كفايت

ت او را مي بینیم و هر جا نظر كنیم آثار قدر مخلوقات او اينگونه است كه  خداوند به همه ی اشیاء مُهر زده است و

 آن چیز داللت بر خداوند سبحان مي كند .

او  عُُقولُ بِتَحْدِيدٍ فَیَكُونَ مُشَبَّهاًلَمْ تَبْلُغْهُ الْدانست عقول هیچ گاه به معرفت ذات خداوند سبحان نمي رسند  ددر ادامه باي

ول و اوهام هیچ گاه به تحديد ما در نمي آيد و ممثل نمي گردد و مجسم نمي گردد همچون مخلوقات كه برای عق

ات و ی كه به آن مسافرت كرده به شما خبر مي دهد و كیفیمجسم مي گردند همچون زماني كه شخصي از شهر

ي كنیم خیر چنین  صفات و اوصاف آن را برايمان تعريف مي كند و ما معرفت تحديدی و تشبیهي و مثالي به آن پیدا م

 وهم كه همان قوه  فَیَكُونَ مُمَثَّلًامُ بِتَقْدِيرٍوَ لَمْ تَقَعْ عَلَیْهِ الْأَوْهَا معرفتي به ذات خداوند متعال برای ما ممتنع و مُحال است

دارد و نمي نی ذهني ما است كه به واسطه ی آن تحلیل و بررسي عقلي مي كنیم نیز به ذات خداوند سبحان راهي 

 تواند ذات او را به تقدير در بیاورد .

كامل شد، و  دستورش موجودات را بدون نقشه قبلى، و مشورت با مشاور، و كمك مدد كار آفريد. آفرينش او به او

لذا خداوند سبحان  به طاعتش گردن نهاد، فرمانش را اجابت كرد و ردّ ننمود، و تسلیم او شد و به مخالفتش برنخاست

هي و برگزيدگانش نیاز به كمك كار و واسطه فیض ندارد اما چنانچه اراده فرموده است كه فیض را از مجرای حجج ال

ت خداوند سبحان به نای نیازمندی خداوند سبحان به ايشان نیست بلكه به معنای كرامبه مخلوقات عنايت فرمايد به مع

 خلوقات است .به م و مانند آن حجج الهي و نشان دادن جايگاه و مقامات ايشان

 ------ پنجم شروع جلسه  ------------------------------
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 :پنجم جلسه 

 و من خطبة له علیه السالم  160

  160خطبه 

وَ عَلَى مَا  اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا تَأْخُذُ وَ تُعْطِي مْرُهُ قَضَاءٌ وَ حِكْمَةٌ وَ رِضَاهُ أَمَانٌ وَ رَحْمَةُ يَقْضِي بِعِلْمٍ وَ يَعْفُو بِحِلْمأَ

وَ يَبْلُغُ  حَمْداً يَمْلَأُ مَا خَلَقْتَ وَ أَفْضَلَ الْحَمْدِ عِنْدَکَ وَ أَحَبَّ الْحَمْدِ إِلَیْكَ حَمْداً يَكُونُ أَرْضَى الْحَمْدِ لَكَ  تُعَافِي وَ تَبْتَلِي

إِلَّا أَنَّا  فَلَسْنَا نَعْلَمُ كُنْهَ عَظَمَتِكَ  حَمْداً لَا يَنْقَطِعُ عَدَدُهُ وَ لَا يَفْنَى مَدَدُهُ  حَمْداً لَا يُحْجَبُ عَنْكَ وَ لَا يُقْصَرُ دُونَكَ  مَا أَرَدْتَ 

 لَمْ يَنْتَهِ إِلَیْكَ نَظَرٌ وَ لَمْ يُدْرِكْكَ بَصَرٌ أَدْرَكْتَ الْأَبْصَارَ وَ أَحْصَیْتَ الْأَعْمَالَ  سِنَةٌ وَ ال نَوْمٌ  عْلَمُ أَنَّكَ حَيٌّ قَیُّومُ لَا تَأْخُذُکَنَ

وَ مَا تَغَیَّبَ  وَ نَصِفُهُ مِنْ عَظِیمِ سُلْطَانِكَ  نَعْجَبُ لَهُ مِنْ قُدْرَتِكَ وَ مَا الَّذِی نَرَى مِنْ خَلْقِكَ وَ  وَ أَخَذْتَ بِالنَّوَاصِي وَ الْأَقْدَامِ 

عْمَلَ فِكْرَهُ فَمَنْ فَرَّغَ قَلْبَهُ وَ أَ وَ حَالَتْ سُتُورُ الْغُیُوبِ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ أَعْظَمُ وَ انْتَهَتْ عُقُولُنَا دُونَهُ عَنَّا مِنْهُ وَ قَصُرَتْ أَبْصَارُنَا عَنْهُ 

وَ كَیْفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ الْمَاءِ  وَ كَیْفَ عَلَّقْتَ فِي الْهَوَاءِ سَمَاوَاتِكَ  وَ كَیْفَ ذَرَأْتَ خَلْقَكَ  لِیَعْلَمَ كَیْفَ أَقَمْتَ عَرْشَكَ 

 كْرُهُ حَائِرارَجَعَ طَرْفُهُ حَسِیراً وَ عَقْلُهُ مَبْهُوراً وَ سَمْعُهُ وَالِهاً وَ فِ أَرْضَكَ 

 ترجمه : 

. نمايدكند، و به حلم گذشت مىفرمان حق حكم الزم و حكمت است، و خشنوديش امان و رحمت، به علم حكم مى

بر عافیت و بر بیمارى و بال، سپاسى كه  بخشى، و تو را سپاسگیرى و بر آنچه مىخداوندا، تو را سپاس بر آنچه مى

ترين حمد به سويت و در پیشگاهت باشد. سپاسى كه تمام فضاى آفرينشت را پر كند، ترين و محبوبترين و برپسنديده

و تا جايى كه اراده كنى برسد. سپاسى كه از قبول رحمتت محجوب نشود، و از رسیدن به محضرت قاصر نباشد. 

دانیم تو زنده و نكه مىدانیم، جز اياش فانى نگردد. ما كنه عظمتت را نمىسپاسى كه عددش به پايان نرسد، و پشتوانه

ها را كند. تو ديدهاى تو را درک نمىرسد، و ديدهگیرد. هیچ نظرى به تو نمىقائم به ذاتى، چرت و خواب تو را نمى

بینیم، و از هاى تو مىدرک كرده و اعمال را شماره نموده، و مهار حیات همگان را به دست دارى و آنچه از آفريده

كنیم چه قدر و منزلتى دارند؟ حال آنكه آنچه آيیم، و آنچه از عظمت قدرت تو وصف مىمىآثار قدرتت به شگفتى 

هاى غیب بین ما و آنها رسد، و پردهاز ما پوشیده است، و ديده ما از ديدنش قاصر است، و عقول ما به درک آن نمى

اش را به كار گیرد تا بداند انديشه تر است! از اين رو هر كه دلش را از هر چیز فارغ كند، وحايل شده بسى عظیم

اى، و چگونه اى، و چسان كرات را در هوا معلّق نمودهاى، و چگونه موجودات را آفريدهچگونه عرشت را به پا داشته

اش وامانده، عقلش قرين شكست، و گوشش حیران، و فكرش سرگردان اى، ديدهزمین را بر امواج آب گسترانده

 شود.مى
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  : 1شرح فراز 

فرمان او / يعني :  إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیئًا أَنْ يقُولَ لَهُ كُنْ فَیكُونُدر قرآن كريم توجه فرمايید خدای متعال مي فرمايد : 

، شود!درنگ موجود مي، آن نیز بي«موجود باش!»گويد: چنین است كه هرگاه چیزی را اراده كند، تنها به آن مي

آيات از اين سنخ اين است كه اگر خداوند چیزی را مشیت كند، صرف مشیت او همان و به وجود درواقع پیام اين 

آمدن آن شيء نیز همان، و خداوند در فعلش همانند مخلوقات نیازمند حركت دروني و چیدن مقدمات و اسباب و 

د اينچنین شود، آيا مي توانیم مانند اين ها نیست . توجه داريد در دادگاه ها قاضي حكمي را مي دهد كه فالني باي

بگويیم كه آن امره قضاء و حكمة خیر ممكن است حتي آن چیزی كه آن قاضي بر آن حكم مي كند در خارج واقع 

نشود!!  چه بسا  منظور امیرالمومنین علیه السالم اين باشد كه امر او قضاءاست يعني هیچ گونه فاصله ای بین امر او و 

بته هرآنچه در عالم واقع تكوينا و بر اساس مشیت الهي رخ مي دهد بر مدار و اساس حكمت تحقق آن نمي افتد و ال

 است .

 :  2شرح فراز 

رضا و خشنودی الهي همان امنیتي است كه خداوند به بنده اش مي دهد و همان رحمتي است كه شامل حال بندگان 

كه تبلور اصلي آن در بهشت است اين است كه  مي شود و آنچه مرآت وآيت و نشانه ی رضای الهي است از بندگان

انسان كامال احساس امنیت مي نمايد و غرق در رحمت الهي مي گردد. رضای الهي به اين معنا نیست كه در درون 

خیر رضای او به معنای پاداش او به مخلوقات است و يكي از ويژگي ذات حضرت حق تغییر و تبديلي حاصل شود 

آنجا دار امن الهي است و عالمي نیست كه در آن اضطراب و نگراني و تشويش وجود داشته های بهشت اين است كه 

 باشد . 

 :  3شرح فراز 

او خداوندی است كه حكم مي كند بر اساس علم و حكمت، و حكمت نیز به معنای علم متقن است و علمي است كه 

ه است و يكي از اوصاف او اين است كه حلیم است به همراه آن جهل و ناداني نیست .و اوست كه اهل العفو و المغفر

 و موجودی تندخو و عجول نیست، او است كه افعالش حكیمانه است و اهل بخشش و مغفرت است . 

  : 4فراز 

وَ  وَ أَحَبَّ الْحَمْدِ إِلَیْكَ  حَمْدِ لَكَحَمْداً يَكُونُ أَرْضَى الْ وَ عَلَى مَا تُعَافِي وَ تَبْتَلِي اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا تَأْخُذُ وَ تُعْطِي

 وَ يَبْلُغُ مَا أَرَدْتَ  حَمْداً يَمْلَأُ مَا خَلَقْتَ  أَفْضَلَ الْحَمْدِ عِنْدَکَ 

 ترجمه : 
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ارى و بال، سپاسى كه بر عافیت و بر بیم بخشى، و تو را سپاسگیرى و بر آنچه مىخداوندا، تو را سپاس بر آنچه مى

آفرينشت را پر  . سپاسى كه تمام فضاى ترين و محبوبترين و برترين حمد به سويت و در پیشگاهت باشدپسنديده

 كند، و تا جايى كه اراده كنى برسد

 :  4شرح فراز 

چقدر تكرار مي شود برخي  در ادعیه ما و هم در خطب امیرالمومنین علیه السالم اين واژه ی حمد در قرآن شريف و 

مهمي دارند و مي گويند آنچه فصل انسان و حیوان است و انسان را از حیوان جدا مي كند همین از بزرگان حرف 

حامد بودن انسان است . انسان حقیقي و قرآني انساني است كه حيّ حامد است و اهل حمد است، امام سجاد علیه 

لَتَصَرَّفُوا فِي مِنَنِهِ فَلَمْ يَحْمَدُوهُ، وَ نید، السالم در دعای اول صحیفه مي فرمايد شما مانند حیوانات نباشید خدا را حمد ك

بَهِیمِیَّةِ فَكَانُوا كَمَا وَصَفَ فِي تَوَسَّعُوا فِي رِزْقِهِ فَلَمْ يَشْكُرُوهُ وَ لَوْ كَانُوا كَذَلِكَ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنْسَانِیَّةِ إِلَى حَدِّ الْ

و سپاس خداى را كه اگر بندگانش را از شناختن سپاسگزارى  / «ا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلًا.إِنْ هُمْ إِلَّ»مُحْكَمِ كِتَابِهِ: 

ايشان داده و بخششهاى پیوسته كه براى آنها تمام گردانیده باز میداشت )امر نفرموده ه خود بر نعمتهاى پى در پى كه ب

يش را صرف نموده او را سپاس نمیگزاردند، و در روزى كه عطا هابود كه شكر نعمتهايش بجا آورند( هر آينه نعمت

[ و اگر چنین میبودند )شكر نمیكردند( از حدود انسانیّت بمرز بهیمیّت -فرموده فراخى مییافتند و شكرش بجا نمیآوردند

فرموده:  )چارپايان، كه مرتبه بى خردى است( روى میآوردند و چنان بودند كه در كتاب محكم و استوار خود وصف

 5.انْ هُمْ االَّ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ اضَلُّ سَبیالً، يعنى( ايشان )ناسپاسان( جز مانند چارپايان نیستند بلكه گمراهترند

یز تو را ستايش مي ستايش مر تو را سزاست كه میگیری و من بر آن تو را ستايش مي كنم و بر آنچه عطا مي كني ن

به اين جهت كه امر تو  تايش مي كنم و اگر مرا مبتال مي كني نیز تو را ستايش مي كنمكنم و بر عافیت تو، تو را س

مه ی فرزندانش هقضاء و حكمت است و تمام افعال تو بر اساس حكمت است . وقتي ساالر شهیدان در روز عاشورا 

ر همه ی احوال و كند دكشته مي شوند چه مي گويد ؟ خدا را حمد مي گويد . انسان متقي و مومن خدا را حمد مي 

الهي ما رايت اال جمیالً  حاالت. وقتي وجود مقدس عقیله ی بني هاشم مي فرمايد : ما رايت اال جمیالً نسبت به افعال

 نه آنكه فعل شمر و عبیداهلل را جمیل بداند.

به آن حمدی تو را   وَ أَفْضَلَ الْحَمْدِ عِنْدَکَ وَ أَحَبَّ الْحَمْدِ إِلَیْكَ  حَمْداً يَكُونُ أَرْضَى الْحَمْدِ لَكَ حضرت مي فرمايد  

ستايش مي كنم كه پسنديده ترين حمدها باشد وكمترين شائبه در آن باشد نه آن حمدی كه مولوی شاعر از زبان 

چوپان میسازد و مي گويد : خدايا تو كجايي تا شوم من چاكرت، چارقت دوزد كنم شانه سرت و خدا را تشبیه میكند، 

. خدايا من تو را ستايش مي كنم و حمد مي گويم به آن حمدی كه پسنديده ترين حمد نزد تو است و محبوبترين خیر
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انسان حمد ها نزد تو است . ارضي الحمد و احبّ الحمد آن حمدی است كه پشتوانه اش معرفت الهي باشد و نه تنها 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ش داشته باشد . لذا مومنین كساني هستند كه بداند بلكه با قلب نیز با آن معرفت انس بگیرد و به آن گراي

مؤمنان، تنها كساني هستند  / يتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِیتْ عَلَیهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ

شود، ايمانشان فزونتر د، دلهاشان ترسان میگردد؛ و هنگامي كه آيات او بر آنها خوانده ميكه هرگاه نام خدا برده شو

سیدالشهداء علیه السالم از عمربن سعد وقت مي گیرد تا يك شب خدا  گردد؛ و تنها بر پروردگارشان توكل دارند.مي

 عبادت نزد امام حسین علیه السالم است. را عبادت كند و با خدا مناجات نمايد و اين به دلیل محبوب بودن مناجات و

سپاسى كه تمام فضاى آفرينشت را پر كند، و تا يعني :  وَ يَبْلُغُ مَا أَرَدْتَ حَمْداً يَمْلَأُ مَا خَلَقْتَ بعد حضرت مي فرمايند: 

و اطراف و ، من تو را حمد مي گويم آن حمدی كه چنین بُردی داشته باشد و تمام عالم جايى كه اراده كنى برسد

اكناف را پر كند، هر چه تو مشیت كردی تكويناً و تشريعاً بر تو حمد باد و ستايش مخصوص تو است در تمام چیزهايي 

 كه اراده فرمودی .

  : 5فراز  

 حَمْداً لَا يَنْقَطِعُ عَدَدُهُ وَ لَا يَفْنَى مَدَدُهُ  حَمْداً لَا يُحْجَبُ عَنْكَ وَ لَا يُقْصَرُ دُونَكَ 

 جمه : تر

سپاسى كه از قبول رحمتت محجوب نشود، و از رسیدن به محضرت قاصر نباشد. سپاسى كه عددش به پايان نرسد، و 

 اش فانى نگرددپشتوانه

 : 5شرح فراز 

تو به آن نظر كني و قبول بنمايي، نه آن حمدی كه از روی اخالص نباشد و من تو را حمد مي گويم آن حمدی كه  

إِلَیهِ يصْعَدُ الْكَلِمُ افر نشأت گرفته باشد. آن حمدی كه به سوی تو باال رود و تو آن را قبول فرمايي. از قلب منافق و ك

. مثالً وقتي عبیداهلل بردكند، و عمل صالح را باال ميسخنان پاكیزه به سوی او صعود مي/  الطَّیبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يرْفَعُهُ

و خدا را ستايش مي كند آيا تصور مي كنید كه اين حمد مقبول است خیر اين حمدی بن زياد ملعون خطبه مي خواند 

 است كه محجوب است اين حمدی است كه ظاهرش حمد و باطنش بغض اهل بیت علیهم السالم و حجج الهي است.

خدا را  من تو را ستايش مي كنم و حمد مي گويم آن حمدی كه تمام نشود و منقطع نگردد، بهشتیان در بهشت نیز

حمد مي گويند و من ای خدای سبحان تو را حمد مي گويم آن حمدی كه ال يفني مدده يعني آن حمدی كه فاني 

نشود و تمام نگردد، خداوند مدد و عنايت كند و به من نیرو بدهد تا او را حمد كنم، من جوارح و نیرو را مي خواهم 

 تا تو را حمد كنم و ستايش بگويم .
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  : 6فراز 

لَمْ يَنْتَهِ إِلَیْكَ نَظَرٌ وَ لَمْ يُدْرِكْكَ بَصَرٌ أَدْرَكْتَ   سِنَةٌ وَ ال نَوْمٌ  إِلَّا أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ حَيٌّ قَیُّومُ لَا تَأْخُذُکَ  سْنَا نَعْلَمُ كُنْهَ عَظَمَتِكَ فَلَ

 الْأَقْدَامِ  وَ أَخَذْتَ بِالنَّوَاصِي وَ   وَ أَحْصَیْتَ الْأَعْمَالَ  الْأَبْصَارَ

 ترجمه : 

گیرد. هیچ نظرى به دانیم تو زنده و قائم به ذاتى، چرت و خواب تو را نمىدانیم، جز اينكه مىما كنه عظمتت را نمى

ها را درک كرده و اعمال را شماره نموده، و مهار حیات همگان كند. تو ديدهاى تو را درک نمىرسد، و ديدهتو نمى

 را به دست دارى

 :  6فراز شرح 

ولكن قائل به تعطیل نیستیم وقائل به تشبیه هم نیستیم اما اينگونه نیست كه هیچ چیز از تو ما كنه عظمتت را نمي دانیم 

كه حيّ و قیوم هستي مي دانیم تو زنده ای هستي كه ال يموت هستي، مي دانیم قیومي و قیوم  ندانیم،  آنقدر مي دانیم 

دارنده ای و همه ی موجودات به اراده ی تو موجودند و چرت و خواب تو را فرا نمي يعني حاكم به عدل هستي و بپا

 گیرد، نمي خوابي و حالت غفلت نداری ولو يك لحظه، چرا كه تو اصالً زمانمند نیستي بلكه خالق زمان هستي.

راهي به تو ندارد و اين آيه هیچ نظر و انديشه و ديده ای نمي تواند به تو برسد و كنه عظمتت را ببیند و هیچ ديده ای 

 ی قرآن است كه ال تدركه االبصار و هو يدرک االبصار و مي دانیم كه به تمام بصیرت ها علم داری .

تو كسي هستي خدايا تو تمام اعمال ما را ثبت و ضبط مي نمايي و روز قیامت تمام اين اعمال را به ما نشان مي دهي و 

، ست مگر اينكه او بر آن تسلط داردای نییچ جنبنده/ ه نْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِیتِهَامَا مِكه به فرمايش قرآن شريف : 

هر جنبنده ای را تو ناصیه اش را گرفته ای و ناصیه به موی جلوی پیشاني مي گويند كه وقتي ناصیه كسي را بگیريد 

اللت مي نمايد كه مهار همه ی جنبندگان و ما سوی كامال بر او تسلط پیدا مي كنید و اين تعبیری است مجازی كه د

 اهلل در يد قدرت خداوند است و كسي نمي تواند از حكومت خداوند خارج شود .

 :  7فراز 

 مِنْهُ وَ قَصُرَتْ أَبْصَارُنَا عَنْهُ  وَ مَا تَغَیَّبَ عَنَّا وَ نَصِفُهُ مِنْ عَظِیمِ سُلْطَانِكَ  وَ مَا الَّذِی نَرَى مِنْ خَلْقِكَ وَ نَعْجَبُ لَهُ مِنْ قُدْرَتِكَ 

 وَ حَالَتْ سُتُورُ الْغُیُوبِ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ أَعْظَمُ  وَ انْتَهَتْ عُقُولُنَا دُونَهُ

 :  7ترجمه فراز 
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كنیم آيیم، و آنچه از عظمت قدرت تو وصف مىبینیم، و از آثار قدرتت به شگفتى مىهاى تو مىو آنچه از آفريده

قدر و منزلتى دارند؟ حال آنكه آنچه از ما پوشیده است، و ديده ما از ديدنش قاصر است، و عقول ما به درک آن  چه

 تر است!هاى غیب بین ما و آنها حايل شده بسى عظیمرسد، و پردهنمى

 :  7شرح فراز 

طنت عظیم تو را كه مي بینیم آنچه از قدرت تو و آفريده های تو مي بینیم كه همگي جلوه ی قدرت تو هستند، آن سل

در آن متحیر مانده ايم و حال آنكه آن چیزهايي كه از ما پنهان است و ما نمي بینیم و ديده هايمان قاصر از ديدن آنها 

 است و عقل ما در درک آنها باز مي ماند بسیار عظیم ترو بزرگ تر است .

 :  8فراز 

وَ  وَ كَیْفَ عَلَّقْتَ فِي الْهَوَاءِ سَمَاوَاتِكَ  وَ كَْیفَ ذَرَأْتَ خَلْقَكَ  هُ لِیَعْلَمَ كَیْفَ أَقَمْتَ عَرْشَكَ فَمَنْ فَرَّغَ قَلْبَهُ وَ أَعْمَلَ فِكْرَ  

 رارَجَعَ طَرْفُهُ حَسِیراً وَ عَقْلُهُ مَبْهُوراً وَ سَمْعُهُ وَالِهاً وَ فِكْرُهُ حَائِ كَیْفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ الْمَاءِ أَرْضَكَ 

 ترجمه : 

اى، و اش را به كار گیرد تا بداند چگونه عرشت را به پا داشتهاز اين رو هر كه دلش را از هر چیز فارغ كند، و انديشه

اى، اى، و چگونه زمین را بر امواج آب گستراندهاى، و چسان كرات را در هوا معلّق نمودهچگونه موجودات را آفريده

 شود.شكست، و گوشش حیران، و فكرش سرگردان مى اش وامانده، عقلش قرينديده

 : 8شرح فراز 

و امیرالمومنین هر كه قلبش را فارغ نمايد و آزادانه فكر نمايد ) مستحضر هستید كه قلب جايگاه فكر و انديشه است 

ا اين دقت و ظرافت آفريده است كه خداوند چگونه اين خلق عظیم را ب ( قَلْبَكَ  بِالْفِكْرِ نَبِّهْ علیه السالم مي فرمايند : 

؟ چگونه اين موجودات سماوی معلق در آسمان ها هستند و چگونه روی موج آب اين زمین را قرار داده ای ؟ عقل 

انسان متحیر مي ماند و گوشش حیران و فكرش سرگردان مي شود و همین اعترافات به عظمت خلقت و عجز و 

م است برای ما كه همین كه انسان احساس عجز و ناتواني كرد انسان را به خضوع ناتوانیمان تربیت اهل بیت علیهم السال

 و خشوع و سجده در برابر خداوند متعال مي اندازد .

 ------ ششم شروع جلسه  ------------------------------
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 :  ششمجلسه  

 و من خطبة له علیه السالم 163

 الخالق جل و عال

أَزَلِیَّتِهِ انْقِضَاءٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَ قِ الْعِبَادِ وَ سَاطِحِ الْمِهَادِ وَ مُسِیلِ الْوِهَادِ وَ مُخْصِبِ النِّجَادِ لَیْسَ لِأَوَّلِیَّتِهِ ابْتِدَاءٌ وَ لَا لِالْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِ

حَدَّ الْأَشْیَاءَ عِنْدَ خَلْقِهِ لَهَا إِبَانَةً لَهُ مِنْ شَبَهِهَا لَا تُقَدِّرُهُ الْأَوْهَامُ  لَمْ يَزَلْ وَ الْبَاقِي بِلَا أَجَلٍ خَرَّتْ لَهُ الْجِبَاهُ وَ وَحَّدَتْهُ الشِّفَاهُ

وَ الْبَاطِنُ لَا يُقَالُ  ى الظَّاهِرُ لَا يُقَالُ مِمَّبِالْحُدُودِ وَ الْحَرَكَاتِ وَ لَا بِالْجَوَارِحِ وَ الْأَدَوَاتِ لَا يُقَالُ لَهُ مَتَى وَ لَا يُضْرَبُ لَهُ أَمَدٌ بِحَتَّ

ا بِافْتِرَاقٍ وَ لَا يَخْفَى عَلَیْهِ مِنْ عِبَادِهِ فِیمَ لَا شَبَحٌ فَیُتَقَصَّى وَ لَا مَحْجُوبٌ فَیُحْوَى لَمْ يَقْرُبْ مِنَ الْأَشْیَاءِ بِالْتِصَاقٍ وَ لَمْ يَبْعُدْ عَنْهَ

سَاجٍ يَتَفَیَّأُ عَلَیْهِ الْقَمَرُ الْمُنِیرُ وَ  دِلَافُ رَبْوَةٍ وَ لَا انْبِسَاطُ خُطْوَةٍ فِي لَیْلٍ دَاجٍ وَ لَا غَسَقٍشُخُوصُ لَحْظَةٍ وَ لَا كُرُورُ َلفْظَةٍ وَ لَا ازْ

بَالِ لَیْلٍ مُقْبِلٍ وَ إِدْبَارِ نَهَارٍ مُدْبِرٍ قَبْلَ [ تَقَلُّبِ الْأَزْمِنَةِ وَ الدُّهُورِ مِنْ إِقْتَعْقُبُهُ الشَّمْسُ ذَاتُ النُّورِ فِي الْأُفُولِ وَ الْكُرُورِ وَ ]تَقْلِیبِ

 نِهَايَاتِ الْأَقْطَارِ وَ تَأَثُّلِ الْمَسَاكِنِ وَ كُلِّ غَايَةٍ وَ مُدَّةِ وَ كُلِّ إِحْصَاءٍ وَ عِدَّةٍ تَعَالَى عَمَّا يَنْحَلُهُ الْمُحَدِّدُونَ مِنْ صِفَاتِ الْأَقْدَارِ وَ

لَمْ يَخْلُقِ الْأَشْیَاءَ مِنْ أُصُولٍ أَزَلِیَّةٍ وَ لَا مِنْ أَوَائِلَ أَبَدِيَّةٍ بَلْ خَلَقَ  اكِنِ فَالْحَدُّ لِخَلْقِهِ مَضْرُوبٌ وَ إِلَى غَیْرِهِ مَنْسُوبٌ تَمَكُّنِ الْأَمَ

ءٍ انْتِفَاعٌ عِلْمُهُ بِالْأَمْوَاتِ الْمَاضِینَ كَعِلْمِهِ اعٌ وَ لَا لَهُ بِطَاعَةِ شَيْ ءٍ مِنْهُ امْتِنَ حَدَّهُ وَ صَوَّرَ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ لَیْسَ لِشَيْ  أَقَامَمَا خَلَقَ فَ 

 بِالْأَحْیَاءِ الْبَاقِینَ وَ عِلْمُهُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَى كَعِلْمِهِ بِمَا فِي الْأَرَضِینَ السُّفْلَى

هاى گود، و روياننده گیاه در مین، و جارى كننده آب در زمینحمد خداى را كه آفريننده بندگان، و گستراننده ز

ها به تعظیمش آخر است. جبینآغاز، و باقى بىزمینهاى بلند است. اوّلیتش را ابتدايى، و ازلیّتش را پايانى نیست.و اوّل بى

حقیقتش از شباهت با  بر زمین، و لبها به توحیدش گوياست. اشیاء را به وقت آفريدن حدّى معین نمود تا جدا بودن

ها را توان آن نیست كه او را به داشتن حدود و حركات، و اعضاء و ابزار كار به سنجش آنها را روشن سازد. انديشه

شود از كى بوده، و تا چه زمان خواهد بود؟ ظاهرى است كه نتوان گفت از چه آشكار شده؟ و باطنى آرند. گفته نمى

ز پنهان است؟ جسم نیست كه زوال پذيرد، مستور نیست تا چیزى او را پوشانده باشد. شود در چه چیاست كه گفته نمى

از روى اتصال به اشیاء نزديك نشده، و دوريش از موجودات به جدايى نیست. نگاه خیره بندگان، و تكرار سخن آنان 

كه ماه درخشان بر آن سايه  اىها، و برداشتن قدم در شب سیاه، و شب آرام تیرهو نزديك شدن و در نظر آمدن تپه

آيد، و دگرگونى زمانها و روزگاران از آمد و شد شب و اندازد، و خورشید تابان در غروب و طلوع از پى آن مىمى

روز هیچ يك از او پنهان نیست. پیش از هر نهايت و مدّتى، و هر ضبط كردن و شمردنى وجود داشته. از حدود و 

دهند، و از داشتن نهايت اقطار مختلف، و قرار گرفتن در مساكن، و به او نسبت مىهايى كه تحديدكنندگان اندازه

كنند منزّه است. حدود و اندازه براى آفريدگان او قرار داده شده و مخصوص جاى گرفتن در اماكن كه برايش خیال مى

را به وجود آورد خودش حدّش را  غیر اوست. اشیاء را از موادّى كه ازلى و داراى پیشینه باشند نیافريد، بلكه آنچه

معین نمود، و آنچه را صورت داد نیكو صورت داد. چیزى از فرمانش امتناع نورزد، و او را از طاعت چیزى سودى 
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نرسد. آگاهیش به مردگان گذشته همچون آگاهیش به زندگان باقى است، و دانش او به آنچه در آسمانهاست همچون 

 پايین زمین است.دانش اوست به آنچه در طبقات 

 :  1فراز 

هِ ابْتِدَاءٌ وَ لَا لِأَزَلِیَّتِهِ انْقِضَاءٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْعِبَادِ وَ سَاطِحِ الْمِهَادِ وَ مُسِیلِ الْوِهَادِ وَ مُخْصِبِ النِّجَادِ لَیْسَ لِأَوَّلِیَّتِ

 لَمْ يَزَلْ وَ الْبَاقِي بِلَا أَجَلٍ 

 ترجمه : 

هاى گود، و روياننده گیاه در حمد خداى را كه آفريننده بندگان، و گستراننده زمین، و جارى كننده آب در زمین

 .آخر استآغاز، و باقى بىزمینهاى بلند است. اوّلیتش را ابتدايى، و ازلیّتش را پايانى نیست.و اوّل بى

 :  1شرح فراز 

دگان است و اين خلقت باالترين نعمت الهي است يعني اگر خداوند سبحان ستايش خداوندی را سزاست كه خالق بن

ما را خلق نمي كرد جداً تا چه حد محروم بوديم و البته معدوم بوديم ولكن حال كه موجود هستیم متوجه عظمت اين 

 مانعیتي داشته باشند. نعمت مي شويم !! همه ی عالم عبد و مطیع خداوند هستند يعني نمي توانند در برابر اراده خداوند

خداوند سبحان ساطح و گستراننده ی زمین است ) قرآن مي فرمايد: الم نجعل االرض مهاداً  ( اين زمین همانند گهواره 

حركاتي دارد اما اين حركات به قدری نرم است كه متوجه آن نمي شويم و برخي گفته اند از اين جهت زمین مهد 

 مي تواند بسیاری از كارها را روی آن انجام دهد. است كه ممهد شده است و انسان 

خداوند سبحان مسیل الوهاد است يعني جاری نموده است آبها را در زمینهای گود كه اگر زمین های گود نبودند 

رودی جاری نمي شد و اگر رودی جاری نمي شد ديگر باغ و بستاني نبود . او است كه روياننده گیاهان در زمین های 

 ست و به سبب باران اين زمین ها سرسبز مي شوند و پربركت مي گردند . مرتفع ا

ذات مقدس حقّ گرچه اوّل است ولكن آن اوّلي نیست كه ابتدا داشته باشد، اولیت خداوند به معنای آغاز داشتن خدا 

لي آغاز دارد و برای اما در ما سوی اهلل هر اونیست و اين واژه در رابطه با خداوند سبحان به معنای بي آغازی است 

ازلیت او يا آخريت او پايان و انقضايي نیست بنابراين خداوند ابتدا و انتها ندارد چون امتداد ندارد،  او است كه اول 

بي آغاز است و االوّل فقط اوست و ما سوی اهلل همگي اولیتشان نسبي است حتي پیغمبر اكرم صلي اهلل علیه و اله كه 

 ع دارند و میشد پیش از ايشان خداوند كس ديگری را بیافريند . ايشان هم آغاز و شرو

خداوند سبحان باقي است اما بقای او همانند بقای بهشت نیست، مستحضريد كه عمر بهشت هرچقدر كه باشد خداوند 

 بر آن مي افزايد اما ذات خداوند سبحان يك ذات بدون اجل و مدت است .
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 :  2فراز 

مُ بِالْحُدُودِ وَ الْحَرَكَاتِ وَ لَا  وَ وَحَّدَتْهُ الشِّفَاهُ حَدَّ الْأَشْیَاءَ عِنْدَ خَلْقِهِ لَهَا إِبَانَةً لَهُ مِنْ شَبَهِهَا لَا تُقَدِّرُهُ الْأَوْهَاخَرَّتْ لَهُ الْجِبَاهُ

 بِالْجَوَارِحِ وَ الْأَدَوَاتِ 

 ترجمه : 

اشیاء را به وقت آفريدن حدّى معین نمود تا جدا بودن ها به تعظیمش بر زمین، و لبها به توحیدش گوياست. جبین

ها را توان آن نیست كه او را به داشتن حدود و حركات، و اعضاء و انديشه حقیقتش از شباهت با آنها را روشن سازد

 .ابزار كار به سنجش آرند

 :  2شرح فراز 

معنای آنكه در برابر اراده ی او كسي  همه در مقابل او ساجد و خاضع هستند و اين همان خضوع تكويني است به

 وَلِلَّهِ يسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ مقاومتي ندارد و قرآن كريم مي فرمايد : 

هايشان، هر صبح و عصر برای سايه و همچنین -از روی اطاعت يا اكراه-تمام كساني كه در آسمانها و زمین هستند  /

در حالي سوال اينجاست اين چه نوع سجده و خضوعي است ؟ آيا اين همان سجده اختیاری است كنند.خدا سجده مي

! اين همان سجده ای است كه همه در مقابل اراده او كه بسیاری از كفار او را تكذيب مي كنند و استهزاء مي نمايند

 خاضع هستند .

ن ها و لبها و دهانها به توحید حق گويا است و او را واحد مي دانند و هر كه را نگاه كنید مي گويد وحده ال تمام زبا

 شريك له و ال واحد اال هو.

خداوند تعالي وقتي اشیاء را آفريد به آنها حدّ زد و نمي شود خداوند چیزی را بیافريند و آن حدّ نداشته باشد چون 

یز از يك جا شروع و آغاز دارد و اين حدّ آن چیز است و وقتي شروع داشت پايان دارد. و همین كه مي آفريند آن چ

همین حدّ داشتن اشیاء، اشیاء را از خداوند سبحان جدا مي كند و بینونت ايجاد مي كند و خداوند غیر محدود است و 

يد حدّ داشته باشد و مبادا ذهن ها كه مي همگي ما سوی امتداد دارند .وقتي خداوند به اشیاء حدّ داد پس خود ديگر نبا

 و خداوند جوارح و ادات ندارد.خواهند خدا را تصور كنند در او حركات در نظر بگیرند 

 : 3فراز 

حٌ فَیُتَقَصَّى وَ لَا مَحْجُوبٌ فَیُحْوَى لَمْ شَبَلَا يُقَالُ لَهُ مَتَى وَ لَا يُضْرَبُ لَهُ أَمَدٌ بِحَتَّى الظَّاهِرُ لَا يُقَالُ مِمَّ وَ الْبَاطِنُ لَا يُقَالُ فِیمَ لَا 

 يَقْرُبْ مِنَ الْأَشْیَاءِ بِالْتِصَاقٍ وَ لَمْ يَبْعُدْ عَنْهَا بِافْتِرَاقٍ 
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 ترجمه : 

شود از كى بوده، و تا چه زمان خواهد بود؟ ظاهرى است كه نتوان گفت از چه آشكار شده؟ و باطنى است گفته نمى

؟ جسم نیست كه زوال پذيرد، مستور نیست تا چیزى او را پوشانده باشد. از  چه چیز پنهان است؟شود در كه گفته نمى

 روى اتصال به اشیاء نزديك نشده، و دوريش از موجودات به جدايى نیست

 :  3شرح فراز 

نده اين سوال غلط است كه خداوند از كي بوده است چرا كه خود كي و كجا مخلوق او است و او است كه آفرين

زمان و مكان است و خود در ظرف مخلوقات خودش قرار نمي گیرد! او تا ندارد و نمي توان به او گفت كه او هست 

 تا ...، او تا ندارد چرا كه ذات بال زمان است .

او ظاهر است اما نه ظاهری كه بگويیم از چه آشكار شده است، توضیح آنكه مثال مي گويیم خورشید پشت ابرها پنهان 

د و يك دفعه آشكار شد، وقتي مي گويیم خداوند آشكار است به اين معنا نیست كه او پنهان بود و يكباره آشكار بو

شد همانند خورشید پشت ابر كه يكباره آشكار مي شود . آن ذاتي كه مكان ندارد نمي تواند همانند خورشید پشت 

 ابر ظاهر و آشكار شود .

او پنهان و مستور نیست كه در ال و انقضاء باشد و متجزی و مقداری باشد، خداوند جسم و شبح نیست كه قابل زو

چیزی قايم شده باشد تا او را با سیر و سلوک پیدا نمايیم و بیابیم، او قريب به اشیاء است اما قرب او به اشیاء به معنای 

كنید كه وجودش در همه جا چسبیدن او به اشیاء نیست و اگر مي گويیم از رگ گردن به ما نزديكتر است تصور ن

پخش شده است و همه جا را مثل نور و شیشه پر كرده است ! خیر! حال اگر به اشیاء نچسبیده است به معنای دور شدن 

او از اشیاء هم نیست كه تصور كنید اگر آن معنا نبود اين معنا است كه خدايي را قبول داريم كه پشت كوه رفته است 

 ! خیر! 

 :  4فراز 

 سَاجٍ وَةٍ فِي لَیْلٍ دَاجٍ وَ لَا غَسَقٍا يَخْفَى عَلَیْهِ مِنْ عِبَادِهِ شُخُوصُ لَحْظَةٍ وَ لَا كُرُورُ لَفْظَةٍ وَ لَا ازْدِلَافُ رَبْوَةٍ وَ لَا انْبِسَاطُ خُطْوَ لَ

[ تَقَلُّبِ الْأَزْمِنَةِ وَ الدُّهُورِ مِنْ إِقْبَالِ لَیْلٍ أُفُولِ وَ الْكُرُورِ وَ ]تَقْلِیبِيَتَفَیَّأُ عَلَیْهِ الْقَمَرُ الْمُنِیرُ وَ تَعْقُبُهُ الشَّمْسُ ذَاتُ النُّورِ فِي الْ

  مُقْبِلٍ وَ إِدْبَارِ نَهَارٍ مُدْبِرٍ قَبْلَ كُلِّ غَايَةٍ وَ مُدَّةِ وَ كُلِّ إِحْصَاءٍ وَ عِدَّةٍ 

 ترجمه : 

ها، و برداشتن قدم در شب سیاه، و شب آرام و در نظر آمدن تپهنگاه خیره بندگان، و تكرار سخن آنان و نزديك شدن 

آيد، و دگرگونى زمانها اندازد، و خورشید تابان در غروب و طلوع از پى آن مىاى كه ماه درخشان بر آن سايه مىتیره
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كردن و پیش از هر نهايت و مدّتى، و هر ضبط  و روزگاران از آمد و شد شب و روز هیچ يك از او پنهان نیست

 شمردنى وجود داشته

 :  4شرح فراز 

شخوص ) شخص بصره : چشمش را باز كرد ( لحظه، يعني نگاه خیره بندگان در يك لحظه از خدا پنهان نیست، چرا 

كه او مكان ندارد كه چیزی از او پنهان باشد لذا چیزی از او پنهان نیست، همچنین تكرار سخنان بندگان و رفتن به 

از او پنهان نیست، و اگر در شب سیاه و ظلماني كه ماه منیر بر آن سايه مي اندازد قدم برداری از او  مكان های مرتفع

 پنهان نیست، و اين اختالف لیل و نهار و آمدن خورشید وماه هیچ كدام از او پنهان نیست و او همه را مي داند. 

 ری باشد او بود .قبل از آنكه نهايت و مدتي باشد و پیش از آنكه شمارش و شمارشگ

 :  5فراز 

فَالْحَدُّ لِخَلْقِهِ مَضْرُوبٌ  تَمَكُّنِ الْأَمَاكِنِتَعَالَى عَمَّا يَنْحَلُهُ الْمُحَدِّدُونَ مِنْ صِفَاتِ الْأَقْدَارِ وَ نِهَايَاتِ الْأَقْطَارِ وَ تَأَثُّلِ الْمَسَاكِنِ وَ 

 وَ إِلَى غَیْرِهِ مَنْسُوب

 ترجمه : 

دهند، و از داشتن نهايت اقطار مختلف، و قرار گرفتن در هايى كه تحديدكنندگان به او نسبت مىندازهاز حدود و ا

 .كنند منزّه استمساكن، و جاى گرفتن در اماكن كه برايش خیال مى

 :  5شرح فراز 

هايات اقطار ندارد و خدا منزه است از آنچه كه افراد او را تقدير مي كنند و صفات اقدار به او نسبت مي دهند و او ن

مسكن ندارد و در مكان جای نمي گیرد  ذاتي است كه جسم نیست كه طول و عرض و سعه و ضیق داشته باشد و او

خیر او و جايي برای غیر خود نگذاشته است !! مي گويند او همه ی مكان ها را پر كرده است  به اشتباه كه بسیاری

متدادی برای او نیست  و مقدار ندارد، حدّ و اقطار و مقدار برای مخلوقات او اصالً مكان ندارد چرا كه حدّ ندارد و ا

 است و همه ی ما سوی اهلل اقدار و مقدار و اقطار دارند و او است كه تنها ذاتي است كه مقدار و اقطار و مكان ندارد.

 ------ هفتمشروع جلسه  ------------------------------
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 : هفتمجلسه 

 لیه السالمخطبة له ع و من 172

 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا تُوَارِی عَنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً وَ لَا أَرْضٌ أَرْضا

 ترجمه : 

 پوشاند.حمد خدايى را كه آسمانى آسمان ديگر را، و زمینى زمین ديگر را از ديد او نمى

 :شرح فراز

د سبحان اينگونه نیست كه آسماني او را از آسمان ديگر موارات به معنای پوشاندن است و حضرت مي فرمايند خداون

و زمیني او را از زمین ديگر بپوشاند و اينگونه نیست كه به عنوان مثال مخلوقات بتوانند با پنهان شدن پشت اشیاءديگر 

مسلمانان  و در قرآن هست كه يهوديان به قدری در خداشناسي راجل بودند كه مي گفتند بهاز او مخفي و پنهان گردند 

اسرارتان را فاش نكنید چرا كه چون وقتي به ايشان بگويید ايشان علیه شما در روز قیامت احتجاج مي كنند در حالي 

 كه اين جمله علم الهي را زير سوال مي برد و اين يهوديان غافلند از علم خداوند سبحان . 

برای برخي روشن نبوده است لذا بدانیم در روايات  اين مساله ی علم الهي ممكن است امروز برای ما روشن باشد اما

فراواني به تبع قرآن شريف اسرار جدّی بر آن است كه خداوند مي داند و عالم است به همه چیز و به ما كان و ما 

يكون و بما هو كائن عالم است و همه چیز را خداوند سبحان علي السويه مي داند و اينگونه نیست كه همانند مخلوقات 

چیزی را بیشتر و چیزی را كمتر بداند و اين علم مخلوقات است كه در آن شخصي چیزی را از شخص ديگر بیشتر 

 مي داند و علوم بشری همیشه قابل دقیق و ادقّ شدن است اما در رابطه با خداوند سبحان چنین معاني قابل تصور نیست.

 ا وَمَا ينْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يعْرُجُ فِیهَا وَهُوَ الرَّحِیمُ الْغَفُورُ يعْلَمُ مَا يلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يخْرُجُ مِنْهَ

شود و آنچه بر آن داند، و )همچنین( آنچه از آسمان نازل ميآيد ميرود و آنچه را از آن برميآنچه در زمین فرومي

 رود؛ و او مهربان و آمرزنده است.باال مي

 اللّه و رسوله دة و التقوى. و قیل: إنه خطبها بعد مقتل عثمان في أول خالفتهو من خطبة له ع في الشها 178

ي قَطْرِ الْمَاءِ وَ لَا نُجُومِ السَّمَاءِ وَ لَا سَوَافِلَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ وَ لَا يُغَیِّرُهُ زَمَانٌ وَ لَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ وَ لَا يَصِفُهُ لِسَانٌ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ عَدَدُ 

 الْأَحْدَاقِ  مَسَاقِطَ الْأَوْرَاقِ وَ خَفِيَّ طَرْفِ  الرِّيحِ فِي الْهَوَاءِ وَ لَا دَبِیبُ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا وَ لَا مَقِیلُ الذَّرِّ فِي اللَّیْلَةِ الظَّلْمَاءِ يَعْلَمُ
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 ترجمه : 

گیرد، و زبانى قدرت گردد، مكانى او را فرا نمىباعث دگرگونى او نمى سازد، زمانارى او را سر گرم نمىاشتغال به ك

وصفش را ندارد. شماره قطرات باران، و ستارگان آسمان، و ذرات خاكى كه باد در هوا پراكنده ساخته، و نیز حركت 

هاى مورچه بر سنگ صاف، و خوابگاه موران كوچك در شب تار از او پوشیده نیست. محل افتادن برگها، و نگاه

دهم كه معبودى جز خدا نیست، همتايى ندارد، در وجودش ترديدى نیست، داند. و شهادت مىمىزيرچشمى را 

توان دينش را كافر شد، و آفريدن او را منكر گشت، شهادت آن كه نیّتش صادقانه، و باطنش پاک، و يقینش نمى

 خالص، و میزانش سنگین است.

 :  1فراز  شرح

ست كه اگر به عنوان مثال تدبیر زمین میفرمايد  از آسمان مشغول مي شود، بشر مي فرمايند خداوند متعال آن ذاتي نی

اينگونه است كه وقتي حواسش به چیزی متمركز است از چیزهای ديگر بي اطالع مي ماند و حواسش متمركز در 

كار او  400اين  كار انجام بدهد 400چیزهای ديگر نخواهد بود پس باالخره اگر بشر بتواند حتي به شكل اغراق آمیز 

 باز مي دارد لذا بشر محدوديت دارد .  401را از كار 

خداوند سبحان را زمان تغییر نمي دهد چرا كه او در زمان نیست و موجود زماني نیست بلكه زمان مخلوق او است پس 

ني از مكاني او را مانع و بعد و قبل در او معنا ندارد و نیز مكاني حاوی او نیست و مكان ياو را در بر نمي گیرد كه مكا

 شاغل و حائل شود .

زبان قدرت ترسیم و تصوير چنین ذاتي را فاقد است و حتي عدد قطره های آبها از او پنهان نیست و نه عدد ستارگان 

قْسِمُ فَلَا أُقرآن كريم مي فرمايد :  ديدني ها و نه ناديدني ها هیچ كدام از او پوشیده نیست،  آسمان از او پوشیده است !!

 و ما ال تبصرون  بِمَا تُبْصِرُونَ

اين ذرات خاک كه باد آنها را در هوا پراكنده مي كند كه بسیار چیز جزئي است و گاهي ممكن است پراكندگي آنها 

 را شانسي و اتفاقي بدانیم خداوند آنها را مي داند .

پاهای كوچكشان تولید مي كنند( مي داند مورچه هايي كه روی سنگ صافي راه مي روند ) با كمترين فركانسي كه 

 و به همه ی ايشان علم دارد.

آيا رازق نبايد از كسي كه به او رزق مي دهد خبر داشته  و خوابگاه موران كوچك در شب تار از او پوشیده نیست

رْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيعْلَمُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَ باشد ؟ آيه ای در قرآن كريم است كه بسیار عجیب است، مي فرمايد : 

ای در زمین نیست مگر اينكه روزی او بر خداست! او قرارگاه و هیچ جنبنده /مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِینٍ

 داند؛ همه اينها در كتاب آشكاری ثبت است!محل نقل و انتقالش را مي
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سقط برگها  او است كه مي داند محلّ ه مورچه را فراموش نمي كند بشر مومن را فراموش كند ؟ آيا مي شود خدايي ك

 را و نگاه های زيرچشمي و مخفي را مي داند . 

لذا اين علم خدا است كه همه ی جزئیات، كلیات، معدومات، آينده، گذشته و ... همه را مي داند اما سوال اينجاست 

عال بحثي مطرح است كه سنخ علم حضرت حق چگونه است ؟ يك تقسیم بندی كه در كه در رابطه با علم حق مت

علوم عقلي نسبت به علم مي شود مي فرمايند علم يا حضوری است يا حصولي و مي گويند علم حصولي اين است كه 

ان مثال : شما به شیئي علم پیدا مي كنید از طريق صورت آن شيء و از طريق عكسي كه از آن شيء داريد به عنو

چشمهايمان را مي بنديم و تصويری از كربالء در ذهنمان داريم، و البته خود كربال كه در ذهن ما نیامده است لكن ما 

ملتفت به تصوير آن هستیم و اين علم حصولي است !! اما علم حضوری اين است كه خود معلوم نزد عالم حاضر است 

تشنگي مي كنم يا اينكه يك مثلث را در ذهن خود تصوير مي كنم مانند آنكه درد مي كشم و احساس گرسنگي و 

اين  و نزد من حاضر است آيا اين علم من به مثلث چگونه علمي است ؟ در حالیكه خود مثلث را بدون واسطه مي بینم

داريد  مثال ديگر : شما به شهر كربال از طريق تصوير آن علم داريد، حال به آن تصوير چه علمي علم حضوری است .

ديگر به آن تصوير كه از طريق تصوير ديگر علم نداريد لذا علم به آن تصوير مي شود علم حضوری چون تصوير نزد 

ما حاضر است. برخي فالسفه و حكما مي گويند علم خدا به ما سوی از اين دو نوع علم خارج نیست، يا علم او 

خدا است و اين الزم مي آيد كه خداوند آثار آن حضوری است و آن درخت و ديوار و خورشید و قمر در ذات 

موجود را پیدا نمايد !! و اگر علم حصولي باشد و بگويیم خداوند از موجودات عكس مي گیرد الزم مي آيد كه 

خداوند پر از كثرات باشد چرا كه در اين صورت او يك عكس از يك شيء يك عكس از شيء ديگر و همینگونه 

 زد او است .تا صدها میلیارد عكس ن

حال نظر ما در رابطه با علم چیست ؟ در رابطه با علم آنچه در معنای آن خوابیده است و اصل معنای آن است، كاشفیت 

است يعني علم زماني علم است كه معلوم را نشان بدهد و ما چیزی بیشتر از اين توقع نداريم و علم زماني علم است 

ت آن ويژگي كه معلوم دارد به علم نیز سرايت نمايد و آيا اگر مثال من زوج و كه معلوم را نشان بدهد ولي الزم نیس

خط و عدد و رنگ سیاه را تصور مي كنم خود ذهن من نیز وِيژگي های معلول را به خود مي گیرد ؟يعني اگر من 

بايد نیست  هم نیستي را تصور مي كنم ذهن من عدم و  شود ؟ اگر من 5را تصور مي كنم ذهن من بايد عدد  5عدد 

؟ يعني خود ذهن من بايد رنگ معلوم را بگیرد يا فقط بايد معلوم را نشان بدهد ؟ اگر من و رنگ معلوم را بگیرد  شود 

شيء بخالف االشیاء را تصور مي كنم ذهن من نیزبايد بخالف االشیاء بشود ؟! اگر من بال مكان بودن خدا را اقرار مي 

بايد بدون مكان شود ؟ اگر من اجتماع نقیضین را مثال مي زنم  و مي گويم مُحال  كنم و تصور مي كنم ذهن من هم

آيا با تصور اين ذهن من  كه يك چیزی هم باشد و هم نباشد، يا مي گويیم نمي شود جزء از كل بزرگتر باشداست 

معلوم نمي شود بلكه خیر، شان علم فقط نشان دادن و كاشفیت است و خود شبیه « نیز كلّ و جزء مي شود ؟ جواب 

 معلوم را نشان مي دهد. مثال ديگر آيا اگر االن بنده كالس را تصور مي كنم خودم كالس مي شوم ؟ خیر .
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خداوند از ازل و پیش از خلقت مخلوقات به ايشان علم دارد، بله علم دارد و اين چه اشكالي دارد آيا در علم حتما 

مای خواننده به عدم علم نداريد؟ چرا مي گويید عالم نبود، بود پیدا كرد بايد معلوم موجود باشد؟ خیر، آيا خود ش

پس علم به عدم داريد ، مثال ديگر : ما علم داريم به فردا،  در حالیكه هنوز فردا نیامده است پس در حالیكه فردا 

ار علم كاشفیت از معلوم موجود نیست ما به آن علم داريم .لذا در معنای علم نشان دادن و كاشفیت خوابیده است و ك

 است و خود علم لزوما شبیه معلوم نمي شود .

پس خداوند سبحان علم احدی دارد و به همان علم احدی همه حقايق بر او مكشوف است و اگر كسي سوال كند كه 

و زمان اگر همه حقايق بر او مكشوف باشد كه در خدا كثرت ايجاد مي شود . میگويم : خیر نمي شود، خداوند مكان 

را مي داند اما خود زماني و مكاني نمي شود و الزم نیست اگر علم به زمان و مكان پیدا كرد خودش زماني و مكاني 

 شود و الزم نیست اگر علم به قبل و بعد پیدا كرد خود قبل و بعدی بشود . 

لم بايد حتما شبیه معلوم پس در بسیاری جهات كه انديشمندان به مشكل خوردند دلیل همین است كه تصور كردند ع

باشد. پس مشكل علم اين بوده است كه بیان شد  فلذا خداوند نه علم حضوری دارد و نه علم حصولي دارد به اين معنا 

كه در او عكس های متفاوت باشد و او يك علم واحد، ال ينقسم احدی دارد و به همان علم احدی ال يتجزی تمام 

 داند .مخلوقات را ازالً و ابداً مي 

 ------هشتمشروع جلسه  ------------------------------

 : هشتمجلسه 

 بحثی نیمه مفصل در رابطه با رویت خداوند سبحان

 لیه السالمو قد سأله ذعلب الیماني فقال هل رأيت ربك يا أمیر المؤمنین فقال ع لیه السالمو من كالم له ع 179

 لأ فأعبد ما ال أرى فقال و كیف تراه فقا

[ مُلَابِسٍ بَعِیدٌ مِنْهَا شْیَاءِ غَیْرَ ]مُلَامِسٍ لَا تُدْرِكُهُ الْعُیُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِیَانِ وَ لَكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ قَرِيبٌ مِنَ الْأَ

بِهِمَّةٍ صَانِعٌ لَا بِجَارِحَةٍ لَطِیفٌ لَا يُوصَفُ بِالْخَفَاءِ كَبِیرٌ لَا يُوصَفُ بِالْجََفاءِ بَصِیرٌ  غَیْرَ مُبَايِنٍ مُتَكَلِّمٌ ]بِلَا رَوِيَّةٍ[ لَا بِرَوِيَّةٍ مُرِيدٌ لَا

 هلَا يُوصَفُ بِالْحَاسَّةِ رَحِیمٌ لَا يُوصَفُ بِالرِّقَّةِ تَعْنُو الْوُجُوهُ لِعَظَمَتِهِ وَ تَجِبُ الْقُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِ

 ترجمه : 

هاى ايمان او را درک كنند. به اشیاء نزديك است بدون مماس بودن با و را آشكار نبینند، اما دلها به حقیقتها اديده

آنها، و دور است از اشیاء بدون جدايى از آنان، گوياست نه با انديشه، اراده كننده است نه با تصمیم، سازنده است نه 

ست و به خشونت و ستمكارى تعريف نگردد، بیناست ولى با عضو، لطیف است ولى به پنهانى وصف نشود. بزرگ ا
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ها براى عظمتش خاضعند، و دلها شود. چهرهبه داشتن چشم معرفى نگردد، مهربان است ولى به نازكدلى توصیف نمى

 از بیمش لرزانند.

 :  1فراز 

 ائِقِ الْإِيمَانِ بُ بِحَقَلَا تُدْرِكُهُ الْعُیُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِیَانِ وَ لَكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُو

 ترجمه : 

 هاى ايمان او را درک كنندها او را آشكار نبینند، اما دلها به حقیقتديده

 :  1فراز شرح 

پروردگارت  شخصي كه ظاهرا يهودی بوده است از حضرت امیرالمومنین علیه السالم سوال مي نمايد كه آياروزی 

بینم ؟ از حضرت  كه آيا من عبادت مي كنم كسي را كه نديده باشم يا نميرا ديده ای ؟ حضرت در پاسخ مي فرمايند 

رمايند كه فسوال مي كند كه چگونه او را ديده ای ؟ حضرت در پاسخ نحوه ی رويت خداوند سبحان را توضیح مي 

به يك نحو است ان و شما خواننده محترم توجه داشته باشید اين رويت در هر سه عالم ) ذرّ، دنیا و آخرت ( به يك وز

ا حضرت و اين كه در روايات مختلف بحث رويت خداوند سبحان مطرح است يك مسئله ی مهم است و معنای آن ر

يعني چشم ها او را درک نكنند  عِیَانِلَا تُدْرِكُهُ الْعُیُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْتوضیح مي فرمايند اوال حضرت توجه مي دهند كه : 

!! اين باطل است و  مانطور كه ماه شب چهارده را مي بیني بتواني خداوند سبحان را ببینيبالعیان و آشكارا، يعني ه

وحس باطني ديده  خداوند متعال نه با چشم باطنخداوند به مشاهده عیان ديده و رويت نمي گردد و به حس نمي آيد، 

دلها به حقیقت ايمان او را  إِيمَانِ  بِحَقَائِقِ الْتُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ مي شود و نه با چشم سر به رويت و شهود مي رسد بلكه : 

ويت حسي اعم از درک مي كنند، اين ادراک از طريق ايمان مومنانه و از طريق حقیقت االيمان است و نه از طريق ر

مان مستحكم و حس ظاهری يا باطني، اين رويت همان ايمان است كه انسان مومن نسبت به ذات حق پیدا مي كند، اي

 كمي كه هیچ شكي آن را همراهي نمي كند .مح

، خداوند از بیندها مىتر و آشكارتر است از هر چه ديدهثابت  6مِمَّا تَرَى الْعُیُون وَ أَبْیَنُ أَحَقُ  او خداوندی است كه 

آن اينكه  هر آنچه چشم ها مي بینند واضح تر و روشن تر است ، اما ممكن است در اينجا ابهامي وجود داشته باشد و

ايمان و درک قلبي به چه معنا است و اين نیازمند توضیح است، چه بهتر كه برای دانستن معنای ايمان به خود اهل 

 بیت علیهم السالم رجوع كنیم، در روايتي از حضرت رضا علیه السالم است كه در رابطه با معنای ايمان فرموده اند : 

                                                           

 217هنج البالغة )للصبحي صاحل(، ص:  6
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المُطَّوِّعِيُّ الْبُخَارِیُّ   نِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْحَسَ   حَدَّثَنَانِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ الْحَاكِمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْ

رَوِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الصَّلْتِ الْهَنُ حَرْبٍ الْمُلَائِقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْ

 الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ نْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِيِّ بْنِعَ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ 

 مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ  الْإِيمَانُ  الَ رَسُولُ اللَّهِ صلي اهلل علیه و الهحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیهما السالم قَالَ قَالْ

 وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ.

 ترجمه : 

 .عمل باركان و جوارح است ايمان معرفت و شناسائى به قلب و اقرار بزبان و :فرمود (لي اهلل علیه و اله رسول خدا )ص

نسان ايمان دارد ابا توجه به اين روايت يكي از مهمترين مراحل ايمان شناخت و معرفت است ونمي توان گفت كه 

يمان دارد لذا اينجا لزوم یزی ااما معرفت به آنچه به آن ايمان دارد ندارد!! پس مي توان سوال كرد كه انسان به چه چ

د ؟ شايد در پاسخ . حال سوال اينجاست اين معرفت به قلب چه ابزاری دارمعرفت در ايمان بر ما مشخص مي گردد 

ود قلب در روايات بگويید به قلب معرفت پیدا كن و با اين ابزار خدا را بشناس، اما سوال ديگر اينجاست كه خ

صر نزول از عاصلي قلب چیست ؟ در بحث های ريشه شناسي در بحث فهم عرب  در  چگونه معنا شده است ؟! كار

در كنار اين مطلب قرآن  قلب فرموده اند آنها معتقد بوده اند انسان ادراک را با همین قلب صنوبری انجام مي دهد و

 :  نیز از همین اعتقاد عرب استفاده مي كند و تفقه و تعقل را به قلب اسناد مي دهد مثالً

أَوْ آذَانٌ يسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ  قُلُوبٌ يعْقِلُونَ بِهَافَلَمْ يسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ اَ 

 7 الَّتِي فِي الصُّدُورِ

نوايي كه با آن ؛ يا گوشهای ش تعقل کنند با آنتا دلهايي داشته باشند که آيا آنان در زمین سیر نكردند، 

 شود.هاست كور ميشود، بلكه دلهايي كه در سینه)ندای حق را( بشنوند؟! چرا كه چشمهای ظاهر نابینا نمي

 8إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ

 دارد، يا گوش دل فرادهد در حالي كه حاضر باشد! قلبه در اين تذكری است برای آن كس ك

 حضرت امام كاظم علیه السالم در رابطه با اين آيه شريفه فرمودند : 

                                                           
 46احلج :  7
 37ق: 8
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 9يَعْنِي عَقْل قَلْبٌ لَهُ  كانَ لِمَنْ لَذِكْرى إِنَّ فِي ذلِكَ  -يَا هِشَامُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ 

قلب است اما يكي از  ما قائل نیستیم كه تنها كار قلب تعقل است، خیر خشیت و محبّت و ... نیز كار دقت فرمايید

ست و عقول را اكارهای اساسي قلب ادراک و فهم است . اما در رواياتي ديگر معرفت به عقل ارجاع داده شده 

 وسیله ی شناخت و معرفت معرفي فرموده اند . مثالً : 

 10تُعْتَقَدُ مَعْرِفَتُهُ وَ بِالْفِكْرَةِ تَثْبُتُ حُجَّتُه وَ بِالْعُقُولِ

عرفت و شناخت او پا مهاى خدا میتوان به وجود او استدالل كرد، و توسّط عقل است كه به وسیله مخلوقات و ساخته 

 .میگیرد

ايات ديگر ضیاء لذا توجه مي فرمايید كه معرفت خداوند سبحان به واسطه ی عقل صورت مي گیرد و باز در رو  

 قلب، عقل معرفي شده است يعني اگر عقل را از قلب بگیرند اين قلب ديگر قدرت درک ندارد .

 11 الْعِبَادُ خَالِقَهُمْ فَبِالْعَقْلِ عَرَفَ 

 با عقل بندگان خالق خود را بشناسند

فرازهای اين خطبه  یر ادامه شیخ مفید در كتاب االرشاد اين روايات را به نوع ديگری نقل فرموده اند كه حضرت د

 ی نوراني در آنجا فرموده اند : 

 12مَنْعُوتٌ بِالْعَلَامَات بِالدَّلَاالت يَا وَيْحَكَ لَمْ تَرَهُ الْعُیُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ وَ لَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ مَعْرُوفٌ ... 

بوسیله دلیلها و راهنماها او ینند، ا ديده آشكار نبیند، ولى دلها بوسیله حقیقتهاى ايمان او را ببواى بر تو، چشمها او را ب

 ها وصف شدهشناخته شده و بسبب نشانه

 است كه ه ها و اواز طريق دالالت، آيات و نشان ؟ جواب:پس چگونه مي توان خدا را شناخت و به او ايمان آورد

 ه ها وصف مي شود به عالمات و نشان
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نسان ها عطا فرموده است اين معرفت را در عالم ذرّ به ا او خداوند متعال كهبه معرفت بحث از سر در رواياتي ديگر 

 و خود را به ايشان شناسانده است آمده است كه : 

 13...صُنْعَه فَخَرَجُوا كَالذَّرِّ فَعَرَّفَهُمْ وَ أَرَاهُمْ ... 

د را به ايشان نشان كرد و خود را به ايشان معرفي كرد و شناسانید و صنع خو پس ايشان را چون ذره و ذرات خارج

 داد.

 و در روايتي ديگر آمده است آنكه به خودش شناخته شود خدا نیست : 

 14عَلَیْه بِالدَّلِیلِ لَیْسَ بِإِلَهٍ مَنْ عُرِفَ بِنَفْسِهِ هُوَ الدَّالُ 

اب شريف محاسن معنای رويت كامالً واضح مي گردد و باز در كت اگر اين روايات را در كنار يكديگر بگذاريد

 برقي آمده است : 

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْیَهُودِ أَتَى  لیه السالم :عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

 فِي الْعُیُونُ  تَرَهُ  فَقَالَ يَا عَلِيُّ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ فَقَالَ مَا كُنْتُ بِالَّذِی أَعْبُدُ إِلَهاً لَمْ أَرَهُ ثُمَّ قَالَ لَمْ  لیه السالممِنِینَ عأَمِیرَ الْمُؤْ

 15مُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ غَیْرَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِالْغَیْبِ بَیْنَ عَقْدِ الْقُلُوب

نای رويت برای ما ايمان به غیب از طريق عقد قلبي حاصل مي شود نیز باز مع ين روايت كه به وضوح داللت دارددر ا

 گردد و ايمان عقد است و اين گره را عقول مي زنند كه  بالعقول تعتقد معرفته . روشن تر مي

لیه السالم عوبصیر خدمت حضرت لذا با در نظر داشتن اين روايات معنای آن روايت معروف ديگر كه شخص جناب اب

 رسیدند و در رابطه با رويت خداوند در قیامت سوال كردند نیز روشن مي شود كه :

 قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ: بْنُ عِمْرَانَ النَّخَعِيُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ 

رَاهُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ نَعَمْ وَ قَدْ رَأَوْهُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِیَامَةِ فَقُلْتُ مَتَى قَالَ حِینَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَلْ يَ
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ا قَبْلَ يَوْمِ الْقِیَامَةِ أَ لَسْتَ تَرَاهُ فِي ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ لَیَرَوْنَهُ فِي الدُّنْیَ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى -قَالَ لَهُمْ

ثْتَ بِهِ فَأَنْكَرَهُ مُنْكِرٌ جَاهِلٌ وَقْتِكَ هَذَا قَالَ أَبُو بَصِیرٍ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْكَ فَقَالَ لَا فَإِنَّكَ إِذَا حَدَّ

الْمُشَبِّهُونَ وَ  أَنَّ ذَلِكَ تَشْبِیهٌ كَفَرَ  وَ لَیْسَتِ الرُّؤْيَةُ بِالْقَلْبِ كَالرُّؤْيَةِ بِالْعَیْنِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَصِفُهُبِمَعْنَى مَا تَقُولُهُ ثُمَّ قَدَّرَ 

 16الْمُلْحِدُونَ.

 ترجمه : 

عز و جل  داىآن حضرت عرض كردم كه مرا خبر ده از خه ( كه گفت بلیه السالم از ابو بصیر از حضرت صادق )ع

اند عرض كردم در چه زمان بینند فرمود آرى و پیش از روز قیامت او را ديدهكه آيا مؤمنان در روز قیامت او را مى

ردگار شما گفتند كه آرى تو يعنى آيا نیستم پرو أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى فرمود در هنگامى كه بايشان فرمود كه

یامت او را اعتى ساكت شداند بعد از آن فرمود كه و مؤمنان در دنیا پیش از روز قپروردگار مائى پس حضرت س

دم كه فداى تو بینند آيا تو چنان نیستى كه در همین وقت او را ببینى ابو بصیر میگويد كه بآن حضرت عرض كرمى

باشد بمعنى  ى كه جاهلگردم پس من باين از تو حديث كنم فرمود نه زيرا كه تو هر گاه باين حديث كنى پس منكر

اخوشى تو خواهى بود آنچه ما میگوئیم آن را انكار كند و بعد از آن تقدير كند كه اين تشبیه و كفر است باعث اين ن

 كنند.چشم نیست خدا برتر است از آنچه فرقه مشبهه و ملحدان او را وصف مىه دل چون ديدن به و ديدن ب

ن ايمان به خداوندمتعال خدا را نمي بیني به اين معنا است كه آيا مگر همین اال اينكه حضرت مي فرمايند مگر همین االن

ین االن او را نمي مان و علم قطعي يقیني به او است . اين عبارت مگر هم؟ معنای رويت خداوند سبحان همین اينداری

 .ديدن به معنای ايمان ر العیاذ باهللبیني به معنای اين نیست كه آيا مگر همین لحظه او را شهود و وجدان نمي كني ؟! خی

ب ما جاء في و يقین به خداوند سبحان است و خود مرحوم صدوق كه اين روايات را در كتاب شريف التوحید در با

 الرويه آورده است مي فرمايد : 

نما تركت و األخبار التي رويت في هذا المعنى و أخرجها مشايخنا رضي اهلل عنهم في مصنفاتهم عندی صحیحة و إ

... و معنى الرؤية  إيرادها في هذا الباب خشیة أن يقرأها جاهل بمعانیها فیكذب بها فیكفر باهلل عز و جل و هو ال يعلم

... فمعنى ما روی في الحديث أنه عز و جل  الواردة في األخبار العلم و ذلك أن الدنیا دار شكوک و ارتیاب و خطرات

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِی حَاجَّ إِبْراهِیمَ فِي  و قوله رَبِّكَ كَیْفَ مَدَّ الظِّلَ  أَ لَمْ تَرَ إِلى -عز و جل يرى أی يعلم علما يقینا كقوله

  رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِیلِ أَ لَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ  و قوله أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ  و قوله رَبِّهِ 

 17.و أشباه ذلك من رؤية القلب و لیست من رؤية العین
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اند در نزد و اخبارى كه در اين معنى روايت شده و مشايخ ما رضى اللَّه عنهم آنها را در مصنفات خويش اخراج نموده

جهت ترس آنكه كسى كه جاهل من صحیح است و جز اين نیست كه من ايراد آنها را در اين باب ترک نمودم ب

بمعانى آنها است كه معانى و مقصود از آنها را نمیداند آنها را بخواند و بآنها تكذيب كند و باور ندارد و بخدا كافر 

ها و در شك و معنى ديدنى كه در اخبار وارد شده علم است و بیانش آنست كه دنیا خانه شكو او نمي داند  ...  شود

پس معنى آنچه در حديث روايت شده كه خداى عز و جل ديده ا است كه در خاطر گذرد ... افتادن و انديشه ه

يعنى آيا  رَبِّكَ كَیْفَ مَدَّ الظِّلَ  أَ لَمْ تَرَ إِلى شود آنست كه دانسته شود دانستن يقینى بجهت قول خداى عز و جلمى

گونه كشیده و گسترانیده سايه را و قول آن نديدى و ننگريستى بسوى پروردگار خود يعنى ديدى و دانستى كه چ

يعنى آيا نديدى بسوى آن كسى كه با ابراهیم محاجه كرد و حجت آورد  أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِی حَاجَّ إِبْراهِیمَ فِي رَبِّهِ  جناب

يعنى آيا نديدى و نظر نكردى  هُمْ أُلُوفٌ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ  در باب پروردگارش و قول آن جناب

بحال آن كسانى كه بیرون رفتند از خانها و منزلهاى خويش و حال آنكه ايشان چندين هزار كس بودند و قول آن 

ن پیل كه يعنى آيا نظر نكردى كه چگونه كرد پروردگار تو با خداوندا أَ لَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِیلِ جناب

 .ابرهه و لشكر اويند و امثال اين آيات از ديدن دل و از ديدن چشم نیست

 اين روايات در كنار يكديگر هماهنگ است و اگر بد معنا شود احساس تناقض بوجود مي آيد .

 :  2فراز 

 [ مُلَابِسٍ بَعِیدٌ مِنْهَا غَیْرَ مُبَايِنٍ قَرِيبٌ مِنَ الْأَشْیَاءِ غَیْرَ ]مُلَامِسٍ 

 ترجمه : 

 به اشیاء نزديك است بدون مماس بودن با آنها، و دور است از اشیاء بدون جدايى از آنان

 :  2شرح فراز 

او به اشیاء نزديك است اما نزديكي او به مانندنزديكي شیئي با شيء ديگر به شكل قرين بودن با آنها نیست ، او قرين 

قُرب او نیست چرا كه ذاتي كه مكان ندارد شبیهي ندارد تا بتوانیم برای او با اشیاء نیست مثل نور و شیشه و مثالي برای 

مثالي بزنیم، او دور است از اشیاء نه به معنای مباينت اُزلي كه ذاتش از عالم اُزلت گرفته باشد و جدا شده باشد و به 

كه هر كدام يك مكان را اشغال  ديگرمكاني دور از اشیاء رفته باشد مانند مباينت اُزلي بین دو شهر قم و تهران از يك

 !! كرده اند 

 

 



42 

 :3فراز 

فَاءِ بَصِیرٌ لَا يُوصَفُ حَةٍ لَطِیفٌ لَا يُوصَفُ بِالْخَفَاءِ كَبِیرٌ لَا يُوصَفُ بِالْجَمُتَكَلِّمٌ ]بِلَا رَوِيَّةٍ[ لَا بِرَوِيَّةٍ مُرِيدٌ لَا بِهِمَّةٍ صَانِعٌ لَا بِجَارِ 

  الْقُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِهلَا يُوصَفُ بِالرِّقَّةِ تَعْنُو الْوُجُوهُ لِعَظَمَتِهِ وَ تَجِبُ بِالْحَاسَّةِ رَحِیمٌ

 ترجمه :

پنهانى وصف نشود.  گوياست نه با انديشه، اراده كننده است نه با تصمیم، سازنده است نه با عضو، لطیف است ولى به

ست ولى به ات ولى به داشتن چشم معرفى نگردد، مهربان بزرگ است و به خشونت و ستمكارى تعريف نگردد، بیناس

 ها براى عظمتش خاضعند، و دلها از بیمش لرزانند.شود. چهرهنازكدلى توصیف نمى

 :  3شرح فراز 

فت اما متكلم خداوند متكلم است و با بندگان مي تواند سخن بگويد همانطور كه با حضرت موسي كلیم اهلل سخن گ

او مريد دن دارند ( نا نیست كه مثل ما فكر مي كند  ) خلق همگي برای سخن گفتن نیاز به فكر كربودن خدا به اين مع

مت ) او مانند مخلوقات است و اراده مي كند و تمام عالم جلوه اراده و مشیت خداوند است اما اراده مي فرمايد نه به ه

 همت ندارد ( اراده او نفس ايجاد است .

الت و ابزار و در اين آدست و پا و قوای بیروني و دروني، ما نیز صانع هستیم اما با جوارح و او صانع است لكن نه با 

مي آفريند خدا  رابطه برخي مثال های بي ربط و باطلي زده اند و گفته اند همانطور كه نفس در درون خودش صورتي

منبعث مي شوند و از  ر از درون نفسوَين صُنیز به همین نحو عالم را آفريده است !! خیر اين مثال غلط است چرا كه ا

 يء!!درون نفس بیرون مي آيند و اينچنین آفرينشي يك آفرينش تولیدی است نه ايجادی به صورت ال من ش

ها با ابزار آالت فعلي  او لطیف است نه به معنای لطافتي كه فرشته ها و يا اشیاء لطیف دارند و ديده نمي شوند، فرشته

يد خدا لطیف است نه به ند چرا كه قوه ی باصره ی ما توانايي ديدن آنها را ندارد و اما اينكه مي فرماما ديده نمي شو

كه قابل شهود و  معنای آنكه آنقدر لطافت دارد كه با چشم شهود نمیشود خیر! ذات او ذات مقداری و مكانمند نیست

 رويت باشد !

با اين توضیح كه  ، وبلكه به معنای بزرگ بودن شان او است ذات او كبیراست اما نه به معنای داشتن سعه ی وجود در

د لكن به ظلم مي رسد و به ديگران ظلم مي كن سرانجامش شخص كبیر و صاحب قدرت در بین مخلوقات معموال

 خداوند سبحان شانش كبیر است و اهل ظلم نیست و به احدی جفا نمي كند .
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 18ئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يظْلِمُ النَّاسَ شَی

 كند!مند كه به خويشتن ستم ميكند؛ ولي اين مردخداوند هیچ به مردم ستم نمي

 19وَأَنَّ اللَّهَ لَیسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ ... 

 كند.خداوند، به بندگان )خود(، ستم نمي و بخاطر آن است كه

ارد اما تصور نكنید دبا حسّ و چشم و ابزار، رحیم است و به مومنین نیز رحمت ويژه او بینا است و بصیر است اما نه 

سنگ دل است  خیر خداوند نهرحمت او همانند رحمت مادر است كه با ديدن فرزند دلش به رحم مي آيد و مي لرزد 

حیم است و دست واقعا ر و نه رقیق القلب است و عاطفي است اين تعابیر همه دررابطه با خداوند غلط است، اما او

 بندگان را مي گیرد و مشكالتشان را حل مي فرمايد و بندگان را غرق در نعمت ها مي نمايد .

صورت ها در برابر عظمت او خاضعند و البته عده ای كه خدا را نمي شناسند در برابر او خضوع ندارند اما چنانچه هر 

او خاضع مي گردد و اين قلب ها هستند كه از بیم او ترسانند و به قول كس بداند كه او كیست و او را بشناسد در برابر 

 مَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِیتْ عَلَیهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيقرآن كريم : 

كساني هستند كه هرگاه نام خدا برده شود، دلهاشان ترسان میگردد؛ و هنگامي كه آيات او بر آنها مؤمنان، تنها  /

 20 گردد؛ و تنها بر پروردگارشان توكل دارند.شود، ايمانشان فزونتر ميخوانده مي

 ------نهم شروع جلسه  ------------------------------

 : نهمجلسه 

لِيٌّ ع بِالْكُوفَِة َو بَنَا بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَ: رُوِیَ عَْن َنوْفٍ الْبَكَالِيِّ قَالَ خَطَیه السالم لوَ مِْن خُطْبَةٍ لَهُ ع 182

لِیفٌ وَ فِي  ائِلُ سَیْفِهِ وَ عَلَیْهِ مِدْرَعَةٌ مِْن صُوفٍ وَ حَمَهُوَ قَائِمٌ عَلَى حِجَارَةٍ نَصَبَهَا لَهُ جَعْدَةُ بْنُ هُبَیْرَةَ الْمَخْزُوِميُّ

 -لسالم الیه رِجْلَیْهِ نَعْلَانِ ِمنْ لِیفٍ وَ كَأَنَّ جَبِینَهُ ثَفِنَةُ بَعِیرٍ فَقَالَ ع

 حمد اللّه و استعانته

 وَ نَیِّرِ بُرْهَانِهِ وَ نَوَامِي فَضْلِهِ وَ امْتِنَانِهِ حَمْداً الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی إِلَیْهِ مَصَائِرُ الْخَلْقِ وَ عَوَاقِبُ الْأَمْرِ نَحْمَدُهُ عَلَى عَظِیمِ إِحْسَانِهِ

 هِ اسْتِعَانَةَ رَاجٍ لِفَضْلِهِ مُؤَمِّلٍ لِنَفْعِهِ وَاثِقٍ يَكُونُ لِحَقِّهِ قَضَاءً وَ لِشُكْرِهِ أَدَاءً وَ إِلَى ثَوَابِهِ مُقَرِّباً وَ لِحُسْنِ مَزِيدِهِ مُوجِباً وَ نَسْتَعِینُ بِ 

وَ أَنَابَ إِلَیْهِ مُؤْمِناً وَ خَنَعَ لَهُ مُذْعِناً وَ  بِدَفْعِهِ مُعْتَرِفٍ لَهُ بِالطَّوْلِ مُذْعِنٍ لَهُ بِالْعَمَلِ وَ الْقَوْلِ وَ نُؤْمِنُ بِهِ إِيمَانَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِناً

                                                           
  44 يونس : 18

 182آل عمران :  19
  2االنفال :  20
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فَیَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَكاً وَ لَمْ يَلِدْ فَیَكُونَ مَوْرُوثاً  يُولَدْ سُبْحَانَهُ لَمْ    مُجْتَهِداأَخْلَصَ لَهُ مُوَحِّداً وَ عَظَّمَهُ مُمَجِّداً وَ لَاذَ بِهِ رَاغِباً

عَلَامَاتِ التَّدْبِیرِ الْمُتْقَنِ وَ  بِمَا أَرَانَا مِنْ هَالِكاً وَ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ وَقْتٌ وَ لَا زَمَانٌ وَ لَمْ يَتَعَاوَرْهُ زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ بَلْ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ 

 الْقَضَاءِ الْمُبْرَم

 ترجمه : 

 هاى آن حضرت است از نوف بكالى روايت شدهاز خطبه

كه امیر المؤمنین علیه السّالم اين خطبه را در كوفه براى ما بیان فرمود، و به وقت ايراد خطبه به روى سنگى كه آن را 

اى از پشم بر تن داشت، و بند شمشیر و كفش پايش از لیف صب كرد ايستاده بود، و جبّهجعده فرزند هبیره مخزومى ن

 نمود، و بدين گونه آغاز سخن فرمود:درخت خرما بود، و پیشانى مباركش از سجده مانند پینه زانوى شتر مى

و فراوانى فضل و  حمد خداى را كه بازگشت خلق و عواقب امر به اوست، او را بر احسان عظیم، و برهان روشن

كنیم، حمدى كه حقّش را بجاى آورد، و شكرش را ادا نمايد، و نزديك كننده به ثوابش، و موجب نعمتش حمد مى

اش را آرزومند، به نمايیم يارى كسى كه فضلش را امیدوار، و بهرهحسن مزيد نعمتش باشد. و از او طلب يارى مى

به او ايمان كسى كه  آوريممطیع او به كردار و گفتار است. و ايمان مىدفعش از بال مطمئن، و عطايش را معترف، و 

با حالت يقین به او امید دارد، و با حال ايمان به او روى آورده، مقرّانه در برابر او خاشع شده، و با اعتقاد به يگانگى او 

 اه آورده است.برايش اخالص ورزيده، و با تمجید او بزرگش شمرده، و با رغبت و كوشش به او پن

خدا از كسى متولّد نشد تا در عزّت و توانايى داراى شريك باشد، فرزندى ندارد تا وارث او باشد، وقت و زمان از او 

هاى حكیمانه در خلق نظام هاى تدبیر استوار، و خواسته، و زيادى و نقصان در او راه ندارد، خدا با نشانهپیشى نگرفت

 شكارا جلوه كرده است.ها، آاحسن، در برابر غفلت

 

 :  1فراز 

 بُرْهَانِهِ وَ نَوَامِي فَضْلِهِ وَ امْتِنَانِهِ  الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی إِلَیْهِ مَصَائِرُ الْخَلْقِ وَ عَوَاقِبُ الْأَمْرِ نَحْمَدُهُ عَلَى عَظِیمِ إِحْسَانِهِ وَ نَیِّرِ

 ترجمه : 

اوست، او را بر احسان عظیم، و برهان روشن و فراوانى فضل و  حمد خداى را كه بازگشت خلق و عواقب امر به

 كنیمنعمتش حمد مى

 :  1شرح فراز 
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ستايش مر خدايي را سزاست كه بازگشت خلق به اوست و قرآن شريف فراوان دارد كه الیه المصیر و اينكه بازگشت 

هم يك نوع تبشیر، تهديد است از خلق همه به سوی خداوند است و اين جمله در ذيلش هم تهديدی نهفته است و 

اين جهت كه به خالئق تذكر مي دهد كه در انتها بازگشت شما به سوی خداوند است پس بي خبرانه و از روی هوس 

و غفلت زندگي نكنید و در عین حال تبشیری در آن نهفته است كه بازگشت امور به سوی خداوندی است كه حكیم 

اين آرامش آور است بر عكس دادگاه هايي كه معموال در جوامع وجود دارد كه است و به بندگان ظلم نمي كند و 

 انسان از رفتن به آن از اين جهت نگراني  دارد كه حقش را بخورند و به او ظلم كنند !!

در ادامه مي فرمايد عاقبت امور بازگشتش به سوی خداوند است و همه بايد به عالمي بروند كه حاكم آن خداوند 

 .است و به تعبیر شیرين قرآن : هلل عاقبة االمور سبحان 

در ادامه مي فرمايد نحمده علي عظیم احسانه، چرا ما خدا را ستايش مي كنیم ؟ يكبار او را ستايش مي كنیم به اين 

ت علت كه الیه تصیر االمور و يكبار ديگر او را ستايش مي كنیم به اين دلیل كه احسان او عظیم است و احسان و عناي

او كه يك عنايت ساده و عادی نیست، ان تعدوا نعمت اهلل ال تحصوها اگر بخواهي نعمت های الهي را بشماری نمي 

تواني بشماری، و از باالترين اين نعمات و احسان خداوند متعال وجود مبارک حضرت رسول صلي اهلل علیه و اله و 

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ه است و چه نعمتي باالتر از اين وجود دارد ؟ سلم و عترت طاهرين و انبیاء علیهم السالم و قرآن شريف

 وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يتْلُو عَلَیهِمْ آياتِهِ وَيزَكِّیهِمْ وَيعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

خداوند بر مؤمنان منت نهاد ]= نعمت بزرگي بخشید[ هنگامي كه در میان آنها، پیامبری از خودشان /   ینٍضَلَالٍ مُبِ

برانگیخت؛ كه آيات او را بر آنها بخواند، و آنها را پاک كند و كتاب و حكمت بیاموزد؛ هر چند پیش از آن، در 

 گمراهي آشكاری بودند.

علیه السالم و نهج البالغه را به جا بیاورد و كجا چنین گوهر گرانبهايي پیدا  انسان نمي تواند شكر نعمت امیرالمومنین

 مي شود كه الحمدهلل ما به آن متنعمیم ؟! 

خدا را شاكريم كه هر معرفتي كه به ما داد همگي برهاني و نوراني بود و اين ر برهانه، ما و در ادامه مي فرمايد : و نیّ

فرمايید در كلمات حضرت امیرالمومنین علیه السالم به وضوح مي بینید تمام اين  برهان است كه نور دارد، اگر دقت

و عقل را مي پروراند و در حقیقت مكتب قرآن و خطب توحیديه حضرت برهاني است يعني قلب را روشن مي كند 

د ايشان مي عترت مكتب دلیل و برهان است و به فراواني مي بینید كه اصحاب حضرات معصومین علیهم السالم نز

آيند و سوال مي كنند و ايشان پاسخ های برهاني روشن همراه با داليل آشكار و واضح بیان مي فرمايند و اين شاگردان 

 و اصحاب با دلیل و برهان روشن تربیت مي شوند .

ني و فضل و نعمت و نوامي فضله و امتنانه : نوامي جمع نامي است به معنای فراواني و ما خدا را شاكريم به خاطر فراوا

های بزرگ او و بیان كرديم كه يكي از بزرگترين نعمت های الهي نعمت امیرالمومنین علیه السالم  اهل بیت اطهار 

 علیهم السالم است .
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  :2فراز 

 وجِباً  لِحُسْنِ مَزِيدِهِ مُحَمْداً يَكُونُ لِحَقِّهِ قَضَاءً وَ لِشُكْرِهِ أَدَاءً وَ إِلَى ثَوَابِهِ مُقَرِّباً وَ

 ترجمه :

 .نعمتش باشد حمدى كه حقّش را بجاى آورد، و شكرش را ادا نمايد، و نزديك كننده به ثوابش، و موجب حسن مزيد

 :  2شرح فراز 

اريم كه مي دحمدی كه حقّ الهي را بجای آورم، آيا مي شود حقّ حمد خدا را بجای آورد ؟ در حالیكه رواياتي 

و را از خدای تك و ما عرفناک حقّ معرفتك كه مي فرمايند ما حقّ عبادت و معرفت فرمايند: ما عبدناک حق عبادت

حیح است اين صبزرگ به جای نیاورده ايم!! چگونه اين تناقض ظاهری  قابل جمع است ؟! جمعي كه به نظر مي رسد 

ه جای ببادتي است كه يك جايي و در يك مقامي هست كه شخصي مي خواهد بگويد خدايا حقّ عبادت تو را با ع

متي و ... است و مي آورم كه تمام نعماتت را جبران كنم، اين عبادت در عوض تمام اين نعمات خانه و ماشین و سال

واند حقّ خدا را به جای با خداوند صفر مي شود العیاذ باهلل !! به اين معنا و در اين مقام احدی نمي تديگر حساب من  

م مي فرمايد اگر مركبم بیاورد!! اما مقام ديگر اين است كه در چندين روايات داريم مثالً مركب امام گم مي شود و اما

داوند را خپیدا مي شود حضرت سجده مي روند و حمد پیدا شود حقّ حمد خدا را بجای مي آورم و بعد كه مركب 

 مي كنند و مي فرمايند الحمدهلل علي كلّ حال 

 نْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَ

فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ  جَنَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَشْعَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ 

 21يَوْمِهِ وَ مَنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَیْلَتِهِ.

س به هنگام صبح، ها ابو مشعر( از امام صادق علیه السّالم روايت كرده است كه: هر كو مسعر )در برخى از نسخهاب

مده است؛ و هر كس همین ذكر را در ( بگويد، از عهده شكر )نعمتهاى( آن روز برآچهار بار )الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ

 جا آورده است.شب بگويد، شكر )نعمتهاى( آن شب را ب

پس حق به يك معنا آری و به يك معنا خیر، آن مقداری كه از بشر بر مي آيد و اذعان مي كند من شكر تو را به جای 

نمي توانم بیاورم در عین حال الحمدهلل ربّ العالمین مي گويد اين ادای حقّ حمد خداوند است درست همانند جهاد 

                                                           

 13ثواب األعمال و عقاب األعمال، النص، ص:  21
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علیه است كه هر كاری مي توانست در راه دفاع از مكتب انجام داد و حقّ جهاد  كه اوج آن در ساالر شهیدان سالم اهلل

 را به جای آورد.

، در روايات داريم نزديك كننده به ثوابش، و موجب حسن مزيد نعمتش باشد بعد امام مي فرمايند : )آن حمدی كه(

در حقیقت به قرب الهي نائل شده است و  قرب الهي، نیل به ثواب الهي است و وقتي بنده به ثواب الهي نائل مي شود

البته اگر بپرسند باالترين ثواب الهي چیست ؟ خواهیم گفت محبّت اهلل چون چیزی باالتر از اين نیست كه خداوند 

 محبّتش را در دل شما بیندازد .

 مَیْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُ

ا عَلَى أَصْبَحَ مِنَ الدُّنْیَالْعِبَادَةَ فَعَانَقَهَا وَ أَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ وَ بَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ وَ تَفَرَّغَ لَهَا فَهُوَ لَا يُبَالِي عَلَى مَا  عَشِقَ أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ 

 عُسْرٍ أَمْ عَلَى يُسْرٍ.

رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود: بهترين مردم كسى است كه عاشق عبادت شود، با عبادت دست بگردن شود و 

آن را از دل دوست دارد و با تن خود انجام دهد و براى آن فارغ شود )بكار ديگر دل مشغول ندارد( چنین شخصى 

 .آسانىه نیايش بسختى گذارد يا بباک ندارد كه زندگى د

حضرت سیدالشهداء علیه السالم از عمرسعد ملعون مهلت گرفتند تا شب را تا به صبح خداوند را عبادت كنند و نماز 

و انسان تعجب مي كند از كساني كه آشنا با اين معارفند اما مي گويند ما حبّ خداوند  بخوانند و قرآن تالوت فرمايند

 خداوند به معنای حبّ به نعمات خداوند است !!نداريم و حبّ 

 و اين حمد من بايد زمینه ای بشود كه خداوند نعمت هايش را بر من زياد فرمايد .

 :3فراز  

هُ بِالْعَمَلِ وَ الْقَوْلِ وَ نُؤْمِنُ بِهِ إِيمَانَ مَنْ  لَوَ نَسْتَعِینُ بِهِ اسْتِعَانَةَ رَاجٍ لِفَضْلِهِ مُؤَمِّلٍ لِنَفْعِهِ وَاثِقٍ بِدَفْعِهِ مُعْتَرِفٍ لَهُ بِالطَّوْلِ مُذْعِنٍ

  لَاذَ بِهِ رَاغِباً مُجْتَهِدارَجَاهُ مُوقِناً وَ أَنَابَ إِلَیْهِ مُؤْمِناً وَ خَنَعَ لَهُ مُذْعِناً وَ أَخْلَصَ لَهُ مُوَحِّداً وَ عَظَّمَهُ مُمَجِّداً وَ

 ترجمه :

اش را آرزومند، به دفعش از بال مطمئن، و كسى كه فضلش را امیدوار، و بهره نمايیم يارىو از او طلب يارى مى

به او ايمان كسى كه با حالت يقین به او امید  آوريمعطايش را معترف، و مطیع او به كردار و گفتار است. و ايمان مى

قاد به يگانگى او برايش اخالص ورزيده، دارد، و با حال ايمان به او روى آورده، مقرّانه در برابر او خاشع شده، و با اعت

 و با تمجید او بزرگش شمرده، و با رغبت و كوشش به او پناه آورده است.

 :  3شرح فراز 
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؟! گاهي انسان از كسي كمك مي كمك مي گیرم اما چه نحو استعانت و كمك گرفتني  من در همه امور از خدا

ت چرا كه امیدی به او ندارد كه كاری بتواند برايش انجام بدهد!! ياس اس وگیرد اما كمك گرفتنش همراه با ناامیدی 

لكن استعانت انسان مومن از خدا استعانتي است كه همراه با امید به فضل او است، مومن آرزو دارد به نفع الهي و از 

ند بال را دفع فضل او ناامید نیست و هرگاه گرفتاری برايش پیش مي آيد اطمینان داردخداوند اگر بخواهد مي توا

به حرف هايي كه مي زند در عمل و كردار مطیع است و خداوند فرمايد و بنده مومن معترف است به عطای الهي و 

متعال را هم در گفتار و هم در كردار اطاعت مي نمايد و به خدا ايمان دارد و امید دارد با امیدی كه همراه با يقین 

توبه دارد و اين توبه لزوما توبه از گناهان كبیره نیست بلكه به معنای روی است و دائما به خدای متعال بازگشت و 

 كردن به خداوند متعال است چون مي داند كه اگر رحمت خداوند متعال نباشد كاری از دست او بر نمي آيد .

مُخلص خداوند  مومن مقرانه در برابر خداوند سبحان خاضع است كه بنده و عبد و فقیر است و چیزی از خود ندارد و

است به اين معنا كه تمام اعمالش بر اساس اخالص است و در شائبه ی شرک و خودبیني و عُجب و خودپرستي نیست 

 و به يك خدای واحد دلبستگي دارد.

مومن خداوند را تعظیم مي كند در حالیكه او را مجید و ممجّد مي داند و بزرگ مي شمارد، سبحان ربّي العظیم مي 

چون كسي نیست كه به او پناه ببرد از روی ناچاری ناه و كهف خود را خداوند مي داند و نه آن پناه بردني كه گويد و پ

به خداوند سبحان پناه برده است خیر مومن پناه حقیقي را خدای سبحان مي داند و مانند بچه ای كه با رغبت به آغوش 

 مادر مي رود به پناه خداوند سبحان مي رود .

 :4فراز 

لَمْ يَتَعَاوَرْهُ زِيَادَةٌ وَ  فَیَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَكاً وَ لَمْ يَلِدْ فَیَكُونَ مَوْرُوثاً هَالِكاً وَ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ وَقْتٌ وَ لَا زَمَانٌ وَ يُولَدْ سُبْحَانَهُ لَمْ

 تَّدْبِیرِ الْمُتْقَنِ وَ الْقَضَاءِ الْمُبْرَملَا نُقْصَانٌ بَلْ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتِ ال

 ترجمه :

خدا از كسى متولّد نشد تا در عزّت و توانايى داراى شريك باشد، فرزندى ندارد تا وارث او باشد، وقت و زمان از او 

یمانه در خلق نظام هاى حكهاى تدبیر استوار، و خواسته، و زيادى و نقصان در او راه ندارد، خدا با نشانهپیشى نگرفت

 ها، آشكارا جلوه كرده است.احسن، در برابر غفلت

 :  4شرح فراز  

خدای سبحان از كسي متولد نشده است كه اگر متولد مي شد سنخ والد مي شد پس در عزّ و عظمت و جالل و 

كس ديگر ( جبروت شريك داشت !! همچنین خدای سبحان فرزندی ندارد ) نه حضرت عیسي و نه عزير و نه هیچ 

ه وارث و موروث از هم سنخ پیدا مي كند چرا ك ،برای او باشد باز فرزندیكه در اين صورت وارث پیدا نمايد و اگر 
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از بین رفتني است اما خدای سبحان ذاتي  و میزايد سنخ هم هستند، عالوه بر اين كسي كه ارث بر جای مي گذارد

!! و به اين جهت او منزه از داشتن فرزند يا داشتن پدر و داری نیست و متجزی و مقاست كه هیچ گاه از بین نمي رود 

 مادر است .

 ------شروع جلسه دهم  ------------------------------

 : دهمجلسه 

 ادامه جلسه قبل ... 

لْخُطْبَةِ أَمِیُر الْمُؤْمِنِینَ عَلِيٌّ ع بِالُْكوفَةِ وَ : رُوِیَ عَْن نَوٍْف الْبَكَالِيِّ قَالَ خَطَبَنَا بِهَذِهِ الیه السالم وَ مِْن خُطْبَةٍ لَهُ ع 182

ائِلُ سَیْفِهِ لِیفٌ وَ فِي هُوَ قَائِمٌ عَلَى حِجَارَةٍ نَصَبَهَا لَهُ جَعْدَةُ بْنُ هُبَیْرَةَ الْمَخْزُومِيُّ وَ عَلَیْهِ مِدْرَعَةٌ مِنْ صُوفٍ وَ حَمَ

 -لیه السالم جَبِینَهُ ثَفِنَةُ بَعِیرٍ فَقَالَ ع رِجْلَیْهِ نَعْلَانِ ِمنْ لِیفٍ وَ كَأَنَّ

 حمد اللّه و استعانته

بُرْهَانِهِ وَ نَوَامِي فَضْلِهِ وَ امْتِنَانِهِ حَمْداً  الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی إِلَیْهِ مَصَائِرُ الْخَلْقِ وَ عَوَاقِبُ الْأَمْرِ نَحْمَدُهُ عَلَى عَظِیمِ إِحْسَانِهِ وَ نَیِّرِ

هِ اسْتِعَانَةَ رَاجٍ لِفَضْلِهِ مُؤَمِّلٍ لِنَفْعِهِ وَاثِقٍ كُونُ لِحَقِّهِ قَضَاءً وَ لِشُكْرِهِ أَدَاءً وَ إِلَى ثَوَابِهِ مُقَرِّباً وَ لِحُسْنِ مَزِيدِهِ مُوجِباً وَ نَسْتَعِینُ بِ يَ

لْقَوْلِ وَ نُؤْمِنُ بِهِ إِيمَانَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِناً وَ أَنَابَ إِلَیْهِ مُؤْمِناً وَ خَنَعَ لَهُ مُذْعِناً وَ بِدَفْعِهِ مُعْتَرِفٍ لَهُ بِالطَّوْلِ مُذْعِنٍ لَهُ بِالْعَمَلِ وَ ا

كاً وَ لَمْ يَلِدْ فَیَكُونَ مَوْرُوثاً فَیَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَ  يُولَدْ سُبْحَانَهُ لَمْ   أَخْلَصَ لَهُ مُوَحِّداً وَ عَظَّمَهُ مُمَجِّداً وَ لَاذَ بِهِ رَاغِباً مُجْتَهِدا

بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتِ التَّدْبِیرِ الْمُتْقَنِ وَ  هَالِكاً وَ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ وَقْتٌ وَ لَا زَمَانٌ وَ لَمْ يَتَعَاوَرْهُ زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ بَلْ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ 

عِنَاتٍ غَیْرَ وَاهِدِ خَلْقِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ مُوَطَّدَاتٍ بِلَا عَمَدٍ قَائِمَاتٍ بِلَا سَنَدٍ دَعَاهُنَّ فَأَجَبْنَ طَائِعَاتٍ مُذْفَمِنْ شَ الْقَضَاءِ الْمُبْرَم

یَةِ لَمَا جَعَلَهُنَّ مَوْضِعاً لِعَرْشِه وَ لَا مَسْكَناً لِمَلَائِكَتِهِ وَ لَا وَ لَوْ لَا إِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ إِذْعَانُهُنَّ بِالطَّوَاعِ مُتَلَكِّئَاتٍ وَ لَا مُبْطِئَاتٍ

مْنَعْ جَعَلَ نُجُومَهَا أَعْلَاماً يَسْتَدِلُّ بِهَا الْحَیْرَانُ فِي مُخْتَلِفِ فِجَاجِ الْأَقْطَارِ لَمْ يَ مَصْعَداً لِلْكَلِمِ الطَّیِّبِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْقِه

ا شَاعَ فِي السَّمَاوَاتِ مِنْ تَلَأْلُؤِ نُورِ ضَوْءَ نُورِهَا ادْلِهْمَامُ سُجُفِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ وَ لَا اسْتَطَاعَتْ جَلَابِیبُ سَوَادِ الْحَنَادِسِ أَنْ تَرُدَّ مَ

یْلٍ سَاجٍ فِي بِقَاعِ الْأَرَضِینَ الْمُتَطَأْطِئَاتِ وَ لَا فِي يَفَاعِ السُّفْعِ غَسَقٍ دَاجٍ وَ لَا لَ نْ لَا يَخْفَى عَلَیْهِ سَوَادُفَسُبْحَانَ مَ الْقَمَر

هَا وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ تُزِيلُهَا عَنْ مَسْقَطِ  وَ مَا يَتَجَلْجَلُ بِهِ الرَّعْدُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَ مَا تَلَاشَتْ عَنْهُ بُرُوقُ الْغَمَام الْمُتَجَاوِرَات

وَ  وَ يَعْلَمُ مَسْقَطَ الْقَطْرَةِ وَ مَقَرَّهَا وَ مَسْحَبَ الذَّرَّةِ وَ مَجَرَّهَا وَ مَا يَكْفِي الْبَعُوضَةَ مِنْ قُوتِهَاء عَوَاصِفُ الْأَنْوَاءِ وَ انْهِطَالُ السَّمَا

 [ الْأُنْثَى فِي بَطْنِهَامَا تَحْمِلُ ]مِنَ

 ف بكالى روايت شدههاى آن حضرت است از نواز خطبه
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كه امیر المؤمنین علیه السّالم اين خطبه را در كوفه براى ما بیان فرمود، و به وقت ايراد خطبه به روى سنگى كه آن را 

اى از پشم بر تن داشت، و بند شمشیر و كفش پايش از لیف جعده فرزند هبیره مخزومى نصب كرد ايستاده بود، و جبّه

 نمود، و بدين گونه آغاز سخن فرمود:ى مباركش از سجده مانند پینه زانوى شتر مىدرخت خرما بود، و پیشان

حمد خداى را كه بازگشت خلق و عواقب امر به اوست، او را بر احسان عظیم، و برهان روشن و فراوانى فضل و 

ثوابش، و موجب كنیم، حمدى كه حقّش را بجاى آورد، و شكرش را ادا نمايد، و نزديك كننده به نعمتش حمد مى

اش را آرزومند، به نمايیم يارى كسى كه فضلش را امیدوار، و بهرهحسن مزيد نعمتش باشد. و از او طلب يارى مى

به او ايمان كسى كه  آوريمدفعش از بال مطمئن، و عطايش را معترف، و مطیع او به كردار و گفتار است. و ايمان مى

حال ايمان به او روى آورده، مقرّانه در برابر او خاشع شده، و با اعتقاد به يگانگى او  با حالت يقین به او امید دارد، و با

 برايش اخالص ورزيده، و با تمجید او بزرگش شمرده، و با رغبت و كوشش به او پناه آورده است.

د، وقت و زمان از او خدا از كسى متولّد نشد تا در عزّت و توانايى داراى شريك باشد، فرزندى ندارد تا وارث او باش

هاى حكیمانه در خلق نظام هاى تدبیر استوار، و خواسته، و زيادى و نقصان در او راه ندارد، خدا با نشانهپیشى نگرفت

 ها، آشكارا جلوه كرده است.احسن، در برابر غفلت

ا را به اطاعت خويش دعوت هاى پا بر جا بدون ستون و تكیه گاه است. آسمانههاى آفرينش او، خلقت آسماناز نشانه

ها به پروردگارى او، و اعترافشان در اطاعت و فرمانبردارى از او و آنها بدون درنگ اجابت كردند  اگر اقرار آسمان

ها را محل عرش خويش و جايگاه فرشتگان، و باال رفتن سخنان پاک و اعمال نیك و صالح نبود، هرگز آسمان

 دادبندگانش قرار نمى

هاى هاى هدايتگر بیابان ماندگان سرگردان قرار داد تا به وسیله آنها راهنمايى شوند، ستارگانى كه پردها نشانهستارگان ر

 تواند از نور افشانى و تأللؤ ماه در دل آسمان جلوگیرى كند. گردد، و نمىتاريك شب مانع نور افشانى آنها نمى

هاى كوتاه و بلند هاى زمین، و قلّهه و تار بر روى ناهموارىپس پاک است خدايى كه پوشیده نیست بر او سیاهى تیر

 هاكوه

افتد و آنرا بادهاى جهنده ماند( و برگى كه )بر زمین( مىگردد )از انظار پوشیده مىو برقهاى ابر كه پراكنده و نابود مى

باديه نشینان اعراب جاهلیّت گردانند )چون دادند و باريدن باران از جاى خود دور مىكه بسقوط ستارگان نسبت مى

دادند و آنها را مؤثّر از روى عقیده نادرست آثار سماوىّ مانند باد و باران و سرما و گرما را بسقوط ستارگان نسبت مى

 دانستند، لذا امام علیه الساّلم به عقیده آنها اشاره فرموده(مى

برد، و روزى پشّه كشد و به كجا مىمورچه ريز از كجا مىگیرد، و و میداند هر قطره باران كجا افتاده و كجا قرار مى

 را چه چیز كفايت میكند، و ماده در شكمش )هنگام آبستنى( چه بار دارد )نر يا ماده(.
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 :4ادامه فراز 

مْ يَتَقَدَّمْهُ وَقْتٌ وَ لَا زَمَانٌ وَ لَمْ يَتَعَاوَرْهُ زِيَادَةٌ وَ فَیَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَكاً وَ لَمْ يَلِدْ فَیَكُونَ مَوْرُوثاً هَالِكاً وَ لَ يُولَدْ سُبْحَانَهُ لَمْ

 لَا نُقْصَانٌ بَلْ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتِ التَّدْبِیرِ الْمُتْقَنِ وَ الْقَضَاءِ الْمُبْرَم

 ترجمه :

باشد، فرزندى ندارد تا وارث او باشد، وقت و زمان از او  خدا از كسى متولّد نشد تا در عزّت و توانايى داراى شريك

هاى حكیمانه در خلق نظام هاى تدبیر استوار، و خواسته، و زيادى و نقصان در او راه ندارد، خدا با نشانهپیشى نگرفت

 ها، آشكارا جلوه كرده است.احسن، در برابر غفلت

 :  4 شرح فرازادامه 

دمه وقت و ال زمان، هیچ وقت و زماني بر خداوند سبحان مقدم نیست يعني وجود مقدس حضرت مي فرمايند : و لم يتق

خداوند سبحان در بستر زمان موجود نیست كه حاال آن زمان متناهي يا نا متناهي باشد بلكه او فوق زمان و ورای زمان 

مقدم بر او است و نه موخر از او است و بال زمان و بال وقت و بال مكان است وقتي ذات او اينگونه است ديگر زمان نه 

بلكه زمان مخلوق است و به  ايجاد او موجود شده است . هر چیزی كه وجودش وجودی باشد كه چیزی را تولید كند 

قهراً وجودش زماني است چون تولید و تولّد در بستر زمان محقق مي شود و وجود بال زمان ) كه تنها ذات خداوند 

 نه مولِّد است و نه مُوَلَّد است .  سبحان اينگونه است (

، مي بینید كه اين عنوان زياده و نقصان در روايات ما به عنوان وَ لَمْ يَتَعَاوَرْهُ زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌبعد در ادامه مي فرمايد : 

و مخلوق است يك مالک در مباحث توحیدی به آن اشاره شده است و اين مِالک تباين و جدايي و غیريت بین خالق 

كه ما سوی اهلل همگي زياده و نقصان پذيرند و كماالتشان قابل افزوني و كاهش است ولكن خداوند سبحان از اين 

 نقیصه مبرّاست و چون موجودی نیست كه مقداری و امتدادی باشد قهراً كماالت او قابل زياده و نقصان نخواهد بود .

ماني، مكاني، امتدادی و مقداری نیست آيا قابل شناخت است و راهي بعد سوالي پیش مي آيد كه چنین ذاتي كه ز

، بَلْ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتِ التَّدْبِیرِ الْمُتْقَنِ وَ الْقَضَاءِ الْمُبْرَمبرای معرفت به او هست ؟ حضرت مي فرمايند : 

مي كند يعني نمي گويد كه ما در رابطه با خداوند سبحان هیچ حضرت راه خداشناسي را در اين خطبه مباركه تعطیل ن

چیزی نمي توانیم بگويیم، خیر اين سخن باطل است، خداوند برای عقول آشكار مي شود كه تنها راه خداشناسي همین 

ن و عقل است، وقتي شما سراسر آفرينش را نگاه مي كنید آثار تدبیر و نظم و حكمت را با چشم عقل خودتان بالعیا

آشكارا مي بینید، انسان با عقل مي بیند كه عالم يك عالم مُدَبَّر است و آثار حكمت را مي بیند، تمام عالم آية مدبر 

بودن و حكیم بودن خداوند است، وقتي چشم باز مي كنید و اين همه اتقان و نظم مي بینید نمي توانید به خود بقبوالنید 

تفاقي است !! خیر، لذا برهان نظم معروف كه برخي از الهیون مطرح كرده اند اگر و عقل خود را قانع كنید كه اينها ا
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درست تقرير شود هم خداوند سبحان را اثبات مي كند و هم علم و حكمت و تقدير خداوندی را و اين برهان يك 

همه بر اساس قضاء مبرم او برهان بسیار متیني است. بعد مي فرمايد قضاء المبرم، كه اين اتفاقاتي كه در عالم مي افتد 

است كه تا او مشیت نكند چیزی در عالم رُخ نمي دهد و عالم جلوه مشیت و اراده و قضاء او است و اين قضاء الهي 

 جلوه حكمت و عزت و علم الهي است .

 :  5فراز  

مُتَلَكِّئَاتٍ وَ لَا  ا سَنَدٍ دَعَاهُنَّ فَأَجَبْنَ طَائِعَاتٍ مُذْعِنَاتٍ غَیْرَبِلَ فَمِنْ شَوَاهِدِ خَلْقِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ مُوَطَّدَاتٍ بِلَا عَمَدٍ قَائِمَاتٍ 

وَ لَا مَصْعَداً لِلْكَلِمِ مَلَائِكَتِهِ وَاعِیَةِ لَمَا جَعَلَهُنَّ مَوْضِعاً لِعَرْشِه وَ لَا مَسْكَناً لِوَ لَوْ لَا إِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ إِذْعَانُهُنَّ بِالطَّ مُبْطِئَاتٍ

 الطَّیِّبِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْقِه

 ترجمه :

طاعت خويش دعوت هاى پا بر جا بدون ستون و تكیه گاه است. آسمانها را به اهاى آفرينش او، خلقت آسماناز نشانه

فرمانبردارى از او  اعترافشان در اطاعت و ها به پروردگارى او، وو آنها بدون درنگ اجابت كردند  اگر اقرار آسمان

صالح  وها را محل عرش خويش و جايگاه فرشتگان، و باال رفتن سخنان پاک و اعمال نیك نبود، هرگز آسمان

 .دادبندگانش قرار نمى

 :  5شرح فراز 

لقه يعني چه ؟ بخ الحمدهلل المتجلي لخلقهبر عقول ظاهر مي شود ؟  چگونه خداوند پرسشي پیش مي آيد و آن اينكه

و بر عقول ما ظاهر  فمن شواهد خلقه در اين فراز يعني من شواهد ظهوره لعقول خلقه، از جمله آياتي كه نشان مي دهد

صلي كه شده است همین خلقت آسمان است كه به مانند سقفي است در قالب تمثیل و خلقت همین خورشید و فوا

نظیم شده است عجیب رياضي كه بین اين سیارات و ستارگان تقدير و تبین اين سیارات تنظیم شده است و اين هوش 

ت مي شود و يك فیزيكدان هم دقیق درک مي كند كه چه ربط رياضي عجیبي بین اين ها وجود دارد كه عقل مبهو

 هیچ انسان عاقلي نمي تواند بگويد اينها اتفاقي است !!

د خلق و خلقت و اما در عین حال بدون ستون، اين از شواه اينكه خداوند سبحان آسمانها را آفريده است پابرجا

مر كُن الهي ايجاد اخداوند است و او است كه آسمانهای هفتگانه را كه او میداند كه چه پهنا و عظمتي دارد همه به 

 شده است و او در خلقت آنها نیازمند به ابزار و آالت نبوده و نیست .
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لَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ اللَّهُ ا قرآن شريف مي فرمايد : 

 22.يجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّى يدَبِّرُ الْأَمْرَ يفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

رش استیال يافت عها را، بدون ستونهايي كه برای شما ديدني باشد، برافراشت، سپس بر خدا همان كسي است كه آسمان

معیني حركت  )و زمام تدبیر جهان را در كف قدرت گرفت(؛ و خورشید و ماه را مسخر ساخت، كه هر كدام تا زمان

 ان يقین پیدا كنید!ی پروردگارتنمايد؛ شايد به لقاكند؛ آيات را )برای شما( تشريح ميدارند! كارها را او تدبیر مي

آسمانها را به اطاعت خويش دعوت و يعني :  غَیْرَ مُتَلَكِّئَاتٍ أَجَبْنَ طَائِعَاتٍ مُذْعِنَاتدَعَاهُنَّ فَ بعد حضرت مي فرمايند : 

رابطه ، و اين فراز بیان ديگری است از يكي از آيات قرآن كه قبالً در اين مباحث در آنها بدون درنگ اجابت كردند

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِیا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا با آن صحبت كرديم و آن آيه اين است : 

واه بیايید سپس آهنگ ]آفرينش[ آسمان كرد و آن بخارى بود پس به آن و به زمین فرمود خواه يا ناخ/  23 أَتَینَا طَائِعِینَ

./ خداوند ايشان را خلق فرمود و همه ی عالم ساجد و تسلیم و عبد حقّ است و همه ی پذير آمديمآن دو گفتند فرمان

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ اينها در برابر ربوبیت او بحثي ندارند و اين تعبیرها همه تمثیل است و قرآن مي فرمايد : 

/ يعني خداوند اگر بخواهد كاری انجام  و فرمان ما يك امر بیش نیست، همچون يك چشم بر هم زدن! /24 بِالْبَصَرِ

 بدهد هیچ معطلي ندارد و به نفس اراده اين مخلوقات موجود شدند .

  لَا مَسْكَناً لِمَلَائِكَتِهِ لَمَا جَعَلَهُنَّ مَوْضِعاً لِعَرْشِه وَ   بِالطَّوَاعِیَةِ وَ لَوْ لَا إِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ إِذْعَانُهُنَّبعد حضرت مي فرمايند : 

نباشند مسكني برای  يعني خداوند سبحان آسمان ها را موضع عرش خود قرار داد واگر اينگونه نبود كه اينها مطیع خدا

لطنت و در ماندهي و سمالئكه و جايگاهي برای عرش الهي نبود و تعبیر به عرش، كه عرش يك نماد است برای فر

است كه او  رابطه با خداوند سبحان هم وقتي خدای سبحان مي فرمايد من صاحب عرش و ربّ العرشم به معنای آن

 فرمانده ی كل است و امر مي كند و هر چه اراده فرمايد موجود مي شود .

باالی سر مي  ین آسماني كه دراينكه گفته مي شود آسمان مسكن مالئكه است يك معنا و تعبیر آن اين است كه هم

عي ندارد اما اين نحوه بینیم مسكن مالئكه است ولي ما با چشم نمي بینیم، و اينكه مالئكه همه جا حاضر باشند هیچ مان

شويم و البته  ی حضور را ما درک نمي كنیم و اينكه نسبت ملك با خورشید و قطره های باران چیست ما متوجه نمي

 ا به اينها سپرده است .است كه مالئكه در حدّ خودشان بر عالم اشراف دارند و خداوند تدبیر عالم راينها كنايه از آن 

مي زنید و يا عمل  ي، وقتي شما حرف خوبوَ لَا مَصْعَداً لِلْكَلِمِ الطَّیِّبِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْقِهبعد حضرت مي فرمايند : 

ن مي رود، خوب معنای اين جمله چیست ؟! يعني وقتي انسان انفاق مي كند اين خوبي انجام مي دهید اين به آسما

                                                           
  2الرعد:  22
 11فصلت :  23
 50القمر :  24
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خوب مي دانیم كه روح عمل انسان نیت انسان است، اين نیت ها برخي  يا معنای ديگر اينكه انفاق به آسمان مي رود ؟!

 .باال مي روند و برخي باال نمي روند و پذيرفته نمي شوند 

 :  6فراز 

جُفِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ وَ لَا ا أَعْلَاماً يَسْتَدِلُّ بِهَا الْحَیْرَانُ فِي مُخْتَلِفِ فِجَاجِ الْأَقْطَارِ لَمْ يَمْنَعْ ضَوْءَ نُورِهَا ادْلِهْمَامُ سُجَعَلَ نُجُومَهَ

 لُؤِ نُورِ الْقَمَراسْتَطَاعَتْ جَلَابِیبُ سَوَادِ الْحَنَادِسِ أَنْ تَرُدَّ مَا شَاعَ فِي السَّمَاوَاتِ مِنْ تَلَأْ

 ترجمه :

هاى هدايتگر بیابان ماندگان سرگردان قرار داد تا به وسیله آنها راهنمايى شوند، ستارگانى كه ستارگان را نشانه 

تواند از نور افشانى و تأللؤ ماه در دل آسمان جلوگیرى گردد، و نمىهاى تاريك شب مانع نور افشانى آنها نمىپرده

 كند. 

 :  6 شرح فراز

گمشدگان در بیابان قرار داده است، در بخش بعدی از اين فراز نوراني خداوند متعال ستاره را نشانه های هدايت برای 

به خوبي استفاده مي شود كه تاريكي و ظلمت همانند نور مخلوق خداوند است و خداوند سبحان طوری بین نور و 

ب مانع از ضوء ستارگان نمي شود و درخشندگي آنها به ما مي ظلمت پیوند برقرار كرده است كه آن سیاهي ظلمت ش

 رسد. در ادامه مي فرمايد اين جلباب و ملحفه ی سیاهي ظلمت و تاريكي نمي تواند جلوی آن تأللو نور ماه را بگیرد.

ايق كور است، اگر كسي اين تدبیر در آفرينش را ببیند ولي پي به خداوند متعال به عنوان خالق مدبّر نبرد از ديدن حق

آيا شما باور مي كنید كه شخصي پشت كامپیوتری بنشیند و چشم بسته تايپ نمايد و نتیجه گلستان سعدی و يا يك 

كتاب ادبي بشود ؟ پرواضح است كسي كه كتاب گلستان را نوشته است اديب بوده است و خود به خود چنین اثری 

داوينچي را ببینید آيا ممكن است كسي چشم بسته دست به چون به وجود نیامده است، يا مثالً نقاشي از يك نقاش 

قلم مو ببرد و رنگ و بوم را به هم برساند و اثری چون اثر داوينچي خلق كند ؟ قهراً هر كس به نقاشي داوينچي نگاه 

 مي كند پي به نقاشي ماهر مي برد كه اين اثر را به اين زيبايي صورت داده است .

 :  7فراز  

 غَسَقٍ دَاجٍ وَ لَا لَیْلٍ سَاجٍ فِي بِقَاعِ الْأَرَضِینَ الْمُتَطَأْطِئَاتِ وَ لَا فِي يَفَاعِ السُّفْعِ الْمُتَجَاوِرَات نْ لَا يَخْفَى عَلَیْهِ سَوَادُانَ مَفَسُبْحَ
وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ تُزِيلُهَا عَنْ مَسْقَطِهَا عَوَاصِفُ  مَاموَ مَا يَتَجَلْجَلُ بِهِ الرَّعْدُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَ مَا تَلَاشَتْ عَنْهُ بُرُوقُ الْغَ

وَ مَا تَحْمِلُ  وَ يَعْلَمُ مَسْقَطَ الْقَطْرَةِ وَ مَقَرَّهَا وَ مَسْحَبَ الذَّرَّةِ وَ مَجَرَّهَا وَ مَا يَكْفِي الْبَعُوضَةَ مِنْ قُوتِهَاء الْأَنْوَاءِ وَ انْهِطَالُ السَّمَا

 [ الْأُنْثَى فِي بَطْنِهَانَ]مِ
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 ترجمه : 

پاک است خدايى كه پوشیده نیست بر او سیاهى شبهاى تار، و تاريكى شب آرام در زمینهاى پست و قلّه كوههاى 

 شودخیزد، و آنچه كه در برق ابرها آشكار مىو غرّشى كه از رعد در افق آسمان بر مى تیره رنگ نزديك به هم

افتد و آنرا بادهاى جهنده ماند( و برگى كه )بر زمین( مىگردد )از انظار پوشیده مىراكنده و نابود مىو برقهاى ابر كه پ

گردانند )چون باديه نشینان اعراب جاهلیّت دادند و باريدن باران از جاى خود دور مىكه بسقوط ستارگان نسبت مى

دادند و آنها را مؤثّر ا و گرما را بسقوط ستارگان نسبت مىاز روى عقیده نادرست آثار سماوىّ مانند باد و باران و سرم

 دانستند، لذا امام علیه الساّلم به عقیده آنها اشاره فرموده(مى

برد، و روزى پشّه كشد و به كجا مىگیرد، و مورچه ريز از كجا مىو میداند هر قطره باران كجا افتاده و كجا قرار مى

 در شكمش )هنگام آبستنى( چه بار دارد )نر يا ماده(. را چه چیز كفايت میكند، و ماده

 :  7شرح فراز 

خوب دقت نمايید اگر به اين حیواناتي كه در كوه ها زندگي مي كنند چون بز كوهي و پلنگ دقت كرده باشید مي 

و اين بزهای  بینید اين خلقت در ايشان به نوعي تدبیر شده است كه كامالً مناسب با حال و هوا و خلقت كوهستان است

كوهي در جاهايي زندگي مي كنند كه بسیار بسیار صعب العبور و حضور در آنجا در غايت دشواری است خوب 

سوالي كه اينجا برای بیننده پیش مي آيد اين است كه چه كسي اينچنین خلقت اين موجودات را تدبیر كرده تا در 

 به حیات خود ادامه بدهند ؟! نهايت هماهنگي در چنین جايي به سادگي زندگي كنند و 

 آن صدای رعدی كه در آسمان غرّش مي نمايد و همین صدا تسبیح رعد است از خداوند پوشیده نیست .

او خداوندی است كه جزئي ترين جزئیات را مي داند او است كه مي داند برگ هايي كه از باالی درختان مي افتند و 

مي روند و به كجا مي افتند همچنین او است كه مي داند قطره های باران به واسطه ی بادها حركت مي كنند به كجا 

 از كجا مي آيند و به كجا مي روند و چه عاقبتي دارند و چه تبديل و تبدالتي دارند و چه اهدافي در عالم دارند ؟!!

اوست كه مي داند اين  او است كه مي داند مورچگان كوچك دانه هايشان را از كجا بر مي دارند و به كجا مي برند و

 پشه ها چه چیزی مي خورند و مادّه ها در شكمشان چه چیز دارند و چه چیز حمل مي كنند و چه خصوصیاتي دارد ؟! 

 ----------------شروع جلسه يازدهم  -------------------------------------------------
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 : یازدهمجلسه 

 ادامه جلسه قبل ... 

: رُوِیَ عَْن نَوٍْف الْبَكَالِيِّ قَالَ خَطَبَنَا بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ أَمِیُر الْمُؤْمِنِینَ عَلِيٌّ ع بِالُْكوفَةِ وَ لیه السالم بَةٍ لَهُ عوَ مِْن خُطْ 182

صُوفٍ وَ حَمَائِلُ سَیْفِهِ لِیفٌ وَ فِي  هُوَ قَائِمٌ عَلَى حِجَارَةٍ نَصَبَهَا لَهُ جَعْدَةُ بْنُ هُبَیْرَةَ الْمَخْزُومِيُّ وَ عَلَیْهِ مِدْرَعَةٌ مِنْ

 -لیه السالم رِجْلَیْهِ نَعْلَانِ ِمنْ لِیفٍ وَ كَأَنَّ جَبِینَهُ ثَفِنَةُ بَعِیرٍ فَقَالَ ع

 حمد اللّه و استعانته

مِ إِحْسَانِهِ وَ نَیِّرِ بُرْهَانِهِ وَ نَوَامِي فَضْلِهِ وَ امْتِنَانِهِ حَمْداً الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی إِلَیْهِ مَصَائِرُ الْخَلْقِ وَ عَوَاقِبُ الْأَمْرِ نَحْمَدُهُ عَلَى عَظِی

فْعِهِ وَاثِقٍ هِ اسْتِعَانَةَ رَاجٍ لِفَضْلِهِ مُؤَمِّلٍ لِنَيَكُونُ لِحَقِّهِ قَضَاءً وَ لِشُكْرِهِ أَدَاءً وَ إِلَى ثَوَابِهِ مُقَرِّباً وَ لِحُسْنِ مَزِيدِهِ مُوجِباً وَ نَسْتَعِینُ بِ 

وَ أَنَابَ إِلَیْهِ مُؤْمِناً وَ خَنَعَ لَهُ مُذْعِناً وَ  بِدَفْعِهِ مُعْتَرِفٍ لَهُ بِالطَّوْلِ مُذْعِنٍ لَهُ بِالْعَمَلِ وَ الْقَوْلِ وَ نُؤْمِنُ بِهِ إِيمَانَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِناً

فَیَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَكاً وَ لَمْ يَلِدْ فَیَكُونَ مَوْرُوثاً  يُولَدْ سُبْحَانَهُ لَمْ   بِهِ رَاغِباً مُجْتَهِدا أَخْلَصَ لَهُ مُوَحِّداً وَ عَظَّمَهُ مُمَجِّداً وَ لَاذَ

أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتِ التَّدْبِیرِ الْمُتْقَنِ وَ بِمَا  هَالِكاً وَ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ وَقْتٌ وَ لَا زَمَانٌ وَ لَمْ يَتَعَاوَرْهُ زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ بَلْ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ 

اتٍ مُذْعِنَاتٍ غَیْرَ فَمِنْ شَوَاهِدِ خَلْقِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ مُوَطَّدَاتٍ بِلَا عَمَدٍ قَائِمَاتٍ بِلَا سَنَدٍ دَعَاهُنَّ فَأَجَبْنَ طَائِعَ الْقَضَاءِ الْمُبْرَم

لَا مَسْكَناً لِمَلَائِكَتِهِ وَ لَا  وَ لَوْ لَا إِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ إِذْعَانُهُنَّ بِالطَّوَاعِیَةِ لَمَا جَعَلَهُنَّ مَوْضِعاً لِعَرْشِه وَ تٍمُتَلَكِّئَاتٍ وَ لَا مُبْطِئَا

عْلَاماً يَسْتَدِلُّ بِهَا الْحَیْرَانُ فِي مُخْتَلِفِ فِجَاجِ الْأَقْطَارِ لَمْ يَمْنَعْ جَعَلَ نُجُومَهَا أَ  مَصْعَداً لِلْكَلِمِ الطَّیِّبِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْقِه

 نُورِ ا شَاعَ فِي السَّمَاوَاتِ مِنْ تَلَأْلُؤِضَوْءَ نُورِهَا ادْلِهْمَامُ سُجُفِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ وَ لَا اسْتَطَاعَتْ جَلَابِیبُ سَوَادِ الْحَنَادِسِ أَنْ تَرُدَّ مَ

غَسَقٍ دَاجٍ وَ لَا لَیْلٍ سَاجٍ فِي بِقَاعِ الْأَرَضِینَ الْمُتَطَأْطِئَاتِ وَ لَا فِي يَفَاعِ السُّفْعِ  نْ لَا يَخْفَى عَلَیْهِ سَوَادُفَسُبْحَانَ مَ الْقَمَر

وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ تُزِيلُهَا عَنْ مَسْقَطِهَا  شَتْ عَنْهُ بُرُوقُ الْغَمَاموَ مَا يَتَجَلْجَلُ بِهِ الرَّعْدُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَ مَا تَلَا الْمُتَجَاوِرَات

تِهَا وَ وَ يَعْلَمُ مَسْقَطَ الْقَطْرَةِ وَ مَقَرَّهَا وَ مَسْحَبَ الذَّرَّةِ وَ مَجَرَّهَا وَ مَا يَكْفِي الْبَعُوضَةَ مِنْ قُوء عَوَاصِفُ الْأَنْوَاءِ وَ انْهِطَالُ السَّمَا

 [ الْأُنْثَى فِي بَطْنِهَامَا تَحْمِلُ ]مِنَ

لَا يُدْرَکُ بِوَهْمٍ وَ لَا يُقَدَّرُ بِفَهْمٍ وَ لَا  وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَائِنِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ كُرْسِيٌّ أَوْ عَرْشٌ أَوْ سَمَاءٌ أَوْ أَرْضٌ أَوْ جَانٌّ أَوْ إِنْسٌ 

وَ لَا يَخْلُقُ بِعِلَاجٍ وَ لَا يُدْرَکُ بِالْحَوَاسِّ وَ  وَ لَا يَنْظُرُ بِعَیْنٍ وَ لَا يُحَدُّ بِأَيْنٍ وَ لَا يُوصَفُ بِالْأَزْوَاجِ  لَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌيَشْغَلُهُ سَائِلٌ وَ 

بَلْ إِنْ كُنْتَ  بِلَا جَوَارِحَ وَ لَا أَدَوَاتٍ وَ لَا نُطْقٍ وَ لَا لَهَوَاتٍ تَكْلِیماً وَ أَرَاهُ مِنْ آيَاتِهِ عَظِیماً  مُوسى الَّذِی كَلَّمَ  لَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ

فِي حُجُرَاتِ الْقُدُسِ مُرْجَحِنِّینَ صَادِقاً أَيُّهَا الْمُتَكَلِّفُ لِوَصْفِ رَبِّكَ فَصِفْ  جِبْرِيلَ وَ مِیكَائِیلَ وَ جُنُودَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِینَ 

فَإِنَّمَا يُدْرَکُ بِالصِّفَاتِ ذَوُو الْهَیْئَاتِ وَ الْأَدَوَاتِ وَ مَنْ يَنْقَضِي إِذَا بَلَغَ أَمَدَ حَدِّهِ  ةً عُقُولُهُمْ أَنْ يَحُدُّوا أَحْسَنَ الْخَالِقِینَمُتَوَلِّهَ

 مَتِهِ كُلَّ نُوربِالْفَنَاءِ فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَضَاءَ بِنُورِهِ كُلَّ ظَلَامٍ وَ أَظْلَمَ بِظُلْ
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 هاى آن حضرت است از نوف بكالى روايت شدهاز خطبه

كه امیر المؤمنین علیه السّالم اين خطبه را در كوفه براى ما بیان فرمود، و به وقت ايراد خطبه به روى سنگى كه آن را 

ند شمشیر و كفش پايش از لیف اى از پشم بر تن داشت، و بجعده فرزند هبیره مخزومى نصب كرد ايستاده بود، و جبّه

 نمود، و بدين گونه آغاز سخن فرمود:درخت خرما بود، و پیشانى مباركش از سجده مانند پینه زانوى شتر مى

حمد خداى را كه بازگشت خلق و عواقب امر به اوست، او را بر احسان عظیم، و برهان روشن و فراوانى فضل و 

بجاى آورد، و شكرش را ادا نمايد، و نزديك كننده به ثوابش، و موجب كنیم، حمدى كه حقّش را نعمتش حمد مى

اش را آرزومند، به نمايیم يارى كسى كه فضلش را امیدوار، و بهرهحسن مزيد نعمتش باشد. و از او طلب يارى مى

و ايمان كسى كه به ا آوريمدفعش از بال مطمئن، و عطايش را معترف، و مطیع او به كردار و گفتار است. و ايمان مى

با حالت يقین به او امید دارد، و با حال ايمان به او روى آورده، مقرّانه در برابر او خاشع شده، و با اعتقاد به يگانگى او 

 برايش اخالص ورزيده، و با تمجید او بزرگش شمرده، و با رغبت و كوشش به او پناه آورده است.

نايى داراى شريك باشد، فرزندى ندارد تا وارث او باشد، وقت و زمان از او خدا از كسى متولّد نشد تا در عزّت و توا

هاى حكیمانه در خلق نظام هاى تدبیر استوار، و خواسته، و زيادى و نقصان در او راه ندارد، خدا با نشانهپیشى نگرفت

 ها، آشكارا جلوه كرده است.احسن، در برابر غفلت

هاى پا بر جا بدون ستون و تكیه گاه است. آسمانها را به اطاعت خويش دعوت مانهاى آفرينش او، خلقت آساز نشانه

ها به پروردگارى او، و اعترافشان در اطاعت و فرمانبردارى از او و آنها بدون درنگ اجابت كردند  اگر اقرار آسمان

و اعمال نیك و صالح ها را محل عرش خويش و جايگاه فرشتگان، و باال رفتن سخنان پاک نبود، هرگز آسمان

 دادبندگانش قرار نمى

هاى هاى هدايتگر بیابان ماندگان سرگردان قرار داد تا به وسیله آنها راهنمايى شوند، ستارگانى كه پردهستارگان را نشانه

  تواند از نور افشانى و تأللؤ ماه در دل آسمان جلوگیرى كند.گردد، و نمىتاريك شب مانع نور افشانى آنها نمى

هاى كوتاه و بلند هاى زمین، و قلّهپس پاک است خدايى كه پوشیده نیست بر او سیاهى تیره و تار بر روى ناهموارى

 هاكوه

افتد و آنرا بادهاى جهنده ماند( و برگى كه )بر زمین( مىگردد )از انظار پوشیده مىو برقهاى ابر كه پراكنده و نابود مى

گردانند )چون باديه نشینان اعراب جاهلیّت ند و باريدن باران از جاى خود دور مىدادكه بسقوط ستارگان نسبت مى

دادند و آنها را مؤثّر از روى عقیده نادرست آثار سماوىّ مانند باد و باران و سرما و گرما را بسقوط ستارگان نسبت مى

 دانستند، لذا امام علیه الساّلم به عقیده آنها اشاره فرموده(مى
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برد، و روزى پشّه كشد و به كجا مىگیرد، و مورچه ريز از كجا مىد هر قطره باران كجا افتاده و كجا قرار مىو میدان

 را چه چیز كفايت میكند، و ماده در شكمش )هنگام آبستنى( چه بار دارد )نر يا ماده(.

آسمان يا زمین، جن يا حمد و سپاس خداوندى را سزاست كه همواره وجود داشت، پیش از آن كه كرسى يا عرش، 

اى هاى ژرف انديش نتوانند بشناسند، و با نیروى انديشه اندازهانس، پديد آيند. خداوندى كه ذات او را فكرها و عقل

اى او را به خود مشغول نسازد، و فراوانى عطا و بخشش از دارايى او نكاهد براى او نتوانند تصوّر كنند. هیچ سؤال كننده

شود. همسر و همتايى ندارد، و با تمرين و تجربه چشم مادّى نیاز ندارد، و در مكانى محدود نمى، براى ديدن به 

آفريند، و با حواس درک نشود و با مردم مقايسه نگردد، خدايى كه بدون اعضاء و جوارح و زبان و كام با حضرت نمى

كه براى توصیف كردن پروردگارت به موسى علیه السّالم سخن گفت و آيات بزرگش را به او شناساند. اى كسى 

گويى جبرئیل و میكايیل و لشكرهاى فرشتگان مقرّب را وصف كن، كه در بارگاه اى، اگر راست مىزحمت افتاده

توانى با صفات هايشان در درک خدا، سرگردان و درمانده است، تو چیزى را مىاند، و عقلقدس الهى سر فرود آورده

ل و اعضاى و جوارح و داراى عمر محدود و أجل معیّن باشد. پس جز اللّه خدايى نیست آن درک كنى كه داراى شك

 كه هر تاريكى را به نور خود روشن كرد، و هر چه را كه جز به نور او روشن بود به تاريكى كشاند.

 : ) ادامه جلسه قبل (  8فراز 

لَا يُدْرَکُ بِوَهْمٍ وَ لَا يُقَدَّرُ بِفَهْمٍ وَ   أَوْ عَرْشٌ أَوْ سَمَاءٌ أَوْ أَرْضٌ أَوْ جَانٌّ أَوْ إِنْسٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَائِنِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ كُرْسِيٌّ

 وَ لَا يَنْظُرُ بِعَیْنٍ وَ لَا يُحَدُّ بِأَيْنٍ  لَا يَشْغَلُهُ سَائِلٌ وَ لَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ 

 ترجمه : 

واره وجود داشت، پیش از آن كه كرسى يا عرش، آسمان يا زمین، جن يا حمد و سپاس خداوندى را سزاست كه هم

اى هاى ژرف انديش نتوانند بشناسند، و با نیروى انديشه اندازهانس، پديد آيند. خداوندى كه ذات او را فكرها و عقل

و بخشش از دارايى او نكاهد  اى او را به خود مشغول نسازد، و فراوانى عطابراى او نتوانند تصوّر كنند. هیچ سؤال كننده

 .شود، براى ديدن به چشم مادّى نیاز ندارد، و در مكانى محدود نمى

 :  8شرح فراز 

ستايش مر خدايي را سزاست كه خدا بودن خدا اقتضاء مي كند كه قبل از مخلوقات موجود باشد و مخلوق بودن 

ني مخلوق است كه نباشد و به ايجاد غیر بوجود مخلوق اقتضاء میكند كه وجودش مسبوق به عدم باشد، مخلوق زما

 بیايد، فلذا خدا بود پیش از اينكه كرسي و عرش و سماء و ارض و انس و جان باشد.

نه زماني بود و نه مكاني و نه شیئي بود ولكن خدا بود، و اين حقیقتي است كه در معارف اديان توحیدی مطرح است 

ا نمي تواند تصور كند و قائل است كه اگر علت العلل بود معلول آن نیز با برخالف معارف فلسفي كه چنین معنايي ر
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آن بود چرا كه نمي شود علت بدون معلول باشد و تا علت هست معلول آن نیز در قرين آن وجود دارد ولكن در 

را بشود معارف الهي خداوند سبحان گرچه خالق ما سوی است ولي خالقیت ايجاب مي كند كه مخلوق نباشد تا آن 

و به نحو تولد  خلقت آنگونه كه بايسته است تصور نشده استاصال ايجاد كرد، ولي چون در فلسفه های غیر الهي 

 تا خدا باشد بايد جلوه ها و ترشحات آن نیز باشد !! آنها فكر كردند  تصور شده است

یت نشده باشد و وهم انسان اگر تربذات ازلي و ابدی و فرازمان و مكان و غیر امتدادی با وهم درک نمي شود چون 

ك موجودی تحت اشراف و تربیت وحي نباشد تا بخواهد خدا را تصور كند به وهم خودش، تصوری كه دارد تصور ي

ا پر كرده است كه همه جا را پر كرده است و تا مي گويید وجود دارد تصور مي كند موجودی است كه همه جا ر

ويد اگر موجود اصالً ذهن بشر اوالً تا مواجه با معنای موجود مي شود مي گ است و موطني را اشغال كرده است و

يید معدوم است پس جايي را پر كرده است !! چطور مي شود موجود باشد و موطني را اشغال نكرده باشد پس بگو

حكم به نبودن  سپاست ديگر !! مثالً شما مي گويید پدر من در آنجا است میرويم مي بینیم پدر شما در آنجا نیست 

ي شود باشد مآن مي كنیم لكن شما مي گويید هست ولي خوب جايي را پر نكرده است  مي گويند اذيتمان نكن مگر 

انسان اين بازيگری ها را  و جايي را پر نكرده باشد !! اگر هست بايد جايي را گرفته باشد و بتوان آن را ديد !! لذا وهم

 ت .ارف الهي و اقرار كند خالق اشیاء ديگر خودش شبیه اشیاء نیسدارد اال اينكه تربیت بشود به مع

ند و اين معنا بارها و خداوند سبحان قابل تقدير نیست آنگونه كه ما سوی اهلل قابل اندازه گیری و تحديد و تقدير هست

زمان منزّه  بارها در كلمات گوهربار اهل بیت علیهم السالم تكرار شده است و حال يك چنین ذات مقدسي كه از

ه لسان حال و لسان است اگر شما و ديگری و ديگران دعا كنند و ازاو در خواست كنند در آن واحد هزاران هزار نفر ب

او به تمام اين درخواست  استعداد و لسان قال او را مي خوانند اما هیچ كدام از اين خواندن ها او را مشغول نمي سازد و

 مشیت او نباشد تمام اين موجودات معدوم مي شوند . ها پاسخ مي دهد و اگر يك لحظه

 25يسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ 

 كنند، و او هر روز در شأن و كاری است!تمام كساني كه در آسمانها و زمین هستند از او تقاضا مي

ائل، اگر يادتان باشد اين مطلب را قبالً بیان كرديم كه كلّ معطٍ منتقص بعد در ادامه حضرت مي فرمايد : و ال ينقصه ن  

سواه، حال حضرت در اينجا چه مي فرمايد ؟ ببنیید چقدر اين عبارات و كلمات با هم پیوند دارد و همانگونه كه قرآن 

فراوانى عطا و بخشش ايد : يصدِّقُ بعضه بعضاً، همینطور اهل بیت علیهم السالم هم يصدّقُ بعضه بعضاً، حضرت مي فرم

!! اين ما سوی اهلل هستند كه اگر عطا بكنند از ايشان كم مي شود لذا فرمود كلّ معط منتقص سواه، از دارايى او نكاهد

عیسي مسیح سالم اهلل علیه فرمود: انّي اخلق لكم من الطین كهیئة الطیر ... فانفخ فیه فیكون طیراً، اين حضرت عیسي هر 

                                                           
  29الرحمن :  25
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اشت از خودش كم شد و به ديگری منتقل كرد، رسول اكرم صلوات اهلل علیه و اله هم همینگونه است و اعطايي كه د

 و ال غیر. ال ينتقص و ال ينقصه نائل، ذات خداوند استتنها ذاتي كه وقتي عطا مي كند 

گونه نیست كه با چشم او است كه ناظر تمام اشیاء است اما نه با چشم، هیچ چیز از تحت علم الهي خارج نیست اما اين

وَسَبِّحْ  فَإِنَّكَ بِأَعْینِنَاوَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ببیند، چنانچه كسي سوال كرد كه پس اين آيه از قرآن را چه مي گويید 

ند و  پر واضح است كه خداو مجاز است "انك باعیننا  "؟ پاسخ اين است كه در اينجا عبارت  26بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ 

ما متشابهات را به محكمات بر مي گردانیم و مسلم است كه خداوند چشم ندارد، خداوند مي بیند و مي چشم ندارد! 

داند اما نه با چشم و اوست كه صدای ما را مي شنود اما نه با گوش و اوست كه محدود به مكاني نمي گردد وجا و 

 وَ لَا يَنْظُرُ بِعَیْنٍ وَ لَا يُحَدُّ بِأَيْنٍ  ا ببینید كه چقدر زيبا و جذاب است كالم امیرالمومنین علیه السالم ر 27مكاني ندارد. سجع

 28هُ الكالمِ ، و فینا تَنَشَّبَتْ عُروقُهُ و علَینا تَهَدَّلَتْ غُصونُ مراءعنه علیه السالم :إنّا الَ

ه و شاخه هاى آن بر سخن در ما دويد :مايیم امیران سخن؛ رگ و ريشه هاىفرمود على علیه السالم امیرالمومنین امام 

 ما آويخته است.

پس خدايي كان است در زمان و م خداوند سبحان حدّ ندارد، حدّ مكاني ندارد، چرا كه اصال حد يعني مكان و حدّ

 كه زمان و مكان ندارد خود حدّ ندارد. 

:  9فراز   

رَاهُ مِنْ آيَاتِهِ أَتَكْلِیماً وَ  مُوسى الَّذِی كَلَّمَ  لَا يُقَاسُ بِالنَّاسِلَا يُدْرَکُ بِالْحَوَاسِّ وَوَ لَا يَخْلُقُ بِعِلَاجٍ وَ  وَ لَا يُوصَفُ بِالْأَزْوَاجِ 

بْرِيلَ وَ صِفْ  جِتَ صَادِقاً أَيُّهَا الْمُتَكَلِّفُ لِوَصْفِ رَبِّكَ فَبَلْ إِنْ كُنْ عَظِیماً بِلَا جَوَارِحَ وَ لَا أَدَوَاتٍ وَ لَا نُطْقٍ وَ لَا لَهَوَاتٍ 

فَإِنَّمَا يُدْرَکُ  خَالِقِینَینَ مُتَوَلِّهَةً عُقُولُهُمْ أَنْ يَحُدُّوا أَحْسَنَ الْمِیكَائِیلَ وَ جُنُودَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِینَ فِي حُجُرَاتِ الْقُدُسِ مُرْجَحِنِّ

 كُلَّ ظَلَامٍ وَ أَظْلَمَ بِظُلْمَتِهِ دِّهِ بِالْفَنَاءِ فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَضَاءَ بِنُورِهِنْقَضِي إِذَا بَلَغَ أَمَدَ حَ بِالصِّفَاتِ ذَوُو الْهَیْئَاتِ وَ الْأَدَوَاتِ وَ مَنْ يَ

 كُلَّ نُور

 :  9ترجمه فراز 

يى كه آفريند، و با حواس درک نشود و با مردم مقايسه نگردد، خداهمسر و همتايى ندارد، و با تمرين و تجربه نمى

بدون اعضاء و جوارح و زبان و كام با حضرت موسى علیه السّالم سخن گفت و آيات بزرگش را به او شناساند. اى 

گويى جبرئیل و میكايیل و لشكرهاى اى، اگر راست مىكسى كه براى توصیف كردن پروردگارت به زحمت افتاده

                                                           
  48الطور :  26

شود که هاست. آرایه سجع در کالمی دیده مییا هر دوی آن وزن های پایانی،یا واج واج سانی دو واژه در یک عبارت؛ از نظریک:  َسجع 27

 .رودحداقل دو جمله باشد و بیشتر در نثر بکار می

 .71/292/62ار : بحار األنو 28

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%B1
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هايشان در درک خدا، سرگردان اند، و عقلآورده فرشتگان مقرّب را وصف كن، كه در بارگاه قدس الهى سر فرود

توانى با صفات آن درک كنى كه داراى شكل و اعضاى و جوارح و داراى عمر و درمانده است، تو چیزى را مى

محدود و أجل معیّن باشد. پس جز اللّه خدايى نیست كه هر تاريكى را به نور خود روشن كرد، و هر چه را كه جز به 

 .بود به تاريكى كشاندنور او روشن 

 :  9شرح فراز 

خداوند سبحان وصف مي شود اما نه وصف به جا و وصف به ازواج، او زوج و مثل ندارد، قرآن شريف مي فرمايد : 

 .وَمِنْ كُلِّ شَيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَینِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

ين، خلق و آفرينش فرمايد  بلكه به اراده و ايجاد خلق ذات خداوند سبحان اينگونه نیست كه به عالج و با تجربه و تمر

درک بالحواس هستند و همگي به حواس درک مي شوند لكن خداوند ذاتش ذاتي است مي فرمايد . مخلوقات همه يُ

 كه به حواس پنجگانه، شش گانه و حتي صدگانه درک نمي شود چرا كه ذات او حدّ و مكان ندارد .

لوقات قابل قیاس نیست او خداوندی است كه با حضرت موسي علیه السالم سخن گفت و ذات خداوند با مردم و مخ

او است  و او كام و دهان ندارد، آيات عظیمش را به او نشان داد و تصور نكنید كه از وجود او صوت خارج مي شود

 كه بدون جوارح و ادوات سخن مي گويد و خلق كالم مي فرمايد و كالم او فعل او است . 

) در حالیكه به ما فرموده ی كسي كه مدعي خداشناسي هستي و برای توصیف نمودن پروردگارت به سختي افتاده ای ا

مدعي ای كسي كه  واند در وصف خدا از آنچه قرآن فرموده تجاوز نكنید مانند آيات سوره مباركه توحید و حديد( 

جبريل و میكائیل را وصف كن ادق هستي وراستگويي شهود خداوند هستي و ادعای اكتناه ذات او داری اگر واقعا ص

لشكرهاى آيا مي تواني جبريل را وصف كني ؟ اگر مرد میدان هستي میكائیل را وصف كن ! اگر مرد میدان هستي 

هايشان در درک خدا، سرگردان اند، و عقلفرشتگان مقرّب را وصف كن، كه در بارگاه قدس الهى سر فرود آورده

  .و درمانده است

در روايت دارد كه از حضرت سوال مي كنند كه جناب عزرائیل سالم اهلل علیه در حالیكه يك نفر در مشرق و يك 

نفر در مغرب است چگونه روح آنها را در يك آن مي گیرد و توفي مي نمايد ؟! حضرت در حدّ فهم او فرمودند دنیا 

الئكه با اين عظمت در خلقت متحیر در وجود خداوند اين م تحت اشراف عزرائیل مانند درهمي است در دستان تو .

هستند . آن كسي و آن چیزی كه از طريق ابعاض و حاالت و كیفیات و صفات درک مي شود موجوداتي هستند كه 

 زمان و مكان و شكل دارند و دارای زمان و مدت هستند  .
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ا خلق فرمايد كه راشد خداوند مي تواند نوری اين خدا هر ظلمتي را با نورش روشن مي فرمايد و اگرهمه جا تاريك ب

ز مردم تاريك اهمه جا را روشن فرمايد و همینگونه است در قیامت كه در عین حال كه صحرای قیامت برای بسیاری 

 تاريك است برای برخي كامالً روشن و واضح است . 

نْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِیلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَینَهُمْ وْمَ يقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا اي

 29بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِیهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ 

به آنها گفته « تا از نور شما پرتوی برگیريم! فكنیدنظری به ما بی»گويند: روزی كه مردان و زنان منافق به مؤمنان مي

شود كه دری دارد، در اين هنگام ديواری میان آنها زده مي« به پشت سر خود بازگرديد و كسب نور كنید!»شود: مي

 درونش رحمت است و برونش عذاب!

م و از نزد خود ا بشناسیحال ما كه از بهشت خبر نداريم و بهشت را نمي شناسیم چطور مي توانیم خالق اين بهشت ر

 وصف نمايیم ؟!

 -------------لسه دوازدهم شروع ج -------------------------------------------------

 :دوازدهمجلسه 

 جمعه خطبةتفي التوحید و تجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما ال  لیه السالمو من خطبة له ع 186

كُلُّ مَعْرُوفٍ بِنَفْسِهِ  ا حَقِیقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَّلَهُ وَ لَا إِيَّاهُ عَنَى مَنْ شَبَّهَهُ وَ لَا صَمَدَهُ مَنْ أَشَارَ إِلَیْهِ وَ تَوَهَّمَهُ مَا وَحَّدَهُ مَنْ كَیَّفَهُ وَ لَ

 لِ فِكْرَةٍ غَنِيٌّ لَا بِاسْتِفَادَةٍ لَا تَصْحَبُهُ الْأَوْقَاتُ وَ لَافَاعِلٌ لَا بِاضْطِرَابِ آلَةٍ مُقَدِّرٌ لَا بِجَوْ مَصْنُوعٌ وَ كُلُّ قَائِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْلُولٌ 

دَّتِِه [ بِتَشْعِیرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لَا مَشْعَرَ لَهُ وَ بِمُضَاتَرْفِدُهُ الْأَدَوَاتُ سَبَقَ الْأَوْقَاتَ كَوْنُهُ وَ الْعَدَمَ وُجُودُهُ وَ الِابْتِدَاءَ أَزَلُهُ ]أَوَّلُهُ 

ضَادَّ النُّورَ بِالظُّلْمَةِ وَ الْوُضُوحَ بِالْبُهْمَةِ وَ الْجُمُودَ  بَیْنَ الْأُمُورِ عُرِفَ أَنْ لَا ضِدَّ لَهُ وَ بِمُقَارَنَتِهِ بَیْنَ الْأَشْیَاءِ عُرِفَ أَنْ لَا قَرِينَ لَهُ

اتِهَا  بَیْنَ مُتَعَادِيَاتِهَا مُقَارِنٌ بَیْنَ مُتَبَايِنَاتِهَا مُقَرِّبٌ بَیْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا مُفَرِّقٌ بَیْنَ مُتَدَانِیَمُؤَلِّفٌ  -ورَ بِالصَّرَدِ ]بِالصَّرْدِ[بِالْبَلَلِ وَ الْحَرُ

رِهَا مَنَعَتْهَا مُنْذُ الْقِدْمَةَ وَ حَمَتْهَا قَدُ الْأَزَلِیَّةَ لَا يُشْمَلُ بِحَدٍّ وَ لَا يُحْسَبُ بِعَدٍّ وَ إِنَّمَا تَحُدُّ الْأَدَوَاتُ أَنْفُسَهَا وَ تُشِیرُ الْآلَاتُ إِلَى نَظَائِ

[ [ عَلَیْهِ ]الْحَرَكَةُ وَ السُّكُونُ وَ لَا يَجْرِی ]تَجْرِی وَ جَنَّبَتْهَا لَوْلَا التَّكْمِلَةَ بِهَا تَجَلَّى صَانِعُهَا لِلْعُقُولِ وَ بِهَا امْتَنَعَ عَنْ نَظَرِ الْعُیُونِ

ا هُوَ أَحْدَثَهُ إِذاً لَتَفَاوَتَتْ ذَاتُهُ وَ كُونُ وَ الْحَرَكَةُ وَ كَیْفَ يَْجرِی عَلَیْهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ وَ يَعُودُ فِیهِ مَا هُوَ أَبْدَاهُ وَ يَحْدُثُ فِیهِ مَالسُّ

اءٌ إِذْ وُجِدَ لَهُ أَمَامٌ وَ لَالْتَمَسَ التَّمَامَ إِذْ لَزِمَهُ النُّقْصَانُ وَ إِذاً لَقَامَتْ آيَةُ وَ لَكَانَ لَهُ وَرَ  -لَتَجَزَّأَ كُنْهُهُ وَ لَامْتَنَعَ مِنَ الْأَزَلِ مَعْنَاهُ

الَّذِی لَا  ؤَثِّرُ فِي غَیْرِهِ  يُؤَثِّرَ فِیهِ مَا يُالْمَصْنُوعِ فِیهِ وَ لَتَحَوَّلَ دَلِیلًا بَْعدَ أَنْ كَانَ مَدْلُولًا عَلَیْهِ وَ خَرَجَ بِسُلْطَانِ الِامْتِنَاعِ مِنْ أَنْ

وَ طَهُرَ عَنْ  لَمْ يَلِدْ فَیَكُونَ مَوْلُوداً وَ لَمْ يُولَدْ فَیَصِیرَ مَحْدُوداً جَلَّ عَنِ اتِّخَاذِ الْأَبْنَاءِ  -يَحُولُ وَ لَا يَزُولُ وَ لَا يَجُوزُ عَلَیْهِ الْأُفُولُ

الْأَيْدِی فَتَمَسَّهُ وَ لَا هَامُ فَتُقَدِّرَهُ وَ لَا تَتَوَهَّمُهُ الْفِطَنُ فَتُصَوِّرَهُ وَ لَا تُدْرِكُهُ الْحَوَاسُّ فَتُحِسَّهُ وَ لَا تَلْمِسُهُ مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ لَا تَنَالُهُ الْأَوْ
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ءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ وَ لَا وَ لَا يُوصَفُ بِشَيْ   لَا يُغَیِّرُهُ الضِّیَاءُ وَ الظَّلَامُ يَتَغَیَّرُ بِحَالٍ وَ لَا يَتَبَدَّلُ فِي الْأَحْوَالِ وَ لَا تُبْلِیهِ اللَّیَالِي وَ الْأَيَّامُ وَ

اعٌ وَ لَا غَايَةٌ وَ لَا وَ لَا يُقَالُ لَهُ حَدٌّ وَ لَا نِهَايَةٌ وَ لَا انْقِطَ بِالْجَوَارِحِ وَ الْأَعْضَاءِ وَ لَا بِعَرَضٍ مِنَ الْأَعْرَاضِ وَ لَا بِالْغَیْرِيَّةِ وَ الْأَبْعَاضِ 

يُخْبِرُ  [ لَیْسَ فِي الْأَشْیَاءِ بِوَالِجٍ وَ لَا عَنْهَا بِخَارِجٍأَوْ يُعَدِّلَهُ ]يَعْدِلَهُ  82أَنَّ الْأَشْیَاءَ تَحْوِيهِ فَتُقِلَّهُ أَوْ تُهْوِيَهُ أَوْ أَنَّ شَیْئاً يَحْمِلُهُ فَیُمِیلَهُ 

بُّ وَ يَرْضَى مِنْ وَ يَسْمَعُ لَا بِخُرُوقٍ وَ أَدَوَاتٍ يَقُولُ وَ لَا يَلْفِظُ وَ يَحْفَظُ وَ لَا يَتَحَفَّظُ وَ يُرِيدُ وَ لَا يُضْمِرُ يُحِلَا بِلِسَانٍ وَ لَهَوَاتٍ 

بِصَوْتٍ يَقْرَعُ وَ لَا بِنِدَاءٍ يُسْمَعُ وَ إِنَّمَا كَلَامُهُ  غَیْرِ رِقَّةٍ وَ يُبْغِضُ وَ يَغْضَبُ مِنْ غَیْرِ مَشَقَّةٍ يَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ كَوْنَهُ كُنْ فَیَكُونُ لَا

كُنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ كَائِناً وَ لَوْ كَانَ قَدِيماً لَكَانَ إِلَهاً ثَانِیاً لَا يُقَالُ كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَ سُبْحَانَهُ فِعْلٌ مِنْهُ أَنْشَأَهُ وَ مَثَّلَهُ 

لصَّانِعُ وَ الْمَصْنُوعُ وَ يَتَكَافَأَ یَ عَلَیْهِ الصِّفَاتُ الْمُحْدَثَاتُ وَ لَا يَكُونُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ فَصْلٌ وَ لَا لَهُ عَلَیْهَا فَضْلٌ فَیَسْتَوِیَ افَتَجْرِ

وَ أَنْشَأَ الْأَرْضَ فَأَمْسَكَهَا  وَ لَمْ يَسْتَعِنْ عَلَى خَلْقِهَا بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ خَلَقَ الْخَلَائِقَ عَلَى غَیْرِ مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَیْرِهِ  الْمُبْتَدَعُ وَ الْبَدِيعُ 

وِجَاجِ وَ مَنَعَهَا مِنَ وَ رَفَعَهَا بِغَیْرِ دَعَائِمَ وَ حَصَّنَهَا مِنَ الْأَوَدِ وَ الِاعْ مِنْ غَیْرِ اشْتِغَالٍ وَ أَرْسَاهَا عَلَى غَیْرِ قَرَارٍ وَ أَقَامَهَا بِغَیْرِ قَوَائِمَ 

 ضَعُفَ مَا قَوَّاهُ أَرْسَى أَوْتَادَهَا وَ ضَرَبَ أَسْدَادَهَا وَ اسْتَفَاضَ عُیُونَهَا وَ خَدَّ أَوْدِيَتَهَا فَلَمْ يَهِنْ مَا بَنَاهُ وَ لَا  التَّهَافُتِ وَ الِانْفِرَاجِ 

ءٍ مِنْهَا بِجَلَالِهِ وَ عِزَّتِهِ لَا يُعْجِزُهُ  وَ هُوَ الْبَاطِنُ لَهَا بِعِلْمِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ وَ الْعَالِي عَلَى كُلِّ شَيْهُوَ الظَّاهِرُ عَلَیْهَا بِسُلْطَانِهِ وَ عَظَمَتِهِ

خَضَعَتِ الْأَشْیَاءُ لَهُ وَ  يَحْتَاجُ إِلَى ذِی مَالٍ فَیَرْزُقَهُ ءٌ مِنْهَا طَلَبَهُ وَ لَا يَمْتَنِعُ عَلَیْهِ فَیَغْلِبَهُ وَ لَا يَفُوتُهُ السَّرِيعُ مِنْهَا فَیَسْبِقَهُ وَ لَا شَيْ

ءَ لَهُ فَیُكَافِئَهُ وَ لَا نَظِیرَ لَهُ وَ لَا كُفْ رِّهِ ذَلَّتْ مُسْتَكِینَةً لِعَظَمَتِهِ لَا تَسْتَطِیعُ الْهَرَبَ مِنْ سُلْطَانِهِ إِلَى غَیْرِهِ فَتَمْتَنِعَ مِنْ نَفْعِهِ وَ ضَ

بَعْدَ ابْتِدَاعِهَا بِأَعْجَبَ مِنْ إِنْشَائِهَا وَ  فَیُسَاوِيَهُ هُوَ الْمُفْنِي لَهَا بَعْدَ وُجُودِهَا حَتَّى يَصِیرَ مَوْجُودُهَا كَمَفْقُودِهَا وَ لَیْسَ فَنَاءُ الدُّنْیَا

وَ بَهَائِمِهَا وَ مَا كَانَ مِنْ مُرَاحِهَا وَ سَائِمِهَا وَ أَصْنَافِ أَسْنَاخِهَا وَ  اخْتِرَاعِهَا وَ كَیْفَ وَ لَوِ اجْتَمَعَ جَمِیعُ حَیَوَانِهَا مِنْ طَیْرِهَا

 فَتْ كَیْفَ السَّبِیلُ إِلَى إِيجَادِهَا وَ أَجْنَاسِهَا وَ مُتَبَلِّدَةِ أُمَمِهَا وَ أَكْیَاسِهَا عَلَى إِحْدَاثِ بَعُوضَةٍ مَا قَدَرَتْ عَلَى إِحْدَاثِهَا وَ لَا عَرَ

فَةً بِأَنَّهَا مَقْهُورَةٌ مُقِرَّةً بِالْعَجْزِ لَتَحَیَّرَتْ عُقُولُهَا فِي عِلْمِ ذَلِكَ وَ تَاهَتْ وَ عَجَزَتْ قُوَاهَا وَ تَنَاهَتْ وَ رَجَعَتْ خَاسِئَةً حَسِیرَةً عَارِ

ءَ مَعَهُ كَمَا كَانَ قَبْلَ ابْتِدَائِهَا اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَعُودُ بَعْدَ فَنَاءِ الدُّنْیَا وَحْدَهُ لَا شَيْ [ إِنَّ وَ ]إِنَّهُ  عَنْ إِنْشَائِهَا مُذْعِنَةً بِالضَّعْفِ عَنْ إِفْنَائِهَا

وَ زَالَتِ السِّنُونَ وَ عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الْآجَالُ وَ الْأَوْقَاتُ  كَذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا بِلَا وَقْتٍ وَ لَا مَكَانٍ وَ لَا حِینٍ وَ لَا زَمَانٍ

قِهَا وَ بِغَیْرِ امْتِنَاعٍ مِنْهَا إِلَّا اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ الَّذِی إِلَیْهِ مَصِیرُ جَمِیعِ الْأُمُورِ بِلَا قُدْرَةٍ مِنْهَا كَانَ ابْتِدَاءُ خَلْ 91ءَ السَّاعَاتُ فَلَا شَيْ 

ءٍ مِنْهَا إِذْ صَنَعَهُ وَ لَمْ يَؤُدْهُ مِنْهَا خَلْقُ مَا خَلَقَهُ وَ بَرَأَهُ الِامْتِنَاعِ لَدَامَ بَقَاؤُهَا لَمْ يَتَكَاءَدْهُ صُنْعُ شَيْكَانَ فَنَاؤُهَا وَ لَوْ قَدَرَتْ عَلَى 

 لَا لِلِاسْتِعَانَةِ بِهَا عَلَى نِدٍّ مُكَاثِرٍ وَ لَا لِلِاحْتِرَازِ بِهَا [ وَ لَمْ يُكَوِّنْهَا لِتَْشدِيدِ سُلْطَانٍ وَ لَا لِخَوْفٍ مِنْ زَوَالٍ وَ نُقْصَانٍ وَ]بَرَأَهُ وَ خَلَقَهُ 

مَّ نَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِسَ إِلَیْهَا ثُمِنْ ضِدٍّ مُثَاوِرٍ وَ لَا لِلِازْدِيَادِ بِهَا فِي مُلْكِهِ وَ لَا لِمُكَاثَرَةِ شَرِيكٍ فِي شِرْكِهِ وَ لَا لِوَحْشَةٍ كَا

ءٍ مِنْهَا عَلَیْهِ لَا يُمِلُّهُ إِلَیْهِ وَ لَا لِثِقَلِ شَيْهُوَ يُفْنِیهَا بَعْدَ تَكْوِينِهَا لَا لِسَأَمٍ دَخَلَ عَلَیْهِ فِي تَصْرِيفِهَا وَ تَدْبِیرِهَا وَ لَا لِرَاحَةٍ وَاصِلَةٍ 

ثُمَّ يُعِیدُهَا بَعْدَ الْفَنَاءِ مِنْ  كِنَّهُ سُبْحَانَهُ دَبَّرَهَا بِلُطْفِهِ وَ أَمْسَكَهَا بِأَمْرِهِ وَ أَتْقَنَهَا بِقُدْرَتِهِطُولُ بَقَائِهَا فَیَدْعُوَهُ إِلَى سُرْعَةِ إِفْنَائِهَا وَ لَ

إِلَى حَالِ اسْتِئْنَاسٍ وَ لَا مِنْ حَالِ جَهْلٍ وَ  ءٍ مِنْهَا عَلَیْهَا وَ لَا لِانْصِرَافٍ مِنْ حَالِ وَحْشَةٍغَیْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَیْهَا وَ لَا اسْتِعَانَةٍ بِشَيْ 

 .عِلْمٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ لَا مِنْ فَقْرٍ وَ حَاجَةٍ إِلَى غِنًى وَ كَثْرَةٍ وَ لَا مِنْ ذُلٍّ وَ ضَعَةٍ إِلَى عِزٍّ وَ قُدْرَة عَمًى إِلَى حَالِ 
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و كسى كه او را به چیزى مثل زد به حقیقتش دست نیافته، و هر  اش ندانسته،آن كه براى او چگونگى معین كرد يگانه

اش تصور كند قصد كس او را به دايره تشبیه كشید حضرتش را در نظر نگرفته، و هر كه به او اشاره نموده و به انديشه

 او ننموده است. هر آنچه به ذاتش شناخته شود مخلوق است، و آنچه به ديگرى باشد معلول است.

 نیاز است نه به تحصیل اسباب.دهنده است بدون به كار بردن ابزار، تقدير كننده است بدون جوالن انديشه، بىانجام 

اوقات با او همراه نیست، و ابزار و وسائل او را يارى ندهند. هستیش بر زمانها، وجودش بر نیستى، و ازلیتش بر ابتدا 

منزّه از حواس است، و از آفريدن اشیاء متضاد پیداست كه  پیشى گرفته. با به وجود آوردن حواسّ معلوم است كه

ضدّى ندارد، و با ايجاد مقارنت بین اشیاء واضح است كه او را قرينى نیست. نور را با ظلمت، سپیدى را با سیاهى، 

را با  ها الفت بر قرار كرد، اضدادخشكى را با رطوبت، گرمى را با سردى مخالف و ضدّ هم قرار داد. بین پراكنده

ها را از هم دور كرد. حدّى شامل او نیست، و به شماره يكديگر قرين نمود، دورها را با هم نزديك ساخت، و نزديك

محسوب نشود. ابزار و آالت جز مانند خود را به حدود نیاورند، و اين وسائل جز به نظاير خود اشارت ننمايند. اينكه 

)منذ(، و به تحقیق به وجود آمد )قد(، و اگر چنین بود نقصى نداشت )لو  خبران گويند از چه زمانى به وجود آمدبى

ال( با قديم بودن و ازلى بودن و كامل بودنش ناسازگار است )كه قديم و ازلى و كامل بودن از صفات خداوند است 

 نه مخلوقات(.

مخلوقات قطعى است كه آفريننده را ها بر آنان در عرصه عقول تجلّى كرد، و با ديدنى بودن آفريننده با خود آفريده

باشد، و چگونه بر او جارى اى نیست(. نظام حركت و سكون بر او جارى نمىنتوان ديد )زيرا كه شبیه هیچ آفريده

 باشد آنچه كه او جارى كرده؟ و چسان صفتى را كه در مخلوقى آفريده به آفريننده باز گردد؟

د؟! در اين صورت در ذات او دگرگونى پديد آيد، و كنه ذاتش تجزيه يا آنچه را حادث كرده در خود او حادث شو

خواهد داشت، و بر اين اساس  شود، و ازلى بودنش ممتنع گردد، و چون پیش رويى برايش فرض شود پشت سرى هم

ل بر خواهان تمام شدن شود زيرا وجودش مالزم با نقصان شده، و در اين وقت نشانه مخلوق در او پیدا گردد، و دلی

هستى صانعى خواهد شد بعد از آنكه همه موجودات دلیل بر هستى اويند، و به سلطنت مسلّطش بر تمام موجودات 

گذارد در او اثر بگذارد )پس از دايره اثر پذيرى خارج و از نقص و عیب پاک محال است آنچه در غیرش اثر مى

 است(.

، و پنهان گشتن بر او روا نیست. چیزى را نزاده تا خود مولود روددهد و از میان نمىخدايى است كه تغییر حال نمى

ها او را در باشد، و زايیده نشده تا محدود گردد. برتر است از داشتن فرزندان، و پاک است از آمیزش با زنان. انديشه

را درک نكنند تا احساسش  ها او را به وهم در نیاورند تا تصوّرش نمايند، و حواس اواش گیرند، و زيركىنیابند تا اندازه

نمايند، و دستها لمسش نكنند تا به او دسترسى يابند. به حالى تغییر نكند، و در احوال دگرگون نگردد، و او را شبها و 

روزها كهنه نكنند، و روشنى و تاريكى تغییرش ندهند. به چیزى از اجزاء و اندام و اعضاء و عرضى از اعراض، و بودن 

شود، اشیاء را او، و داشتن ابعاض توصیف نشود. براى او حدّ و نهايت، و انقطاع و انتها گفته نمى چیزى غیر ذاتش با
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بر او احاطه نیست تا پايین و بااليش برند، و چیزى قدرت حملش را ندارد تا بتواند متمايل يا راستش بدارد. در اشیاء 

شنود نه با شكافهاى ه زبان بزرگ و زبان كوچك، و مىدهد ولى نه بباشد. خبر مىداخل نیست، و از آنها خارج نمى

نمايد نه با خطور در خاطره، كند نه با قدرت حافظه، اراده مىگويد نه با تلفّظ، حفظ مىگوش و ابزار شنوايى، مى

 مشقت و اندوه.كند ولى بىگردد نه از رقت دل، دشمن دارد و خشم مىدوست دارد و خشنود مى

آيد، نه به آوازى كه گوشها را بكوبد، درنگ به وجود مىگويد باش پس بىبه وجود آورد مى چون بخواهد كسى را

و نه به صدايى كه شنیده شود، بلكه كالمش همان فعلى است كه آن را ايجاد كرده، و مانند آن فعل پیش از آن نبوده، 

 و اگر آن فعل قديم بود هر آينه خداى دوم بود.

ها اند بر او جريان يابد. و در اين حال میان به وجود آمدهس از آنكه نبود، تا صفاتى كه پديدهشود: بود شد پگفته نمى

 و حضرت او فرقى نخواهد ماند، و براى او بر موجودات برترى نخواهد بود.

ز اى كه ادر نتیجه خالق و مخلوق مساوى گردند، و پديد آورنده و پديد شده يكى شوند. موجودات را بدون نمونه

غیر او به جاى مانده باشد پديد آورد، و از احدى از مخلوق خود در آفرينش آنها يارى نجست. زمین را پديد آورد و 

ها بدون اينكه از كار ديگر باز ماند آن را نگاه داشت، و استوارش نمود نه بر جاى آرام )بلكه بر امواج آب(، بدون پايه

اشت، و آن را از تمايل و كژى نگه داشت، و از افتادن و شكافته شدن حفظ بر پايش داشت، و منهاى ستونهايش بر افر

 كرد.

هايش را روان ساخت، و رودهايش را میخهايش را )كه كوههايند( استوار نمود، و سدهايش را برقرار كرد، چشمه

ین غالب است، شكافت. آنچه را بنا كرد سست نشد، و آنچه را قوى نمود ضعیف نگشت. به سلطنت و بزرگیش بر زم

و به علم و معرفتش به كیفیت آن آگاه است، و به جالل و عزّتش بر هر چیز آن برتر است. چیزى از آن را كه بخواهد 

اى از دستش نرود تا بر جنابش پیشى جويد، عاجزش ننمايد، و از او سر نپیچد تا بر حضرتش غالب آيد، شتاب كننده

زى دهد. تمام موجودات براى او فروتنند، و در برابر عظمتش ذلیل و خاكسارند، به دولتمندى نیازش نیفتد تا او را رو

قدرت گريز از سلطنتش را به سوى ديگر ندارند تا از سود و زيانش در امان مانند. او را مانند نیست تا با حضرتش 

 برابرى كند، و شبیهى نیست تا با او مساوى باشد.

كند، آنچنان كه موجودش چون معدومش گردد. و فناى دنیا بعد از د مىاوست كه موجودات را پس از بودن نابو

تر باشد در صورتى كه اگر تمام جانداران هستى از تر از ايجاد و اختراعش نیست، چگونه شگفتوجود آن شگفت

چرند، و ىها مگردانند و آنچه كه در مراتع و دشتپرندگان و چهارپايان، و آنچه را كه در شب به آغل خود باز مى

اى جمع شوند قدرت ساختنش را ندارند، از هر صنف و جنس صاحب حیاتى، از هوشمند و بیهوش، براى آفريدن پشه

و راه ايجاد آن را نشناسند، و در دانش اين مسأله عقولشان حیران و سرگردان ماند، و نیروهايشان ته كشد و به عجز و 

معلومشان شود كه مغلوب و مقهورند، و طاقت و توان ايجاد يك پشه، و از  ناتوانى نشینند، و زبون و خسته باز گردد و

بین بردن آن را ندارند. و همانا خداى سبحان، پس از نابود شدن جهان، تنها و يگانه ماند و چیز ديگرى با او نخواهد 
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در آن موقعیت خیمه وقت بود، همان طور كه پیش از آفرينش آنها چنین بود پس از فناى آنها نیز چنین خواهد بود، 

گردد، و جزى خداى واحد ها، و سالها و ساعتها معدوم مىها و وقتشود. مدتو مكان، و هنگام و زمان برچیده مى

ماند. موجودات را به وقت آفرينش آنها قدرتى نبود، و به هنگام قهّار كه بازگشت همه امور به اوست چیزى باقى نمى

دهند، چرا كه اگر قدرت امتناع از فنا شدن داشتند هستى آنها تداوم داشت. ايجاد هیچ مىفنا شدن هم مقاومتى نشان ن

يك از موجودات به وقت آفريدن براى او دشوار نبود، و آفريدن آنچه را به وجود آورد حضرتش را خسته نكرد. 

نیاورد، و براى يارى جستن  موجودات را براى قدرت بخشیدن به سلطنتش نیافريد، و از ترس زوال و نقصان به وجود

از آنها در برابر همتاى معارض خلق نكرد، و براى دورى گزيدن از هجوم دشمن مهاجم، و به خاطر بسط در حكومت، 

و به علّت چیره شدن بر شريك در شركتش، و براى وحشت از تنهايى و انس گرفتن با آنها به عرصه هستى نیاورد. باز 

كند، نه به خاطر ماللت و خستگى از كار گردانى و تدبیر امور آنها، از ساختن نابود مىهم خداست كه كائنات را پس 

و نه براى اينكه به استراحت بپردازد، و نه به علت اينكه چیزى از آن بر او سنگینى داشته. طول بقاء موجودات او را 

ا لطفش همه را اداره كرده، و به امرش نگاه كند تا در نابود كردنشان عجله داشته باشد، بلكه خداى سبحان بخسته نمى

گرداند بدون اينكه او را به آنان نیازى داشته، و به قدرتش استوار نموده، سپس همه آنها را بعد از فانى شدن باز مى

باشد، يا از آنان كمك بخواهد، يا از ترس تنهايى با آنان انس بگیرد، يا از حالت جهل و كورى به علم و درخواست 

 نش باز آيد، يا از فقر و نیاز به ثروت و دارايى برسد، و يا از خوارى و ناتوانى به عزّت و توانايى دست يابدبی

 : 1فراز 

  وَ تَوَهَّمَهُ نْ أَشَارَ إِلَیْهِمَا وَحَّدَهُ مَنْ كَیَّفَهُ وَ لَا حَقِیقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَّلَهُ وَ لَا إِيَّاهُ عَنَى مَنْ شَبَّهَهُ وَ لَا صَمَدَهُ مَ

 ترجمه : 

اش ندانسته، و كسى كه او را به چیزى مثل زد به حقیقتش دست نیافته، و هر آن كه براى او چگونگى معین كرد يگانه

اش تصور كند قصد و هر كه به او اشاره نموده و به انديشه كس او را به دايره تشبیه كشید حضرتش را در نظر نگرفته

 .او ننموده است

 :  1فراز  شرح

كسي كه در مسیر توحید الهي است و خدا را واحد مي داند ) توحید يعني واحد دانستن ( اگر برای خداوند متعال 

كیفیت و صفات و حاالت و شئون و تطورات قائل شود در حقیقت خدا را واحد ندانسته است !! چرا كه موجودی 

 ك موجود مبعّض و متجزی و مقداری و محدود باشد.كیفیات و صفات و اعراض و تطورات و حاالت دارد كه ي

موجودات مقداری و محدود مركّب از جوهر و عرض هستند، مركّب از موصوف و صفت هستند و كیفیات و حاالت 

متعدده دارند، همینطور است نفس و روح ما كه حاالت مختلفه و كیفیات مختلفه دارد مثالً علم و قدرت در ما يك 
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ت و غم و شادی و حزن و اندوه ما همه كیفیاتي است كه در ما حادث مي شود لكن خداوند سبحان كیفیت و حالت اس

 تنها ذاتي است كه كیف و كیفیت ندارد.

اما اگر كلمات اول اين خطبه را به معنای ديگری نیز برداشت كنیم به اين معنا كه كسي كه بخواهد برای خدا چگونگي 

 برای او حدّ مشخص كند او را يگانه و واحد ندانسته است .مشخص كند و او را ترسیم كند و 

در ادامه مي فرمايد : كسي كه بخواهد خدا را از طريق تمثیل و مثال بشناسد و بگويد خداوند مثل فالن چیز و مانند 

ذا آن است از آنجا كه اين خداشناسي تمثیلي و قیاسي است پس چنین كسي به حقیقت خداوند متعال نرسیده است ل

 .در مكتب اهل بیت علیهم السالم خداشناسي قیاسي و مثالي نهي شده است 

بعد حضرتش مي فرمايد اگر كسي خدا را به چیزی تشبیه كند خدا را قصد نكرده است، مستحضريد ما با مفاهیمي كه 

لفظي مانند درخت يا  داريم چیزی را قصد مي كنیم و مي گويند الفاظ برای معنا وضع شده اند يعني چنانچه مثالً شما

ديوار را مي شنويد به يك معنايي منتقل مي شويد لذا وقتي انسان الفاظي را استعمال مي كند در پشت استعمال اين 

الفاظ معاني را قصد مي كند، حال اگر كسي از خدا سخن بگويد ولكن سخن او سخن تشبیهي باشد و از سخن او بوی 

رده است، چنین كسي لفظ خدا را بر زبان مي آورد اما آنچه قصد كرده آن چیز، تشبیه به مشام برسد خدا را قصد نك

خدا نیست بلكه آن وجودی است مانند ساير مخلوقات و دلیل اين امر آن است كه اين شخص خدا را با تشبیه معرفي 

 مي كند و مي شناسد.

را قصد نكرده و به او توجه نكرده كسي كه  در ادامه حضرت مي فرمايد : و ال صمده من اشار الیه و توهمه، يعني او

به خدا اشاره كند مثل اينكه فردی برای نشان دادن چیزی با دست به آن اشاره كند، كسي كه به خداوند اشاره كند در 

حقیقت او را قصد نكرده است، تمام مخلوقات قابل اشاره هستند اما خداوند سبحان قابل اشاره نیست. و به شرح ايضاٌ  

 كه خدا را در ذهن توهم كند و برای او در ذهن خود شكلي بسازد او را قصد ننموده است . كسي

 :2فراز

 فَاعِلٌ لَا بِاضْطِرَابِ آلَةٍ مُقَدِّرٌ لَا بِجَوْلِ فِكْرَةٍ غَنِيٌّ لَا بِاسْتِفَادَةٍ كُلُّ مَعْرُوفٍ بِنَفْسِهِ مَصْنُوعٌ وَ كُلُّ قَائِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْلُولٌ 

 ترجمه : 

انجام دهنده است بدون به كار بردن  هر آنچه به ذاتش شناخته شود مخلوق است، و آنچه به ديگرى باشد معلول است.

 .نیاز است نه به تحصیل اسبابابزار، تقدير كننده است بدون جوالن انديشه، بى

 نکته : 
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رجمه شده و به تثار يوناني به زبان عربي نكته ای كه حائز اهمیت است اين است كه در آن فضای نهضت ترجمه كه آ

 و هستي وحیدیتو اين خطبه در بیان حقايق  امام رضا علیه السالم جهان اسالم ورود پیدا كرده است  اين كلمات

 .غوغا مي كند  شناسي

 :  2شرح فراز 

بتواني  را كه هر چیزیكه وجود مقدس حضرت مي فرمايند :  بیان مي شوداين فراز يك اصل اساسي توحیدی در 

قرار كنید و يعني با هر چیزی كه بتوانید مواجهه مستقیم برخودش را بالواسطه و به خودش بشناسي مخلوق است 

د فرو مي رويد و بالفاصله آن را با قوای ادراكي دريابید آن چیز مخلوق است. مثالً شما تمركز مي كنید و در خو

ا حس مي كنید رو مستقیمًا با آن ارتباط وثیق پیدا مي كنید و آن يكدفعه يك صحنه ای مقابل شما شكل مي گیرد 

ن  را بالواسطه بیابید آاين مخلوق و مصنوع است و خالق نیست چرا كه با هر چیز مواجهه مستقیم داشته باشید و بتوانید 

 و حس كنید آن چیز مكانمند و زمانمند است و اين مواجهه در زمان و مكان حاصل مي شود !! 

 جای ديگر در روايت شريفه داريم كه امیرالمومنین علیه السالم مي فرمايند  :  در

 30بِنَفْسِه عُرِفَ  مَنْ بِإِلَهٍ  لَیْسَ

 پروردگار و اله نیست آن كسي كه به خودش او را بشناسید و به خودش شناخته شود .

آن به غیر است معلول  وابستگياتكا و كه قیام و  بعد در ادامه مي فرمايند : كل قائم في سواه معلول، يعني هر موجودی

 ست معلول است .است و بنفسه موجود نیست !! چیزی كه به غیر وابسته است و بالغیر موجود است و قیامش در غیر ا

برخي گفته اند چیزی كه به ايجاد غیر وابسته است معلول است يعني خود به خود موجود نیست اما به نظر مي رسد 

اين معلول  رت معنای ديگری داشته باشد و آن اينكه موجودی كه در غیريت محقق است و قیامش در غیر استاين عبا

و مخلوق است . مثالي بزنیم تا بیشتر روشن شود : مثالً تصور كنید صفتي مثل علم اگر بخواهد موجود شود آيا 

؟ بايد حتماً چیزی باشد تا بگويید عالم است  موضوعي نمي خواهد ؟ يعني آيا علم مي تواند خود به خود موجود باشد

يعني يك نفسي و جسمي باشد كه بگويیم صفت علم دارد . مي گويند عرض و صفت قیامش به موصوفش است مانند 

رنگ، بو، مزه كه يك رنگ و بو و مزه ی خالي نداريم بايد چیزی باشد كه رنگ و بو و مزه داشته باشد مثل اينكه 

يعني بايد چیزی  ز ترش مزه است ! يعني هر چیزی كه بخواهد موجود شود در غیر موجود است مي گويیم گوجه سب

باشد تا اين چیز به آن بند شود و ممكن است اشكال كنید كه اين رنگ، بو يا مزه به يك چیزی وابسته است در 

                                                           

وت(، ج -حبار األنوار )ط  30  253، ص: 4بري
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ف بدون صفت ممكن وجودش، همینگونه است اگر موصوفي بخواهد موجود شود بايد صفتي داشته باشد و موصو

نیست پس بنابراين جوهر و عرض يا موصوف و صفت در خارج با هم تالزم دارند و ما سوی اهلل در اجزاء و غیريت 

و صفات محققند . موجودی كه تبعیض بردار باشد و دارای اجزاء باشد در سواه موجود است، اين جزء به آن جزء 

و اين طرف به آن طرف وابسته است لذا چنین چیزی معلول و مصنوع وابسته است و جزء ديگر به جزء ديگر وابسته 

 است .

بعد حضرت مي فرمايد : فاعلٌ ال باضطراب، اين جمله و اين بخش از كلمات حضرت به چه معنا است ؟ خداوند فاعل 

زائش كمك نه با استفاده از آلت و ابزار، اما موجودی كه جوهر و عرض است و موصوف و صفت است از اجاست اما 

مي گیرد و كار مي كند. اگر شما بخواهید دستتان را حركت بدهید چگونه حركت مي دهید ؟ حركت دست شما 

فعل شما است، برای حركت دادن دست كه فعل شما است  از قوای دروني خودتان كمك مي گیريد و اين دست را 

 چیزی را جابجا كنید از ابزار دست استفاده مي يا اگر بخواهید فعل ديگری انجام بدهید مثالًجلو و عقب مي بريد 

لت، او اجزاء ندارد كه از اجزاء كنید پس فاعلید اما با آلت وابزار و لكن خداوند سبحان فاعل است اما بدون ابزار وآ

 خود كمك بگیرد!

ه است اما اين تقدير و او عالم را تقدير كرده است، مقدِّر است و اشیاء را اندازه گیری كرده است و به آن ها حد داد

اندازه دادن مانند نقدير كردن مخلوقات نیست كه در نفس ايشان جوالن وحركت است، تقدير او بدون جوالن انديشه 

 است .

او غني و بي نیاز است اما اينگونه نیست كه از يك اسباب و وسايلي كمك بگیرد و خود را بي نیاز كند. توضیح اينكه 

سبي را مي بینیم مثالً فردی خود را از يك سری چیزها بي نیاز مي كند اما برای اين بي نیاز ما در مخلوقات غنای ن

كردن خود از ابزار كمك مي گیرد مثالً انسان با استفاده از اتومبیل خود را از راه رفتن با پا  بي نیاز مي كند و يك 

كمك گرفتن از ديگران برای حركت و جابجايي  شخص معلول با استفاده از ويلچر خود را از خزيدن بر روی زمین يا

 بي نیاز مي كند .

 :3فراز

 [تَرْفِدُهُ الْأَدَوَاتُ سَبَقَ الْأَوْقَاتَ كَوْنُهُ وَ الْعَدَمَ وُجُودُهُ وَ الِابْتِدَاءَ أَزَلُهُ ]أَوَّلُهُ  لَا تَصْحَبُهُ الْأَوْقَاتُ وَ لَا

 ترجمه :

وسائل او را يارى ندهند. هستیش بر زمانها، وجودش بر نیستى، و ازلیتش بر ابتدا  اوقات با او همراه نیست، و ابزار و

 پیشى گرفته
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 :  3شرح فراز 

وجود خداوند همراه با وقت و زمان نیست، اين سوال غلطي است كه خداوند از كي بوده و تا كي است چرا كه ذات 

ن موجودی كه زمان و مكان ندارد قهراً ابزار در رابطه او ذات بال زمان است . از ابزار و ادوات كمك نمي گیرد چو

 با او فرض ندارد .

وجود او سابق بر زمان است، زمان مخلوق او است و قبل از آنكه زمان و زماني باشد و قبل از آنكه مكان و مكاني 

 باشد او بود، قبل از اينكه قبل خلق شود او بود .

ر خالف مخلوقات كه همیشه عدم آنها سابق بر وجودشان است و نبودند و وجود او سابق بر عدم است يعني خداوند ب

بوجود آمدند خداوند سبحان اينگونه نیست كه نبود و بوجود آمد العیاذ باهلل و اگر نبود و آمد مي توانیم سوال كنیم 

ا اينكه سوال مي كنند كه چه كسي او را بوجود آورد ؟! قطعا يك موجود كه خود به خود نمي تواند بوجود بیايد . لذ

خدا را چه كسي آفريده ؟ اين سوال از روی كم دقتي است چرا كه درباره ی كسي سوال مي كنند چه كسي آن را 

بوجود آورده كه نبود و آمد اما اگر بود و اگر موجودی سبق االوقات كونه و سبق العدم وجوده ديگر بوجود نیامده 

 است !! اين موجود يك موجود ازلي و بدون ابتدا است . كه بپرسیم چه كسي او را بوجود آورده

و االبتداء ازله يعني سبق االبتداء ازله، توضیح آنكه ما سوی اهلل همه ابتدا دارند و بر خالف پندار ارسطويي ها عالم 

 و ابتدا دارد. او ازلي است و ما سوی اهلل همه مبتدع الوجودند .قديم نیست 

 -------------شروع جلسه  سیزدهم  -------------------------------------------------

 سیزدهم : جلسه 

 نهج البالغه  186خطبه 

 ادامه جلسه قبل ...

 : 4فراز 

 نَتِهِ بَیْنَ الْأَشْیَاءِ عُرِفَ أَنْ لَا قَرِينَ لَهُ مُقَارَبِتَشْعِیرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لَا مَشْعَرَ لَهُ وَ بِمُضَادَّتِهِ بَیْنَ الْأُمُورِ عُرِفَ أَنْ لَا ضِدَّ لَهُ وَ بِ

مُؤَلِّفٌ بَیْنَ مُتَعَادِيَاتِهَا مُقَارِنٌ بَیْنَ   -ورَ بِالصَّرَدِ ]بِالصَّرْدِ[ضَادَّ النُّورَ بِالظُّلْمَةِ وَ الْوُضُوحَ بِالْبُهْمَةِ وَ الْجُمُودَ بِالْبَلَلِ وَ الْحَرُ

 رِّبٌ بَیْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا مُفَرِّقٌ بَیْنَ مُتَدَانِیَاتِهَامُتَبَايِنَاتِهَا مُقَ

 ترجمه : 
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ه ضدّى ندارد، و با به وجود آوردن حواسّ معلوم است كه منزّه از حواس است، و از آفريدن اشیاء متضاد پیداست ك

ى، خشكى را با رطوبت، را با سیاه با ايجاد مقارنت بین اشیاء واضح است كه او را قرينى نیست. نور را با ظلمت، سپیدى

ديگر قرين نمود، دورها ها الفت بر قرار كرد، اضداد را با يكگرمى را با سردى مخالف و ضدّ هم قرار داد. بین پراكنده

 ها را از هم دور كردرا با هم نزديك ساخت، و نزديك

 :   4فراز  شرح

ل سنخیت باشد، خالف اين پندار كه بايد بین علت و معلويك نكته ی بسیار ظريفي در روايات ما وجود دارد و بر 

باهت باشد و اين روايات ما بر خالف اين پندار ناصواب مي فرمايد بین علت فاعلي و مخلوق حتما نبايد سنخیت و ش

ريافتي است ديك اصل اساسي و فارق بین دريافت های ساده و بسیط بشری از نحوه ی نسبت بین خالق و مخلوق با 

 وحي به بشر آموزش مي دهد .كه 

تن علت علت اگر علت تولیدی باشد بدون شك با معلول خود در سنخیت و شباهت است بلكه اصالً معلول از م

ی و احداثي تولیدی ترشح مي ننايد و ظهور مي كند ولي در رابطه با خداوند سبحان چون علیت، يك علیت ايجاد

حكم مخلوق را  اهت و سنخیتي باشد چرا كه اگر شباهتي باشد خالق نیزنبايد شباست لذا حتما بین خالق و مخلوق 

ق باشد و اال او نیز پیدا مي كند و اين يك قاعده ی عقلي است كه استثناء بر نمي دارد، هماره خالق نبايد سنخ مخلو

 !!خواهد داشت مهحكم مخلوق خواهد داشت و نیازمند به خالق ديگر خواهد بود و اين سلسله به صورت بي نهايت ادا

ودتان را مي بینید كه مشاعر و حواس خ/ وقتي شما  بِتَشْعِیرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لَا مَشْعَرَ لَهُحضرت می فرمایند :  

 داريد متوجه مي شويد كه خالق شما ديگر نبايد اينگونه باشد .

/ آن خدايي كه جواهر  أَنْ لَاجَوْهَرَ لَه الْجَوَاهِرَ عُرِفَ  هِیرِهِ وَ بِتَجْدارد كه : اضافه  اين فراز را نیز  كافيدر كتاب شريف 

و جواهر  و اعراض را خلق مي كند، سیب و پرتقال و فرشته و درخت خلق مي كند كه همگي صفت و موصوف هستند

نیز  گر آفرينندها متعدد دارند، او خود مانند اين مخلوقات جوهر و عرض نیست بلكه او است كه جوهر را مي آفريند.

چه مالک  همانند مخلوقات جوهر و عرض و صفت و موصوف باشد مي توان اشكال قطعي نمود كه به چه دلیل و به

ن است نیز نیازمند خالق ماو خالق ما است ؟ شايد من نوعي خالق او باشم !! اگر من نیازمند خالقم او كه همانند و شبیه 

 يد سنخ مخلوق باشد .است !! پس نتیجه آن شد كه خالق نبا
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به هستى /  31 وَ بِإِنْشَائِهِ الْبَرَايَا عُلِمَ أَنْ لَا مُنْشِئَ لَهدر كتاب شريف تحف العقول نیز اين فراز را اضافه به همراه دارد كه : ُ

. آن كسي كه ايجاد و احداث مي كند مخلوقات بخشى او به آفريدگان دانسته شد كه او را خود هستى بخشى نیست

 را او خود ديگر نبايد منشيء داشته باشد چرا كه او مانند ما نیست كه از جايي نشات گرفته باشد .

اء و با ديدن اشی / مُورِ عُرِفَ أَنْ لَا ضِدَّ لَهوَ بِمُضَادَّتِهِ بَیْنَ الْأُحضرت امیرالمومنین علیه السالم در ادامه  مي فرمايند : 

، سختي و سردی و گرمينور و ظلمت، ت وجود دارد ) همچون آب و آتش، مخلوقاتي كه بین آنها تضاد و ضدي

گر تاثیر و تاثر دارد و نرمي و ... ( متوجه مي شويم كه او ضدّ ندارد . مستحضر هستید كه هر ضدّی نسبت به ضدّ دي

و در موضوع احد ودو ضدّ دو عرض هستند كه نمي شود در آن اينگونه معنا مي كنند كه  و  فلسفي در علوم عقلي

ن اينكه گرم است واحد وجود داشته باشند مثالً نمي شود يك چیزی در حین اينكه سیاه است سفید باشد و در حی

 .یر بگذارد سرد باشد!! ولكن نسبت به خداوند سبحان ضدّی فرض نمي شود و هیچ چیز نمي تواند در او تاث

/ او است كه بین اشیاء مقارنت ايجاد كرده است و اشیاء  شْیَاءِ عُرِفَ أَنْ لَا قَرِينَ لَهُ وَ بِمُقَارَنَتِهِ بَیْنَ الْأَدر ادامه مي فرمايد : 

كديگر تاثیر و تاثر را در كنار هم قرار داده است، كل ما سوی اهلل همه نسبت به هم قران دارند و مي توانند روی ي

ن اشیاء قرين ندارد !! فتن اشیاء مي فهمد كه خالق ايبگذارند و انسان با ديدن اين مقارنه و در كنار يكديگر قرار گر

در رابطه با خداوند  فیزيك امروز مي گويد هر عملي عكس العملي دارد و هر عملي در ما سوی اهلل تاثیر مي گذارد اما

 سبحان اينگونه است كه هیچ چیز قرين او نخواهد بود و بر روی او تاثیر نخواهد گذاشت . 

ه نحوی است بسبحان در عالم مي گذارد از سنخ تاثیر آتش بر روی كاغذ نیست، سوزاندن آتش تاثیری كه خداوند 

خداوند عالم مخلوقي  كه در مقابل كاغذ تاثیر و تاثری است ! اما خداوند سبحان تاثر نمي پذيرد و لكن اگر مي گويیم

ر داده است و اين آتش صفت سوزاندن قرا را مي سوزاند به اين معنا است كه خداوند متعال آتش را آفريده و در اين

ست و اين اذن اآتش است كه مي سوزاند و بر روی كاغذ تاثیر مي گذارد ولكن اين سوزاندن به اذن خداوند سبحان 

و قرار داده و اتعارف نیست بلكه به اين معنا است كه خداوند سبحان است كه آتش را خلق كرده و اين صفت را در 

 كه مي سوزاند!! تواند اثر سوزاندن را از آتش بگیرد ولي بايد توجه داشت كه اين خداوند نیستالبته خداوند مي 

داد و / خداوند ضدها را قرار ورَ بِالصَّرَدِبِالْبَلَلِ وَ الْحَرُ ضَادَّ النُّورَ بِالظُّلْمَةِ وَ الْوُضُوحَ بِالْبُهْمَةِ وَ الْجُمُودَبعد مي فرمايد : 

 به معنای ايجاد و خلقت است. یر و تاثر مي نمايند و يكديگر را دفع مي نمايند اما تاثیر خداوند بر اشیاءاين ها در هم تاث

كه بین اشیاء / اين خداوند است  دَانِیَاتِهَامُؤَلِّفٌ بَیْنَ مُتَعَادِيَاتِهَا مُقَارِنٌ بَیْنَ مُتَبَايِنَاتِهَا مُقَرِّبٌ بَیْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا مُفَرِّقٌ بَیْنَ مُتَ

پراكنده تالیف برقرار فرمود همچون بدن انسان كه همه ی اين عناصر در آن قرار گرفته و هم گرما و هم سرما و هم 

خشكي و هم تری با نسبت منظمي در آن تقدير شده است كه آن را تعديل مي كند . اين اشیائي كه در نگاه ابتدايي 

                                                           

3 6حتف العقول، النص، ص:  1 4 
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ن هم خلق فرموده است . آن اشیائي كه از هم دورند نسبت به هم نزديك با هم درگیر هستند خداوند آن ها را قري

 كرد و آن اشیائي هم كه به هم نزديكند از هم دور كرد . 

 :  5فراز  

ا مَنَعَتْهَا مُنْذُ الْقِدْمَةَ وَ حَمَتْهَا قَدُ الْأَزَلِیَّةَ هَلَا يُشْمَلُ بِحَدٍّ وَ لَا يُحْسَبُ بِعَدٍّ وَ إِنَّمَا تَحُدُّ الْأَدَوَاتُ أَنْفُسَهَا وَ تُشِیرُ الْآلَاتُ إِلَى نَظَائِرِ

[ [ عَلَیْهِ ]الْحَرَكَةُ وَ السُّكُونُ وَ لَا يَجْرِی ]تَجْرِی وَ جَنَّبَتْهَا لَوْلَا التَّكْمِلَةَ بِهَا تَجَلَّى صَانِعُهَا لِلْعُقُولِ وَ بِهَا امْتَنَعَ عَنْ نَظَرِ الْعُیُونِ

وَ أَحْدَثَهُ إِذاً لَتَفَاوَتَتْ ذَاتُهُ وَ ونُ وَ الْحَرَكَةُ وَ كَیْفَ يَْجرِی عَلَیْهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ وَ يَعُودُ فِیهِ مَا هُوَ أَبْدَاهُ وَ يَحْدُثُ فِیهِ مَا هُ السُّكُ

 لَتَجَزَّأَ كُنْهُهُ وَ لَامْتَنَعَ مِنَ الْأَزَلِ مَعْنَاهُ

 ترجمه : 

ت، و به شماره محسوب نشود. ابزار و آالت جز مانند خود را به حدود نیاورند، و اين وسائل جز به حدّى شامل او نیس

خبران گويند از چه زمانى به وجود آمد )منذ(، و به تحقیق به وجود آمد )قد(، و نظاير خود اشارت ننمايند. اينكه بى

كامل بودنش ناسازگار است )كه قديم و ازلى و كامل  اگر چنین بود نقصى نداشت )لو ال( با قديم بودن و ازلى بودن و

 بودن از صفات خداوند است نه مخلوقات(.

ها بر آنان در عرصه عقول تجلّى كرد، و با ديدنى بودن مخلوقات قطعى است كه آفريننده را آفريننده با خود آفريده

باشد، و چگونه بر او جارى او جارى نمىاى نیست(. نظام حركت و سكون بر نتوان ديد )زيرا كه شبیه هیچ آفريده

 باشد آنچه كه او جارى كرده؟ و چسان صفتى را كه در مخلوقى آفريده به آفريننده باز گردد؟

يا آنچه را حادث كرده در خود او حادث شود؟! در اين صورت در ذات او دگرگونى پديد آيد، و كنه ذاتش تجزيه 

 شود، و ازلى بودنش ممتنع گردد

 :  5ز شرح فرا

حدّی خداوند سبحان را شامل نیست و او عادّ و شمارنده ندارد ) مقداری نیست (، هر چیزی را از مخلوقات بخواهید 

 اندازه ای دارد و قابل شمارش و وزن است اما ذات خداوندگار قابل شمارش و اندازه نیست . 

. ابزار و آالت جز مانند خود را به حدود نیاورند، و اين وسائل /  اتُ إِلَى نَظَائِرِهَاوَ إِنَّمَا تَحُدُّ الْأَدَوَاتُ أَنْفُسَهَا وَ ُتشِیرُ الْآلَ

، موجوداتي كه از سنخ ادات و ادوات هستند و وجودشان وجود ابزار است چون جز به نظاير خود اشارت ننمايند

ل بر وحدت حقّ همین است كه لذا زيباترين دلی وسیله ای برای انجام كاری دارند هم عددی هستند و هم محدود

 خداوند مقداری و عددی نیست .
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د مي دانند كاربرد افرادی كه با ادبیات عرب آشنا هستن/  لَا التَّكْمِلَةَ بِهَامَنَعَتْهَا مُنْذُ الْقِدْمَةَ وَ حَمَتْهَا قَدُ الْأَزَلِیَّةَ وَ جَنَّبَتْهَا لَوْ

ت و ابعاض واجزاء داللت بر زماني بودن چیزی دارد، ادوات و آال عبارت منذ به معنای از فالن زمان است و اين

 د . از بردار هستند و اين چنین موجوداتي ديگر نمي توانند قديم و ازلي باشنزمان دارند فلذا 

، همچنین استعمال ن ذاتي ديگر نمي تواند ازلي باشديك چنیدر رابطه با آن معنا دارد  ) محقق شدن( موجودی كه قد

 پس استعمال لوال در كامل بشوند اما هنوز كامل نشده اند ابطه با موجوداتي است كه مي تواننددر ر "لوال " ی  واژه

 رابطه با خداوند سبحان غلط است زيرا او ذاتي نیست كه قابل زياده باشد .

اگر انسان  ان وهمین  مخلوقات بر عقل های ايش يك چنین ذاتي به همین اشیاء متجزی تجلي مي كند به واسطه ی

كني وپي میبری كه  عقل نداشته باشد پي به اين تجلي نمي برد و خدا را نخواهد شناخت . وقتي به اين اشیاء نظر مي

داوند سبحان نه خمتوجه خواهي شد كه او قابل ديدن و رويت نیست زيرا ذات خالق اين اشیاء نظیر اين اشیاء نیست 

ه آنها نزديك است و نه شبیه مخلوقات است و نه از آنها دور است و نه ب قرين مخلوقات است و نه ضدّ مخلوقات

 .است!! ذاتي است غیر مكانمند ) بال مكان ( و غیر زمانمند ) بال زمان ( 

 خداوند متعال نه ساكن است و نه متحرک زيرا سكون و حركت وصف جسم است و او جسم نیست و سكون و

 . در حقیقت سكون و حركت وصف مخلوق است و در خالق راه ندارد حركت در رابطه با او معنا ندارد و

سالم در رابطه با نفي اما به عنوان كالم آخر در اين جلسه  به عبارتي بسیار وزين از وجود مقدس امام معصوم علیه ال

 سكون و حركت و مانند آن از خداوند سبحان دقت فرمايید : 

 32يَمْتَنِعُ مِنْ صَانِعِه فِیهِ  مَا يُمْكِنُ   فِي خَالِقِهِ وَ كُلُفَكُلُّ مَا فِي الْخَلْقِ لَا يُوجَدُ

است )  و هر چه در مخلوقات ممكنهر ويژگي و صفتي كه در خلق است آن صفت و ويژگي در خداوند نیست 

سبحان ر خداوند دمانند آنكه مي شود تغییر كنند، خشك بشوند، تر ببشوند، كوچك شوند و ... ( همه ی اين ها 

 ممتنع و مُحال  است و در او راه ندارد .

 -------------جلسه  چهاردهم   شروع -------------------------------------------------

 

                                                           

 40التوحيد )للصدوق(، ص:  32
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 چهاردهم : جلسه 

 نهج البالغه  186خطبه 

 ادامه جلسه قبل ...

 :  5ادامه فراز 

مْتَنَعَ ودُ فِیهِ مَا هُوَ أَبْدَاهُ وَ يَحْدُثُ فِیهِ مَا هُوَ أَحْدَثَهُ إِذاً لَتَفَاوَتَتْ ذَاتُهُ وَ لَتَجَزَّأَ كُنْهُهُ وَ لَاوَ كَیْفَ يَجْرِی عَلَیْهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ وَ يَعُ

 مِنَ الْأَزَلِ مَعْنَاهُ 

 :  5ترجمه فراز 

 به آفريننده باز گردد؟و چگونه بر او جارى باشد آنچه كه او جارى كرده؟ و چسان صفتى را كه در مخلوقى آفريده 

يا آنچه را حادث كرده در خود او حادث شود؟! در اين صورت در ذات او دگرگونى پديد آيد، و كنه ذاتش تجزيه 

 شود، و ازلى بودنش ممتنع گردد

 :  5شرح ادامه فراز 

 ل استنباط است.اين فراز حاوی يكي از اصول اساسي توحیدی است و از آن اصولي است كه فروع فراواني از آن قاب

چگونه ممكن است آنچه او جاری كرده بر خودش نیز جاری شود ؟ يعني چگونه حضرت سالم اهلل علیه مي فرمايند : 

موجود شده اند اين اوصاف و صفات و ويژگي ها بر خود ممكن است صفات مخلوقات كه به اجرا و احداث الهي 

شبیه مخلوق باشد ؟ اين چگونه ممكن است ها يعني عقالً  خداوند نیز حمل شود ؟! يعني چگونه ممكن است خالق

 مُحال است اينچنین باشد و استثناء پذير نیست .

 باشد !!  5اال اينكه شرايط خاصي باشد كه مساوی با باشد  5=  2ضربدر  2عقالً مُحال است  : شما نمي توانید بگويید

يك جاهايي معلول هايي هستند كه علّت نمي خواهند و خود  هر معلولي علّت مي خواهد اما : شما نمي توانید بگويید

 به خود بوجود مي آيند !! 

اال يك جاهای  و يك چیزی نمي شود هم باشد و هم نباشد  اجتماع نقیضین مُحال است : شما نمي توانید بگويید

 جتماع نقیضین هم ممكن است !!خاصي كه ا

ديگر استثناء نمي پذيرد، هر معلولي علّتي مي خواهد و اجتماع  4=  2رضربد 2پس  احكام عقلي استنثاء پذير نیستلذا 

 نقیضین نیز مُحال است و هیچ كدام از اين ها استثناء نمي پذيرند . 
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حتّي قدرت خداوند سبحان نیز به امور ممكن تعلق مي گیرد و چیزی كه ذاتاً ممتنع الوجود است و امكان وجود ندارد 

. مانند اينكه كسي از حضرت امیر علیه السالم سوال كرد خدا مي تواند دنیا ن را موجود بنمايد خداوند نیز نمي تواند آ

)مضموناً(: خدا به را در يك تخم مرغ جای دهد بدون آنكه دنیا كوچك و تخم مرغ بزرگ شود ؟! حضرت فرمودند

 .نشدني است آن چیزی كه تو از من سوال كردی  عجز و ناتواني وصف نمیگردد ولكن

که آسمان در حین اينکه آسمان است آسمان نباشد و تخم مرغ  ستاين شخص از خدا مي خوا

 در حین اينکه تخم مرغ است تخم مرغ نباشد و اين يك امر ممکن نیست و عقالً مُحال است .

مام صادق سالم شبیه همین مواجهه و داستان را، ابلیس لعین با حضرت عیسي مسیح علیه السالم داشتند و اين ماجرا را ا

 اهلل علیه نقل فرموده اند : 

أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْیَى الْعَطَّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ 

قَالَ: إِنَّ إِبْلِیسَ قَالَ لِعِیسَى ابْنِ مَرْيَمَ ع أَ يَقْدِرُ  لیه السالمعُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي

بِعَجْزٍ وَ مَنْ   إِنَّ اللَّهَ لَا يُوصَفُ رَبُّكَ عَلَى أَنْ يُدْخِلَ الْأَرْضَ بَیْضَةً لَا يُصَغِّرُ الْأَرْضَ وَ لَا يُكَبِّرُ الْبَیْضَةَ فَقَالَ عِیسَى ع وَيْلَكَ

 أَقْدَرُ مِمَّنْ يُلَطِّفُ الْأَرْضَ وَ يُعَظِّمُ الْبَیْضَةَ.

از حضرت صادق )علیه السالم (  منقول است كه فرمودند :  شیطان بعیسى بن مريم )علیه السالم( گفت كه آيا 

داخل گرداند كه زمین كوچك نشود و تخم مرغ بزرگ  پروردگارت بر اين قدرت دارد كه زمین را در تخم مرغى

نشود عیسى )علیه السالم ( به او فرمود كه واى بر تو بدرستى كه خدا بناتوانى و درماندگى وصف نمیشود و كى تواناتر 

 است از كسى كه زمین را لطیف و نرم و نازک و تخم را بزرگ گرداند.

و  رغ امر ممکني نیست بلکه امری مُحال استو زمین  در يك تخم ملذا قرار گرفتن آسمان 

امّا حضرت عیسي علیه السالم امر ممکن آن را به ابلیس بیان مي فرمايند و آن  مُحال عقلي است

اينکه اگر خداوند بخواهد آسمان و زمین را در يك تخم مرغ جای بدهد بايد زمین را کوچك  

کسي توانمندتر است از کسي که  و تخم مرغ را بزرگ کند در اين صورت ممکن است و چه

 بتواند زمین را کوچك و تخم مرغ را بزرگ کند ؟!

و چگونه ممكن است چیزی را كه خداوند / يعني نمي شود  وَ يَعُودُ فِیهِ مَا هُوَ أَبْدَاهُدر ادامه حضرت مي فرمايند : 

د !  پس اوصافي كه در مخلوق آفريده است و ويژگي خداوند خلق كرده است همان ويژگي به خود خداوند برگرد

 است در خدا راه ندارد و بالعكس اوصاف و خصوصیاتي كه در خداوند است در مخلوق راه ندارد !

اما اگر بخواهیم اوصاف و خصوصیات مخلوق را خالصه كنیم آن زمان و مكان است و تمام اوصاف خداوند سبحان 

 نیز منزه از زمان و مكان است . 
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/ آن چیزی  اهُوَ يَحْدُثُ فِیهِ مَا هُوَ أَحْدَثَهُ إِذاً لَتَفَاوَتَتْ ذَاتُهُ وَ لَتَجَزَّأَ كُنْهُهُ وَ لَامْتَنَعَ مِنَ الْأَزَلِ مَعْنَيند : بعد حضرت مي فرما

به اين دلیل كه اگر اوصاف كه خداوند سبحان حادث فرموده است و ايجاد كرده است در خودش حادث نمي شود 

ض عّبَ) متفاوت الوجود يعني مخلوق مُ هستندمتفاوت الوجود  كه اتيتعال هم باشد بنابراين مخلوقمخلوق در خالق م

خداوند  (لذا مخلوقات در غیريت و در اجزاء موجود هستندمانند اينكه دست و پا و چشم و سر و گردن و .. دارد است 

 سبحان نیز مانند آنها مي گردد ) و اين مُحال است (.

فات مخلوقات در خداوند سبحان راه داشته باشد خداوند سبحان همچون مخلوقات متجزی ) دارای همچنین اگر ص

وخداوند حادث مي گردد و ديگر ازلي نخواهد بود به اين جهت كه ذات او زماني و مكاني مي اجزاء ( مي گردد 

ه اين دلیل حادث هستند كه زمان گردد و ذاتي كه زمان و مكان داشته باشد ديگر نمي تواند ازلي باشد و مخلوقات ب

 دارند .و اجزاء و مقدار  و مكان 

 :  6فراز

نَ  الْمَصْنُوعِ فِیهِ وَ لَتَحَوَّلَ دَلِیلًا بَعْدَ أَنْ كَاوَ لَكَانَ لَهُ وَرَاءٌ إِذْ وُجِدَ لَهُ أَمَامٌ وَ لَالْتَمَسَ التَّمَامَ إِذْ لَزِمَهُ النُّقْصَانُ وَ إِذاً لَقَامَتْ آيَةُ 

 الَّذِی لَا يَحُولُ وَ لَا يَزُولُ وَ لَا يَجُوزُ عَلَیْهِ الْأُفُولُ  مَدْلُولًا عَلَیْهِ وَ خَرَجَ بِسُلْطَانِ الِامْتِنَاعِ مِنْ أَنْ يُؤَثِّرَ فِیهِ مَا يُؤَثِّرُ فِي غَیْرِهِ 

  ترجمه : 

ساس خواهان تمام شدن شود زيرا خواهد داشت، و بر اين ا و چون پیش رويى برايش فرض شود پشت سرى هم

وجودش مالزم با نقصان شده، و در اين وقت نشانه مخلوق در او پیدا گردد، و دلیل بر هستى صانعى خواهد شد بعد 

از آنكه همه موجودات دلیل بر هستى اويند، و به سلطنت مسلّطش بر تمام موجودات محال است آنچه در غیرش اثر 

)پس از دايره اثر پذيرى خارج و از نقص و عیب پاک است(.خدايى است كه تغییر حال  گذارد در او اثر بگذاردمى

 .رود، و پنهان گشتن بر او روا نیستدهد و از میان نمىنمى

 :  6شرح فراز 

اگر او نیز همانند مخلوقات متجزی پیش رو داشته باشد پشت سری خواهد به همان دلیل متجزی بودن ما سوی اهلل 

 مخلوقي پشت و رو دارد و اگر صفات مخلوقات در خداوند جاری بود خداوند نیز پشت و رو داشت !! هرداشت !! 

اگر خداوند نیز مانند مخلوقات باشد او نیز همچون مخلوقات زياده و نقصان پذير خواهد بود، هر موجودی كه بتواني 

را تمام كني و هر چیزی تمام شدني باشد باز قابل و آن از ان كم كني ) قابل نقصان باشد ( مي تواني به آن اضافه كني 

 افزايش و زياده است . 

 الْحَدَث مِنَ  لَا يَمْتَنِعُ كَیْفَ يَسْتَحِقُّ الْأَزَلَ مَنْ در توحید صدوق اين عبارت نیز به صورت اضافه آمده است كه : 
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باشد و تغییر و تطور بپذيرد، چیزی يعني چگونه ممكن است كسي مستحق ازلیت باشد در حالیكه مي تواند حادث 

كه حال و صفت جديد قبول مي كند به معنای آن است كه شيء محدود است يعني چیزی را ندارد و اكنون به آن 

بنابر اين با توجه به اينكه هر محدودی ابتدای وجود دارد و تك تك موجودات عالم محدود هستند اضافه مي شود 

و كلّ عالم قهراً حادث است و نمي تواند ازلي دودات با هم است محدود است پس كلّ عالم كه تك تك اين مح

 باشد .

 إِذاً لَقَامَتْ فِیهِ آيَةُ الْمَصْنُوع وَ كَیْفَ يُنْشِئُ الْأَشْیَاءَ مَنْ لَا يَمْتَنِعُ مِنَ اإلِنْشَاءدر ادامه در توحید صدوق نقل مي فرمايد كه : 

كسى كه از ايجاد و موجود شدن امتناع ندارد چه آن هنگام عالمت و نشانه مصنوع كه چگونه چیزها را ايجاد میكند  /

 .ديگرى او را ساخته در او برپا شود

و اين برهان عقلي است كه چگونه ممكن است اشیاء را ايجاد كند كسي كه خودش مي تواند انشاء و ايجاد شود ؟ ! 

ه است خودش نمي تواند هستي ايجاد كند چرا كه هستي موجودی كه حادث است و هستي اش را از ديگری گرفت

 بخش نبايد از سنخ مخلوق و هستي يافته باشد چون در اين صورت حكم خود آن را پیدا مي كند !

اگر خداوند شبیه مصنوع خود باشد نشانه ی مصنوعیت در او هم هست بنا بر اين به چه مالكي او خالق اين مخلوقات 

شما را آفريده مي گويیم : گويیم ما را چه كسي خلق كرده است ؟ مي گويند : اين خورشید  مياست ؟ مثالي بزنیم 

اين خورشید كه همانند ما است خوب بنابراين خورشید را چه كسي آفريده است ؟ مي گويند : ماه، خورشید را ماه 

ي آفريده است ؟ ! باز پاسخي ندارند. آفريده !! مي گويیم اين ماه هم كه  همانند خورشید است بنابراين ماه را چه كس

چه كسي ايجاد كرده نبودند و بوجود آمدند  حتما تمام اين ها كه همانند ما هستند و شبیه ما هستند و :  سوال اينجاست

؟ بايد اينها را كسي ايجاد كرده باشد كه او ديگر خودش شبیه اين مخلوقات نباشد و اال اگر قبول كنیم او نیز همانند 

لیكن ما مي گويیم تمام اين مخلوقات است ديگر نمي توان اثبات صانع كرد و خدای سبحان را اثبات نمود .  اين

مجموعه مخلوقات كه شبیه هم هستند اول دارند و خالقي دارند و آن خالق يا شبیه اين ها هست و يا شبیه اين ها نیست 

جموعه همین ها خواهد بود و اگر غیر از اين باشد كه همچنین اگر شبیه ايشان باشد كه حكم خود ايشان را دارد و زير م

 است او ديگر شبیه اين مخلوقات نیست و لیس كمثله شيء . 

  وَ لَتَحَوَّلَ دَلِیلًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَدْلُولًا عَلَیْهِ بعد حضرت امیر المومنین سالم اهلل علیه مي فرمايند : 

كه چیزی را به تو نشان  ست كه تو را به چیزی مي رساند و آيت چیزی استخداوند مدلول است ، دلیل آن چیزی ا

مثال مي گويیم دود آيت است بر وجود آتش و مي گويیم كل اين مصنوعات دلیل هستند بر وجود فاطر و  مي دهد 

 !!دلیل مي شود  خود خالق كلّ، حال اگر خداوند نیز مانند اين ها باشد ديگر خداوند مدلول نیست و

وقتي او نیز همانند شما متجزی و مقداری است ه چه مالكي مي گويید اين موجود متجزی تو را خلق كرده است ؟ ب

در اين صورت او نیز نیازمند خالق ديگری است كه اگر آن هم همانند اين متجزی باشد تسلسل بوجود مي آيد و به 
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ل است مگر اينكه بگويیم همه ی اين مجموعه ی محدود ابتدا نخواهیم رسید و اين در حالي است كه تسلسل عقالً مُحا

و مقداری و متجزی را كسي خلق كرده است كه او ديگر مانند اين ها نیست، متجزی و مقداری نیست و صفات 

 مخلوقات در او راه ندارد .

ند اين يمثالي بزنیم : يك ديگ آب داغ داريم سوال مي كنیم اين ديگ آب را چه كسي گرم كرده است ؟ میگو

ما اين سوال  ديگ ديگر آن را گرم كرده است مي گويیم : آن ديگ ديگر كه مانند همین است و حكم همین را دارد

گ اول و را در مورد همین ديگ دوم هم مي كنیم كه آن را چه كسي گرم كرده است ؟ پاسخ : آتش است اين دي

 هر دو دلیل هستند بر وجود آتش . تش هستند، آتش مدلول است و اين دو ديگدوم دلیل بر وجود آ

نند ما است وقتي سوال مي كنیم ما را چه كسي خلق كرده است مي گويند خورشید! مي گويیم آن خورشید نیز هما

هستیم بر وجود  ما و خورشید همه دلیلو حكم خود ما را دارد بنابر اين خود خورشید را چه كسي خلق كرده است ؟ 

 ديگر همانند ما نیست .  مدلول كه خداوند است و او

 ي غَیْرِهِ تِنَاعِ مِنْ أَنْ يُؤَثِّرَ فِیهِ مَا يُؤَثِّرُ فِوَ خَرَجَ بِسُلْطَانِ الِامْدر ادامه اين فراز امام امیرالمومنین علیه السالم مي فرمايد : 

ر مي گذارد ان اثخداوند سلطان به دلیل وجود آن سلطنت مسلطش بر تمام موجودات ممتنع است كه آن چه در ديگر

وقات ( تغییر و در او نیز اثر بگذارد يعني آنچه در ديگران ممكن است در خداوند ممكن نیست . در ديگران ) مخل

 تبدل و زياده و نقصان وجود دارد امّا در خداوند سبحان اين ها راه ندارد . 

 لَیْهِ الْأُفُولُ الَّذِی لَا يَحُولُ وَ لَا يَزُولُ وَ لَا يَجُوزُ عَو مي فرمايد : 

ر مي روند و دائما خداوند سبحان نه تغییر حال دارد و نه از بین مي رود بر خالف مخلوقات كه از حالي به حال ديگ

ه يكباره آرامش بصفات و حاالت در آنها تغییر مي كند به عنوان مثال غمگین هستند، شاد مي شوند، عصباني هستند 

ید كه افول دارد سبحان افول ندارد بر خالف مخلوقات كه افول دارند همچون خورشهمچنین خداوند مي گیرند و .... 

 ن به پايان مي رسد.و يك روز انرژی آ

فَلَمَّا جَنَّ عَلَیهِ اللَّیلُ رَأَى كَوْكَبًا وجود مبارک حضرت ابراهیم سالم اهلل علیه در استدالل برای ستاره پرستان مي فرمايد : 

ای مشاهده كرد، گفت: هنگامي كه )تاريكي( شب او را پوشانید، ستاره /33 لَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِینَقَالَ هَذَا رَبِّي فَ 

 !«كنندگان را دوست ندارم غروب»اما هنگامي كه غروب كرد، گفت: « اين خدای من است؟»

 فرموده استاين استدالالت زيبا بر وجود خداوند متعال را خداوند به انبیاء تعلیم 
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 34وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَینَاهَا إِبْرَاهِیمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ 

بريم؛ سته بدانیم،( باال مياينها داليل ما بود كه به ابراهیم در برابر قومش داديم! درجات هر كس را بخواهیم )و شاي

 حكیم و داناست.پروردگار تو، 

 :  7فراز 

الُهُ الْأَوْهَامُ فَتُقَدِّرَهُ وَ لَا وَ طَهُرَ عَنْ مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ لَا تَنَ اذِ الْأَبْنَاءِلَمْ يَلِدْ فَیَكُونَ مَوْلُوداً وَ لَمْ يُولَدْ فَیَصِیرَ مَحْدُوداً جَلَّ عَنِ اتِّخَ

ا يَتَبَدَّلُ فِي الْأَحْوَالِ وَ لَا لَلْمِسُهُ الْأَيْدِی فَتَمَسَّهُ وَ لَا يَتَغَیَّرُ بِحَالٍ وَ تَلَا تُدْرِكُهُ الْحَوَاسُّ فَتُحِسَّهُ وَ لَا تَتَوَهَّمُهُ الْفِطَنُ فَتُصَوِّرَهُ وَ 

 تُبْلِیهِ اللَّیَالِي وَ الْأَيَّامُ 

 :  7ترجمه فراز 

، و پاک است از آمیزش ود گردد. برتر است از داشتن فرزندانچیزى را نزاده تا خود مولود باشد، و زايیده نشده تا محد

ا تصوّرش نمايند، و حواس او تها او را به وهم در نیاورند اش گیرند، و زيركىها او را در نیابند تا اندازهبا زنان. انديشه

كند، و در احوال ییر نبه حالى تغ. را درک نكنند تا احساسش نمايند، و دستها لمسش نكنند تا به او دسترسى يابند

 دگرگون نگردد، و او را شبها و روزها كهنه نكنند

 :  7شرح فراز 

ي زايید بنابر اين ماگر او خداوند نه مي زايد و نه عالم رشحه و ترشح وجود او است و نه صادر از وجود او است 

شده است چرا كه اگر زايیده هم ن وخود همانند آنچه زايیده بود متجزی بود و بايستي خودش نیز مولود مي بود !! 

 زايیده شده بود محدود بود . 

تولیدی  ونسبت ها تولدی روايي آن است که در عالم تکوين تمام  -قرآني يك اصلي اساسي 

است، يعني تاثیر و تاثراتي که موجودات لحظه به لحظه در هم مي گذارند از عالم شهادت گرفته 

از باب تولد است حال تولد جسم کثیف از کثیف و يا لطیف از تا عالم غیب همه تاثیر و تاثرات 

 .لطیف 

!! و نه اين بت ها پسران خدا خداوند بر اساس همین اصل فرزند ندارد، نه عیسي پسر اوست و نه عزير پسر او است 

ا مي دانستند هستند كه اعراب جاهلي گمان مي كردند و نه فرشتگان دختران او هستند كه اعراب آن ها را دختران خد

و در بین اين فرهنگ به يكباره يك نگار كه همه ی جهان را شرک فراگرفته بود . در اين فضای سرتاپا شرک و كفر 

به مكتب نرفته ای مي آيد و مي گويد قل هو اهلل احد و قرآني مي آورد كه از گذشته و آينده مي گويد و از بهشت و 
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و به عنوان جانشین خود از ايد امیرالمومنین علیه السالم را تربیت كندجهنم مي گويد و آنگاه يك چنین شخصي بی

اين بزرگترين آيت و معجزه بر پیغمبری و حقانیت رسول اكرم )صلي اهلل علیه و اله و سلم  جانب خدا معرفي كند كه 

 ( است . 

و به قول قرآن شريف كه مي فرمايد  آمیزش با زنانو پاک است از /  وَ طَهُرَ عَنْ مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ دامه مي فرمايد : و در ا

او پديد آورنده /  35شَيءٍ عَلِیمٌ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ وَهُوَ بِكُلِّ : 

د؟! حال آنكه همسری نداشته، و همه چیز را آفريده؛ و آسمانها و زمین است؛ چگونه ممكن است فرزندی داشته باش

 او به همه چیز داناست.

 -------------جلسه  پانزدهم   شروع -------------------------------------------------

 پانزدهم : جلسه 

 نهج البالغه  186ادامه خطبه 

 :  7ز فراادامه 

نَالُهُ الْأَوْهَامُ فَتُقَدِّرَهُ وَ لَا وَ طَهُرَ عَنْ مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ لَا تَ اذِ الْأَبْنَاءِ يُولَدْ فَیَصِیرَ مَحْدُوداً جَلَّ عَنِ اتِّخَلَمْ يَلِدْ فَیَكُونَ مَوْلُوداً وَ لَمْ  

ا يَتَبَدَّلُ فِي الْأَحْوَالِ وَ لَا لَدِی فَتَمَسَّهُ وَ لَا يَتَغَیَّرُ بِحَالٍ وَ لْمِسُهُ الْأَيْتَ تَتَوَهَّمُهُ الْفِطَنُ فَتُصَوِّرَهُ وَ لَا تُدْرِكُهُ الْحَوَاسُّ فَتُحِسَّهُ وَ لَا 

 تُبْلِیهِ اللَّیَالِي وَ الْأَيَّامُ 

 :  7ترجمه فراز 

، و پاک است از آمیزش چیزى را نزاده تا خود مولود باشد، و زايیده نشده تا محدود گردد. برتر است از داشتن فرزندان

ا تصوّرش نمايند، و حواس او تها او را به وهم در نیاورند اش گیرند، و زيركىها او را در نیابند تا اندازهانديشهبا زنان. 

كند، و در احوال نبه حالى تغییر . را درک نكنند تا احساسش نمايند، و دستها لمسش نكنند تا به او دسترسى يابند

 نددگرگون نگردد، و او را شبها و روزها كهنه نكن

 :  7شرح ادامه فراز 

اوهام و خیاالت و تصورات هیچ ، لَا تَنَالُهُ الْأَوْهَامُ فَتُقَدِّرَهُ وَ لَا تَتَوَهَّمُهُ الْفِطَنُ فَتُصَوِّرَهُحضرت مي فرمايند : در ادامه 

حت اشراف كدام توان آن را ندارند كه نائل به حقّ شوند، خداوند سبحان را احدی آنگونه كه هست به نحوی كه ت
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علمي انسان در بیايد در ذهن تقدير نمايد و آن به اين دلیل است كه خداوند قدر ندارد و مقداری نیست كه بتوانیم 

 در ذهن ترسیم كنیم .

انديشه و تفقه و مانند اينها است، هر چه اهل انديشه عمیق باشید نمي توانید خداوند سبحان فطنه به همان معنای هوش و 

 .اقرار كنید او شبیه ما سوی نیست اما اينكه چگونه هست نمي دانیم هست تصور كنید الّا اينكه  را انگونه كه

، خداوند سبحان قابل حسّ نیست يعني هیچ كس نمي تواند وَ لَا تُدْرِكُهُ الْحَوَاسُّ فَتُحِسَّهُ َو لَا تَلْمِسُهُ الْأَيْدِی فَتَمَسَّهُ

او قابل حسّ نیست چون چیزی قابل حسّ است دروني يا بیروني درک كند و  خداوند سبحان را با يكي از اين قوای

 كه در ظرف زمان و مكان واقع و محقق شود .

 او همچنین قابل لمس نیست كه كسي بتواند وجود او را لمس و يا حس نمايد به اين دلیل كه مكان و زمان ندارد.

، او ) خداوند سبحان ( تغییر حالت ندارد و اين از ويژگي الْأَحْوَالِ وَ لَا تُبْلِیهِ اللَّیَالِي وَ الْأَيَّامُ  وَ لَا يَتَغَیَّرُ بِحَالٍ وَ لَا يَتَبَدَّلُ فِي

های مخصوص به خداوند سبحان است و احدی غیر از او اين ويژگي را ندارد. ما سوی اهلل همه تغیر پذيرند و حاالتشان 

و اين تبدل حال و احوال ناشي از تبدل روح است و ل احوال پیدا مي كنند تغییر مي كند همچنین ما سوی اهلل همه تبد

روح بر خالف آنچه برخي تصور كردند موجود مجرد نیست بلكه موجود مادّی است كه حال او در زمان تغییر مي 

 كند و وقتي زمانمند بود ديگر مجرد نیست . 

و شب و روز بر او اثر بگذارد، خیر او خود خالق بیفزايد  اينگونه نیست كه شب و روزی كه در جريان است بر عمر او

 شب و روز است و به هیچ وجه تحت قوانین شب و روز و آثار آن قرار نمي گیرد . 

 :  8زفرا

ضَاءِ وَ لَا بِعَرَضٍ مِنَ الْأَعْرَاضِ وَ لَا بِالْغَیْرِيَّةِ وَ ءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ وَ لَا بِالْجَوَارِحِ وَ الْأَعْوَ لَا يُوصَفُ بِشَيْ  وَ لَا يُغَیِّرُهُ الضِّیَاءُ وَ الظَّلَامُ 

أَوْ  2یلَهُشَیْئاً يَحْمِلُهُ فَیُمِ وْ تُهْوِيَهُ أَوْ أَنَّوَ لَا يُقَالُ لَهُ حَدٌّ وَ لَا نِهَايَةٌ وَ لَا انْقِطَاعٌ وَ لَا غَايَةٌ وَ لَا أَنَّ الْأَشْیَاءَ تَحْوِيهِ فَتُقِلَّهُ أَ الْأَبْعَاضِ 

 [ لَیْسَ فِي الْأَشْیَاءِ بِوَالِجٍ وَ لَا عَنْهَا بِخَارِجٍ يُعَدِّلَهُ ]يَعْدِلَهُ 

 :  8ترجمه فراز 

و روشنى و تاريكى تغییرش ندهند. به چیزى از اجزاء و اندام و اعضاء و عرضى از اعراض، و بودن چیزى غیر ذاتش 

شود، اشیاء را بر او احاطه نیست حدّ و نهايت، و انقطاع و انتها گفته نمى با او، و داشتن ابعاض توصیف نشود. براى او

تا پايین و بااليش برند، و چیزى قدرت حملش را ندارد تا بتواند متمايل يا راستش بدارد. در اشیاء داخل نیست، و از 

 باشد.آنها خارج نمى

 :  8شرح فراز 
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دهند و در اين فراز حضرت تقابل خالق و مخلوق را تاكید مي فرمايد  روشني و تاريكي ) شب و روز ( او را تغییر نمي

ديگر خالق او اينگونه كه خالق سنخ مخلوق نیست و اين مخلوق كه تغییر مي كند و شب و روز بر او تاثیر مي گذارد 

 نیست . 

یر خداوند واحد همه چیز ان ما سوی الواحد متجزی ) به غخدای متعال جزء ندارد و به قول امام جواد علیه السالم 

چرا كه شكل و صورت و اندام .او به چیزی از اجزاء و اندام و جوارح وصف نمي گردد است  متجزی و دارای اجزاء (

 ندارد و دلیل آن اين است كه مقداری نیست و مقدار ندارد .

زمان نهضت ترجمه و ورود  اين اصطالحات كه اصطالحات مرسوم زمان امیرالمومنین علیه السالم نیست و اصطالحات

 در اين جا حضرت مي فرمايد خداوند عرض و اعراض ندارد .فلسفه به دنیای اسالم است .

وصف مي گردد اما نه به صفات مخلوقین ) صفات مخلوقین غیريت و ابعاض دارند يعني  يعني خداوند سبحان او

السالم است كه  امام باقر علیهيك كالمي از در متجزی هستند و هر ويژگي از مخلوقات غیر ويژگي ديگر است ( 

خداوند به غیريت وصف نمي گردد چون متجزی /  بِالتَّغَايُرِ الَّذِی لَا يُوصَفُ خداوند سبحان آن ذاتي است كه : فرمودند 

 و مقداری و محدود نیست اما مخلوقات به غیريت وصف مي گردند چون متجزی و مقداری و محدود هستند !! 

ود و غیر متناهي است اما / خداوند غیر محد وَ لَا يُقَالُ لَهُ حَدٌّ وَ لَا نِهَايَةٌ وَ لَا انْقِطَاعٌ وَ لَا غَايَةٌه موال مي فرمايند : در ادام

باطل دارد و يك معنای صحیح دارد، اما معنای باطل آن اين است  غیر محدود و غیر متناهي در روايات يك معنای

كه سعه ی بي نهايت دارد و همه جا را پر كرده است و هیچ جايي از او خالي نیست و كه خداوند وجودی است 

وجود او همه جا را گرفته است و آنقدر وجود او سعه دارد و گستره دارد كه اگر بخواهد خلق كند يك نگاه به 

است تجلي و تطور  خود مي كند مي بیند وجودش همه جارا گرفته است و جای خالي برای خلق او نیست لذا مجبور

و همان ذات را متطور كند به صورت مخلوقات !! معنای باطل ديگر آن است كه گفته اند خداوند توی خودش كند 

در حالیكه خداوند جا ندارد و اين ها توجه نداشته اند به اين مطلب كه خلق مي كند و درون خودش خلق مي كند !! 

 چنین معتقد شدند !! 

اين است كه او به غیريت و ابعاض وصف نمي گردد  بودن خداوند متعال  محدود و غیر متناهي اما معنای صحیح غیر

و به اجزاء داشتن وصف نمي شود) اجزاء ندارد ( نه آنكه وجود او يك وجود بي نهايت است همچون دريايي كه سر 

  و ته آن مشخص نیست !!

و لكن هر / او ذاتي است كه انقطاع و غايت ندارد چون زمان ندارد   يَةٌ وَ لَا انْقِطَاعٌ وَ لَا غَا بعد حضرت مي فرمايند : 

موجود زماني دارای غايت و پايان است با وجود آنكه خداوند مي تواند به زمان آن بیفزايد و اضافه كند مثالً : خورشید 

 كند و بر زمان آن بیفزايد.يك غايت و پاياني دارد اما خداوند سبحان مي تواند برای خورشید انرژی های جديد خلق 
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/ اشیاء حاوی خداوند نیستند كه خداوند محوی بشود و او را  وَ لَا أَنَّ الْأَشْیَاءَ تَحْوِيهِ فَتُقِلَّهُ أَوْ تُهْوِيَهُدر ادامه مي فرمايد : 

بطه ی ظرف و مظروف را در بر بگیرند كه او را باال و پايین ببرند، لذا رابطه ی خداوند رابطه ی حاوی و محوی نیست،

 نیست . نیست، اشیاء درون خدا نیستند و خدا نیز درون اشیاء

/ موجودی خداوند را حمل نمي كند  [ لَیْسَ فِي الْأَشْیَاءِ بِوَالِجٍ وَ لَا عَنْهَا بِخَارِجٍأَوْ يُعَدِّلَهُ ]يَعْدِلَهُ  2شَیْئاً يَحْمِلُهُ فَیُمِیلَهُ أَوْ أَنَّ

لذا نه به سويي متمايل مي شود و نه كسي حامل خداوند است . نه خداوند در د كسي نیست !! و خداوند محمول وجو

ما است و نه ما در خدا هستیم !! اگر خدا در ما باشد با حركت ما خدا نیز بايد حركت كند !! مثل ظرف آبي كه با 

اء است و نه اشیاء درون . خیر نه خداوند است درون اشیآب درون ظرف نیز حركت مي كند  ،حركت آن ظرف

 خداوند هستند و اصالً ذات خداوند سبحان ذاتي نیست كه تو و درون داشته باشد . 

 تا مي فرمايد خداوند در اشیاء نیست و درون اشیاء نیست در ادامه بدون وقفه مي فرمايد خداوند بیرون اشیاء هم نیست!

كه اين جمله در رابطه با موجود مقداری و دارای اجزاء گفته  و اين ارتفاع نقیضین نیست، ارتفاع نقیضین زماني است

ولكن در رابطه با خداوندی كه منزه از مقدار است غلط شود مانند خورشید كه يا بیرون ما است و يا درون ما است . 

اوند و اشتباه است كه بگويیم او درون يا بیرون اشیاء است به اين علت كه درون و بیرون وصف مكان است و خد

 مكانمند نیست بلكه خالق مكان است . 

اينكه گروهي مي گويند خداوند درون اشیاء است يا بیرون اشیاء دقیقا مثل اين سوال است كه بگويند خداوند چاق 

است يا الغر است ؟! يا بگويند خداوند سبحان ياكن است يا متحرک ؟! پاسخ : هیچ كدام ، چاقي و الغری، حركت 

نند درون و بیرون وصف موجودات مقداری هستند و خداوند موجود غیر مقداری است لذا منزه از و سكون همه هما

 اين اوصاف است . 

 :  9ز فرا

ا يُضْمِرُ يُحِبُّ وَ ظُ وَ يُرِيدُ وَ لَيُخْبِرُ لَا بِلِسَانٍ وَ لَهَوَاتٍ وَ يَسْمَعُ لَا بِخُرُوقٍ وَ أَدَوَاتٍ يَقُولُ وَ لَا يَلْفِظُ وَ يَحْفَظُ وَ لَا يَتَحَفَّ

بَِصوْتٍ يَقْرَعُ وَ لَا بِنِدَاءٍ يُسْمَعُ وَ يَرْضَى مِنْ غَیْرِ رِقَّةٍ وَ يُبْغِضُ وَ يَغْضَبُ مِنْ غَیْرِ مَشَقَّةٍ يَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ كَوْنَهُ كُنْ فَیَكُونُ لَا 

 لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ كَائِناً وَ لَوْ كَانَ قَدِيماً لَكَانَ إِلَهاً ثَانِیاً ثَّلَهُ إِنَّمَا كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلٌ مِنْهُ أَنْشَأَهُ وَ مَ

 :  9ترجمه فراز 

گويد نه با شنود نه با شكافهاى گوش و ابزار شنوايى، مىدهد ولى نه به زبان بزرگ و زبان كوچك، و مىخبر مى

گردد نه از نمايد نه با خطور در خاطره، دوست دارد و خشنود مىمى كند نه با قدرت حافظه، ارادهتلفّظ، حفظ مى

 مشقت و اندوه.كند ولى بىرقت دل، دشمن دارد و خشم مى
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آيد، نه به آوازى كه گوشها را بكوبد، درنگ به وجود مىگويد باش پس بىچون بخواهد كسى را به وجود آورد مى

مان فعلى است كه آن را ايجاد كرده، و مانند آن فعل پیش از آن نبوده، و نه به صدايى كه شنیده شود، بلكه كالمش ه

 و اگر آن فعل قديم بود هر آينه خداى دوم بود.

 :  9شرح فراز 

اوند با ابزار و قوا كار نمي كند، او مي شنود نه با ابزار خداوند متعال با زبان با مخلوقات سخن نمي گويد چرا كه خد

ات شنوايي، اوسخن مي گويد نه آنكه تصور كنید كلمات را تلفظ مي نمايد، او حافظ گوش و شكافهای گوش و اد

لكن تحفظ او با قوه ی حافظه نیست، خداوند سبحان اراده دارد ولكن اراده ی او ضمیر او نیست در همین اشیاء است و

ت سوال مي كند كه فرق اراده اما فرد از حضررابطه در توحید صدوق روايتي است كه به اين مساله اشاره مي نمايد 

ی ما با اراده خداوند سبحان چیست ؟ پاسخ آن است كه اراده در ما ضمیر است  ) به قول فالسفه انسان مساله ای را 

بعد آن فعل را انجام مي دهد ( اما خداوند بررسي مي كند، تصديق به فايده مي كند، شوقي در او ايجاد مي شود 

و حركت در خداوند سبحان ي و انديشه و شوق ندارد چرا كه همه ی اينها حركت است بررسضمیر ندارد،  سبحان 

 راه ندارد .

خداوند به مومنین محبّت /  يُحِبُّ وَ يَرْضَى مِنْ غَیْرِ رِقَّةٍ وَ يُبْغِضُ وَ يَغْضَبُ مِنْ غَیْرِ مَشَقَّةٍدر ادامه اين فراز مي فرمايد : 

و خداوند از همه راضي نیست ) ال يرضي لعباده الكفر ) خداوند ال يحب الكافرين (  دارد و البته همه را دوست ندارد

( و اگر از كسي رضا دارد و خشنود است اين به معنای رقت نیست ) در مخلوقات نسبت به مسائل رقت قلب و آرامش 

دارد اما نه به معنای مشقت به اين جهت كه در خداوند سبحان حركت و سكون راه ندارد . او غضب قلبي وجود دارد ( 

و اين و رنج و تغییر حالت در ذات . اما امیرالمومنین علیه السالم يغضب ) خشمگین ( مي شود اما همراه با مشقت 

وصف مخلوقات است كه زماني كه غضب مي كنند اين غضب همراه با مشقت و تغییر حالت دروني است لكن دوباره 

بر اين يغضب من غیر مشقه ) خشم میكند اما بي مشقت و اندوه ییر راه ندارد پس بناتكرار مي كنیم چون در خداوند تغ

 و تغییر حالت ( .

 -------------شروع جلسه  شانزدهم   -------------------------------------------------
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 :  16جلسه 

 :  186ادامه خطبه 

 :  9ادامه فراز 

حِبُّ وَ  وَ يَسْمَعُ لَا بِخُرُوقٍ وَ أَدَوَاتٍ يَقُولُ وَ لَا يَلْفِظُ وَ يَحْفَظُ وَ لَا يَتَحَفَّظُ وَ يُرِيدُ وَ لَا يُضْمِرُ يُيُخْبِرُ لَا بِلِسَانٍ وَ لَهَوَاتٍ

ا بَِصوْتٍ يَقْرَعُ وَ لَا بِنِدَاءٍ يُسْمَعُ وَ يَرْضَى مِنْ غَیْرِ رِقَّةٍ وَ يُبْغِضُ وَ يَغْضَبُ مِنْ غَیْرِ مَشَقَّةٍ يَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ كَوْنَهُ كُنْ فَیَكُونُ لَ

 لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ كَائِناً وَ لَوْ كَانَ قَدِيماً لَكَانَ إِلَهاً ثَانِیاً إِنَّمَا كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلٌ مِنْهُ أَنْشَأَهُ وَ مَثَّلَهُ 

 :  9ترجمه فراز 

گويد نه با شنود نه با شكافهاى گوش و ابزار شنوايى، مىزبان كوچك، و مى دهد ولى نه به زبان بزرگ وخبر مى

گردد نه از نمايد نه با خطور در خاطره، دوست دارد و خشنود مىكند نه با قدرت حافظه، اراده مىتلفّظ، حفظ مى

 مشقت و اندوه.كند ولى بىرقت دل، دشمن دارد و خشم مى

آيد، نه به آوازى كه گوشها را بكوبد، درنگ به وجود مىگويد باش پس بىمى چون بخواهد كسى را به وجود آورد

و نه به صدايى كه شنیده شود، بلكه كالمش همان فعلى است كه آن را ايجاد كرده، و مانند آن فعل پیش از آن نبوده، 

 و اگر آن فعل قديم بود هر آينه خداى دوم بود.

 :  9شرح فراز 

اراده خداوند سبحان را فالسفه  همهقادی بحث اراده حضرت حقّ است و مستحضريد كه از بحث های پیچیده اعت

میگويند قديم و ازلي مي دانند و معتقدند تا خدا بود مراد او هم بود !! و فالسفه نمي توانند اراده ی حادث قبول كنند !! 

ينگونه نبوده است كه بگويیم او زمان هايي خداوند سبحان حالت منتظره ندارد و تا بوده است خلق او هم بوده است و ا

 بیكار بود و به يكباره چرتش پريد و اراده ی خلق كرد !! 

همین پندار باطل را كه فالسفه دارند وجود مقدس حضرت رضا سالم اهلل علیه نقد مي فرمايند و رد مي كنند و مي 

حان وجود چیزی را بخواهد و بخواهد چیزی را بیافريند ني اگر خداوند سب/ يع يَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ كَوْنَهُ كُنْ فَیَكُونُ فرمايد : 

به او مي گويد كُن و آنگاه موجود مي شود . حال سوال اينجاست به او يعني به چه كسي ؟ سوال دوم : خود كُن لفظ 

اند و همین كه  يعني آيا موجودات در عدمستان خوابیدهاست ؟ و همین كه اين لفظ را مي گويد آن چیز مي شود ؟ 

آيه را بايد درست معنا كرد و درست است كه تعبیر آيه خداوند مي گويد باشید و بشويد آن ها موجود مي شوند ؟ 

 يك تعبیر مجازی است اما بايد درست معنا كرد .
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 يَقْرَعُ وَ لَا بِنِدَاءٍ فَیَكُونُ لَا بِصَوْتٍسوال : آيا اين كُن لفظ است يا صدا است ؟ خیر اصال و ابدا، حضرت مي فرمايند : 

/ كُن گفتن خداوند يعني فعل خداوند و گفتن كُن تعبیری استعاری و كنايي است  يُسْمَعُ وَ إِنَّمَا كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلٌ مِنْهُ

ن كُ و كن نفس ايجاد الهي است نه اينكه واقعا به موجودی خطاب مي كند كه بشو و آن هم بشود، بلكه نفس ايجاد را

 .است  و هستي بخشي و خلق و صُنع به نفس وجود دادن اشیاء موجود مي شوند پس اراده نفس ايجادمي گويیم. 

لَمْ يَكُنْ مِنْ حال آيا ايجاد خدا ازلي است و همیشه بوده است ؟ يا آنكه حادث است ؟ حضرت پاسخ را مي فرمايند : 

خلقت ازلي نیست بلكه حادث است به اين دلیل كه اگر خلقت / يعني  لَكَانَ إِلَهاً ثَانِیاًقَبْلِ ذَلِكَ كَائِناً وَ لَوْ كَانَ قَدِيماً 

خدای دومي خواهد شد و ديگر مخلوق نیست چون مخلوق يعني چیزی كه نبوده است و به آن هستي قديم و ازلي بود 

 چیزی را ايجاد مي كنند كه نبوده!! دارد .داده اند و آن را آفريده اند اما چیزی كه خودش بوده، ديگر  نیازی به خالق ن

همین امام رضا صلوات اهلل علیه يك مناظره ی مبسوط با سلیمان مروزی دارد كه او قائل به قدم اراده است و اراده را 

صفت ذات خدا مي داند و او عقائد فالسفه را داشته است و امام رضا علیه السالم با اين عقائد جنگید و از توحید 

 مي كنند .ابطال ي دفاع كرد . حضرت در اين كلمات هر جمله ای كه مي گويند يك گروهي را مي زنند و حقیق

/ چگونه خدا خالق چیزی  ؟ مَعَه يَزَلْ  لَمْ فَكَیْفَ يَكُونُ خَالِقاً لِمَنْدر جای ديگر امام رضا علیه السالم مي فرمايند : 

 است كه همیشه با او بوده است ؟ 

 نها مي گويند خداوند بیكار بوده و يكباره خلق كرده است دلیل آن اين است كه خداوند را زماني و زمانمند اينكه اي

دقیقه ، صد سال، هزار سال گذشت بیكار بود و بعد يكباره خلق  20دقیقه،  10مي بینند، مي گويند خداوند سبحان، 

 ه نفس هستي بخشي اين اشیاء زمان ايجاد شد .كرد !! خیر به نفس هستي بخش خداوند،اشیاء موجود شدند و ب

 : 10فراز 

فَصْلٌ وَ لَا لَهُ عَلَیْهَا فَضْلٌ فَیَسْتَوِیَ لَا يُقَالُ كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فَتَجْرِیَ عَلَیْهِ الصِّفَاتُ الْمُحْدَثَاتُ وَ لَا يَكُونُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ 

خَلَقَ الْخَلَائِقَ عَلَى غَیْرِ مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَیْرِهِ وَ لَمْ يَسْتَعِنْ عَلَى خَلْقِهَا بِأَحَدٍ مِنْ  يَتَكَافَأَ الْمُبْتَدَعُ وَ الْبَدِيعُ الصَّانِعُ وَ الْمَصْنُوعُ وَ 

 خَلْقِهِ 

 : 10ترجمه فراز  

ها در اين حال میان به وجود آمده اند بر او جريان يابد. وشود: بود شد پس از آنكه نبود، تا صفاتى كه پديدهگفته نمى

و حضرت او فرقى نخواهد ماند، و براى او بر موجودات برترى نخواهد بود.در نتیجه خالق و مخلوق مساوى گردند، 

اى كه از غیر او به جاى مانده باشد پديد آورد، و از موجودات را بدون نمونه و پديد آورنده و پديد شده يكى شوند

 د در آفرينش آنها يارى نجست.احدى از مخلوق خو
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 :  10شرح فراز 

راجع به خداوند سبحان نمي توان گفت بوجود آمد بعد از آنكه نبود !! چرا ؟ به اين دلیل كه در اين صورت صفات 

و بر اوبار كرده ای. چیزی كه نیامده و آمده زمان دارد و محدود است لذا اگر محدثات و مخلوقات را به او داده ای !! 

چنین چیزی خالق بگويي حكم مخلوقات را بر او بار نموده ای . اگر اينگونه باشد ديگر فرقي بین خدا و خلق  به

 نخواهد بود . پیام اين روايت مبارک اين است كه اشیاء همگي نبودند و بود شدند و همگي ابتدا دارند .

كه خداوند بايد برتری و علوّ نسبت به خلق خود اگر چنین باشد ديگر برتری برای خدا نسبت به خلق نمي ماند در حالی

 داشته باشد .

علت ايجادی، خداوند سبحان علت ايجادی عالم است يعني  –علت طبیعي و مولد ب  –ما دو نوع علّت داريم الف 

 .ست عالم نبود و خداوند عالم را ايجاد كرد يعني آن كسي كه به اين اشیاء هستي داد ديگر خودش شبیه اين اشیاء نی

 إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِینَ روز قیامت عده ای را به جهنم مي برند، دلیل اين جهنم رفتن را مي پرسند جواب مي آيد : 

 شمرديم!را با پروردگار عالمیان برابر مي ) خدايان(  چون شمايعني:  /

در حالیكه لم يكن  ورنده و پديد شده يكى شوندپديد آ بیان شد،در ادامه حضرت مي فرمايند : اگر اينگونه باشد كه 

 له كفواً احد، خدای سبحان كفو ندارد و احدی كفو او نیست . 

ه اى كه از غیر او به جاى ماندموجودات را بدون نمونه/  خَلَقَ الْخَلَائِقَ عَلَى غَیْرِ مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَیْرِهِ بعد موال مي فرمايند :

ونه نیست كه خداوند موجودات را از روی مثال و نمونه و نقشه ای افريده باشد بلكه او بديع اينگ .باشد پديد آورد

 المساوات و االرض است و به علم ذاتیه اش اشیاء را ايجاد كرد.

ود كه تمام . اين خداوند ب/ او برای خلق موجودات از احدی كمك نگرفت  وَ لَمْ يَسْتَعِنْ عَلَى خَلْقِهَا بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ

اين پديده ها را با تمام آثارش خلق فرمود و تمام اين استعداد ها و قوا را به آنها داد و او كسي است كه عالم را ابقا 

كُن الهي نباشد عالم معدوم مي شود . اين كساني كه مي گويند ال موثر  اعمال قدرت الهي و مي كند و اگر يك لحظه

مثالً حقیقتاً آتش  موجودات روی هم تاثیر مي گذارندلي مي زنند خیر اينگونه نیست، باط كه حرففي الوجود اال اهلل 

اما نكته اينجاست اين آثار و اين صفات را خداوند سبحان خلق فرموده است و به  چوب های خشك را مي سوزاند 

 است . عطا فرمودهاين موجودات 
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 :  11فراز 

وَ رَفَعَهَا بِغَیْرِ دَعَائِمَ وَ حَصَّنَهَا مِنَ الْأَوَدِ  رِ اشْتِغَالٍ وَ أَرْسَاهَا عَلَى غَیْرِ قَرَارٍ وَ أَقَامَهَا بِغَیْرِ قَوَائِمَ وَ أَنْشَأَ الْأَرْضَ فَأَمْسَكَهَا مِنْ غَیْ

اسْتَفَاضَ عُیُونَهَا وَ خَدَّ أَوْدِيَتَهَا فَلَمْ يَهِنْ مَا  أَرْسَى أَوْتَادَهَا وَ ضَرَبَ أَسْدَادَهَا وَ وَ الِاعْوِجَاجِ وَ مَنَعَهَا مِنَ التَّهَافُتِ وَ الِانْفِرَاجِ

 هُوَ الظَّاهِرُ عَلَیْهَا بِسُلْطَانِهِ وَ عَظَمَتِهِ وَ هُوَ الْبَاطِنُ لَهَا بِعِلْمِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ  بَنَاهُ وَ لَا ضَعُفَ مَا قَوَّاهُ 

 :  11ترجمه فراز 

زمین را پديد آورد و بدون اينكه از كار ديگر باز ماند آن را نگاه داشت، و استوارش نمود نه بر جاى آرام )بلكه بر 

اشت، و آن را از تمايل و كژى نگه داشت، و از ها بر پايش داشت، و منهاى ستونهايش بر افرامواج آب(، بدون پايه

هايش را میخهايش را )كه كوههايند( استوار نمود، و سدهايش را برقرار كرد، چشمهافتادن و شكافته شدن حفظ كرد.

روان ساخت، و رودهايش را شكافت. آنچه را بنا كرد سست نشد، و آنچه را قوى نمود ضعیف نگشت. به سلطنت و 

ین غالب است، و به علم و معرفتش به كیفیت آن آگاه است، و به جالل و عزّتش بر هر چیز آن برتر بزرگیش بر زم

 .است

  : 11فراز شرح 

چرا كه اگر يك لحظه ( تا معدوم نشود  )ورد و اين زمین را نگه داشته است آورد و بوجود آزمین را پديد خداوند 

حفظ مي كند از ي گردد اما تصور نكنید اينكه خداوند زمین را اراده ی خداوند بر وجود زمین نباشد زمین معدوم م

وَلَا  :ن شريف آبه قول قر!!  و كاری از كار ديگر او را باز مي دارد سمان و ساير مخلوقات حواسش پرت مي شودآ

كه خداوند خلق مي كند و چرا  !!و نگاهداری آن دو ]= آسمان و زمین [، او را خسته نمیكند :يعني  ،يئُودُهُ حِفْظُهُمَا

 .لكن ما سوی هیچ كدام خلق نمي كنند 

ن را نگه آو ن همیشه در حال تالطم است آرام باشد و آن قراری داشته باشد و آنكه آاين زمین را استوار كرد بدون و 

 .( او است كه هر چه مي خواهد با اراده ی خود نگه مي دارد  )داشته است بدون پايه ها 

 -------------  پايان            -------------------------------------------------

 

 

 

 


