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 داء ــاإله

 .. )ع(إىل احلسني بن علي 
 .. مهم وبدمائهم حلاكمية هللاالوإىل كل من شهدوا ويشهدون آب

 .. زينب بنت علي  إىل
 .. وإىل كل من شهدن للحق

 .. وإىل من تعالت وتتعاىل أصواهتن وهن يطالنب حباكمية هللا
 .. أشهد أن شهادتكم كتبت وتكتب

 .. وسيسأل أعداؤكم وخمالفوكم
َلنَي ﴿ أََلن  الأمس أسَْ َل إَلَْْيأَهمأ َولََنسْْأ أََلن  الْْ َنيَن أسِأسَْ ا كسنْ ا ََْْ ئََبنَي  *فََْلَنسْأ َم َومَْْ ن  َعلَْيأَهم َبَعلْْأ ق   *فََْلنَْقسصْْ  َوالْأَوزأنس يَْوأَمََِْْن احلَْْأ

لَ  مس الأمسفأ لَََِْْْا هْْس ُس فَأسوأ ن ََْقسلَْْتأ َمَوازَينْْس وَن َفمَْْ ا  *حْْس َْْ ااسواأ آَبَ تَن هسم ِبََْْا كَْْ َا الْْ َنيَن َفسَْْ سواأ أَافسسَْْ لََِْْ ُس فَأسوأ تأ َمَوازَينْْس نأ َففْْ  َومَْْ
       ﴾َيظأَلمسونَ 
 ( ٩ - ٦:  األع اف) 

 فادمكم
 أمحد احلسن

 

 .... )ع( به حسين بن علی
 دهند....د و گواهی میی کسانی که با رنج و خون خود، بر حاکميت خدا گواهی دادنو به همه 

 ....)ع( به زینب، دخت علی 
 و به تمام بانوانی که به حق، گواهی دادند.... 

 شود....ی حاکيمت خدا بلند و طنين انداز شد و میو به زنان مؤمنی که صدایشان در مطالبه 
 شود....دهم که گواهی شما نوشته شده است و نوشته می شهادت می

 مخالفين شما مورد بازخواست قرار خواهند گرفت....و دشمنان و 
شدگان، سؤال خواهيم کرد * و از هر ای ارسال شد و همچنين از فرستاده البته از مردمی که برایشان فرستاده »

گاهی تمام برایشان حکایت خواهيم کرد، زیرا ما هرگز غایب نبوده چه کرده  ایم * در آن روز، ميران، حق خواهد  اند با آ
بود؛ آنها که ترازویشان سنگين است، رستگارانند * آنان که ترازوی اعمالشان سبک گشته است کسانی هستند که  
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 .1« اندبه آیات ما ایمان نياورده بودند و از این رو به خود زیان رسانيده 
 گزار شماخدمت 
 الحسن  احمد 

 
 

 
 .9تا  6اعراف:  - 1



 

 

 
بل مها صفاتُ سبحااُ وتعاىل فهو هللا الني أيلُ لُ ، سبحااُ وتعاىل أن تكون األلوهية أو ال بوبية كنهُ وحقيقتُ

  .فلقُ الكمال ويسد اقصهموهو ال ب الني يفيض على ،  اخللق ليكملوا ويدفعوا النقص عن صفحات وجودهم
خداوند  خ صفات  دو،  این  بلکه  باشد،  او  حقيقت  و  ُکنه  ربوبّيت،  و  الوهّيت  که  است  آن  از  برتر  و  منّزه  داوند، 

به شمار می و متعال  از َصَفحات وجودِی  سبحان  نقص  و رفع  برای تحصيل کمال  او خدایی است که خلق  روند. 
 سازد.کند و نقص آنها را برطرف می اری است که بر خلِق خود کمال افاضه می آورند، و او پروردگخود، به او روی می 

 
بْل هْو سْبحااُ وتعْاىل خللْى خللقُْ الفقْ ال  لكمْال ، ليسْت األلوهيْة أو ال بوبيْة هْي كنهُْ وحقيقتُْ  ولكن أبدا  

وخللْْْى خللقُْْْ الفقْْْ ال ، الْْْني أي ْْْون إليُْْْ لسْْْد اقصْْْهم -هللا سْْْبحااُ وتعْْْاىل  -فكْْْان هْْْو اطلُْْْ املطلْْْق ، املطلْْْق 
َِة عن املعىن فضال عن احلقيقة، فأفاض على اقصهم الكمال ليع فوه ويعبدوه،  ل بوبية   .فالعبادة دون مع فة فا

مطلق، بر خلِق نيازمنِد ما الوهّيت یا ربوبّيت، هرگز ُکنه و حقيقت او نيست؛ بلکه خدای سبحان و متعال باکمال  ا
ـ  مطلقی  اله  همان  او  است؛  شده  متجلی  سبحان خود،  متعال   خداوند  میو  او  ـ  آهنگ  نقص،  َرفِع  برای  که  باشد 

نيازمند خود جلوه می بر خلق  ربوبّيت  با  و  کنند. خداوند  بشناسند  را  او  تا  نمود  افاضه  کمال  آنها  نقص  بر  و  گر شد 
داشته   بر شناخت و معرفت، پوچ و بی معنی است چه برسد به این که حقيقتی درعبادت کنند، زیرا عبادت بدون  

 باشد.
 
فقْد خللْى سْبحااُ وتعْاىل خللقُْ  أللوهيْة الْ  ، مع فة العجز عن مع فْة احلقيقْة: َاية مع فة احلقيقة هو  ن  أوِبا  

صْْيل املع فْْْة   هْْنه امل تبْْْة الْْْ  و لتْْْا  ح، ُ إليُْْوالْْْني مْْلهم علْْْى التألْْْ  ، هْْي الكمْْْال املطلْْق املواجُْْْ لنقصْْهم
 .تؤهلهم إىل مع فة العجز عن املع فة   م تبة احلقيقة

ز آنجا که غایِت معرفت، حقيقت »او« )هو( است یعنی شناخت عجز از رسيدن به معرفت حقيقت، لذا خدای  ا
یارو گردد و این همان  سبحان با الوهّيت که همان کمال مطلق است، بر خلق متجلی شده است تا با نقص آنها رو

ی آن کسب شناختی در این مرتبه است که نماید که نتيجه چيزی است که آنها را به پرستيدن او تشویق و ترغيب می
 سازد. ی حقيقت، رهنمون می آنها را به شناخت عجز و ناتوانی از معرفت در مرتبه 
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فيع فواُْ  أللوهيْة وهْْم ، أي ْْون إليُْ ليفْيض علْيهم الكمْْالن وكمْال مقابْْل للفقْ  يْدفق الفقْ ال أفاأللوهيْة َْىن 
عْْدا التمييْْز بْني األلوهيْْة وبْْني احلقيقْْة جعْْل األمِْْو  إن   ،أي ْون إليُْْ ويع فواُْْ  ل بوبيْْة وهْْو يفْيض علْْيهم الكمْْال

األلوهيْْة  كلْْدا  مْْن هْْؤالل ال يكْْادون  يْْزون بْْني  عْْن أن   هْْنا فضْْال  ، ختْْتلع علْْى كلْْد وْْن يْْدعون العلْْم واملع فْْة
حْْجن  ْْد اليْْوا وبو ْْو  نا عجْْز مْْن يْْدعون أ ْْم علمْْال اطسْْالا  ْْوال أكلْْ  مْْن ألْْ  عْْاا عْْن بيْْان ، وال بوبيْْة

َي اأَلمْْْأ س َوَإىَل الَ  تْس ﴿: معْْْىن لقولُْْْ تعْْْاىل ةس َو سضَْْْ اَا َوالأَمألَئكَْْْ َن الأآَلمَْْْ َل مَْْْ  لأ يَنظْْْس سوَن َإال  َأن أَيأتَْْْيَْهسمس ال س َ  ِّسلَْْْ قس  أجَْْْ هَْْْ
  .(1)﴾األمسوِس 

دهد تا او بر آنها کمال نيازی و کمال در مقابل فقر، نيازمندان را به واله گشتن نسبت به او سوق می لوهّيت، بی ا
شوند؛ او را به ربوبّيت  ی او می شناسند در حالی که واله و سرگشتهافاضه کند. به این ترتيب آنها او را به الوهّيت می 

او کمالمی الوهّيت و حقيقت، باعث شده است بر آنها افاضه می   شناسند و  نماید. تمایز و تفاوت قایل نشدن بين 
بسياری از کسانی که ادعای علم و معرفت دارند، دچار خلط مبحث شوند؛ حال بماند که بسياری از این افراد تقریبًا  

بينيم، کسانی که بيش از هزار سال تمام می تفاوتی بين الوهّيت و ربوبّيت قایل نيستند. امروزه نيز به روشنی هر چه  
آیا اینان منتظر هستند که  »اند:  شریف، درمانده   یاند، از تبيين و تفسير این آیه است که خود را علمای اسالم ناميده 

همه  که  آن  حال  شود؟  یکسره  کار  و  بياید  نزدشان  ابر  از  سایبانی  زیر  در  فرشتگان  با  خداوند  خداوند  به  امور  ی 
 .2« !شوددانيده میبازگر 

 
 عن إ ْافة هْنه الكلمْة كبدا    تعاىل علوا   ُ سبحااُ كان عاجزا  فهم بني من يضي  كلمة لألية وم فها هبواه وكأا  

، وهكْْنا هْْم كحا ْْب ليْْل ال يعلْْم أيْْن يقْْق فأسُْْ ،(4) وبْْني مْْن يقْْول إلْْواز اطتيْْان علْْى هللا سْْبحااُ وتعْْاىل، (3)

 
 . 210البقرة :  -1
 . 210بقره:  - 2
و الحال في اآلیة أعاله ؟ وهل هم یقولون عند  القول بأن هناك مضافًا محذوفًا غير صحيح، ویکفي أن نسأل عن المضاف إليه المرفوع في هذه اآلیة فهل یصح عندهم رفع المضاف إليه کما ه  -1

 ع کلمة الله غير أنها فاعل فعل      " أتی " ؟ إعراب اآلیة بأن الله مضاف إليه مجرور والمضاف محذوف تقدیره أمر مثال ؟ وبماذا یعللون رف
ون في مواضع الشبه؟ في الحقيقة أسئلة کثيرة  وأیضًا یکفي فقط أن نسأل: هل یصح من حکيم أن یحذف المضاف إذا کان في موضع متشابه ویسبب انحرافًا في عقيدة التوحيد؟ وهل العرب یحذف  

ها إنها  زاویة ضيقة، وال یمکنه حتی تعليل قوله ضمن حدود ما هو ملتزم به من قواعد النحو فضاًل عن أّن هذه القواعد في أحسن أحوالها سنقول عن  ومحرجة لمن یقول بأّن هناك محذوفًا تجعله في
ة الحاليين في هذا األمر وهو الجرجاني والنظر فيه، وهل یمکن  إستقرائية وبشریة، وهو یحاول أن یخضع القرآن وهو کالم الله سبحانه لها، ولعل من المناسب أیضًا نقل قول إمام فقهاء السنة والشيع

جيب األمر شبيه بالسحر، فإنك تری به ترك الذکر  انطباقه علی الحال هنا في هذه االیة ليقال إن هناك محذوفًا؟ فقد فقال الجرجاني: )القول في الحذف هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ ع
 فادة أزید لإلفادة، وتجدك أنطق ما تکون إذا لم تنطق، وأتم ما تکون بيانًا إذا لم تبن( دالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني. أفصح من الذکر، والصمت عن اإل

وتعالی حتی أنها هنا أطلقت علی أمره؟ فإذا کان  غيره سبحانه  أما التأویل، أي أن یقول أحد إّن الله هنا بمعنی أمر الله وليس أن هناك محذوفًا، فيأتي السؤال هنا: وهل یجوز إطالق کلمة الله علی  

، فالسـؤال یکون ما هو أمر الله أو عبد الله؟ ومن هو أمر الله أو عبد الله هذا األمر ممکنًا في اللغة فلماذا ال یکون المراد بکلمـة الله هنا عبد الله وليس أمر الله، أي أن یکون المراد هو محمـد  
 م الله؟ ولماذا حمل هذا االسم؟ وهذا هو ما سأحاول أن أبين بعضه في هذا الکتاب. الذي سمي بالله؟ وحمل اس 

 
قلنا: یجيء کما  في آیة أخری، وإذا أثبتنا لله اإلتيان    -تعالی    -قال ابن جبرین وهو من کبار متکلمي )علماء العقائد( الوهابية: )ونحن نقول: ال یلزم من إتيان أمر الله في آیات امتناع إتيان الله    -4

 یشاء( تعليق ابن جبرین علی کتاب لمعة اإلعتقاد البن قدامة المقدسي. 
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ِين انِ ، فينزلوه منزلة املخلوق احملتاج للمكان واحليز أو وسع االاتقْال، أن يقولوا أبن هللا أييت وينهب:  فهم بني ان
عْد وهبْنا فهْم م فْون الكلْم مْن ب، دعال أن هنْا  ذْنوفا  فيهْااطتيان والنهاب بتح ي  اآلية وإ وبني أن ينفوا عنُ

  ا من ج أة. موا عُ وعن موا عُ دون فوف منُ سبحااُ و 
نمایند، گویی خداوند سبحان از ای را به آیه اضافه و آن را طبق رأی و هوای خود تحریف می رخی از آنها، کلمه ب

است  بوده  ناتوان  کلمه  این  مرتبه 1افزودن  بلند  بسيار  خداوند  علوًا  ؛  الله  )تعالی  است  »آمدن«  تر  نيز  برخی  کبيرًا(! 
نهد و گویانی هستند که گفتار خوب و بد را فرق نمی ؛ اینان، پراکنده 2شمارند)إتيان( را برای خدای سبحان، روا می

زند. اینها بين آتِش دو آتش قرار دارند:  داند تبرش را به کجا می شکنی هستند که در سياهی شب، نمی مانند هيزم 
خداون بگویند  که  میاین  می د،  و  »ِحيز« آید  و  مکان  محتاج  که  مخلوقی  جایگاه  حّد  تا  را  او  ترتيب  این  به  و  رود 

ی انتقال است، تنّزل دهند، یا این که با تحریف آیه و ادعای این که چيزی در اینجا حذف شده )موقعيت( یا وسيله 
خدا  اینها کالم  ترتيب،  این  به  منتفی شمارند؛  او  از  را  رفتن  و  آمدن  جایگاهش    است،  از  و  جایگاهش  از  بعد  از  را 

 اند! باک کنند، بدون این که از باری تعالی، ترسی به خود راه دهند؛ چقدر جری و بی منحرف می
 

ِاة واط ْْ، أمْْا املسْْيحيون واعتْْاوا أن  ،)ع(ى ْهْْو عيسْْ (3) يلْفقْْد جعلْْوا اآليت علْْى السْْحاب املْْنكِو   التْْو
 .هو هللا سبحااُ وتعاىل )ع(عيسى 

 
در این آیه به دیده  ی اضافِی محذوفی وجود دارد، صحيح نيست؛ کافی است به مضاف اليه مرفوع در این آیه توجه نمایيم، آیا مرفوع بودن مضاف اليه آن طور که  این گفته که در اینجا کلمه  - 1
کنند؟ غير  ی »الله« را توجيه میباشد؟ چگونه رفع کلمهگویند که مثاًل »الله« مضاف اليه مجرور است و مضاف، تقدیرًا محذوف میشود، از نظر آنها صحيح است؟ و آیا آنها در مورد إعراب آیه مییم 

 از اینکه فاعِل فعِل »اتی« است؟ 
د که حکيم، مضاف را حذف کند آن هم در موقعيت ایجاد شبهه و ایجاد انحراف در عقيده به توحيد؟ آیا عرب، در موضع شبهه، اقدام به حذف کنکافی است که انسان بپرسد: آیا حکمت اقتضا می

تواند با توجه به دهد. او حتی نمیدی قرار میباشد وجود دارد به طوری که او را در تنگنای شدیای برای کسی که در این موقعيت، معتقد به حذف میگيرانهکند؟ درواقع سؤاالت بسيار و سختمی
کوشد که کالم قرآن را که ساخته است در حالی که او میتوان گفت که این قواعد، قوانينی استقرایی و انسانقواعد نحوی، دليلی بر سخن خود بياورد چه برسد به اینکه حتی در بهترین حالت، می

توان این نظر را در ی حال حاضر را در این مورد متذکر شویم؛ سخن جرجانی و نظر او در این مورد؛ آیا میشاید بد نباشد که سخن فقهای سنی و شيعه  کالم خداوند سبحان است با آنها بسنجد .
لطيف است که از چيزی عجيب شبيه به ِسحر،    ی حذف، بابی با روش دقيق وحال حاضر منطبق با این آیه دانست تا بگویيم که حذفی صورت گرفته است؟ جرجانی گفته است: »سخن درباره

بينی که اگر صحبت نکنی، گویاتر خواهی بود و اگر بيان نکنی، بيانگرتر کند و میباشد و سکوت، منفعت بيشتری عاید میتر از بيان آن »گفته« میای« فصيحشود. گویی ترک »گفتهدریافت می
 ، جرجانی! ای قاهر خواهی بود«؛ دالیلی اعجازگونه از بنده

آید: آیا مجاز است که لفظ »الله« را برای غير از او سبحان و متعال  اما موصوع تأویل، یعنی این که گفته شود در اینجا، »الله« به معنی »امر الله« است و حذفی صورت نگرفته است؛ سؤالی پيش می
باشد، درنظر گرفت؟ و سؤال دیگر این می  )ص( توان، چرا نباید این معنی را به جای »امر الله«، »عبد الله« که مراد از آن، حضرت محمدمیبه کار بریم تا به این گونه برای »امر او« معنی شود؟ اگر  

؟ چرا باید حامِل این نام باشد؟ اینها مطالبی است که کندکه »امر الله« و »عبد الله« یعنی چه؟ »امر الله« یا »عبد الله« چه کسی است، که با »الله« اسم برده شده است و نام »الله« را حمل می
 برخی از آنها را در این کتاب، بررسی خواهيم نمود.

متکّلمان )علمای عقاید( وهابی می  - 2 بزرگان  از  ما میابن جبير که  از ع باشد، گفته است: »و  الله« را در آیات برای اجتناب  )إتيان( »امر  مِل آمدن برای »الله«  گویيم: الزم نيست عمِل آمدِن 
 ی مقدسی(.آید هنگامی که اراده فرماید«. )تعليق ابن جبير بر کتاب »لمعه« ابن قدامهگویيم: میای دیگر، درنظر بگيریم و اگر عمِل آمدن )اتيان( برای ما ثابت شد، می)خدای متعال( در آیه

ن  -3
َ
ْمُر َوِإَلی الّلِه ُتْرَجُع األُموُر( البقرة: وفي القرآن أیضًا قال تعالی: )َهْل َینُظُروَن ِإالَّ أ

َ
ِضَي األ

ُ
َن اْلَغَماِم َواْلَمآلِئَکُة َوق ِتَيُهُم الّلُه ِفي ُظَلٍل مِّ

ْ
 .210َیأ

له : أأنت المسيح ابن المبارك.   فمزق    63ًا عن یمين القوة وآتيا في سحاب السماء.  فقال یسوع أنا هو. وسوف تبصرون ابن اإلنسان جالس  62وفي اإلنجيل: ).... فسأله رئيس الکهنة أیضًا وقال 
 . 14.....( مرقس االصحاح 65قد سمعتم التجادیف . ما رأیکم . فالجميع حکموا عليه أنه مستوجب الموت.  64رئيس الکهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلی شهود. 

أضاءت بروقه المسکونة.    4قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله.    3السحاب والضباب حوله . العدل والحق قاعدة کرسيه.    2  الرب قد ملك فلتبتهج األرض ولتفرح الجزائر الکثيرة.  1وفي التوراة: )
المفتخرین باألصنام.   یخزی کل عابدي تمثال منحوت  7أخبرت السموات بعدله ورأی جميع الشعوب مجده.    6ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب قدام سيد األرض کلها.    5رأت األرض وارتعدت.  

یا محبي الرب أبغضوا   10ألنت أنت یا رب علي علی کل األرض. علوت جدا علی کل اآللهة.    9سمعت صهيون ففرحت وابتهجت بنات یهوذا من أجل أحکامك یا رب.    8اسجدوا له یا جميع اآللهة.  
، وتجد تفصيال أکثر في 97  -افرحوا أیها الصدیقون بالرب واحمدوا ذکر قدسه( مزامير    12یق وفرح للمستقيمي القلب.  نور قد زرع للصد  11الشر. هو حافظ نفوس أتقيائه. من ید األشرار ینقذهم.  

 (. 4الملحق رقم )
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با ابرهای مذکور در تورات و انجيل می سيحیم ؛ ایشان  1است   )ع(   آید، همان عيسیها معتقدند، آن کسی که 
 باشد.همان خداوند سبحان و متعال می  )ع( معتقدند که عيسی

 
تعْاىل هللا وهبْنا أعلنْوا فقْ ه وحاجتُْ واقضْوا ألوهيتُْ املطلقْة ، وجعلوا الالهوت املطلق خلسد إلسد   هنا العْام

 .كبدا    علوا  
ینان، برای الهوت مطلق، جسمی در این عالم جسمانی، متصور شده و به این ترتيب فقر و احتياج و نياز برای  ا

 از اینها است )تعالی الله علوًا کبيرًا(! تراند؛ خداوند بسيار بلندمرتبه او قایل شده و الوهّيت مطلقش را نقض نموده 
 

ِة ك ،  ُ يبْني العقيْدة احلقْة   الالهْوت الْ  ي  ْاها هللا سْبحااُ وتعْاىلتابة هنا الكتاب ألاْ  من هنا كاات   و
ِجو من هللا أن يكون هنا الكتاب سببا    داية كلد من فلقُ بعد أن أ اعهم من جيهلون احلقيقة ويْدعون  كما وأ

 أ م علمال.
ی الهوت را که مورد درست درباره   ید تا عقيده تحریر درآی  یز این رو ضرورت اقتضا کرد که این کتاب به رشته ا

ای برای هدایت جمع زیادی  رضایت خدای سبحان است، تبيين کند. از خداوند چشم اميد دارم این کتاب را وسيله 
اند، آنها را به وادی گمراهی  اطالعخوانند و از حقيقت بی از خلقش گرداند، پس از آن که کسانی که خود را عاِلم می

 اند.  ه کشاند
 

ِجو من هللا سبحااُ وتعاىل أن يكون   هنا الكتاب فد وب كة وز دة   هدى واقص من  ْالل لكْل مْن  وأ
و  متنْْاول ايميْق وال يصْعب علْى أحْد مْْن  و ْد حاولْْت مْا مكنْأ ِأ أن أجعلُْ خمتصْ ا  ، وأن يعْم افعُْ، يقْ أه

 الناس فهمُ.
 أمحد احلسن

 
کنند، خير و برکت و نمایم که در این کتاب، برای تمام کسانی که آن را مطالعه می از خداوند سبحان مسئلت می

 
ِتَيُهُم اللُه ِفی ُظَلٍل ِمَن اْلَغَماِم َو اْلَماَلِئَکةُ فرماید: »همچنين در قرآن، خدای متعال می - 1

ْ
ْن َیأ

َ
ُموُر َهْل َیْنُظُروَن ِإاَلّ أ

ُ
ْمُر َو ِإَلی اللِه ُتْرَجُع اأْل

َ
ِضَی اأْل

ُ
 (. 210« )بقره:  َو ق

انسان پسر و  ، او هستم؛ عيسی گفت: من  62هستی؟   خدای متبارك مسيح، پسر تو گفت: آیا نمود، سؤال او رئيس کاهنان از و در انجيل: ».... باز  نشسته   قّوت راست طرف بر که دید خواهيد را ِِ
 حکم او بر همه پس دانيد؟می مصلحت شنيدید! چه را ُکفر  64داریم؟   شاهدان به حاجت چه زد و گفت: پس دیگر چاك را ی خودکاهنان جامه رئيس آنگاه  63آید.  می ابرهای آسمان است و در

 (. 14....« )مرقس: اصحاح  65است.  قتل مستوجب که کردند
روی وی  پيش آتش،  3او است.   تخت یو حق، قاعده او است. عدل ِمه، گرداگرد و ابرها  2گردند.   های بسيار، مسرورجزیره و ، شادی کندزمين پس است، گرفته سلطنت خداوند  1و در تورات: » 

تمامی  خداوند حضور از شود،می گداخته موم مثل خداوند حضور از هاکوه  5بلرزید.   و بدید را این سازد. زمينمی روشن هایش، ساکن شده رابرق  4سوازند.  در اطرافش، می را او دشمناِن  و رودمی
بت ی پرستندگانهمه  7بينند.  می را او جالل هاقوم جميع و کنند می اعالم را او عدالت هاآسمان  6جهان.    صهيون  8بپرستيد.   را ، جملگی او شوند. ای خدایانهای تراشيده شده، خوار او میِِ

  که ای شما  10بسيار اعلی هستی.   خدایان، جميع هستی. بر روی تمامی زمين ای خداوند، بر تو که زیرا  9های تو  داوری سبب ای خداوند، به گردیدند، مسرور یهودا دختران و شد شادمان و شنيد
با پروردگار   ای صّدیقان،  12دالن.  شادمانی برای راست برای صّدیقين و نور  11است.   شریران دست های ترساِن از خودش، از جان حافظ او شرارت را دشمن دارید؛ دارید،می دوست پروردگار را

 مراجعه نمایيد.   4ی (. برای شرح بيشتر به ضميمه97سپاس گویيد!« )مزامير: اصحاح   را او قدسِی  ذکر باشيد! و شادمان
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پروردگارم مرا ام تا آنجا که  زیادت در هدایت و کاستی در گمراهی قرار دهد و ُعموم را به آن منفعت بخشد. کوشيده 
ای که فهم آن بر کسی دشوار توانایی داده است، مطالب را به طور اختصار و در دسترس همگان قرار دهم، به گونه 

 نياید. 
 احمد الحسن 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
ْْاَلمنَيَ، ِبَ  الأعْ دس لََ   َمْْْأ َا،  ْْْسأ َي  َاحلأ َا الأمسلْْْأ ِب  مالَْْْ يَن،  َن الْْْدأ باَ ، َد   ْْأ ْْاَلَق اطصْ خ َ  الْْْ  َ َ ، فْ َا، مسسَْْْ الأفسلْْْأ

 .الأعاَلمنَيَ 
ستایشح و   کشتی  یکننده   روان  سلطنت،  مالک  که  کسی  است؛  جهانيان   پروردگار  خداوند،  مخصوص   مد 

 .است   جهانيان پروردگار و جزا روز فرمایحکم  صبح، یسپيده  یشکافنده  بادها، یُمسّخرکننده  ،(وجود)
 

َناَ ا، َو تَْ أجَْ س اأَلِأضس َو َعم اَِهْا، َو جَْسوجس الأبَ  مالس َو سْس َُ تَْ أَعدس السْ  َيَت دس لََ  ال َني َمنأ َفشأ َمأ َب س َاحلأ نأ َيسْأ حْاِس َو مَْ
َََم اهَتا   َ. 

 و لرزنــدمی آبادکننــدگانش و زمــين و غّرندمی ساکنانش و آسمان او، خشّيت  و ترس از که است  خدایی مخصوص   پاسس
 .زنندمی موج است  ورغوطه اعماقش در که آن هر و دریاها
 

َتَدَي َلوأال َأنأ َهَدااَن ال س  دس لََ  ال َني َهَدااَن َ ََْنا َوَما كسن ا لَنَْهأ َمأ ِا  ،  احلأ  وع فنا علْم الكتْاب بفضْلُ ومنُْ وجعْل لنْا اْو
ا الأَكتَْابس َوال األأَ َْانس َوَلكَْنأ ﴿استآلأ بُ و اسد بُ   الناس  َِي مَْ َنا إَلَيأَا ِسوحا  َمنأ أَمأ اََن َما كسنأَت تَْدأ وََكَنَلَا أَوأَحيْأ

َتَقيمَ  َدي َإىَل صَْْ َاَ  مسسْْأ اَداَن َوَإاْْ َا لَتَْهْْأ نأ َعبَْْ الس مَْْ نأ َاشَْْ َُ مَْْ ِا   َْْأَدي بَْْ ِبنْْا  حلْْق ، (1)﴾َجَعلأنَْْاهس اْْسو ِسْْل  لقْْد جْْالت 
 وصد نا هللا وعده إن هللا ال خيل  امليعاد.

و به فضل    یافتيمپاس خدایی را که ما را به این راه، رهبری کرد که اگر ما را رهبری نکرده بود راه خویش نمی س
نياز شویم و ميان  آن بی   یخویش و از جانب خویش، علم کتاب را به ما آموخت و برای ما نوری قرار داد که به وسيله 

دانستی کتاب و ایمان  و اینچنين به فرمان خود، روحی به تو وحی کردیم، تو نمی »مردم با آن طی طریق نمایيم:  
از بندگانمان را که بخواهيم با آن هدایت کنيم و قطعًا تو به راه راست   چيست، ولی ما آن را نوری ساختيم تا هر یک

که خداوند به ما داد، راست بود؛ به یقين    ای . به درستی که رسوالِن پروردگار ما به حق آمدند، و وعده 2«نماییراه می
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 16  کتاب التوحيد )تفسير سورة التوحيد( 

 کند.که خداوند خلف وعده نمی 
 

د ا د و َِل ذسَمْ  د و والص لوة و الس الا علْ  ذسَمْ  لَ  َعلْ  ذسَمْ  د ، اَلأفسلْأَا علْ  لط يبْني و الطْ اَه ين، ا ْ سم  صَْ َِل ذسَمْ 
َِق، َو الأمستََْأف   م مْا نأ َت َکهْا، اَلأمسَتقْد اس  َْ َِيَة َ  اللسَجَج الأآلاَمَ ة، أَيأَمنس َمنأ ََِکَبها َو يَْآلأ َقس مَْ ا زَا ايأ ق، َو الْال  نْأهسمأ زاهَْ  س عَْ

 َ سم الَحق

  در   روان  کشتی  فرست؛  درود  محمد  آل  و  محمد  بر!  خدایا  بار  .محمد  طاهر  و  پاک   خاندان  و  محمد  بر  صلوات  و  سالم  و
  دین   از  افتد،  پيش  آنها  از  که  کسی.  شود   غرق  کند  رها  را   آن  که  هر  و   یابد  ایمنی  شود،  سوار   آن  بر   که  هر  ژرف؛  هایاقيانوس 

 .است   به ملحق آنها، با همراه  و است؛ نابود بماند، عقب   آنها از که کسی و است  خارج

 

ِب العاملني  ِ  هللا  نأ ﴿وصلوات هللا على الناِ وعلى من   الناِ ومن حو ا وتبا ََِ  مَْ فََْلم ا َجاَلَها اْسوَدَي َأنأ بْسو
َِ َوَمنأ َحوأَ َا َوسسبأَحاَن الَ  َِبَ  الأَعاَلَمنيَ   .(1)﴾َ  الن ا

است پروردگار    صلوات خدا بر آتش و آن که درون آتش است و آن که در کنار آن است، و فرخنده و بلندمرتبه   و
چون به آن رسيد، ندا داده شد: برکت داده شده است آن که درون آتش است و آن که در کنار آن است و  »جهانيان: 

 .2«منّزه است خداوند، پروردگار جهانيان

 

ِب العْاملني وصلوات هللا على   ِ  هللا  َماَل ﴿املال وعلى اينْات وعلْى األشْجاِ املباِكْة فيهْا وتبْا َن السْ  َوأَاْأزَلأنَْا مَْ
نأ  َُ َجنْ اَت مَْ مأ بَْ أأاَن َلكْس اَدِسوَن * فَأَاأشَْ َُ َلقَْ اَب بَْ َِأَض َوَإان  َعلَْى َههَْ َكن اهس َ  األأ َِ فََأسْأ مأ فَ َمال  َبَقَد ا  َنََيَْل َوأَعأنَْاَب َلكْس يهَْ
َكَلنيَ  َن َوَصبأَغ َلألأ َناَل تَْنْأبستس َ لد هأ َها ََتأكسلسوَن * َوَشَجَ ة  خَتأ سجس َمنأ  سوَِ َسيْأ ُس َكَلدٌَة َوَمنْأ  .(3)﴾فََْواَك

باغ   و بر  و  آب  بر  خداوند  صلوات  و  بلندمرتبه درود  و  فرخنده  و  آن  درون  مبارک  درختان  بر  و  پروردگار    ها  است 
با آن    *سمان به اندازه، آب فرستادیم. پس آن را در زمين جای دادیم که ما بر ُبردنش، توانا هستيم  و از آ»جهانيان:  

بوستان  برایتان  باغ آب  آن  در  را  شما  آوردیم.  پدید  انگور  و  خرما  از  ميوه هایی  آنها  ها،  از  که  است  بسياری  های 
 .4«دهد و آن روغن برای خورندگان، خورشتی است روید، روغن می و درختی است که در طور سينا می  *خورید می
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نَْا ﴿وصلوات هللا على الاكة النازلة وعلى الق ى املباِكة وعلى الق ى الظاه ة  َ ى الْ َ  َ َِكأ َ الأقْس نَْهسمأ َوبَْنيأ َوَجَعلأَنا بَْيْْأ
 .(1) ﴾َفيَها  س ى  َِّاَهَ ة  

هایی که  ميان آنها و قریه »های آشکار:  های مبارک و بر قریه درود و صلوات خدا بر برکت نازل شده و بر قریه   و
 .2«هایی آبادان و بر سر راه پدید آوردیم، قریه ایمبرکت داده 

 

ِى بعْْض ايهلْْة وْن يْْدعون العلْْم يقْ أ مْْا سْْط    هْْنا الكتْاب وهْْم يقولْْون هْنا شْْ   وهْْنا كفْْ ،  ونكْأ  أ
ِبُْْ املسْْكني و  هْْم ال يف  ْْون بْْني القشْْ  واللْْب وبْْني احلجْْ  وايْْوه ، وأان وأعْْوه  ق مْْن األان العبْْد الفقْْد ل محْْة 

ِبُ أشهد أن ال الُ إال هللا وحده ال ش يا لُ إ ا  واحدا  أحدا  ف دا  صمدا  م يتخْن صْاحبة وال  املستكني بني يدي 
فْد  وأن ذمْدا  ، املطلقْة ولُْ اخللْق ولُْ األمْ  وسْبحان هللا عمْا يشْ كونلُ األلوهية املطلقْة ولُْ ال بوبيْة   ،ولدا  

ِسولُ إىل مجيق فلقُ من اطاْ  واملالئكْة وايْن ومْا تعلمْون ومْا  فلق هللا وأول اخللق والعقل األول هو عبد هللا و
 ال تعلمون.

می گ می ویی  دانایی  و  علم  ادعای  که  جاهالنی  برخی  مبينم  را  کتاب  این  می کنند،  که  طالعه  حالی  در  کنند 
آورند؛ در حالی که آنها تفاوت بين پوست و مغز و فرق بين سنگ و گوهر را  محتویات آن را شرک و کفر به حساب می

ـ نمی پناه می دانند. من  از منّيت و  به خدا  پيشگاه ی بیبنده   ـبرم  پروردگارش در  به رحمت  نيازمند  چيِز ذليِل خاضِع 
 گویم:  پروردگارش، می

 

ا إ ْ ا لُْ ال شْ يا  وحده هللا إال الُ اشهد ان ال ا واحْد  ا فْ د ا أحْد  ا، وال صْاحبة يتخْن م صْمد   األلوهيْة لُْ ولْد 
ا وأن  كون،يش  عما هللا و سبحان األم  ولُ اخللق ولُ ال بوبية املطلقة ولُ املطلقة  وأول اخللق هللا فلق فد)ص(  ذمد 
ِسولُ هللا عبد هو ،األول والعقل  .تعلمون ال تعلمون وما وما واين واملالئكة اطا  من فلقُ مجيق إىل و

دهم که خدایی جز الله نيست و او یکتا است و شریکی ندارد. خدایی است واحد و احد و َفرد و صمد، گواهی می  
همسری گرفته است و نه فرزندی. الوهّيت مطلق و ربوبّيت مطلق و آفرینش موجودات از آِن او است و تمام  که نه  

برترین خلق خدا است    )ص(  ورزند، منّزه است، و حضرت محمدامور برای او است و خداوند از آنچه به او شرک می 
به سوی تمام موجودات از انسان و فرشتگان و    شاخدا و فرستاده   یو او اولين موجودات و عقل اّول است؛ او بنده 

 باشد.دانيد، می دانيد و آنچه نمیجن و آنچه می 
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 18  کتاب التوحيد )تفسير سورة التوحيد( 

لقد أسجهد األابيال واألوصيال عليهم صْلوات ِأ   بيْان حْ فني مْن املع فْة والتوحيْد وم يقبلهْا مْنهم إال بعْض 
  .َدا  هو بيان سبعة وعش ين ح فا  من املع فة والتوحيدبأ ِدا بعد اللتيا وال ، واملطلوب اليوا والني سيصاِ إليُ 

بسيار کوشيدند که دو حرف از معرفت و توحيد را بيان دارند ولی فقط گروهی از مردم آن را    )ع(يامبران و اوصياپ
اهد  فراوان! آنچه امروز مطلوب و پسندیده است و آنچه فردا جریان خو   یگو و مجادله و پذیرفتند، آن هم پس از گفت 

 باشد.یافت، بيان بيست و هفت حرف از معرفت و توحيد می 
 

فجميق مْا جْالت بُْ ال سْل ح فْان فلْم يعْ ف النْاس  ،)العلم سبعة وعش ون ح فا  :   ال،  )ع(عن أأ عبد هللا  
يبلهْا  و م إليها احلْ فني حْجن، فبلها   الناس فإها  اا  ائمنا أف ج اخلمسة والعش ين ح فا  ، حجن اليوا َد احل فني
 . (1)( سبعة وعش ين ح فا  

اند تنها دو حرف است و آنچه پيامبران آورده  یعلم بيست و هفت حرف است و همهفرماید: »می  )ع( مام صادقا
آورد شناسند. هنگامی که قائم ما قيام کند، بيست و پنج حرف دیگر را بيرون میمردم تا امروز جز آن دو حرف را نمی 

 .2«سازدکند و بيست و هفت حرف را منتشر می دهد، و آن دو حرف را نيز ضميمه میمردم نشر می و آن را بين 
 

 ل ذمْد ِواملع فة والتوحيد ال   كن لبأ ِدا حصْيلها هْي ناايْة وعشْ ون ح فْا ، حْ ف منهْا افْتص بُْ 
 وهو س هم, ما أم وا إببالَُ للناس وال متملُ الناس.

یابد و آن را تحصيل کند، بيست و هشت حرف است؛ یک  آدم می  عرفت و توحيدی که بنی م تواند به آن دست 
اند که آن را به مردم ابالغ  باشد و آنها مأمور نشده اختصاص یافته است و ِسّر ایشان می   )ع(حرف آن به آل محمد

 کنند و مردم نيز قدرت تحّمل آن را ندارند. 
 

احلسْْني، عْْن منصِْْو بْْن العبْْاس، عْْن صْْفوان بْْن مْْ ، عْْن عبْْد هللا بْْن عْْن أمحْْد بْْن ذمْْد، عْْن ذمْْد بْْن 
مْن  : )  أ  ذمْد إن عنْدان وهللا سْ ا  )ع( ْال:  ْال أبْو عبْد هللا ، مسكان، عْن ذمْد بْن عبْد اخلْالق وأأ بصْد

وهللا مْا  ، لال ْانمن علم هللا، وهللا ما متملُ ملا مق ب وال اْ  م سْل وال مْؤمن امْتحن هللا  لبُْ   س  هللا، وعلما  
  .َدان َدان وال استعبد بنلا أحدا   كل  هللا هلا أحدا  

ز احمد بن محمد از محمد بن حسين از منصور بن عباس از صفوان بن یحيی از عبدالله بن مسکان از محمد ا
به خدا قسم   ای ابا محمد!»:  فرمود  )ع(  بن عبدالخالق و ابو بصير نقل شده است که ابوعبدالله امام جعفر صادق

نزد ما سّری از اسرار خدا و علمی از علم خدا وجود دارد که نه ملک مقرب و نه نبّی مرسل و نه مؤمنی که خداوند  
قلبش را برای ایمان آزموده است، تاب آن را ندارد. به خدا قسم که خداوند به غير از ما کسی را به آن مکّلف ننموده 
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 ا عبادت نکرده است.و هيچ کس با آن به جز ما خداوند ر 
 

وجْل مْْا أمْ ان بتبليآلُْ، فلْْم  مْن علْْم هللا، أمْ ان هللا بتبليآلُْ، فبلآلنْا عْْن هللا عْز مْن سْْ  هللا وعلمْا   وإن عنْدان سْ ا  
ِيتُْ وال محلة متملواُ حجن فلق هللا لنلا أ واما    وال أهال     د لُ مو عا   لُْ وه ، فلقوا من  ينة فلق منها ذمد ِو

ِيت  منُ ذمدا  ومن اِو فلق هللا،   محتُ ال  صْنق منهْا ذمْدا  ، ُْوه ِيتُْ، فبلآلنْا عْن هللا مْا  وصنعهم بفضل  وه
فمالْت  لْوهبم إىل مع فتنْا ، ام ان بتبليآلُ ، فقبلوه و احتملوا هلا ]فبلآلهم هلا عنا فقبلوه واحتملوه[ وبلآلهْم هكْ ان

  .وحديلنا، فلوال أ م فلقوا من هنا ملا كااوا كنلا، ال وهللا ما احتملوه
ا که خداوند ما را به تبليغش امر فرموده است و ما آن را از ر نزد ما رازی است از رازهای خدا و علمی از علم خدد

جانب خدای عّزوجّل تبليغ کردیم و برایش محلی و اهلی و مردمی که یارای تحّمل آن را داشته باشند نيافتيم، تا این  
خلق کرد و    را آفرید،   )ع(او  یکه خداوند برای پذیرش آن، اقوامی را از همان طينت و نوری که محمد و آل و ذریه 

آنها را از فضل و رحمت خود پدید آورد چنان که محمد و ذریه او را پدید آورد. پس چون ما آنچه را از جانب خدا به  
تبليغش مأمور بودیم تبليغ کردیم، آنها پذیرفتند و تحمل کردند )تبليغ ما به آنها رسيد، ایشان هم پذیرفتند و تحمل  

های ایشان به معرفت ما و به حدیث ما متمایل گشت؛ اگر آنها از آن طينت و  دل   کردند( و یاد ما به آنها رسيد پس
 کردند.شدند، این چنين نبود، نه به خدا آن را تحمل نمی نور خلق نمی 

 
ِدوه   مث  ال: إن هللا فلْق أ وامْا   يهْنم والنْاِ، فْأم ان أن اْبلآلهم كمْا بلآلنْاهم وامْأزوا مْن هلْا وافْ ت  لْوهبم و

ساح  كناب، فطبق هللا على  لْوهبم وأاسْاهم هلْا، مث أ لْق هللا لسْا م بْبعض  :تملوه وكنبوا بُ و الواعلينا وم م
ِ ُْ، ، عن أوليائُ وأهل  اعتُ احلق، فهم ينطقون بُ و لوهبم منك ة، ليكون هلا دفعا   ولْوال هلْا مْا عبْد هللا   أ

 لكْْ  عنُْْ واسْْتوا عمْن أمْْ  هللا  لسْْت والكتمْْان فْْاكتموا عمْْن أمْ  هللا ، فْأم ان  لكْْ  عْْنهم والسْت والكتمْْان
  .عنُ

تبليغ  پس فرمود: س تبليغ کنيم و ما هم  آنها  به  به ما دستور داد که  و  آفرید  آتش  و  برای دوزخ  را  خداوند مردمی 
تکذی و  نکردند  تحمل  و  برگرداندند  ما  به  را  آن  و  کرد  پيدا  نفرت  دلشان  و  در هم کشيدند  آنها چهره  ولی  ب کردیم 

و دروغ گفتند: جادوگر  و  بر دلنمودند  هم  است. خدا  برد. سپس خداوند  گو  یادشان  از  را  آن  و  نهاد،  مهر  هاشان 
گویند و به دل باور ندارند، تا همان سخن، دفاعی باشد  زبانشان را به قسمتی از بيان حق گویا ساخت که به زبان می 

ایم که از  کرد. ما مأمور شده نبود، کسی در روی زمين خدا را عبادت نمیبرداران خدا و اگر چنين  از دوستان و فرمان 
آنها دست برداریم و حقایق را پوشيده و پنهان داریم. شما هم از آن که خدا به دست برداشتن از او امر فرموده است، 

  پنهان دارید و از آن که به کتمان و پوشيدگی از او دستور داده است، پوشيده دارید. 
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ِفْْق يْْده وبكْْى ْْا : اللهْْم إن هْْؤالل لشْْ همة  ليلْْون فاجعْْل ذيْْاان ذيْْاهم وواتنْْا وْْاهتم وال )ع(و ْْال  ،ل : مث 
لُ وسلم  تسلع عليهم عدوا لا فتفجعنا هبم، فااا إن أفجعتنا هبم م تعبد أبدا   ِ ا وصلى هللا على ذمد ِو   أ

 .(1) (تسليما  
: بارخدایا!  کرد )به دعا( بلند نمود و فرموددر حالی که گریه می های خود را دست  )ع(  اوی گفت: سپس حضرتر 

ایشان مردمانی اندک و ناچيزند، پس زندگی ما را زندگی آنها و مرگ ما را مرگ آنها قرار ده و دشمنت را بر آنها مسلط 
آنها مبتال سازی هرگنفرما که ما را به آنها مصيبت  ز در روی زمينت عبادت  زده کنی، زیرا اگر ما را به غم و اندوه 

 .2«نخواهی شد و درود خدا بر محمد و آل او، و سالم خداوند بر آنان باد

 

وسْ  ، وس  علْى سْ  ، وس  ال يفيد اال س ، وس  مستس ، م ان س    س أ ن  إ):  ال، )ع(أ عبد هللا أوعن  
 . (3) مقنق بس (

دهد مگر از سّر، و  سّر پنهان شده، و سّری است که خبر نمی امر ما سّری است در سّر، و  فرمود: » )ع( بوعبدهللاا
 . 4« سّری است بر سّر و سّری است پوشيده شده با سّر 

 
 .(٦)هلُ هللا( أمن هتكُ ، (5) م ان هنا مستِو مقنق  مليلاقأ ن  إ): )ع(و ال أبو جعف  

، هر کس آن را فاش کند 7ميثاق پوشيده است این امر ما مستوری است که در  فرمود: »  )ع(   بوجعفر امام باقرا
 .8«فرمایدخداوند او را خوار و ذليل می

 

 . (٩) هلُ هللا(أم ان هنا مستِو مقنق  مليلاق ومن هتكُ أ ن  إ): )ع(و ال أبو عبد هللا 
خداوند او را  امر ما مستوری است پوشيده شده  در ميثاق که هر کس آن را فاش کند  فرمود: »  )ع(  بوعبداللها

 .10«فرمایدخوار و ذليل می 

 
 

 . 402ص  1الشيخ الکليني : ج –الکافي  -1
 . 402ص  1کافی ـ شيخ کلينی: ج  - 2
 . 48بصائر الدرجات : ص  -3
 . 48بصائر الدرجات: ص  - 4
 (. 5تجد تفصيل أکثر حول الميثاق والحجر الذي أودع فيه الميثاق في ملحق رقم ) -5
 . 48بصائر الدرجات : ص  -6
 خواهيد یافت.  5تفصيل بيشتر »ميثاق« و »سنگی« که ميثاق در آن به ودیعه نهاده شده است را در پيوست  - 7
 . 48بصائر الدرجات: ص  - 8
 . 48بصائر الدرجات : ص  -9

 . 48الدرجات: ص بصائر  - 10
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، وسْ  السْ ، وهْو السْ ، وهْو الظْاه  و  ْن البْا ن، وحْق احلْق، مْ ان هْو احلْقأ ن  إ): )ع(و ْال أبْو عبْد هللا 
 .(1)وس  مقنق  لس ( ، وس  املستس 

است؛ سّر است و سرِّ امر ما همان حق است و حقِّ حق است؛ ظاهر است و باطِن باطن  فرمود: »  )ع(  بوعبداللها
 .2«سّر است و سرِّ پنهان شده است و سرِّ پوشيده شده با سّر است 

 

ِبعْة عشْ  هْالال   ، وهنه اللمااية والعش ون ح فا  من العلم واملع فة هي على عدد منازل القم  ِبعة عشْ   مْ ا  وأ أ
 العاملني واحلج األكا.وهم حجج هللا وكلماتُ ال  تفضل هبا على ، كما هي   الشه 

باشد، یعنی چهارده قمر و چهارده های قمر )ماه( می ین بيست و هشت حرف از علم و معرفت، به تعداد منزلا
جهانيان برتری دارند    یهای خدا و کلمات اویند که بر همهگونه که در یک ماه وجود دارد. اینها حجت هالل همان 

 باشند.و اینها »حّج اکبر« )حج بزرگتر( می 
 

ِبعة عشْ  هْم  ذمْد وعلْي وفا مْة واحلسْن واحلسْني وعلْي وذمْد وجعفْ  وموسْى وعلْي وذمْد ):  األ ماِ األ
 .(وعلي واحلسن وذمد صلوات هللا عليهم

گانه عبارتند از: »محمد و علی و فاطمه و حسن و حسين و علی و محمد و جعفر و موسی و علی  مرهای چهارده ق 
 و محمد و علی و حسن و محمد« که درود و سالم خداوند بر آنها باد.  

 

ومعهم ابنْة ، فيكواون َالَة عش ، مقاا ال سالة ومقاا الوالية :َنا عش  مهد   وألو م مقامانإ): أما األهلة فهم
ِبعة عش   مة الزه ال فا  .(فيكواون أ

مقام والیت، که در الله و  مقام است: مقام رسالت  آنها دارای دو  اولين  از: »دوازده مهدی که  نيز عبارتند  ها 
شوند چهارده  نيز به همراه آنان است که در مجموع می )س(شوند، و دختر حضرت فاطمه زهرامی  تا مجموع سيزده 

 تا«.
 

جَ  َولَيأَ  الْأَا  أبََنأ ﴿عالمات الساعة والقيامة   واألهلة منهم هم  ََهل َة  سلأ َهَي َمَواَ يتس لَلن اَس َواحلَأ أَلوَاَا َعَن األأ َيسأ
ََِها َوَلَكن  الأَا  َمَن اتْ َقى َوأأتسوا الأبْسيسوَت َمنأ أَبْأَواهَبَا َواتْ قسوا ال َ  َلحسونَ ََتأتسوا الأبْسيسوَت َمنأ ِّسهسو   .(3)﴾َلَعل كسمأ تْسفأ

نشانه هالل   و ایشان  آنها؛  هستند:  های  قيامت  و  )رستاخيز(  ساعت  درباره » های  تو  ماه  هالل   یاز  های 

 
 . 48محمد بن الحسن الصفار : ص  –بصائر الدرجات  -1
 .48بصائر الدرجات ـ محمد بن حسن صفار: ص  - 2
 . 189البقرة :  -3
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پرسند. بگو: برای آن است که مردم وقت کارهای خویش و زمان حج را بشناسند، و پسندیده نيست که از پشت  می
آنها داخل شوید، پسندیده  خانه  آیيد و از خدا بترسيد تا رستگار آن است که پروا کنيد و از درها به خانه ها به  ها در 

 .1«شوید

 

َ  ﴿وهْو عنْد هللا ألْ  سْنة وبعْض األلْ  سْنة ، واليوا البا ي من الشْه  هْو يْوا َيبْة ا ْالل والقمْ  َمْأ يْسَدبَ  س األأ
  َ َُ َِأَض مثس  يَْعأ سجس إَلَيأ ِسهس أَلأَ  َسَنَة َو ا تَْعسد ونَ َمَن الس َماَل َإىَل األأ َدا  .(2)﴾يَْوأَا َكاَن َمقأ

ک روز باقی مانده از ایام ماه، همان روز غيبت هالل و قمر است، که در پيشگاه خدا هزار سال و بيشتر از هزار ی
است:   می »سال  سامان  زمين  تا  آسمان  از  را  ککار  چنان  است  سال  هزار  آن  مقدار  که  روزی  در  سپس  ه  دهد 

 .3«رودشمارید به سوی او باال میمی
 

 ، (4)ن يآليب اليوا وبعض اليوا لتتم كلمة هللا أفالبد لُ ، كما هو معلوا  )ع(وهي موافقة لآليبة اطماا املهدي 
 . فداليوا األتتم أ ا هللا  لوصول إىل و  ،(5) ﴾َوَلوأال َكَلَمٌة َسبََْقتأ َمنأ َِبَ َا َلَكاَن لَزَاما  َوَأَجٌل مسَسم ى  ﴿
همخوانی دارد، و به ناچار آن حضرت باید یک روز   )ع(   مان طور که معلوم است این قضيه با غيبت امام مهدیه

 :  6و مقداری از یک روز را غيبت کند تا کالم پروردگار سرانجام گيرد 
 

 . 189بقره:  - 1
 . 5السجدة :  -2
 .5سجده:  - 3
ِلِعَباِدَنا  هذه الکلمة إن جاءت إلی هذا العالم قضي بين أهل الحق والباطل بالقسط والعدل فهي شرط    -4 َکِلَمُتَنا  لهذا القضاء، وهي وعد وعده الله لکل االنبياء واالوصياء السابقين، )َوَلَقْد َسَبَقْت 

َلُقِضَي َبيْ 171اْلُمْرَسِليَن( الصافات :   َك  بِّ رَّ َکِلَمٌة َسَبَقْت ِمن  َوَلْواَل  َفاْخَتَلُفوْا  ًة َواِحَدًة  مَّ
ُ
أ اُس ِإالَّ  َیْخَتِلُفوَن ( یونس :  ، ) َوَما َکاَن النَّ ِفيِه  ِفيَما  َکِلَمٌة  19َنُهْم  َوَلْواَل  ِفيِه  َفاْخُتِلَف  اْلِکَتاَب  ، )َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسی 

ْنُه ُمِریٍب( هود :   ُهْم َلِفي َشكٍّ مِّ َك َلُقِضَي َبْيَنُهْم َوِإنَّ بِّ وا ِإالَّ ِمن  45، فصلت :  110َسَبَقْت ِمن رَّ
ُ
ق ُقِضَي بَ ، )َوَما َتَفرَّ ی لَّ َسمًّ َجٍل مُّ

َ
َك ِإَلی أ بِّ ْيَنُهْم َوِإنَّ  َبْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلُم َبْغيًا َبْيَنُهْم َوَلْواَل َکِلَمٌة َسَبَقْت ِمن رَّ

  : الشوری  ُمِریٍب(  ْنُه  مِّ َشكٍّ  َلِفي  َبْعِدِهْم  ِمن  اْلِکَتاَب  وِرُثوا 
ُ
أ ِذیَن  المه14الَّ القائم  هي  الکلمة  وهذه  السبع  ،  لينشر  والعشرین  الثمان  المعرفة  حروف  یحمل  وهو  ومجيئه  یرافقه،  الذي  والعذاب  دي 

اليوم  وم االخير ليکون مجيئه في الوقت الذي قدره الله  في  والعشرین بين الناس ليعرفوا بها العجز عن معرفة الحرف االخير أو معرفة الکنه والحقيقة، والبد أن یأتي القائم بعد أن ینقضي بعض الي
ِت اْلَمْعُلوِم( الحجر : 

ْ
َك ِمَن اْلُمنَظِریَن * ِإَلی َیوِم اْلَوق اَل َفِإنَّ

َ
 ، اليوم االخير یوم الغيبة الذي یمثل الحرف المکنون المخزون. 38 - 37االخير من شهر الله اي في آخر الزمان )ق

م باالمر من ولده إلی هذا العالم الجسماني، ليتمکن االمام المهدي من اظهار دعوته مع وجود الوارث والعذاب الذي یرافقه، والبد لإلمام المهدي أن یغيب وال یظهر حتی تتم کلمة الله ویأتي القائ 
الله لألنبياء بنصرهم في النهایة، فهو   ر المحدود الذي رافق دعواتهم في السابق،  نفسه العذاب والنصفالقائم هو کلمة الله والعذاب الذي ینتقم به من أعدائه وأعداء األنبياء واألوصياء، وهو وعد 

کبر الذي وعدهم الله به في نهایة الزمان وفي اليوم االخير من أیام الله )َوَلَقْد َسَبَقْت َکِلَمُتَنا لِ  ُهْم َلُهُم اْلَمنُصوُروَن * َوِإنَّ ُجنَدَنا َلُهُم اْلغَ وسيکون العذاب والنصر األ اِلُبوَن * َفَتَولَّ ِعَباِدَنا اْلُمْرَسِليَن * ِإنَّ
َفِبَعَذاِبَنا َیْسَتْعِجُلوَن * َفِإَذا َنَزَل ِبَساَحِتِهْم 

َ
ْبِصْرُهْم َفَسْوَف ُیْبِصُروَن * أ

َ
ی ِحيٍن * َوأ    .177 -171َفَساء َصَباُح اْلُمنَذِریَن( الصافات :  َعْنُهْم َحتَّ

 
 . 129طه :  -5
ی انبيا و اوصيای  شده است و خداوند آن را به همه داده یشود؛ پس این کلمه، شرط این قضاوت و وعدهاهل حق و باطل با قسط و عدالت قضاوت میاگر این کلمه به این عالم بياید، بين    - 6

نبودند، ميانشان اختالف افتاد و اگر نه آن سخنی بود  مردم جز یک امت) ( ، »171«  )صافات: (ایمفرستيم از پيش تصميم گرفتهی بندگانمان که به رسالت میما درباره) گذشته وعده داده است: »
به موسی کتاب دادیم، در آن کتاب اختالف شد، اگر نه ُحکمی بود که از پيش از  )( ، »19«  )یونس: (کنند بينشان داوری شده بودکه پيش از این از پروردگارت صادر گشته بود، در آنچه اختالف می

از روی حسد و عداوت فرقه فرقه نشدند، مگر از آن پس که به  )( ، »45و فصلت:  110«  )هود: (ميانشان داوری شده بود، که ایشان در آن کتاب سخت در تردیدندجانب پروردگارت صادر شده بود، 
ی آن سخت بارهاند، دررفت و کسانی که بعد از ایشان وارث کتاب خدا شدهمیدانش، دست یافتند و اگر پروردگار تو از پيش مقرر نکرده بود که آنها را تا زمانی معين مهلت است، بر آنها حکم عذاب  

ی بيست و هشت حرف علم است تا بيست و هفت  آید در حالی که او حمل کننده(؛ این کلمه، همان مهدی قائم و عذابی است که همراه ایشان است و با ایشان می14«  )شوری: (اند به تردید افتاده
ای از روز پایانی بياید تا آمدنش در  اند. به ناچار قائم باید بعد از پایان یافتن پارهمردم منتشر سازد تا با آنها، مردم بفهمند که از شناخت حرف آخر یا همان شناخت ُکنه و حقيقت، ناتوان  حرف آن را بين
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بود، عذابشان» را معين کرده  این گفته و زمان  از  پيش  پروردگارت  بود که  نه سخنی  این جهان حتمی   اگر  در 
 شود تا به روز پایانی برسد. و روزهای خدا یکی پس از دیگری سپری می؛ 1«بودمی

 

وال يعلمُْ ، وهنا اليوا وبعض اليوا )يوا الآليبة(  لل احل ف املخزون املكنون عند هللا الني م خي ج منُْ إىل َْده
أما هال )هْو( فهْي اللماايْة والعشْ ون ح فْا  الْ  ال  .)هو(وهو واو ، وهو س  َيبة احلقيقة والكنُ،  أحد من فلقُ

مع فْْة االسْْم  -وهْْو التوحيْْد احلقيقْْي  - فْْاملطلوب  .وهْْي سْْ هم كمْْا  ْْدمت، يعلمهْْا بتمامهْْا إال ِل ذمْْد 
اُ عاجز عْن املع فْة مْن إليع ف هبا العبد  ،(3) وهي   ن اللمااية وعش ين ح فا   ،(2) األعظم االَنني وسبعني ح فا  

فال يبقى إال العجز عن املع فة، فلو ع فت ا   ا من اسم ذمد هل يقال إاا تع ف ذمْدا  ،  دون احل ف البا ي  
 بل َاية ما تع فُ ح وفا  من االسم وال يع ف االسم إال بكل ح وفُ.؟ أا يقال إاا ال تع ف ذمدا  ؟ 

گر و نماد حرف مخزون و مکنوِن نزد خدا است؛ همان حرفی که فقط به  ین روز و قسمتی از روز )روز غيبت(، بيانا
او خارج می  آن را نمیسوی  از مخلوقاتش  و هيچ کس  او حرف شود  و  است  ُکنه  و  آن سّر حقيقت غيبت  و  داند، 
کس دیگری   )ع(باشد. حرف »هاء« در »هو« همان بيست و هشت حرفی است که جز آل محمد»واو« از »هو« می 

که  طور که پيشتر گفته شد، سّر آنها است. آنچه مطلوب است ـ کند، و همان داند و درک نمی به طور کامل نمی آن را  
توحيد حقيقی می  است باشدهمان  و هفت حرف  بيست  اعظِم  اسم  و هشت حرف 4ـ شناخت  بيست  باطن  این  و   ،

 
(. این روز، روز غيبت  38و    37«  )حجر:  (گفت: تو در شمار مهلت یافتگانی * تا آن روز که وقتش معلوم است)دد: »زمانی باشد که خداوند در روز پایانی از ماه خدا یا همان آخرالزمان به وقوع بپيون

 داشته شده )یوم مکنون مخزون( است. ی نگهاست که تمثيلی از حرف پوشيده
امکان اظهار دعوتش را با وجود وارث و   )ع(  م از فرزندانش امر را به این عالم جسمانی بياورد تا امام مهدیی خداوند به اتمام رسد و قائغيبت نماید و ظهور نکند تا کلمه  )ع(  به ناچار باید امام مهدی

يا برای یاریشان در انتهای  ی خداوند به انبگيرد و او، وعدهی خداوند و عذابی است که خداوند با آن از دشمنانش و دشمنان انبيا و اوصيا انتقام میعذابی که همراه او است، بيابد. پس قائم، کلمه
باشد و عذاب و یاری بزرگتری خواهد بود که خداوند در آخرالزمان و در روز پایانی از روزهای خداوند به آنها  های پيشين همراه بود، میکار است؛ او خوِد عذاب و یاری محدود و معينی که با دعوت

ایم * که هر آینه آنان، خود پيروزند * و لشکر ما، خود غالبند * پس تا مدتی از آنها روی بگردان * عاقبتشان  فرستيم از پيش تصميم گرفتهمیی بندگانمان که به رسالت  ما درباره)وعده داده است: »
 (. 177تا  171«  )صافات: (بدی خواهند داشتشدگان چه بامداد دادهطلبند؟ * چون عذاب به ساحتشان فرازآید، این بيمرا ببين، آنها نيز خواهند دید * آیا عذاب ما را به شتاب، می

 .129طه:  - 1
ِبي َجْعَفٍر    -2

َ
أ ِمْنَها َحْرٌف   )ع(في مرتبة الکنه والحقيقة او االسم األعظم األعظم األعظم، َعْن  َما َکاَن ِعْنَد آَصَف  َوِإنَّ َثاَلَثٍة َوَسْبِعيَن َحْرفًا،  ْعَظَم َعَلی 

َ
ِه اأْل اللَّ اَل: )ِإنَّ اْسَم 

َ
ِبِه َفُخِسَف    ق َم  َفَتَکلَّ َواِحٌد، 

ْرُض َکَما َکانَ 
َ
ِریَر ِبَيِدِه، ُثمَّ َعاَدِت اأْل ی َتَناَوَل السَّ ْرِض َما َبْيَنُه َوَبْيَن َسِریِر ِبْلِقيَس َحتَّ

َ
ْعَظِم اْثَناِن َوَسْبعُ ِباأْل

َ
ْسَرَع ِمْن َطْرَفِة َعْيٍن، َوَنْحُن ِعْنَدَنا ِمَن ااِلْسِم اأْل

َ
َثَر ْت أ

ْ
ِه َتَعاَلی اْسَتأ وَن َحْرفًا، َوَحْرٌف َواِحٌد ِعْنَد اللَّ

ِه اْلَعِليِّ اْلَعِظيم( َة ِإالَّ ِباللَّ وَّ
ُ
 . 230ص  1الکافي : ج ِبِه ِفي ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدُه، َواَل َحْوَل َواَل ق

ْحرُ   )ع(، قال: )ِإنَّ ِعيَسی اْبَن َمْرَیَم  )ع(عن أبي عبد الله  
َ
ْعِطَي ِإْبَراِهيُم َثَماِنَيَة أ

ُ
ْحـُرٍف، َوأ

َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْعِطَي ُموَسی أ

ُ
ْعِطَي َحْرَفْيِن َکاَن َیْعَمُل ِبِهَما، َوأ

ُ
ْعِطَي آَدُم َخْمَسـًة أ

ُ
ْعِطَي ُنوٌح َخْمَسَة َعَشَر َحْرفًا، َوأ

ُ
ٍف، َو أ

ٍد  َوِعْشِریـَن َحـ ُه ِلُمَحمَّ َه َتَعاَلی َجَمَع َذِلَك ُکلَّ ٌد  ْرفًا، َوِإنَّ اللَّ ْعِطَي ُمَحمَّ
ُ
ْعَظَم َثاَلَثٌة َوَسْبُعوَن َحْرفًا أ

َ
ِه اأْل  . 230ص  1الکافي : ج اْثَنْيِن َوَسْبِعيَن َحْرفًا َو ُحِجَب َعْنُه َحْرٌف َواِحٌد( ، َو ِإنَّ اْسَم اللَّ

ِبي اْلَحَسِن َصاِحِب اْلَعْسَکِر  َعْن َعِليِّ ْبِن مُ 
َ
ْوَفِليِّ َعْن أ ٍد النَّ َم بِ   )ع(َحمَّ ْعَظُم َثاَلَثٌة َوَسْبُعوَن َحْرفًا َکاَن ِعْنَد آَصَف ، َحْرٌف َفَتَکلَّ

َ
ِه اأْل اَل: َسِمْعُتُه َیُقوُل: )اْسُم اللَّ

َ
ْرُض ِفيَما َبْيَنُه َوَبْيَن َسَبإٍ ق

َ
ْت َلُه اأْل

َ
 ،  ِه َفاْنَخَرق

لَّ ِمْن َطْرَفِة َعْيٍن 
َ
ق

َ
ْرُض ِفي أ

َ
َرُه ِإَلی ُسَلْيَماَن، ُثمَّ اْنَبَسَطِت اأْل ی َصيَّ ِثٌر ِبِه ِفي ِعْلِم اْلَغْيِب(َفَتَناَوَل َعْرَش ِبْلِقيَس َحتَّ

ْ
ِه ُمْسَتأ  . 230ص 1الکافي : ج ، َوِعْنَدَنا ِمْنُه اْثَناِن َوَسْبُعوَن َحْرفًا، َوَحْرٌف ِعْنَد اللَّ

 
 في مرتبة الذات أو االسم االعظم االعظم.  -3
 و گفت را یك حرف آن آصف بود. آصف نزد آن حرف یك تنها  و سه حرف است و هفتاد خدا  اسم نقل شده است که فرمود: » )ع( ی ُکنه و حقيقت یا اسم اعظم اعظم اعظم، از ابوجعفردر مرتبه - 4

 اسم از حرف دو و هفتاد ما شد. انجام بر هم زدن  چشم یك از کمتر در عمل این و بازگشت، به حالت اول زمين سپس گرفت، به دست را تخت او نوردیده شد تاهم   در بلقيس تخت و او ميان زمين
 (. 230ص  1« )کافی: ج جانب خداوند بلندمرتبههيچ تغيير و قدرتی نيست مگر از   است و  ساخته  مخصوص خود غيب برای علم در آن را که خدا است نزد هم حرف یك و را داریم اعظم

   آدم و به حرف  پانزده  )ع(  به نوح و حرف هشت)ع(   ابراهيم به و چهار حرف)ع(   به موسی و کردمی کار آنها با که شد داده حرف دو  )ع(  مریم بن عيسی بهرمود: »ف   )ع(  ابوعبدالله امام جعفر صادق
یك   و شد داده  )ص(  محمد به آن  حرف دو و حرف است که هفتاد سه و هفتاد خدا اعظم اسم همانا جمع فرمود.  )ص(  محمد برای را حروف تمام این تعالیخداي   و شد  داده حرف پنج و بيست)ع(

 (. 230ص   1« )کافی: ج شد  پنهان او از حرف
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معرفت دست یابد، و لذا چيزی جز عجز و    تواند بدون دیگر حروف، به آن بنده بداند که نمی   ی، تا به وسيله 1است 
شود گفت که  ماند. آیا اگر شما از اسم محمد، »م ح م« را بدانی، می ناکامی از رسيدن به شناخت برای او باقی نمی

یا گفته می شما محمد را می دانی،  شناسی؟ در واقع غایت چيزی که شما میشود که شما محمد را نمیشناسی؟ 
 شود )نه با قسمتی از آن(. است و نام، تنها با تمام حروفش شناخته و دانسته می  حروفی از نام محمد

 

ن فيهْْا هْْدى  للنْْاس وبينْْات مْْن ا ْْدى ِاة واط يْْل والقِْْ  ليحْْ  مْْن مْْ  عْْن بينْْة ، واحلمْْد ق الْْني أاْْزل التْْو
ا أَ ﴿ويهلْْا مْْن يهلْْا عْْن بينْْة  اَل ال س مَْْ يَْقسولس الْْ َنيَن َأشْْأ َكسوا لَْْوأ شَْْ َنَلَا سَْْ َل كَْْ يأ نأ شَْْ نَْْا مَْْ َنا َوال َِ ؤساَن َوال َح  مأ شْْأ َكأ

وهس لَنَْْا َإنأ تَْت َبعْْس  َم فَْتسخأ َجْْس نأ َعلْْأ دَكسمأ مَْْ لأ َعنْْأ َنا  ْْسلأ هَْْ جن  َها ْْسوا أَبأسَْْ بأَلَهمأ حَْْ نأ  َْْْ ن َب الْْ َنيَن مَْْ تسمأ َإال  كَْْ وَن َإال  الظْْ ن  َوَإنأ أَاْْْأ
وَن *  ْْسلأ فََللْْ   َهدسوَن َأن  ال َ خَتأ سصْْس َهَدالَكسمس الْْ َنيَن َيشْْأ اَل  َََْْداكسمأ َأمجأَعَْْنَي *  ْْسلأ َهلْْسم  شْْس ةس الأَبالآلَْْةس فَْلَْْوأ شَْْ َنا َُ احلأسجْْ   حَْْ  َا هَْْ

َواَل ال َنيَن َكن بسوا آَب تََنا َوال َنيَن ال يْس  َهدأ َمَعهسمأ َوال تَْت َبقأ أَهأ َفَ َة َوهسمأ َبَ هبَ َمأ يَْعأَدلسونَ فََإنأ َشَهدسوا َفال َتشأ  .(2) ﴾ؤأَمنسوَن َ آلأ
پاس خدایی که برای راهنمایی مردم و بيان راه روشن هدایت، تورات و انجيل و قرآن را نازل نمود تا هر که زنده س

می می هالک  که  هر  و  بماند  زنده  دليلی  به  شود:  ماند  هالک  دليلی  به  خدا  »شود  اگر  گفت:  خواهند  مشرکان 
کردیم. همچنين کسانی که پيش از آنها بودند نيز  شدیم و چيزی را حرام نمیمان مشرک نمیخواست ما و پدران می

و: اگر شما را دانشی هست آن را برای ما آشکار اینچنين پيامبران را تکذیب کردند تا خشم و عذاب ما را چشيدند. بگ 
گویانی بيش نيستيد. * بگو: دليل محکم و رسا خاّص کنيد و گزافه سازید، ولی شما تنها از گمان خویش پيروی می 

دهند که خدا این یا  تان را که گواهی می کرد * بگو: گواهان شما را هدایت می  یخواست همه خداوند است؛ اگر می 
را ح از خواسته آن  و  مده،  گواهی  آنان  با  تو  دادند  گواهی  اگر  پس  بياورید.  است  کرده  را  رام  ما  آیات  که  آنان  های 

 .3« دارند، پيروی مکنتکذیب کردند و به آخرت ایمان ندارند و کسانی را با پروردگارشان برابر می 
 

 .واحلمد ق وحده 
 املناب املقص 

 نْد احلس ْأمح
 خداوند است.ستایش فقط از آن  و

 ی گنهکار مقصر بنده 
 

 سبا شکافته شهر و  او ميان زمين آورد، به زبان  چون داشت و حرف را یك حرف است. آصف  سه  و هفتاد خدا اعظم اسمکند که فرمود: »نقل می  )ع(  علی بن محمد نوفلی از ابوالحسن عسکری
نزد  حرف یك  و است اعظم اسم از  حرف دو و ما هفتاد نزد شد. انجام زدنی برهم چشم  از کمتر در این عمل و گشت گشاده زمين سپس رسانيد، به سليمان و گرفت به دست را بلقيس تخت شد، و او

 (. 230ص  1« )کافی: ج است داده اختصاص به خود غيب علم در که استخدا 
 ی ذات یا اسم اعظم اعظم. در مرتبه - 1
 . 150 – 148األنعام :  -2
 . 150تا  148انعام:  - 3
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ُ أََحٌد  ﴿ َمُد    *قُْل ُهَو َّللاه ُ الصه لَْم يَِلْد َولَْم  *َّللاه

 ﴾  َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفُواً أََحدٌ  *يُولَْد 
 

 

  *نه زاده است و نه زاده شده است  *خدایی که در حاجت به او رو کنند  *بگو: او است خدای یکتا 
 و هیچ کس همتای او نیست
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اتس لَلْ َنيَن ﴿:  ْال تعْاىل، فلهْا ِّْاه  و  ْن، البسملة  ب الكتاب  َِمنْسوا ااأظْس سواَن يَْْوأَا يَْقْسولس الأمسنَْاَفقسوَن َوالأمسَناَفقَْ
ُس فَ  ُس َ ٌب َ َ نْس وَِ لَْ نَْهسمأ َبسْس َ َب بَْيْْأ ِا  َفضْس وا اْسو مأ فَالأَتَمسْس َِالَكْس ِأَجعْسوا َو َتَب أ َمنأ اْسوَِكسمأ َ يَْل ا َُ اَْقأ نأ َ َبلَْ َُ ال  محْأَةس َوَِّْاَه سهس مَْ يْ

َنابس  ملة إىل الكتْْاب ملُْْ   ْْن البسْْملة وهْْنا السِْْو أو البْْاب هْْو سِْْو التوحيْْد فمْْن دفْْل مْْن البسْْ ،(1) ﴾الأعَْْ
ِج حيث الظالا واجهُ ِّاه  البسملة وهو النقمة، ال محن ال حيم() وهو ال محة  .الواحد القهاِ() ومن بقي   اخلا

روزی که مردان و زنان منافق به  »فرماید:  بسلمه« باب قرآن است و ظاهری دارد و باطنی. خداوند متعال می»
گویند: درنگی کنيد تا از نورتان فروغی گيریم. گویند: به عقب خویش )دنيا( بازگردید و  اند میکسانی که ایمان آورده 

از آنجا نور بطلبيد. ميانشان دیواری برآورند که بر آن دیوار، دری باشد، باطنش )درون آن( رحمت باشد و ظاهرش  
بسمله وارد قرآن شود، باطن بسمله که    ی توحيد است که هر کس از. این »سور« یا در، سوره 2« )بيرون آن( عذاب

دربرمی  را  او  است  الرحيم(  )الرحمن  ظاهر  رحمت  بماند،  است  ظلمت  و  تاریکی  جای  که  بيرون  کس  هر  و  گيرد 
 شود.رو میبسمله که ِنقَمت و عذاب )الواحد القهار( است با او روبه 

 

بسْم هللا الواحْد القهْاِ(. وهسكْ  بسْم هللا الْ محن الْ حيم ) بسم هللا الْ محن الْ حيم( وِّْاه ه) فالبسملة سِو   نُ
ِة التوبْْة  ِو وم يْْنك  بسْْم هللا الواحْْد القهْْاِ   أول سْْو ِوا  -  أوائْْل السَْْ الْْ  هْْي فطْْاب موجُْْ اىل مْْن افتْْا

ِبْْة ال سْْول  وألاُْْ سْْبحااُ يواجُْْ فلقُْْ  ل محْْة إال مْْن ؛ هلْْا أن مْْن بْْني شْْيِا  فقْْد بْْني  ْْده - معْْاداة وذا
فال محْة هْي األصْل  ملواجهْة واملواجهْة  لقهْ  ، فإاُ سبحااُ يواجهُْ  لقهْ  والنقمْة؛  تاِ الظلم والفساد وايِوإف

 استلنال.
الواحد  ب الله  »بسم  )بيرونش(  ظاهرش  و  الرحيم«  الرحمان  الله  »بسم  )درونش(  باطنش  که  است  دری  سمله 

ابتداالقهار« می  الرحيم« در  الرحمان  الله  القهار« در ی سوره باشد. »بسم  الواحد  الله  اما »بسم  ها ذکر شده است؛ 
را برگزیدند، نيامده است زیرا    )ص(  توبه که خطاب به کسانی است که دشمنی و جنگ با پيامبر خدا  یابتدای سوره 

ش را نيز بيان نموده است؛ چرا که خدای سبحان از دِر رحمت با َخلقش رویار  و  کسی که چيزی را بيان کرده، ضِدّ
بیمی و  فساد  و  ظلم  که  کسانی  مگر  وارد شود،  عذاب  و  خشم  دِر  از  اینها  با  سبحان  خداوند  که  برگزیدند  را  داد 
 .باشدشود. اصل بر رویارو شدن با رحمت است و رویارویی با خشم و عذاب، استثنا میمی

 
 . 13الحدید :  -1
 .13حدید:   - 2



 28  کتاب التوحيد )تفسير سورة التوحيد( 

 

ِة من جهة يقا   لسو ِتبا ا  َو ِة م تبطة ا  .(1) ة الفاحة من جهة أف ىوم تبطة ببسملة سوِ ، وبسملة كل سو
فاتحه   یبسمله« هر سوره از یک سو ارتباط تنگاتنگی با )محتوای( سوره دارد و از سوی دیگر با »بسمله« سوره »

 .2باشدنيز مرتبط می 
 

ِة حكْْْي التوحيْْْد. ، وِبْْْا أن كْْْل بسْْْملة حكْْْي جهْْْة مْْْن جهْْْات بسْْْملة الفاحْْْة فهْْْنه البسْْْملة   هْْْنه السْْْو
ِة يدِو حول التوحيدفالبحث     .هللا ال محن ال حيم: وهنا َالَة أمسال، بسملة هنه السو

ابعاد بسمله سوره ا از  ُبعدی  آنجا که هر »بسمله« روایتگر  توحيد    یز  این سوره، روایتگر  فاتحه است، لذا بسمله 
د دارد که عبارتند از: الله،  چرخد. در اینجا سه نام وجوبسمله این سوره، حول توحيد می   یباشد. کندوکاو درباره می

 الرحمن و الرحيم.  
 

 
 في المتشابهـات : ) س/ هل تختلف بسملـة الفـاتحـة عن بسملة بقية سور القران ؟ وهل البسملة جزء من السـورة ؟!   -1

سملة في القرآن هي في بسملة ي بسملة الفاتحة . فکل بج/ بسملة الفاتحة هي األصل، والبسملة في جميع السور في القرآن هي صورة لجزء من بسملة الفاتحة. فالقرآن کله في الفاتحة، والفاتحة ف
ء الثالثة: )الله الرحمن الرحيم( في الالهوت أو الذات اإللهية  الفاتحة. والبسملة آیة من آیات سورة الفاتحة، أما في بقية السور فالبسملة جزء من السورة، ولکنها ليست آیة من آیات السورة. واألسما 

مد وعلي واألسماء الثالثة هي مدینة الکماالت اإللهية الله، بابها الظاهر والباطن: )الرحمن الرحيم(. وهذه األسماء الثالثة في الخلق هي: )محهي أرکان )االسم األعظم األعظم األعظم( )هو(.  
ّیًا َما َتْدُعوا  وفاطمة(، أو مدینة العلم )محمد(، وبابها الظاهر والباطن )علي وفاطمة(. وهذه األسماء الثالثة هي: أرکان االسم األعظم األعظم )الل

َ
ْحَمَن أ ِو اْدُعوا الرَّ

َ
َه أ ِل اْدُعوا اللَّ

ُ
ه الرحمن الرحيم( )ق

الله، بل   فهو کتاب  الله،  من  الثالثة أي )محمد وعلي وفاطمة( هي االسم األعظم. فمحمد  اْلُحْسَنی( وهذه األسماء  ْسَماُء 
َ
اأْل فهمَفَلُه  الله،  الخلق. وعلي وفاطمة من رحمة  الله في  الرحمن    هو 

ميع السور صورة غير کاملة لهذه البسملة، بل تعکس جهة من جهاتها. وکأن بسملة الفاتحة الرحيم: )َوَوَهْبَنا َلُهْم ِمْن َرْحَمِتَنا َوَجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلّيًا(. وبسملة الفاتحة حقيقة، والبسملة في ج
  حدة منها تعکس صورة من جهة معينة تختلف عن األخری، وفي نفس الوقت تشترك جميع السور بأنها لحقيقة واحدة کما إنها تشترك مع الحقيقة،تقع في مرکز تحيطه مجموعة من المرایا، کل وا

لوجدت بسملة الفاتحة نقطة تدور حولها جميع السور القرآنية، بل والتوراة واإلنجي  فلو مثلت لعقلك القرآن  . فبسملة  ميع ما جاء به األنبياء والمرسلون  ل، وجألنها تعکسها من جهة معينة. 
 الفاتحة هي الرسالة والوالیة والبدایة والنهایة(. 
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 های قرآن متفاوت است؟ و آیا بسمله، جزئی از سوره است؟ ی سورههای بقيهی فاتحه با بسمله: آیا »بسمله« سورهپرسش
ی ی فاتحه و سورهی قرآن در سورهباشند )که نمایانگر آن جزء هستند(؛ همههای قرآن، صورتی برای جزئی از این اصل می ی  فاتحه، اصل و ریشه است و بسمله در سایر سورهسوره: بسمله  پاسخ

ها، جزئی از سوره های آن است در حالی که بسمله در سایر سورهای از آیهفاتحه، آیه   یباشد. بسمله در سورهی  فاتحه )مستتر( میفاتحه در بسمله  آن است و هر بسمله قرآن، در بسمله سوره
 باشند. ای )مستقل( از آیات آن سوره نمیهستند ولی آیه

ی کماالت الهی هستند یعنی الله که  گانه همان مدینههای سهگانه یعنی »الله، الرحمن و الرحيم« در الهوت یا همان ذات اقدس الهی أرکان اسم اعظم اعظم اعظم )هو( هستند؛ نامهای سهنام
ی العلم )شهر  باشند یعنی مدینهمی  )س(   ی زهرا و فاطمه  )ع(   وامام علی  )ص(  گانه در َخلق، حضرت محمدهای سهدرب ظاهر )بيرون( و درب باطن )درون( دارد یعنی الرحمن الرحيم. این نام

بگو خدا را بخوانيد یا رحمان  باشند:» )گانه أرکان اسم اعظم اعظم )الله الرحمن الرحيم( میهای سهباشند. این ناممی  )عليهما السالم(  علی و فاطمه و درب ظاهر و باطن آن   )ص( دانش(، محمد
اعظم هستند؛ پس محمد از خدا است و او کتاب خدا بلکه او تجّلی گانه یعنی »محمد، علی و فاطمه« خود اسم  های سه(«  و این نامهای نيکو استرا بخوانيد، هر کدام را بخوانيد برای او نام

الرحيم می الرحمن  از رحمت خداوند هستند؛ پس آنها  فاطمه  بلندمرتبه قرار دادیمباشند: »)خداوند در َخلق است، و علی و  آنها زبان نيکوی  برای  داشتيم و  ارزانی  به آنها  از رحمت خویش  («  و 
 (. 50)مریم:

ی فاتحه در مرکزی  کنند. گویا بسمله سورهها نمایی غيرکامل )جزئی( از این حقيقت است و هر یک جهتی از جهات آن را منعکس میفاتحه، حقيقت است و بسمله در سایر سورهی  بسمله سوره
ها در  ی سورهکند و در عين حال همهز آن را که از دیگری متفاوت است، منعکس میها نمایی از جهت معينی اکنند و هر کدام از این آینهها آن را احاطه میای از آینهگيرد که مجموعهقرار می

 کنند. شوند چرا که هر کدام، جهتی معين از آن نور اصلی را منعکس میی آنها با حقيقت مشترک میطور که همهشوند؛ همانحقيقتی واحد مشترک می
  )ع( ی پيامبران و فرستادگانچرخد؛ حتی تورات و انجيل و هرآنچه را که همه ی قرآن گرد آن مییابی که همهای میی فاتحه را همانند نقطهپس اگر قرآن را با عقل خود تجسم نمایی، بسمله سوره

 ی فاتحه، رسالت، والیت، سرآغاز و نهایت است.با خود آوردند.  پس بسمله سوره
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وتتشْْ  مْْن هْْنا البْْاب أبْْواب هْْي بعْْدد  ،والْْ محن الْْ حيم  ب الْْنات ، هللا إسْْم الْْنات أو الكمْْاالت اط يْْة 
ألاُْْ يتعامْْل  ل محْْة ؛ وإمنْْا جعْْل الْْ محن البْْاب الْْني تتشْْ  منُْْ أمسْْال هللا سْْبحااُ وتعْْاىل، أمسائُْْ سْْبحااُ وتعْْاىل

ِبُ.ولِال   تشتد امللالت  خللق الناك  لنفسُ والآلافل عن 
از این در، درهای دیگری به تعداد  » َدِر ذات است و  یا کماالت الهی است و »الرحمن الرحيم«  الله« اسم ذات 

از آن  اسامی خدای سبحان و متعال منشعب می  گردد. »الرحمن« دری است که اسامی خداوند سبحان و متعال 
کند و از  باشد تا که مصيبتها و شداید بر خلقی که به خویشتن نگاه می چرا که در تعامل با رحمت می  یابد؛انشعاب می 

 پروردگارش غافل است، سخت و شدید نگردد.
 

ِحْيم وال محْة هاتُْ، مع فة ااطوال مجيْق هْنه األمسْال   الْنات اط يْة:  فالتوحيد  مل تبة األوىل محْن  ، أي أن هللا 
ِة ه  .اتُو ادِ والقد

توحيد: شناختن شامل بودن تمامی این اسما در ذات الهی است، یعنی این که الله، رحمن رحيم   یولين مرتبه ا
 است در حالی که رحمت، ذات او است، و )همچنين الله( قادر است در حالی که قدرت ذات او است.  

 

 ال حيم وِّاه ه ال محن.ومع فة أن مجيق هنه األمسال متشحة من  ب ال محة   نُ 
َدِر رحمتی که درونش »رحيم« و بيرونش »رحمان« است، منشعب شده   و از  شناخت این که تمامی این اسماء 

 است.
 

 ومع فة إن مجيق هنه األمسال َد منفكة عن النات بل هي النات عينها.
 اند.شناخت این که تمامی این اسماء از ذات، جدا و منفک نبوده، بلکه عين ذات  و

 

فوجودهْْا مْْن جهْْة افتقْْاِ اخللْْق ال مْْن ، ومع فْْة أن مجيْْق هْْنه األمسْْال والصْْفات هْْي يهْْة حاجْْة اخللْْق إليهْْا
كْْان سْْبحااُ كنْْْزا  فخلْْق   - اىل خللْْى  لْْنات للخلْْق ليعْْ فْبْْل إاُْْ سْْبحااُ وتعْ، جهْة متعلقْْة بُْْ سْْبحااُ وتعْْاىل

، وجْاا مع فتُْ تكْون ِبع فْة العجْز عْن مع فتُْ سْبحااُ ومع فتُ سبحااُ وتعاىل ِبع فْة الْنات أو هللا  -  اخللق ليع ف
ومع فْْة الْْنات أو هللا إمنْْا حصْْل مْْن  ،(1) أي العجْْز عْْن مع فتُْْ   م تبْْة الكنُْْ أو احلقيقْْة، وتعْْاىل عمْْا يشْْ كون

فنجْد  ، حيمهللا الْ محن الْ  : الباب أو ال محن ال حيم، ولتحصيل هنه املع فة افتتحت مجيق العوام هبنه األمسال اللالَْة
 

 سيأتي التفصيل إن شاء الله.  -1
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ن  ن( والكوايْة )اخللْق(  ْد افتْت  ببسْم هللا الْ محن الْ حيم، فْالقِ  كتاب هللا سبحااُ وتعْاىل بنسْختيُ املقْ ولة )القِْ 
 .افتت  خبلق ذمد وعلي وفا مة -الكون  -واخللق ، افتت  ببسم هللا ال محن ال حيم

ا است و لذا وجود آنها ناشی از نياز خلق است، شناخت این که تمام این اسماء و صفات به دليل نياز خلق به آنه   و
تا  یافت  تجلی  خلق  بر  ذات  با  متعال  و  سبحان  خداوند  متعال؛  و  سبحان  خداوند  به  آنها  داشتن  تعلق  روی  از  نه 

ـ  تا شناخته شود شناخته شود  را آفرید  با شناخت  خدای سبحان گنجی بود و خلق  و متعال  او سبحان  ـ و شناخت 
ميسور است و غایت معرفت پيدا کردن به خدا، معرفت به ناتوان بودن در شناختن او سبحانه و تعالی از  ذات یا الله  

. معرفت ذات یا الله تنها از  1ُکنه یا حقيقت   یباشد؛ یعنی عجز از شناخت او در مرتبه دارندش، میآنچه شریک می 
گانه گشوده های سه تمام عوالم با این نام   شود و برای کسب این معرفت،طریق درب یا از رحمن رحيم حاصل می 

بينيم که کتاب خدای سبحان و تعالی که برای خواندن نگارش شده شده است: »الله الرحمن الرحيم«. لذا ما می 
. قرآن با بسم الله  انداست )قرآن( و کتاب جهان هستی )َکون( )خالیق(، با »بسم الله الرحمن الرحيم« آغاز شده 

 افتتاح شده و خالیق )کون و هستی( با خلقت محمد و علی و فاطمه آغاز گشته است.  الرحمن الرحيم 
 

، األئمة واملهْديون و د بينت   املقدمة أن منازل القم  هم ِل ذمد ) خللي هللا ال محن ال حيم،  وهم  
َي ﴿:   ال تعاىل،  وهم أبواب املع فة( ََهلْ َة  ْسلأ هَْ أَلوَاَا عََْن األأ جَ  َولَْيأَ  الْأَا  أبََنأ ََتأتْسوا الأبْسيْسوَت َيسأ َمَواَ يْتس لَلنْ اَس َواحلَْأ

َلحْس  مأ تْسفأ وا ال َ َلَعل كْس نأ أَبْأَواهبََْا َواتْ قْس ى َوأأتْسوا الأبْسيْسوَت مَْ َن اتْ قَْ ََِها َوَلَكن  الأَا  مَْ وهْنا يبْني لْا بو ْو  ،  (2)﴾ونَ َمنأ ِّسهسو
ِود احل وف املقطعة   ن  -  الكتاب املق ول   -كما يسمو ا-علة و ، بعْد البسْملة مباشْ ة و  أوائْل السِْو -القِْ 

ن  -فعلة تقدمها   الكتاب املق ول   هو لعلة تقدمها   الكتاب الكو . -القِ 
پيش  )ع(یشانا )در  الرحيم« هستند  الرحمن  آل محمدتجلی »الله  قمر همان  بيان داشتم که منازل    )ع( گفتار 

و ایشان درب تو درباره »فرماید:  باشند(. خداوند متعال می های شناخت و معرفت میائمه و مهدیون هستند    ی از 
ماه می هالل پسندیده های  و  بشناسند،  را  و زمان حج  کارهای خویش  برای آن است که مردم وقت  بگو:  پرسند. 

آنها داخل شوید، پسندیده آن است کنيست که از پشت خانه  ها درآیيد و از خدا ه پروا کنيد و از درها به خانه ها به 
را این   هاکه آنسازد که دليل آمدن حروف مقطعه ـ . این موضوع، به وضوح بر شما آشکار می3« بترسيد تا رستگار شوید

نهاده  نام  سوره اند گونه  ابتدای  در  و  بسمله  از  پس  بالفاصله  قرآن(  )یعنی  شده  قرائت  کتاب  در  علـ  چيست.  ت  ها 
 پيشی گرفتن آنها در کتاب قرائت شده )قرآن( به دليل پيشی گرفتن آنها در کتاب هستی است. 

 

 
 خواهد آمد.  که تفصيل آن انشاءالله - 1
 . 189البقرة :  -2
 . 189بقره:  - 3
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ومهْْْا  ب الْْنات اط يْْة أو هللا، الْْْ محن ، فْْال محن الْْ حيم متحْْْدان   املعْْىن العْْاا، والبسْْملة تشْْد إىل الوحْْْدة
 .ِّاه ه وال حيم   نُ، والباب   النات ومنُ يتش  ما   النات 

هستند، و این دو درب ذات الهی یا    به وحدت اشاره دارد؛ الرحمن الرحيم در معنای عام متحد و یکپارچه   سملهب
باشند. »الرحمن« درون )باطن( و »الرحيم« بيرون )باطن( آن، و »باب« )درب( درون ذات است و از آن،  الله می 

 کند.آنچه در ذات است، تراوش می
 

َمسْْأَ ْ ْْسَل ادأعْْسوا ال َ أََو ادأعْْسوا الْْ  محأََن أَيْْ  ﴿فالبْْاب هْْو الْْنات  ُس األأ عسوا فَْلَْْ ا تَْْدأ ىَن ْا  مَْْ ، فالبسْْملة تشْْد إىل (1)﴾الس احلأسسْْأ
أي بسم هللا ال محن ال حيم، أما حبسب ِّاه  سِو الكتاب ، هللا( حبسب   ن سِو الكتاب )أحدية النات اط ية 

 تشْْد إىل الوحْْدة، فالواحْْد القهْْاِ  ب الْْنات متشْْ  مْْن الْْ محن الْْ حيم فهْْي أيضْْا  ، احْْد القهْْاِأي بسْْم هللا الو 
ِجي ، والقهْْاِ هْْو ِّْْاه  البْْاب واتيجتهمْْا واحْْدة، ، فالواحْْد هْْو   ْْن البْْاب (2)   -فهمْْا متحْْدان   الوا ْْق اخلْْا

ِجالمتنْاع تعْددمها او تف  همْا    - ال محن ال حيم متحدان  ملعىن  ن  إكما    ألن الواحْد احلقيقْي يكْون  ْاه ا  ؛ اخلْا
َد : )ع( ْال أمْد املْؤمنني علْي ، سْواه واحْد حقيقْي القهْاِ احلقيقْي لكْل مْا وأيضْا   ،  لكل ماسواه نأ تََْوحْ  )فَيْا مَْ
منطْوي   الْنات أو  هْنا البْاب  وأيضْا   ،(3) )ع(اَل( دعال الصبا  لألمد َْوالأَفناَل، َو ََْهَ  َعباَدهس َ لأَموأَت َْ لأَعزَ  َوالأَبق

 هللا ااطوال فنال.
های  بگو: چه الله را بخوانيد چه رحمان را بخوانيد، هر کدام را که بخوانيد، نام »نابراین باب، همان ذات است:  ب

ذات الهی )الله( اشاره دارد، یعنی بسم الله  های قرآن به احدیت  . بسمله بر حسب باطن سوره 4«نيکو از آِن او است 
و بر حسب ظاهر سوره  الرحيم،  بنابراین  الرحمن  نيز به یگانگی اشاره دارد؛  القهار  الواحد  الله  یعنی بسم  های قرآن 

. پس »الواحد« باطن باب است و »القهار« 5ی ذات است که از الرحمن الرحيم تراوش یافته است الواحد القهار دروازه 
نتيجهبي و  باب  )ظاهر(  یکپارچه   یرون  و  یکی  با هم  خارج(  )عالم  واقع  عالم  در  دو  این  و  است  یکی  نيز  دو  این 

برای پرهيز از تعدد یا جدایی آنها در عالم خارج؛ زیرا که واحد  ـ  اند طور که الرحمن الرحيم در معنا یکینهماـ هستند  
 

 .110االسراء :  -1
قهره لغيره سبحانه یکون لتحقيق العدل أو لحکمة   ال تناقض بين القهر والرحمة، فالقهر عندما یکون لتحقيق العدل یکون من الرحمة حتمًا وليس شيئًا آخر، وال أظن أن هناك مؤمنًا یشك أن  -2

لواله  بالغة، فقهره   للعدل، وهو في النتيجة یرجع إلی الرحمة وموت االنسان الذي ینسب إلی قهره سبحانه وتعالی  لبقي المؤمن بعد معرفته لحقيقة هذه  للظالمين هو إنصاف للمظلومين وتحقيق 
يرًا یتعرض ألذی وألم مستمر في هذه الدنيا بسبب عجزه الجسماني. إذن، فالموت من الرحمة،  الدنيا وانکشافها له یتألم في هذه الدنيا، أو لبقي المؤمن الکبير في السن أو المتضرر جسدیًا ضررًا کب

 ة للمؤمن رحمة في کل حال وعلی کل حال. بل من یفهم ویتدبر کالمي یعلم أن الموت الجسماني المادي بالنسبة للمؤمن في حقيقته هو الحياة واالرتقاء وبالتالي یکون الموت بالنسب
 : مفاتيح الجنان. المصدر  -3
 . 110اسراء:  - 4
کنم هيچ فرد مؤمنی، شک داشته  شود و نه چيز دیگر. تصور نمیبين قهر و رحمت، تناقضی وجود ندارد؛ »قهر« هنگامی که باشد قطعًا برای محقق شدن عدلی است که از  »رحمت« ناشی می - 5

راستای ت از غيِر خودش در  متعال  قهِر خدای سبحان و  بالغهباشد که  یا حکمت  مؤمنين و محقق شدن عدالت است که حقق عدل  انصاف برای  بر ستمگران همان  او  قهر  بنابراین  نباشد؛  اش 
و کشف آن، در این   نياگردد. اگر مرگ انسانی که قهر خدای سبحان و متعال در موردش جاری شده است، وجود نداشت، برای مؤمن بعد از رسيدن به شناخت حقيقت این ددرنتيجه به رحمت بازمی

های مستمر در این حيات دنيوی که به سبب ضعف جسمانی وی، بر وی عارض  خورده یا با ضررهای بزرگ جسمانی که بر اثر آزار و اذیت شد سالماند؛ یا مؤمنی میدنيا جز رنج و اندوه باقی نمی
باشد و درنتيجه در هر شود که مرگ جسمانی مادی برای مؤمن در حقيقت زندگی و ارتقا میکند، متوجه میتدبير می  شده است. بنابراین، مرگ، رحمت است و بلکه کسی که کالم مرا درک و در آن

 حالت و بر هر اساس، مرگ برای مؤمن، رحمت است.
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و   بر هر چه ماسوای آن است غلبه  واحد حقيقی  حقيقی  او است،  غير  بر هر چه  قاهر حقيقی  نيز  و  دارد،  چيرگی 
علیمی اميرالمؤمنين  صباح    )ع(  باشد.  دعای  َو  میدر  ِباْلَمْوِت  ِعَباَدُه  َهَر 

َ
ق َو  اْلَبَقاِء  َو  ِباْلِعزِّ  َد  َتَوحَّ َمْن  »َفَيا  فرماید: 

(. و نيز این باب  به مرگ و فنا مقهور خود ساخته است   یگانه است و بندگانش را   )ای آن که در عزت و بقا 1اْلَفَناِء«
 )دروازه(، در ذات یا الله، فنا را دربرگرفته و شامل شده است.

 

ِسْْْل ببسْْْم هللا الْْْ محن الْْْ حيم ولعْْْل الفائْْْدة تْْْتم ببيْْْان أن ذمْْْدا   ِسْْْال القْْْائم ، أ ببسْْْم هللا الواحْْْد  )ع(وإ
ِا  يف  األبيض )ع(  ووصيُ علي  فمحمد  ،  القهاِ أي القتْل ، ووصيُ يسدان  يفْ  األمحْ  )ع(والقائم ، سا

ِد ِفيْد مْْوىل أأ هبْْدة،  وعْدا  بْْول التوبْة   بعْْض املْْوا ِد   احلْْديث عْْن   :)ع( لْْت ألأ عبْْد هللا :  ْال، كمْا و
ِسول هللا يسد القْائم بسْدة علْي بْن  إن علْي ، ِفيْد   )ال: فقْال؟ هْل السْواد أ الْب    أأجعلت فدا   بن 
:  ْْال. وإن القْْائم يسْْد   العْْ ب ِبْْا   ايفْْ  األمحْْ ، بْْن أأ  الْْب سْْاِ   أهْْل السْْواد ِبْْا   ايفْْ  األبْْيض

   :مث  ْال. يعْىن الْنب ، هكْنا: فقْال، صْبعُ إىل حلقُْإفْأم   :  ْال ؟ ومْا ايفْ  األمحْ ،  جعلت فْدا :  فقلت لُ
 .(2) عليهم شافعا  ألملا م(ِفيد إن لكل أهل بيت  يبا  شاهدا  

پخته ش را  مطلب  نکته  این  ذکر  که حضرت محمداید  کند  و    )ص(  تر  فرستاده شد  الرحيم  الرحمن  الله  بسم  با 
طبق »ِجفر سفيد«    )ع(  و وصّی او علی   )ص(  باشد. بنابراین، محمدبا بسم الله الواحد القهار می   )ع(   فرستادن قائم

کنند؛ یعنی قتل و نپذیرفتن توبه در برخی موارد.  اساس »ِجفر سرخ« عمل می  و وصّی او بر  )ع(   عمل کردند، و قائم 
صادقهمان  امام  »از  گفت:  که  است  نقل شده  ابوهبيره  غالم  رفيد  از  حدیثی  در  که  پسر    )ع(  طور  ای  پرسيدم: 

  )ع(   طالب حضرت علی بن ابی   یبا اهل سواد )اهل عراق( به سيره   )ع(   رسول، خدا فدایت شوم، آیا حضرت قائم
اهل سواد طبق ِجفر سفيد رفتار   یدرباره   )ع(  طالب نه ای رفيد! علی بن ابی فرمود: »  )ع(   کند؟ حضرتعمل می 

ر  «. رفيد گوید: پرسيدم فدایت شوم جفبا عرب طبق جفر سرخ رفتار خواهد کرد  )ع(   کرد )با مالیمت( و حضرت قائم
«، یعنی سرهای دشمنان را  کنداین گونه رفتار میسرخ چيست؟ حضرت انگشت خود را به حلقش کشيد و فرمود: »

های اهل خود  ای هست که بر کرده دهنده ای رفيد! البته با هر اهل بيتی مجيب و جواب برد. بعد از آن فرمود: »می
 .3« شاهد است و برای امثال آنان شفاعت کننده است 

 

ِة إىل اخللْْق، الْْنات أو هللا فهْْي تشْْد إىل الوحْْدة بعْْد مالحظْْة فنْْال مجيْْق األمسْْال فيهْْاأمْْا  ، وهْْنا الفنْْال إشْْا
وهْْو التوجُْْ إىل احلقيقْْة والكنُْْ ، يد احلقيقْْيْوالتوجُْْ إىل التوحْْ لْْت  مالحظْْة أي كمْْال أو اسْْم مْْن أمسْْال الْْنات 

 
 دعای صباح اميرالمؤمنين. منبع: مفاتيح الجنان.  - 1
 . 81للصفار : ص –بصائر الدرجات  -2
 . 81صفار: ص بصائر الدرجات ـ  - 3
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مع فْْْة سْْْوى إَبْْْات اللابْْْت الْْْني تشْْْد لُْْْ ا ْْْال   عْْْتاف  لعجْْْز املطلْْْق عْْْن أي واط، والتخلْْْي عْْْن أي مع فْْْة
وهْْنا التوجُْْ هْْو توجُْْ إىل االسْْم األعظْْم األعظْْم  ،ومع فْْة العجْْز عْْن مع فتُْْ الْْ  تشْْد لُْْ الْْواو   )هْْو(، )هْْو(

 األعظم، وهنه هي العبادة احلقيقية وهنا هو التوحيد احلقيقي وما دواُ ش     م تبة ما.
فنا شدن تمام اسماء در آن، به یگانگی اشاره دارد، و این فنا شدن به َخلق اشاره   یات یا الله پس از مالحظهذ

دارد، تا این نکته را گوشزد کند که هر کمالی یا اسمی، از اسماء ذات است و توجه باید به توحيد حقيقی باشد که  
ر به عجز مطلق از هر نوع  همان توجه به حقيقت و ُکنه و خالی شدن از هر نوع شناخت و معرفت است، و نيز اقرا

نماید، و شناخت عجز و ناتوانی از معرفتی که  شناخت و معرفتی به جز اثبات ثابتی که هاء در »هو« به آن اشارت می 
واِو »هو« به آن اشاره دارد؛ و این توجه، همان توجه به اسم اعظم اعظم اعظم است، و این همان عبادت حقيقی  

اش به  تر و غير از آن باشد، درجاتی از شرک متناسب با مرتبه است و هرچه پایين است و این همان توحيد حقيقی  
 رود. شمار می
 

 ْْال ، هللا( اسْْبة إىل هْْنه امل تبْْة مشْْ كون مْْن حيْْث ال يشْْع ون فضْْال  عمْْن سْْواهم)فالْْنين يعبْْدون الْْنات أو 
م م شْأ َكسونَ ﴿:  تعاىل لَْْ سهسمأ َ لَ  َإال  َوهْس ، فيجْب أن تكْون الْنات أو هللا  بلْة للكنُْ واحلقيقْة فهْي (1) ﴾َوَما يْسؤأَمنس َأكأ

 املقصود  لعبادة دون من سواها.
گاه نيستند، مشرک نابراین، کسانی که ذات یا »الله« را می ب اند، پرستند، به نسبت این مرتبه، از جایی که خود آ

. پس باید که ذات یا  2«ایمان نياورند مگر با شرک و بيشترشان به خدا »فرماید: چه برسد به دیگران. خدای متعال می 
 ای برای ُکنه و حقيقت باشد، که این، مقصود و منظوِر عبادت است و نه غير آن.  الله، قبله 
 

 ب التوحيْْد  فْْإها  لنْْا أن البسْْملة هْْي .البسْْملة َالَْْة أمسْْال هْْي: هللا، الْْ محن، الْْ حيم: وللتو ْْي  أكلْْ  أ ْْول
 فنحتاج على اال ل إىل جييز إمجا  حلدود هنه األمسال ومعاايها.، وهبا يع ف التوحيد فهنه األمسال هي الباب 

کنم که: بسمله حاوی سه اسم است: الله، الرحمن و الرحيم. اگر  رای توضيح بيشتر این مطلب خاطرنشان می ب
شود. لذا  وحيد شناخته می آنها ت  یها هستند و به وسيله بگویيم که بسمله باب توحيد است، این اسماء همان باب

 حداقل ما به بازشناسی اجمالی حد و مرز این اسماء و معانی آنها نيازمندیم. 
 

 
 . 106یوسف :  -1
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و  احلقيقْة هْو صْفة جامعْة للصْفات فمعْىن هللا أي ، هللا: وهو إسْم للْنات اط يْة ايامعْة للصْفات الكماليْة
 .أي الني يقصد لسد النقص من كل جهة، الني يؤلُ إليُ   احلوائج

: اسم ذات الهی و جامع صفات کمال است. در حقيقت الله صفِت جامِع صفات است و معنی الله یعنی کسی هللا
 کنند.سازی نقص، از هر جهت او را قصد می ها به او روی آورند، یعنی موجودی که برای برطرف که در نيازمندی 

 

منطَْو وفْاَن   هللا، والْ محن   الْدايا واآلفْ ة وهْو ، ال محن: وهو اسم للنات اط ية وصفة من صفات الكمال
 ولكنُ أوىل أبمِو الدايا يهة سعة ال محة فيُ.

و  لرحمنا الرحمن در دنيا  فنا شده است.  پيچيده و  الله  از صفات کمال است، که در  الهی و صفتی  : اسم ذات 
 در آن است.   آخرت است ولی در امور دنيوی اولویت دارد؛ به دليل وسعت و شمول رحمتی که 

 

فْاَن   الْنات اط يْة أي هللا، والْ حيم  وهْو أيضْا  ، وهو اسم للْنات اط يْة وصْفة مْن صْفات الكمْال  :ال حيم
 ف اجق. ،يهة شدة ال محة فيُ كما بينتُ   تفسد الفاحة،   الدايا واآلف ة ولكنُ أوىل أبمِو اآلف ة

باشد. الرحيم  ، که در ذات الهی یعنی الله فنا و پيچيده میاسم ذات الهی و صفتی از صفات کمال است  :لرحيما
در دنيا و آخرت است ولی در امور اخروی، اولی است؛ به دليل شدت رحمت در آخرت. من این موضوع را در تفسير  

 توانيد به آنجا مراجعه نمایيد. ام؛ میی فاتحه بيان داشته سوره 
 

فْال افْتاق حقيقْي بينهمْا ، مهْا   احلقيقْة إسْم واحْد وصْفة واحْدة  :وهنان االمسان أو الصفتان ال محن ال حيم
ال محن ِّْاه  البْاب، والْ حيم   ْن : فهما  ب النات ، بل مها وجهان حلقيقة واحدة هي ال محة،  وال جايز حقيقي

 .الباب 
الرحيم، در حقيقت یک اسم و یک صفت ا الرحمن  یعنی  یا دو صفت  آنها  ین دو اسم  بين  و  و تمایز  اند،  تفاوت 

باشند، و این دو، باِب ذات  ی یک حقيقت واحد که همان رحمت است، میواقعی وجود ندارد، بلکه اینها دو چهره 
 هستند: الرحمن بيرون یا ظاهر باب و الرحيم درون یا باطن باب است. 

 

هنا توحد هنان االمسان وم يبَق لنا إال توحد ال محة مق هللا أو الْنات اط يْة، وهْنا ال متْاج فيُْ صْاحب فطْ ة 
وهْْؤالل ، إها كْْان هْْو الْْني يؤلُْْ إليُْْ   احلْْوائج، ىل العنْْال والبحْْث والتْْد يق ملع فتُْْ فْْاق سْْبحااُ وتعْْاىلإسْْليمة 

فبمْْاها ، هم وأفضْْلهم انِّْْ  إىل افسُْْ ولْْو مْْن  ْْ ف ففْْيد  فْْ، الْْنين يتْْأ ون إليُْْ أو يقصْْدواُ عصْْاة مقصْْ ون



 35 ی توحيد( سوره کتاب توحيد )تفسير 

وهل من و ق الشيل   مو ْعُ أن تعطْي السْال  مْن يقاتلْا  ؟ يعطيهم أ  لعدل وهو و ق الشيل   مو عُ
فد فلق هللا سبحااُ وتعاىل إحتاج   مواجهة هللا سبحااُ  ؟!  وكي  ببقية اخللق إها كان ذمد    بُ وهو ِّام
محْ  َضْ ( فقْال : فقْدا لُْ سْبحااُ وتعْاىل بقولُْ،  محْةوتعاىل ال   ِب املالئكْة والْ و  سْبقت  )سْبو   ْدوس أان 
 )اللهم عفو  عفو (.: ال سول 

باقی ا دیگری  چيز  الهی،  ذات  یا  الله  با  رحمت  یکپارچگی  جز  ما  برای  و  شدند  یکی  هم  با  اسم  دو  این  ینجا 
مع نمی کسب  برای  سالم  فطرت  دارای  افتد،  ماند. شخِص  به مشقت  که  ندارد  نياز  به خدای سبحان  نسبت  رفت 

او رو میوجست  به سوی  نيازها و حوایجش  این خدا همان کسی است که در  کند.  جو کند و موشکافی ورزد، زیرا 
ترین آنها،  کار و مقصرند که برترین و بافضليت آورند، افرادی عصيان کنند یا رو می ی کسانی که به او توجه می همه

می نظاره  نفس خودش  به  که  است  بر  کسی  آیا  فرماید؟  عطا  آنها  به  اساسی  چه  بر  خدا  حال  زیرچشمی.  ولو  کند 
اساس عدل، که عبارت است از قرار دادن هر چيزی در جایگاه خودش؟ این که شما سالح در اختيار کسی بگذاری  

شود؟!  ر چيزی در جایگاهش محسوب می که با شما سِر جنگ دارد در حالی که او ستمگر است، آیا قرار دادن ه
رو شدن با حضرت حق به رحمت نيازمند شد حال چه رسد برترین خلق خدای سبحان، در روبه )ص( حضرت محمد

او عرضه نمود، چنان که می ی مخلوقات. حق  به بقيه  سبوح قدوس منم پروردگار »فرماید:  تعالی آن رحمت را به 
بيامرز«. «شی گرفته است فرشتگان و روح، رحمتم بر خشمم پي پيامبر عرض کرد: »خداوندا، از ما درگذر و  آنگاه   .

 باشد؟ است، پس حال و روز سایر مردمان چگونه می   )ص( این وضعيت پيامبر
 

، : مْْْ تني)ع(؟ فقْْال  جعلْْت فْْدا  كْْْم عْْ ج ب سْْول هللا )فقْْال: ، )ع(فقْْد سْْأل أبْْو بصْْد أ  عبْْْد هللا 
ِبْا يصْْلي فلقْد و فْْت مو فْا  ، فقْال لُْ: مكااْْا   ذمْد فأو فُْ جائيْل مو فْْا   ، مْا و فُْْ ملْا  ْع وال اْْ ، إن 

محْْ  َضْْ  ،  ِب املالئكْْة و الْْ و  ، سْْبقت  فقْْال:   جائيْْل وكيْْ  يصْْلي ؟  ْْال: يقْْول: سْْبو   ْْدوس أان 
: جعلْت فْدا  مْا فقال: اللهم عفو  عفو ،  ال: وكان كما  ال هللا "  اب  وسني أو أدىن "، فقال لُ أبْو بصْد

ِأسها وال أعلمُْ إال و ْد  ،خيفْق يْتألألفقال: كان بينهمْا حجْاب ،  اب  وسني أو أدىن ؟  ال: ما بني سيتها إىل 
ِ  وتعاىل:   ذمد،  ْال: لبيْا اط ال: زب جد، فنظ    ملل سم  ب ة إىل ما شال هللا من اِو العظمة، فقال هللا تبا

و ائْد ، وسْيد املسْلمني، ال: هللا أعلْم  ْال: علْي بْن أأ  الْب أمْد املْؤمنني ال: من ألمتْا مْن بعْد  ؟  ْ،  ِأ
مْن األِض ولكْن  )ع(مث  ال أبو عبد هللا ألأ بصد:   أ  ذمد وهللا ما جْالت واليْة علْي :  ال،  الآل  احملجلني

 .(1)جالت من السمال مشافهة( 
 )ع(  چند بار به معراج رفت؟ حضرت  )ص(  پرسيد و گفت: جانم به قربانت! رسول خدا  )ع(   بوبصير از امام صادقا

جایگاهی  فرمود: » در  محمد.  ای  )باش(  خود  جای  بر  گفت:  و  نمود  متوقف  موقفی  در  را  او  جبرئيل  بار.  دو 
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ئيل، چگونه ندا  دهد. فرمود: ای جبر ای که هيچ فرشته و پيامبری در آن نایستاده است. پروردگارت ندا میایستاده 
فرماید: سبوح قدوس، منم پروردگار فرشتگان و روح، رحمتم بر خشمم پيشی گرفته  دهد؟ جبرئيل گفت: او میمی

پيامبر  آنگاه  همان   )ص(  است.  و  فرمود:  بيامرز.  و  درگذر  ما  از  خداوندا  کرد:  فرموده  عرض  خدا  که  قاب »طور 
دو کمان یا کمتر از آن    یپيامبر تا مقام ربوبی به اندازه   یر( فاصله ت)تا به قدر دو کمان، یا نزدیک   «یاو ادن  نيقوس
: ميان دو طرف کمان تا سر آن. و  ابوبصير گفت: جانم به قربانت! مراد از قاب قوسين او ادنی چيست؟ فرمودبود.  

می  حجابی  دو  این  ميان  میفرمود  خاموش  و  است.  زب اين مطلب را نفهميدم جز اين که فرمود:    شد.درخشيد  رجدی 
اراده  به  گویی  ای محمد!   ی پيامبر  فرمود:  آنگاه خدا  نگریست.  )الهی(  نور عظمت  به  ميان سوراخ سوزن  از  خدا 

حضرت عرض کرد: لبيک پروردگارم. خدا فرمود: پس از تو چه کسی برای امتت خواهد بود؟ عرض کرد: خدا داناتر  
به    )ع(  مسلمانان و رهبر شرافتمندان. سپس امام صادقاست. فرمود: علی بن ابی طالب اميرالمؤمنين، و سرور  

علی والیت  سوگند  خدا  به  ابامحمد،  ای  فرمود:  آسمان    )ع(  ابوبصير  از  شفاهی  طور  به  بلکه  برنخاست  زمين  از 
 .1«آمد

 

ِائُ ؟ أمن تقصد ، ووا  لب العفو صلوات هللا عليُ حاشاه ؟ أا أن كالمُ صلوات هللا عليُ لآلو ال  ائل من و
وملْْْا  ْْْدا هللا سْْْبحااُ وتعْْْاىل ال محْْْة وبْْْني أ ْْْا سْْْبقت ، وهْْْو النْْْ  الكْْْ ري احلكْْْيم فْْْد ولْْْد ِدا صْْْلوات هللا عليُْْْ

 ي يْد وملا واجُ ابيُ الك ري هبنا الكالا الني يستشع  منُ أاُ موجُ إىل مستحق ملواجهة الآلضب ولكن هللا،  َضبُ
فْ  لُْ هابُْ الْني اسْتحق بُْ الآلضْب وهْو األان، اُ سبحااُ وتعاىل فت  لُ الفت  املبْنيإأن يواجهُ  ل محة، مث   ، َو

ا﴿والني بدواُ ال يبقى إال هللا الواحد القهاِ،  نأ َهاأبََْا َومَْ د َا مَْ ا تَْقَْ َ  لََْا ال س مَْ نَْا لََْا فَْتأحْا  مسَبينْا  * لَيَْآلأفَْ  َإان  فََْتحأ
َتَقيما   َدَيَا َص َا ا  مسسأ ُس َعَليأَا َويَْهأ  .(2) ﴾ََتَف َ  َويسَتم  اَعأَمَت

از چه چيزی طلب عفو و بخشش کرده است؟ آیا برای خطا و تقصيری بوده است؟ یا این    )ص(  ضرت پيامبر ح
شده است؟ حاشاه، بسی دور است از او؛ در حالی که آن  لغو بوده و معنایی بر آن وارد نمی  )ص(   که کالم آن حضرت 

را پيش انداخته و بيان    است. خداوند سبحان و متعال رحمت   )ع(   حضرت پيامبری کریم و حکيم و برترین فرزند آدم
سخنی که  ـ فرموده که رحمت او بر غضبش سبقت گرفته است و هنگامی که با این سخن با پيامبر اکرم رویارو شد،  

ـ ولی خداوند  شود که گویی خداوند با کسی که مستحق خشم و غضب است تکلم فرموده است از آن احساس می 
روبه می او  با  با رحمت  است  و  رو شوخواسته  داشته  مقرر  او  برای  مبين(  )فتح  نمایانی  پيروزی  تعالی  د. سپس حق 

گناهی را که به خاطر آن مستحق غضب شده را از او آمرزیده است؛ و این گناه، همان انانّيت و منيت است که بدون  
* تا خدا گناه تو را    ایمما برای تو پيروزی نمایانی را مقرر داشته »ماند:  قّهار برجای نمی   یآن چيزی جز خدای یگانه 

به صراط   تو را  و  تمام کند  تو  بر  نعمت خود را  و  بيامرزد  تو  باشد برای  این  از  و آن چه پس  این بود  از  آن چه پيش 
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 .1«مستقيم راه نماید
 

بعْد الفْت   وذمد ، وال يبقى أال هللا الواحد القهاِ، فشائبة الظلمة والعدا بدو ا ال يبقى لإلاسان إاساايتُ
وبني عوده إىل األان والشخصية فهو صلوات هللا عليُ حجاب ، خيفق بني فنال فال يبقى إال هللا الواحد القهاِ  أفن

فإها كان صْاحب هْنه امل تبْة العظيمْة ذتاجْا  أن يواجُْ  ل محْة فمْا ، وهو الازخ بني هللا وفلقُ،  بني اخللق واحلق  
ن إليُ هو ال محن ال حيم بل البْد أن يكْون كْنلا وإال فسْيعودون  لا ِبن سواه، فبالنسبة للخلق هللا الني يتأ و 

فْْْاق والْْْ محن  لنسْْْبة لنْْْا واحْْْد بْْْل هْْْو كْْْنلا   احلقيقْْْة، فالبْْْاب أو  ،إهن .فْْْائبني فاسْْْ ين بسْْْبب تقصْْْدهم
 ْال ، ال محن هو مدينة الكماالت اط ية أو هللا فمنُ يعْ ف مْا فيهْا، ويتجلْى ويظهْ  منُْ الفْيض اط ْي إىل اخللْق

ُس األأَ ﴿: تعْْاىل عسوا فَْلَْْ ا تَْْدأ وا الْْ  محأََن َأ    مَْْ وا ال َ أََو ادأعْْس ىَن  ْْسَل ادأعْْس الس احلأسسْْأ ، فْْإها تبْْني وحْْدة هْْنه األمسْْال   (2)﴾مسْْأَ
وهْنه ، أو هللا وفناؤها فيها ع فنا أن الوحدة األحدية متحققة   النات اط ية أو هللا سْبحااُ وتعْاىل  النات اط ية

 يْْة أو هللا وهْْي كمْْا  ْْدمت وحْْدة مجيْْق األمسْْال والصْْفات   الْْنات اط، هْْي امل تبْْة األوىل املقصْْودة   التوحيْْد
وال ، وحْْدة حقيقيْْة أي أن هللا واحْْد أحْْد ومجيْْق األمسْْال والصْْفات عْْني هاتُْْ وليسْْت أع ا ْْا  تتصْْ  هبْْا الْْنات 

َب ﴿: كمْْا  ْْال تعْْاىل  ...جْْواه  تتكْْب منهْْا فهْْو هللا الْْ محن القْْادِ ..... اَمس الأآَليْْأ َو عَْْ َُ َإال  هْْس َْْ َو ال س الْْ َني اَل إَل هْْس
وَ  َهاَدَة هْْس يأمَ  َوالشْْ  ؤأَمنس الأمسهَْْ اَلاس الأمْْس َو الأَملَْْاس الأقْْسد وسس السْْ  َُ َإال  هْْس َو ال س الْْ َني اَل إَلَْْ َبْْ اِس الْْ  محأَنس الْْ  َحيمس * هْْس نس الأَعزَيْْزس ايأ

ِس لَْْ  وَ  ُس الأمسصَْْ َِ اَلقس الأبَْْا َو ال س اخلَْْأ ا يسشْْأ َكسوَن * هْْس بأَحاَن الَ  َعمْْ  اَ س سْْس َماَواَت الأمسَتكَْْ ا َ  السْْ  ُس مَْْ بَ  س لَْْ ىَن يسسَْْ َمسْْأَال احلأسسْْأ ُس األأ
َكيمس  َِأَض َوهسَو الأَعزَيزس احلَأ  .(3)﴾َواألأ

شائبه ب نمی   یدون  باقی  انسانّيتی  انسان،  برای  عدم،  و  برجای  ظلمت  چيزی  قّهار  واحِد  خدای  جز  و  ماند 
ماند و  ی قّهار چيزی برجای نمیپس از فتح و پيروزی، بين فنا که جز خداوند یگانه  )ص(  ماند. حضرت محمدنمی

بين بازگشت آن حضرت به انانّيت و هویتش، در نوسان بود. آن حضرت، حجاب بين خلق و حق و برزخی بين خدا و  
می  نگریسته خلقش  او  به  رحمت  با  که  باشد  آن  نيازمند  عظيمی،  مقام  چنين  صاحب  اگر  درباره   باشد.    یشود، 

کنند، او رحمان رحيم است و بلکه حتمًا و البد باید  توان گفت؟! در خصوص خلق خدا که به او رو می سایرین چه می 
برمی و دست خالی  نااميد  دارند،  و کوتاهی که  تقصير  به دليل  آنها  باشد وگرنه  الله و رحمان  چنين  بنابراین  گردند. 

نيز این دو یکی هستند. پس باب یا رحمان، همان شهر کماالت الهی یا الله  برای ما یکی است، بلکه در حقيقت  
شود و با آن، فيض الهی به سوی خلق متجلی گشته، ظهور آن، آنچه در شهر است شناخته می   یاست و به وسيله 

بخوانيد، نام های  بگو: چه الله را بخوانيد چه رحمان را بخوانيد، هر کدام را که  »فرماید:  یابد. خدای تعالی می می
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. حال که یکپارچگی این اسماء در ذات الهی یا الله، و فنایش در آن آشکار شد، دانستيم که  1«نيکو از آِن او است 
مقصود در   ییگانگی )احدیت( در ذات الهی یا الله سبحان و متعال محقق شده است و این همان نخستين مرتبه 

این   و  پيشترهمان ـ توحيد است،  الله، یگانگیگذشت   طور که  یا  الهی  و صفات در ذات  اسماء  یگانگی جميع  ای  ـ 
حقيقی است یعنی الله، واحِد احد است و تمام اسماء و صفات عين ذات اویند، نه عرضی که ذات با آنها توصيف  

تعالی فرموده   طور که حق شود و نه جوهری که از آن ترکيب یافته باشد؛ پس او اللِه رحماِن قادِر....است؛ همان می
نهان و آشکار و بخشاینده »است:   او نيست، دانای  او    یاو است خدای یگانه، هيچ خدایی جز  و مهربان است * 

است خدای یگانه که هيچ خدایی جز او نيست، فرمانروا است، پاک است، عاری از هر عيب است، ایمنی بخش  
دهند منّزه است و از هر چه برای او شریک قرار می   است، نگهبان است، پيروزمند است، باجبروت است و بزرگوار

ها و  های نيکو از آِن او است، هر چه در آسمانبخش است، اسم است * او است خدایی که آفریدگار است، صورت
 .2«گوی او است و او پيروزمند و حکيم است زمين است تسبيح 

 

 م تبة ما يهتني: واحلقيقة أن هنه امل تبة من التوحيد ال ختلو من الش    
 قيقت آن است که این مرتبه از توحيد، خالی از نوعی شرک نيست، به دو دليل: ح

 

ْْا  ْْة للْْْنات اط يْْْة عْْْن أوهامنْ ْْال املالزمْ ْْا ال  كْْْن أن ا فْْْق كلْْْ ة األمسْ وإن كااْْْت كلْْْ ة ، ايهْْْة األوىل: هْْْي أانْ
ِيْْةإ وهْْنه الكلْْ ة وإن كااْْت ال ختْْل  ... الْْ محن الْْ حيم القْْادِ القْْاه  ايبْْاِ املتكْْا العلْْيم احلكْْيم: فْْاق هْْو، عتبا

وحمل معىن الكل ة فهي خملة  لتوحيد   م تبة أعلى من هْنه،  ْال أمْد ،  بوحدة النات اط ية أو هللا ولكنها كل ة
وكمْْال توحيْْده ، وكمْْال التصْْديق بُْْ توحيْْده، وكمْْال مع فتُْْ التصْْديق بُْْ، أول الْْدين مع فتُْْ )...: )ع(املْْؤمنني 

 .(3)وكمال اطفالص لُ افي الصفات عنُ لشهادة كل صفة أ ا َد املوصوف( ، اطفالص لُ
ی زیاد و کثيری از اسماء را مالزم و همراه با ذات الهی، طبق اوهام خودمان  توانيم مجموعه ما نمی   ل:ليل او د 

باال ببریم، حتی اگر این کثرت، اعتباری باشد. الله همان: رحمان، رحيم، قادر، قاهر، جبار، متکبر، عليم، حکيم  
ـ  کثرت  این  و  است  کننده و....  چه مختل  اله اگر  ذات  یگانگی  نيست ی  الله  یا  و  ی  است  کثرت  حال  هر  به  ولی  ـ 

مرتبه  در  لذا  و  دارد،  خود  بطن  در  را  کثرت  میمعنای  توحيد  مخلِّ  این،  از  باالتر  اميرالمؤمنينای    )ع(   شود. 
باور   ...»فرماید:  می و کمال  او است؛  و تصدیق  باور داشتن  و کمال شناخت خدا،  سرآغاز دین، خداشناسی است 

ت به یگانگی او است؛ و کمال توحيد و شهادت بر یگانگی خدا اخالص برای او است؛ و کمال داشتن خدا، شهاد
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 .1« دهد که غير از موصوف است اخالص، خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است؛ زیرا هر صفتی نشان می 
 

فكوانا اتألُ   حوائجنْا إىل الْنات اط يْة فْإن عال تنْا معُْ سْبحااُ وتعْاىل ، وايهة اللااية: هي جهة األلوهية 
إهن فالعبْْادة َْد فالصْْة بْل هْْي ، مْْن الطمْق واحلاجْة لسْْد الْنقص مْْن جهْة معينْة - واحلْْال هْنه -َْد فاليْة 

ِها علْى هْنا احلْال، وهْنه امل تبْة شْ   طْق فْاطفالص احلقيقْي هْو  ،  لب للكمال وسْد الْنقص   أحسْن صْو
صْْل املطلْْوب، أالنظْْ  عمْْن سْْواه سْْبحااُ وتعْْاىل حْْجن عْْن األان والشخصْْية، وهْْنا هْْو األوىل واألحجْْى بْْل هْْو 

مث فنْْال الْنات اط يْْة   ، إهن فالتوحيْد احلقيقْي يتحقْْق بعْد مع فْْة فنْال مجيْْق األمسْال والصْفات   الْْنات اط يْة
ان وشخصْية االاسْان فْال يبقْى إال نا االمْ  اال بفنْال األواليتحقْق هْ، احلقيقة أي فنال األلوهية   حقيقتُ سبحااُ

وإها كْْان هنْْا  لفْْع دال عليُْْ فيكْْون )هْْو(  ْْمد الآلائْْب،  ،(2) الشْْاهد الآلائْْب سْْبحااُ وتعْْاىل عمْْا يشْْ كون
 هو التوجُ الصحي  ألاُ -املتحصل من هنه املع فة  -، وهنا التوجُ (3)  وا ال طَبات اللابت والواو لآليبة الآلائب

أو ، سْم األعظْم األعظْم األعظْموهنا هو التوحيْد احلقيقْي، توحيْد احلقيقْة والكنُْ أو اط، ىل احلقيقة والكنُإتوجُ  
وهْنه هْي امل تبْة األفْدة املقصْودة ، سم املكنون املخزون والني ينبق من دافل اطاسان بعد فنال األان وبقال هللااط

 .ة التوحيد أيضا  كما سيتض   التوحيد واليها تشد بسملة التوحيد وسوِ 
دهد که  آوریم، نشان می از منظر الوهّيت است. این که ما در نيازهای خود به سوی ذات الهی روی می  ليل دوم:د

از چشم   یرابطه به هر حال خالی  با حضرت حق،  که  ما  نيست  از جهتی خاص  نقص  رفِع  و  به سد  نياز  و  داشت 
چنين عبادتی، در بهترین حالتش، به جهت طلب کمال و رفع نقص و ناخالص  باشد. بنابراین  واقعيت نيز همين می 

ای از شرک است. اخالص حقيقی یعنی چشم پوشيدن از هر چه ماسوای خداوند سبحان  باشد و این خود مرتبه می
انانّيت و هویت؛ این همان مقصود سزاوارتر و شایسته  بنابرین  است، حتی از  توحيد  تر و بلکه مطلوب اصلی است. 

فنای   یعنی  حقيقت  در  الهی  ذات  فنای  سپس  الهی،  ذات  در  صفات  و  اسماء  تمام  فنای  شناخت  از  پس  واقعی، 
می  حقيقت خدای سبحان، حاصل  در  نمیالوهّيت  خود محقق  نوبه  به  نيز  این  و  گردد.  انانّيت  فنای  با  مگر  شود 

از آنچه به او  هویت و شخصيت انسان، تا جایی که جز شاهد غایب سبحان و متعال چي باقی نماند؛ و خداوند  زی 
. اگر قرار باشد که لفظی بر او داللت کند، این لفظ »هو«  4ورزند منّزه است )سبحانه و تعالی عما یشرکون( شرک می

که  . چنين توجه و روی آوردنی ـ 5یعنی ضمير غایب است که »هاء« به اثبات ثابت و »واو« به غيبت غایب داللت دارد
 

 .39ص   1نهج البالغه: ج  - 1
أقول لکم: هو بابوعلی    -2 للجميع وال یغلق حتی تقوم    هذا فطر الله اإلنسان، فاإلنسان هو صورة الالهوت، فال یضيع عبد حظه ویقول إن هذا مقام قد حجب عني، بل الحق والحق  مفتوح 

 الساعة، والخاسر من ضيع حظه. 
 ئب فهو ليس بمجهول مطلق، ولذا فضمير الغائب بغض النظر عن التفصيل المذکور یشير إلی غيبة الغائب وإثبات الوجود. ضمير الغائب یشير إلی الغيبة، وبالنسبة للغائب الذي یشار له بضمير الغا -3
بلکـه حـق چنـين اسـت و ی خودش را نباید ضایع کنـد؛ و بر این فطرت خداوند انسان را آراست؛ انسان، صورت الهوت است، پس انسان با این سخن که این مقام از من پوشيده شده است، بهره - 4

 اش را ضایع و تباه سازد.دیده، کسی است که بهرهشود تا برپایی ساعت و زیانی( بازی است برای همه و بسته نمیگویم که او باِب )دروازهحق را به شما می
پوشی از تفصيل گفته شده، به غيبـت غایـب و اثبـات )ثابـت بـودن( بنابراین ضمير غایب با چشمضمير غایب به غيبت اشاره دارد و غایبی که ضمير غایب به او اشاره دارد، مجهول مطلق نيست؛  - 5

 وجود، اشاره دارد.
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به دست می و شناخت  معرفت  این  این همان    ـآید از  است؛  ُکنه  و  به حقيقت  توجه  زیرا  است  توجه صحيح  همان 
ی باشد: توحيد حقيقت و ُکنه یا اسم اعظم اعظم اعظم یا اسم مکنون مخزون )پوشيده توحيد حقيقی و راستين می 

مطلوب    یترین مرتبه جوشد. این نهایی ای انانّيت و بقای الله، از درون آدمی می داشته شده( است که پس از فننگه
 کند که در ادامه نيز شرح داده خواهد شد.  توحيد به آن اشاره می یدر توحيد است و بسمله توحيد و سوره 

 

ِة التوحيد هي مفتا  التوحيد احلقيقْي التوحيْد َايْة  وهْي  ب وحجْاب الكنُْ واحلقيقْة، وألن وألن بسملة سو
ِة التوحيد   الصالة الواجبة واملستحبة و بل النْوا وبعْد االسْتيقا  ،  ابن ِدا فقد ج ى االهتماا العظيم بق الة سو

ِسْول هللا ..... من النوا وبعد الصالة الواجبة و  صالة الوصْية و  صْالة الناشِْة .. وصْالة سْيد املوحْدين بعْد 
م ة، فال  ْ  يْوا علْى املْؤمن دون  ْ الة التوحيْد وكأ ْا   ينْة الفاحْة، واعْم   ۲۰۰تق أ التوحيد فيها    )ع(علي    

 الق ين. 
باشد، و از آنجا که  ی توحيد کليد توحيد راستين است و باب و حجاِب ُکنه و حقيقت می ز آنجا که بسمله سوره ا

قبل از خواب، پس از بيدار    توحيد در نمازهای واجب و مستحب،  یتوحيد، غایت فرزند آدم است، به قرائت سوره 
اليل و.... اهتمام فراوانی لحاظ شده است و نماز  شدن از خواب، پس از نماز واجب، در نماز وصيت، در نماز ناشئة 

مرتبه    ۲۰۰توحيد را باید    ینيز چنين است که سوره   )ع(   حضرت علی  )ص(   سيد و سرور موحدین پس از پيامبر خدا
نمی  مؤمن  انسان  بر  روزی  هيچ  بخوانی.  آن  سوره در  که  این  مگر  می   یگذرد  قرائت  و  توحيد  قرین  گویی  شود؛ 

 فاتحه است، و چه نيکو قرینی است!  یهمنشين سوره 
 

لْْْق هللا واعلْْْم أن الآلْْْ ض مْْْن هْْْنه الآلايْْْة العظيمْْْة )التوحيْْْد( هْْْو مع فْْْة هللا سْْْبحااُ وتعْْْاىل، وهْْْنا الآلْْْ ض ف
اْْأَ  َإال  لَيَْعأبْْسدسونَ ﴿اطاسْْان ألجلُْْ فمْْن  ْْيق هْْنا الآلْْ ض فقْْد  ْْيق كْْل شْْيل  ن  َواألأَ تس ايَْْأ ا َفَلقْْأ ، أي (1)﴾َومَْْ

والتوحيْْد احلقيقْْي اليتحقْْق بتحصْْيل األلفْْا  ، ليع فْْون، وهْْنا الآلْْ ض وهْْنه املع فْْة البْْد  ْْا مْْن التوحيْْد لتتحقْْق
ِ ُ أو هللا   اخللق. بل يتحقق  لعمل واطفال، واملعا   ص ق سبحااُ حجن يصب  العبد وجُ هللا سبحااُ   أ

از  ب این همان هدف خدا  و  و متعال است  )توحيد(، شناخت خدای سبحان  غایت عظيم  این  از  دان که غرض 
جن و انس را جز  »دهد:  آفرینش انسان است؛ از این رو، کسی که این هدف را ضایع و تباه کند، همه چيز را از دست می

شود مگر با توحيد،  ؛ یعنی تا بشناسند. تحقق این هدف و دستيابی به این شناخت، محقق نمی  2« امبرای پرستش خود نیافریده
نمی معانی محقق  و  الفاظ  از طریق  نيز  توحيد حقيقی  وسيله و  به  بلکه  و اخالص   یشود  برای خدای  عمل  ورزی 

 لق بشود.  ای که بنده، وجه خدای سبحان در زمينش یا الله در خگردد، به گونه سبحان حاصل می 
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أو االسْْم ، أو االسْْم األعظْْم األعظْْم األعظْْم، )التوحيْْد احلقيقْْي توحيْْد احلقيقْْة والكنُْْ:  ْْنا  لْْت فيمْْا تقْْدا
 املكنون املخزون والني ينبق من دافل االاسان بعد فنال األان وبقال هللا(.

 

 به همين دليل است که پيشتر گفتم: 
ی  ُکنه  و  حقيقت  توحيد  حقيقی،  و  راستين  )پوشيده توحيد  مخزون  مکنون  اسم  یا  اعظم  اعظم  اعظم  اسم  ی ا 

 جوشد.داشته شده( است که پس از فنای انانّيت و بقای الله از درون آدمی می نگه
 

 * * * 

 

 

 

 



 
 

األعظْْْم األعظْْْم األعظْْْم أو الكنُْْْ واحلقيقْْْة, فْْْامل اد هنْْْا  ْْْل  ْْْم إها كْْْااوا هْْْو  ْْْمد الآلائْْْب يشْْْد إىل االسْْْم 
فالنات هي حجاب الكنُ واحلقيقة ، ي يدون مع فة حقيقتُ وكنهُ سبحااُ وتعاىل فهو يع ف ِبع فة النات األحدية

نال األمسال اط يْة   وال خيتق احلجاب إال  ملع فة، فإها ع فتم ف، وال يع ف ما بعد احلجاب إال  فتاق احلجاب 
ِها حجاب الكنُ واحلقيقة ع فتم أن جاا مع فة احلقيقْة  النات أو هللا وأحدية النات واظ مت فيها ومن فال ا  عتبا

 هي العجز عن املع فة.
کند. در اینجا منظور این است هو« ضمير غایب است که به اسم اعظم اعظم اعظم یا ُکنه و حقيقت اشاره می »

خواهند حقيقت و ُکنه خدای سبحان و متعال را بشناسند، او با شناخت ذات احدیت شناخته  نها بگو، اگر می که به آ
و حقيقت می می ُکنه  نمی گردد. ذات، همان حجاِب  از حجاب است شناخته  بعد  آنچه  و  با دریدن  باشد  شود مگر 

ی اسمای الهی در ذات یا الله و یگانگی شود مگر با شناخت و معرفت؛ پس اگر فنا حجاب، و حجاب نيز دریده نمی
یابيد که غایت  در آن نظر افکندید، درمی ـبه این اعتبار که حجاِب ُکنه و حقيقت است ذات را شناختيد و از درون آن ـ 

 معرفِت حقيقت، ناتوانی از کسب شناخت و معرفت است. 
 

 تشد إىل معنيني: ﴾هسَو ال س َأَحدٌ ﴿و 
َحٌد »

َ
 « به دو معنا اشارت دارد:ُهَو اللُه أ

 

 .األول: هو فنال األمسال اط ية   النات وأحدية النات   التوحيد األحدي
 : فنای اسمای الهی در ذات و یگانگی ذات در توحيد یگانگی )احدیت(. ولا

 

ِيْة أل ْا تعْأ الكمْالواللا : هْو فنْال األلوهيْة   احلقيقْة   امل تبْة األفْدة، ألن األلوهيْة فيهْا الكلْ ة  ، االعتبا
 و لتا  التألُ إليُ لسد النقص واحلصول على الكمال وللكمال جهات كلدة.

نهایی؛ زیرا در الوهّيت، کثرت اعتباری نهفته است چرا که به معنای    ی: فنای الوهّيت در حقيقت در مرتبهومد
می  نقص  کمال  رفع  جهت  به  او  به  آوردن  روی  درنتيجه،  و  بسيار،  باشد  جهات  از  کمال  برای  و  کمال  کسب  و 

 باشد.می
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 و  املعىن األول م تبتان:
 ر معنی اول دو مرتبت مترتب است:ب

 

ِة هاتُْ ِاحْم وال محْة هاتُْ، ففي امل تبة األوىل: هللا أحد أي أاُ  ْادِ والقْد و  هْنه امل تبْة األمسْال اط يْة فاايْة ، و
  . القادِ العليم احلكيمأي هللا   النات ولكنها تالحع تفصيال  

نخست: الله، احد است یعنی او قادر است و قدرت ذات او است، و راحم است و رحمت ذات او است.   یر مرتبه د
توانی شرح و بسطی را مالحظه کنيد یعنی خداِی قادِر در این مرتبه، اسمای الهی، فانی در ذات هستند ولی شما می

 عليِم حکيم. 
 

واألمسْال اط يْة فاايْة فيُْ دون ، امل تبة اللااية: هللا أحد أي أاُ كامل يؤلُ إليُْ لسْد الْنقص وحصْيل الكمْالو   
ِهْْا جهْْات الكمْْال بْْل إمجْْاال   مالحظتهْْا تفصْْيال   أي النظْْ  إىل هللا سْْبحااُ وتعْْاىل الكامْْل دون النظْْ  أو ،  عتبا

فاملقصْْود هْْو سْْد ، اطمجْْال تبقْْى الكلْْ ة كالنْْاِ حْْت ال مْْاد وال خيفْْى أن   هْْنا، االلتفْْات إىل األمسْْال الكماليْْة
 النقص وحصيل الكمال سوال كان هنا القصد تفصيليا  أا إمجاليا .

شود؛ دوم: الله، احد است یعنی او کامل است و برای سد و رفِع نقص و تحصيل کمال به او رجوع می   یر مرتبه د
های کمال  به این اعتبار که جهات و صورتاند ـ مالی، در آن فانی و اسمای الهی بدون شرح و بسط و به صورت اج

پوشيده   ـهستند  به اسمای کمالی است.  التفات  یا  به خدای سبحاِن کامل، بدون نظر  انداختن  به مفهوم نظر  این 
  نماند که در این اجمال، کثرت مانند آتش زیر خاکستر نهفته است چرا که مقصود و مطلوب، سد نقص و تحصيل 

 کمال است؛ چه این قصد مشروح و مبسوط باشد و چه اجمالی و مختصر. 
 

دٌ ﴿أمْا املعْْىن اللْا : الْْني تشْْد لُْ  َو ال س َأحَْْ فهْو فنْْال األلوهيْة والكمْْال   الكنُْْ واحلقيقْة، فْْال ينظْْ  إال  ﴾هْْس
ِه معبودا   بْل ال يبقْى إال النظْ  ، يد وجودفال يبقى لأللوهية   هنه امل تبة من التوح، للمعبود سبحااُ وتعاىل  عتبا

ايْة اطاسْان وكمالُْ  إىل احلقيقة والكنُ أو االسم األعظم األعظم األعظم )هو( وهنه هي أعلى م اتب التوحيْد، َو
ِتقْْال  لعبْْد  احلقيقْْي هْْو عبْْادة احلقيقْْة والكنُْْ، ولْْنلا وصْْ  ال سْْول األكْْ ا  فََْْأوأَحى ﴿  أعلْْى م اتْْب اال

 .(1)﴾َحىَإىَل َعبأَدَه َما أَوأ 
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»ا که  دوم  معنای  َحٌد ما 
َ
أ اللُه  اشاره می ُهَو  آن  به  این  «  در  است.  و حقيقت  ُکنه  در  کمال  و  الوهّيت  فنای  کند، 

و متعالش نگاه نمی به معبود سبحان  بنده،  از توحيد،  حالت،  این مرتبه  بودنش. در  اعتبار معبود  به  کند مگر فقط 
باقی نمی  الوهّيت  از  بلکه  اثری  ُکنه و اسم اعظم اعظم اعظم )هو( برجای می ماند  و  به حقيقت  و  فقط نظر  ماند؛ 

ی توحيد است. غایت انسان و کمال واقعی او، عبادِت حقيقت و ُکنه است و از این رو پيامبر  ترین مرتبه این، عالی 
ی خود وحی کرد،  بنده و به  »ی ارتقا، به »بنده بودن« توصيف شده است:  ترین مرتبه در باالترین و رفيع  )ص(  اکرم

 .1« هرآنچه باید وحی کند
 

* *  * 
 

 
 .10نجم:  - 1



 

( ) 
 

أي إانا   مقاا تنزيُ وتسبي  ألوهيتُ املطلقة وبيان  ، أي الكامل الني لي  فيُ اقص أو َآل ة أو عيب:  الصمد
و لتْا  فهْْو سْْبحااُ املقصْود مْْن اخللْْق لسْد الْْنقص   صْْفحات وجْودهم ايسْْمااية وامللكوتيْْة  ،املطلْْقكما ْا 

ِية الكلية   السمال السابعة أو العقلية ملن كان لُ حع فيها وكان من املق بني.   والنو
الوهّيت مطلق و    صمد« یعنی کاملی که در او هيچ نقص، خلل و عيبی نيست؛ یعنی ما در مقام تنزیه و تسبيح »

بيان کمال مطلق او هستيم، و درنتيجه او سبحان و متعال مقصوِد خلق در سدِّ نقص در صفحات وجودی جسمانی 
بهره  که  کسی  برای  عقل  آسمان  یا  هفتم  آسمان  در  کّلی  نورانی  و  ملکوتی  است، و  مقّربين  از  و  دارد  آن  در  ای 

 باشد.می
 

بيْْان للكمْْال اط ْْي املطلْْق مْْن فْْالل تنزيهُْْ سْْبحااُ عْْن الْْنقص، فهْْنا الوصْْ  للْْنات اط يْْة أي الصْْمد 
 وأيضا  بيان للنقص املوجود   اخللق الني جيعلهم يقصدواُ سبحااُ وتعاىل ليفيض عليهم من فضلُ. 

ین وصف برای ذات الهی یعنی »صمد«، بيانی برای کمال الهی مطلق از طریق تنزیه خدای سبحان از نقص  ا
نيز  می و  می باشد؛  باعث  که  َخلق  در  موجود  نقص  برای  تا  بيانی  کنند  متعال  و  سبحان  خدای  سوی  به  رو  شود 

 حضرتش از فضل خود بر آنها افاضه فرماید. 
 

وهنا الوص  أي الصمد جال بعد األحد أي بعد أن بني   يق مع فة احلقيقة والكنُ مْن فْالل أحديْة الْنات 
ِت إليُْ  دٌ ﴿وفنال األمسال فيها مث فنائها، والْني أشْا َو ال س َأحَْ ، فْاآلن بيْان وتفصْيل وتو ْي  أن مجيْق األمسْال ﴾هْس

ية   النات ويدل عليها اسم هللا، فوصفُ أباُ صمد أي اط ية والصفات الكمالية مطلقة منزهة عن النقص ومنطو 
بْْل هْْو كامْْل مْْن كْْل ايهْْات وحْْاوي لكْْل صْْفات الكمْْال، مث ، ال جْْوف فيُْْ أي ال اقْْص وال َآلْْ ة   سْْاحتُ

مْْول هْْنا الوصْْ  أي الصْْمد ملعْْىن السْْيد الكْْ ري الْْني يقصْْد لقضْْال احلْْوائج للداللْْة علْْى أاُْْ سْْبحااُ وتعْْاىل 
 ولقضال حاجاهتم للدايا واآلف ة.، زه املسب  يقصده اخللق لسد اقائصهمبكمالُ املطلق املن

از  ا ُکنه  و  راه شناخت حقيقت  که  آن  از  پس  یعنی  است؛  آمده  »َاَحد«  از  پس  یعنی »صمد«،  و وصف  ین شرح 
« آنچه  هر  و  ذات(  )فنای  خودش  فنای  سپس  آن،  در  الهی  اسمای  فنای  و  ذات  یگانگی  آن  أَحَدٌ هُوَ اهللُطریق  به   »
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اشارت دارد، مشخص شده است. حال، بيان تفصيل و شرح آن به این صورت است که تمام اسمای الهی و صفات  
به   او  لذا توصيف  بر آن داللت دارد.  الله  پيچيده شده است، و اسم  از نقص منّزه و در ذات  کمالی مطلق خداوند 

ندارد )تو یعنی وجودی که »جوف«  نيست(،   »صمد«  ندارد،  خالی  این معنا که نقص و خللی در ساحتش وجود  به 
باشد. بنابراین شامل بودن این وصف یعنی صمد، به  بلکه او از هر جهت کامل است و تمام صفات کمال را دارا می 

  شود، برای داللت بر این معنا است که خالیق با معنای سرور بزرگواری که در برآورده شدن حوایج و نيازها به او رو می 
ح )تسبيح شده  ه و مسبَّ ی( خداوند سبحان، برای سدِّ نقص و رفع حوایج و نيازهای دنيوی  تکيه بر کمال مطلق و منزَّ

 کنند.  شان، او سبحان و تعالی را قصد می و ُاخروی 
 

ِة التوحيد تبدأ من القمة مث تتنْْزل ، وهنه اآلية أي هللا الصمد جالت   م تبة تن ْزلي ة مق املتلقي مْق املتلقْي فسو
ِاة مق اخللْق   دٌ ﴿  التو ي  حجن تنتهي إىل املقا وا  َأحَْ ُس كسفْس ن لْ  فمْن احلقيقْة والكنُْ وفنْال الْنات اط يْة ، ﴾َومَأ َيكْس

دٌ ﴿إىل أحدية النات وفنال األمسال فيها   ﴾ سلأ هسوَ ﴿ إىل وصْ  الْنات اط يْة أب ْا الكامْل املطلْق الْني  ﴾ال س َأحَْ
 . ﴾ال س الص َمدس ﴿صود لقضال احلوائج ال اقص فيُ املق

ی توحيد با  تری آمده است. سوره تر و تنّزل یافته کننده در جایگاه پایين « به همراه دریافت ین آیه یعنی »ا
و نه هیچ کس  »یابد:  آید تا به مقارنه با خلق خاتمه می کننده فرود میشود سپس در مقام توضيح، با دریافت اوج شروع می 

شود، به یگانگی ذات و فنای اسمای در آن » « شروع می ؛ از حقيقت و ُکنه و فنای ذات الهی »  «همتای او است
د و مقصود در  رسد و در ادامه به توصيف ذات الهی به این که کامل مطلقی است که نقصی در او راه ندار « می 

 رسد. «، می برآورده شدن نيازها است » 
 

فالصْمد بيْان للكمْال املطلْق ، الصمد وكما بينت الكامْل املقصْود لقضْال احلْوائج وسْد الْنقص  :(هللا الصمد)
صفة أو  وكل، بتسبيحُ وتنزيهُ سبحااُ، فإها كاات األمسال والصفات اط ية جلل جهات الكمال اط ية املقصودة

تبْْْني أن مجيْْْق األمسْْْال ، إسْْْم حبسْْْبُ جلْْْل جهْْْة مْْْن جهْْْات الكمْْْال تقصْْْد مْْْن اخللْْْق ومنهْْْا يفْْْاض علْْْى اخللْْْق
فلْو توسْعنا   احلْديث   الصْمد فْاألم  سْيطول ألانْا ، والصفات منطوية حت هنه الصفة أو االسم أي الصمد

ِ  حنتاج للم ِو على مجيق األمسال والصفات املوجودة   دعال ايوش ن الكبد على األ ل، وهنا أت كُْ ملْن فهْم وأد
 )ع(واطمْاا ال  ْا ، )إمنا علينا أن القي إليكم األصول وعلْيكم أن تف عْوا(: يقول  )ع(ما  دمت فاطماا الصادق  

ِجو من هللا أن يوفق األفوة من  لبة احلوزة العلمية من أاصْاِ  .(1)صول وعليكم التف يق( )علينا القال األ:  يقول وأ
 .للتوسق والتفصيل وتو ي  املعىن بشكل مبسع للناس )ع(اطماا املهدي 
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طور که پيشتر بيان نمودم، کاملی است که برای برآورده شدن نيازها و رفع نقص  «: »صمد« همان الله الصمد»
او رجوع می  ببه  بيانی  تنزیه خدای سبحان می کنند. صمد،  و  از طریق تسبيح  و  رای کمال مطلق  اگر اسما  باشد. 

صفات الهی بيانگر جهات کمال الهی، مقصود و مورد نظر باشد و هر صفت یا اسم به فراخور خود بيانگر جهتی از  
دد که تمام اسما و  گر شود، از اینجا آشکار می کنند و از آن بر خلق افاضه می جهات کمالی باشد که خلق به آن رو می 

آمده  یعنی »صمد« گرد  یا اسم  این صفت  اگر ما بخواهيم درباره صفات، در  به  اند.  ی صمد سخن بگویيم، مطلب 
کشد زیرا ما باید دست کم تمام اسما و صفات موجود در دعای جوشن کبير را مرور کنيم، و من این کار را به درازا می

ی ما فقط  وظيفه »فرماید:  می   )ع(  کنم. امام صادق فهميده است واگذار می   ام را درک کرده وکسی که مطالب قبلی 
فروع  بر شما است که  و  کنيم  بيان  را  نمایيداین است که اصول  استخراج  را  امام رضا   « ها  بر  »فرماید:  می   )ع(  و 

عهده عهده  بر  و  اصول  بيان  است  ما  فروعی  استخراج  است  شما  می 1« ی  مسئلت  خداوند  از  برادران    نمایم.  که 
 را بر بسط و تفصيل و شرح این معنا به شکل مبسوط برای مردم، موفق بدارد. )ع( ی انصار امام مهدیطاّلب حوزه 

 

ِبْْا كْْان بُْْ بعْْض الفائْْدة ملْْن  ْْ أه، وأهكْْ  افسْْي وأهكْْ كم  ِت علْْى الصْْمد   املتشْْاهبات و وأِّْْن أ   ْْد مْْ 
لعلمْْي الْْني ِن  هللا عْْز وجْْل محلْْة لنشْْ ت التوحيْْد )لْْو وجْْدت : )ع(حيْْث  ْْال  )ع(حبْْديث اطمْْاا البْْا   

حْجن  ، محلة لعلمُ )ع(واطسالا واط ان والدين والش ائق من الصمد، وكي    بنلا وم جيد جدي أمد املؤمنني 
ال ، هْاه هْاه أال مجْا   فْإن بْني ايْواا  مْأ علمْا  ، ول على املنْا: سْلو   بْل أن تفقْدو ْكان يتنف  الصعدال ويق

 .(2) أجد من مملُ، أال وإ  عليكم من هللا احلجة البالآلة(
یابد. خودم و ه نظرم در کتاب متشابهات، در مورد صمد توضيح داده ب ام. شاید اگر کسی آن را بخواند، سودی 

باقر امام  به حدیث  را  فرمود: »متذکر می   )ع(  شما  آنگاه که  به من دشوم،  برای علمی که خدای عّزوجّل  اده  اگر 
ها را از  شد که آن را تحّمل کند، هر آینه توحيد و اسالم و ایمان و دین و احکام شریعت ای پيدا میاست حمل کننده 

می   «الصمد»  یکلمه تشریح  می برایش  چگونه  من  و  جدم کردم  که  صورتی  در  کنم،  پيدا  را  شخصی  چنين  توانم 
فرمود: از من بپرسيد قبل از  کشيد و بر منبر می رد. او آه می ای پيدا نک کننده برای ِعلم خود حمل   )ع(   اميرالمؤمنين 

یابم  من علم بسياری است. هيهات! هيهات! کسی را نمی  یاین که از ميان شما بروم؛ به تحقيق که در ميان سينه 
گاه باشيد که حجت بالغه   .3«ی خدا بر شما، من هستمکه بتواند آن علوم را تحمل نماید. آ
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أصْب  االتصْاف بصْفة األلوهيْة عمومْا  ، ملا كان هللا هو الكامل الني يؤلُ إليُ   سد النقص وكسْب الكمْال
فكلمْة ال الُْ إال ، بلْى األلوهيْة املطلقْة منحصْ ة بُْ سْبحااُ وتعْاىل، َد منحص  بُ سبحااُ وتعْاىل عمْا يشْ كون

ِدان هبْا األلوهيْة املطلقْة، فصْفة األلوهيْة عمومْا  تشْمل الكامْل مْن فلقُْ الْني أيلُْ اليُْ هللا  ك لمة التوحيْد ألانْا أ
ِة هللا سْبحااُ وتعْاىل ووجُْ هللا سْبحااُ تعْاىل  َده ليفيض عليُ الكمال ويسد اقصُ، فأصب  ذمد  وهو صْو

هيْْة وبْْني ألوهيتُْْ سْْبحااُ وتعْْاىل أن اتصْْاف بصْْفة األلو  ولكْْن الفْْ ق بْْني اتصْْاف ذمْْد ، هْْو هللا   اخللْْق
وألوهيتُْْ سْْبحااُ وتعْْاىل ألوهيْْة مطلقْْة ، بصْْفة األلوهيْْة مقيْْد  لْْنقص واالحتيْْاج إليُْْ سْْبحااُ وتعْْاىل ذمْْد 

ولبيْْان أن ألوهيتُْْ سْْبحااُ ، و ْنا جْْال هْْنا الوصْْ  الصْْمد أي الْْني ال َآلْْ ة فيُْْ وال اقْْص فيُْْ لتسْْبيحُ وتنزيهُْْ
  .ة ال َآل ة فيها وال اقص فيهاوتعاىل منزهة مسبح

این اساس اتصاف به صفت  آورند، برز آنجا که الله، کاملی است که برای سِدّ نقص و کسب کمال به او روی می ا
الوهّيت به طور کلی فقط به خداوند منحصر نيست، سبحانه و تعالی عما یشرکون! آری، الوهيِت مطلق منحصر به  

ایم. توحيد است زیرا ما با آن الوهّيت مطلق را قصد کرده   ی»ال اله اال الله« کلمهحق تعالی سبحان است و عبارت  
کمال   یآورند تا او بر ایشان افاضه صفت الوهّيت به طور کلی، موجوِد کاملی از خلق او که دیگران به او روی می 

صورت خدای سبحان و متعال و وجه    )ص(  شود. حضرت محمدکند و نقص و نيازشان را برطرف سازد را شامل می 
به صفت الوهّيت و    )ص(  خدای سبحان متعال و همان الله در خلق است ولی بين موصوف شدن حضرت محمد

صفت الوهّيت مقّيد، به نقص و    به  )ص(  الوهّيت خدای سبحان و متعال تفاوت وجود دارد؛ اّتصاف حضرت محمد
الوهّيت حق تعالی، مطلق است و به همين دليل این صفت یعنی   او به خدای سبحان و متعال است ولی  احتياج 
الصمد به معنای کسی که نقص و خللی در او نيست برای تسبيح و تنزیه خداوند آمده است، و برای بيان این که  

ای است که هيچ خللی در آن نيست و هيچ نقصی در آن  شده ی تسبيح شده اولوهيت خدای سبحان و متعال، تنزیه 
 راه ندارد.
 

ْْاىل ْْبحااُ وتعْ ُْْ سْ ْْق إال عليْ ْْة ال  كْْْن أن يطلْ ْْاف إىل األلوهيْ ْْمد املضْ ْْإن وصْْْ  الصْ ْْا فْ ْْن هنْ ْْز ، ومْ ُْْ جييْ وفيْ
ِة التوح، أللوهيتُْْ سْْبحااُ وتعْْاىل وبيْْان أ ْْا ألوهيْْة نمْْة مطلقْْة َمدس ﴿يْْد و ْْنا جْْالت هْْنه اآليْْة   سْْو  ﴾ال س الصْْ 
ُْْ ْْة فيْ ِْْو ال ِّلمْ ْْميق ، وهللا الصْْْمد اظْْْد أن تقْْْول أن هللا اْ ْْا املخلو ْْْون وليسْْْت كالسْ ْْاِكُ فيهْ وهْْْي صْْْفة ال يشْ
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اِو ولكن فيُ ِّلمة  فأات تستطيق أن تقول أن ذمدا  ، والبصد واخلالق، فهنه الصفات يشاِكُ هبا املخلو ون
ِسم وم يبَق إال هللا الواحد القهاِ سبحااُ وتعاىل. وهي األان والشخصية ولوالها ملا بقي   حملمد اسم وال 

تواند جز بر خدای سبحان و متعال اطالق  ر همين اساس توصيف »صمد« به صورت مضاف بر الوهّيت، نمی ب
نشانه  این،  در  و  الوهّيت  شود،  که  مطلب  این  بيان  و  متعال  و  سبحان  خداوند  الوهّيت  بازشناختن  برای  است  ای 
ی توحيد آمده است »الله الصمد«؛ و »الله الصمد« مانند آن است که باشد؛ از این رو در سوره خداوند تام و مطلق می

بگویی خداوند نوری است که در او ظلمتی وجود ندارد، و این صفتی است که هيچ مخلوقی در آن شریک نيست. 
که مخلوقات ه نيست چرا  و خالق  بصير  و  مانند سميع  )با خدا( شریک هستند. شما  این صفت  این صفات  در  م 

باشد  نور است اما در او ظلمتی وجود دارد که همان انانّيت و هوّیت ایشان می  )ص(  توانی بگویی حضرت محمدمی
نمی جای  بر  رسمی  و  اسم  محمد  برای  نباشد،  اگر  باقی  که  تعالی  و  سبحان  قهار  واحد  خدای  جز  چيزی  و  ماند 

 نخواهد ماند.
 

ِجْات الكمْال املمكنْة للخلْق  فمحمد   ِة هللا وممْل صْفة  وذمْد ، وإن كان   أعلْى د وإن كْان صْو
 ولكْن ذمْدا  ، و لتا  فاخللق أي ون إليُ ليكملهم ويسد اقصهم،  الالهوت للخلق ليسع َ ف اخللق  ق سبحااُ

ُس اَنٌِ اْسوٌِ َعلَْى ﴿من جهة أف ى مفتق  إليُ سبحااُ وتعاىل فهو عبد من عباد هللا  يلس َولَْوأ مَأ َجأَسسْأ ا يسضَْ َيَكادس َزيْأتْسهَْ
وهْو مْن أو  العْزا مْن ال سْل ملْا  )ع(. يكاد يضيل من افسُْ ال أاُْ يضْيل مْن افسُْ، حْجن أن إبْ اهيم (1)﴾اسوَِ 

ِبوبيْة ذمْد ، بصْفة األلوهيْة هْي ألوهيْة مطلقْة  اف ذمْد  ِأى ملكوت السماوات ِّن أن اتصْ  وِّْن أن 
ِبوبيْْْْة مطلقْْْْة مث مْْْْن  هللا سْْْْبحااُ وتعْْْْاىل علْْْْى إبْْْْ اهيم  وعودتُْْْْ إىل األان  وكشْْْْ  لُْْْْ أفْْْْول ذمْْْْد  )ع(هْْْْي 

ِؤيْة  فعلم إب اهيم أن هللا سبحااُ وتعاىل ال ي ى   ملكوت كما كْان يعلْم أاُْ ال يبصْ    ملْا وإمنْا  ،والشخصية
ِؤية هللا  ذمد   و ْد بْني أهْل البيْت ، هْي مواجهْة هللا سْبحااُ وتعْاىل عمْا يشْ كون  ومواجهْة ذمْد  ،  هي 

 .شيِا  من هنا املعىن    يات كالمهم
در باالترین درجات کمال ممکن برای خالیق جای دارد و اگر چه ایشان صورت   )ص(  گر چه حضرت محمدا 

باشد تا خالیق خدای سبحان را بشناسند و به دنبال آن، خالیق آهنگ او  می خدا و حامل صفت الهوت برای خلق  
،  )ص(  کنند تا حضرت، ایشان را کمال بخشد و نقص و نيازشان را برطرف سازد، ولی از سوی دیگر، حضرت محمد

بنده  او  و  است  متعال  و  سبحان  خدای  میمحتاج  شمار  به  تعالی  حق  بندگان  از  روغن»رود:  ای  است  ش  نزدیک 
دیگر نور  بر  افزون  نوری  باشد،  نرسيده  آن  به  آتش  چند  هر  بخشد  روشنی  2«روشنی  خودش  از  است  »نزدیک   .

که جزو پيامبران اولوالعزم است،   )ع(   دهد«. حتی ابراهيمبخشد« نه این که »خود به خود و از جانب خودش نور می
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آسمان ملکوت  که  اتصاف  هنگامی  که  پنداشت  چنين  دید،  را  مطلق   )ص(  محمدها  الوهّيت  همان  الوهّيت،  به 
باشد. سپس خدای سبحان و متعال بر  همان ربوبّيت مطلق می   )ص(  است، و چنين گمان برد که ربوبّيت محمد

و بازگشت او به انانّيت و هویت را برایش پدیدار ساخت، و ابراهيم دانست    )ص(  مّنت نهاد و افول محمد  )ع(  ابراهيم
آید؛ جز  دانست خدا در ُملک نيز به چشم نمیطور که می شود، همانعالی در ملکوت دیده نمی که الله سبحان و ت

، همان مواجه شدن با خدا است، سبحانه  )ص(  همان دیدن خدا و مواجه شدن با محمد  )ص(   این که دیدن محمد
 اند.الی سخنان خود تبيين کرده  به و تعالی عما یشرکون! اهل بيت چيزی از این معنا را ال

 

َا﴿:    ولُ تعاىل )ع( ال الصادق   َِأضس بَنسوَِ َِهبَ  َ َ َت األأ ِب األِض إماا األِض: )ع( ال  ،(1)﴾َوَأشأ :  يْل، )
ِه وجيتزؤون بنِو اطماا  ؟ فإها ف ج يكون ماها مق  .(2) ()ع( ال: يستآلأ الناس عن  ول الشم  واِو القم  بنو

ِبوبيْْْة اطمْْْاا املهْْْدي ِبوبيْْْة مطلقْْْة و ِبوبيتُْْْ سْْْبحااُ وتعْْْاىل  ِب األِض هْْْو هللا سْْْبحااُ وتعْْْاىل ولكْْْن   )ع( أن 
 مقيدة  لفق  واالحتياج إليُ سبحااُ وتعاىل.

پروردگارش روشن شود»  ی: آیه  ی درباره   )ع(   مام صادق ا نور  به  پروردگار زمين، امام زمين  فرمود: »  3«و زمين 
در آن صورت مردم با نور او از نور آفتاب  شود؟ فرمود: »شد: هرگاه خارج شود چه می «. به آن حضرت عرض است 

بی  ماه  نور  اکتفا می نياز می و  امام  نور  به  و  یا  4«کنند شوند  که رب  این  با  و  .  زمين همان خداوند سبحان  پروردگار 
امام مهدی ربوبّيت  که  آن  و حال  است  ربوبّيت مطلق  او،  ربوبّيت  ولی  است  به    )ع(   متعال  احتياج  و  فقر  به  مقّيد 

 باشد.خداوند سبحان و تعالی می 
 

*  * * 

 

 * * * 
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() 

 

شْْا أن املقصْْود  لْْوالدة   اآليْْة ليسْْت الْْوالدة ايسْْمااية فْْال أحْْد يقْْول هبْْنه الْْوالدة لتسنفْْى، وإن كْْان  ال
ْْة  ْْ ة النقيْ ْْليم أو الفطْ ْْ ه العقْْْل السْ ْْيم الْْْني ال يقْ ْْاا وايهْْْاالت إىل وادي التجسْ ْْم األوهْ ْْمة احن فْْْت هبْ ْْا   سْ هنْ

فْْامل اد هنْْا افْْي الْْوالدة ِبعْْىن االافصْْال عْْن أا أو أصْْل اافصْْلت عنُْْ الْْنات  ،لإلاسْْان فجسْْموا الْْنات اط يْْة
ِد على من  ال أن عيسْى ابْن هللا ومْن  ْال إن  اط ية أو ف ع اافصل عن النات اط ية. وهنا النفي وإن كان فيُ 

فْْإها   متعلْْق  آل ت السْْابقة، عزيْْ ا  ابْْن هللا أو مْْن  ْْال  أل ْْاايم اللالَْْة أو مْْن  ْْال  ألَنينيْْة، ولكنُْْ   احلقيقْْة
 :ط ية أو هللا جامعة لكل األمسال والصفات اط ية ، فهنا ي د سؤاالناكاات النات 

باشد زیرا هيچ کس قایل به این نوع والدت نيست تا نفی  طعًا منظور از والدت در این آیه، والدت جسمانی نمیق 
م که عقل  وی پندارها و نادانی مجّسمه از ر ی  آن، موضوعيت پيدا کند. البته فرقه ها منحرف شدند و در وادی تجسُّ

برنمی را  آن  پاک آدمی  یا فطرت  نفی  سليم  اینجا مقصود،  در  قایل شدند.  الهی ِجسم  برای ذات  فروغلطيده،  تابد، 
لهی  والدت یعنی انفصال و جدا شدن از مادر یا از اصلی است که ذات الهی از آن جدا شده، یا فرعی که از ذات ا

باشد. اگر چه در این نفی، پاسخی برای کسی که عيسی و ُعَزیر را پسر خدا دانسته و نيز  منفصل گشته است، می
قایل گشته است، وجود دارد ولی در حقيقت متعلق به آیات پيش   1اثنينيت گانه یا  جوابی است برای آنکه به اقانيم سه 

 آید: و صفات الهی باشد، دو سؤال پيش میاز آن است. اگر ذات الهی یا الله جامع کل اسما  
 

األول: فهل إن هنه األمسال والصفات القد ة هي ِ ْة منفصْلة عْن هللا  عتبْاِ أن ألوهيتهْا مطلقْة   ايهْات 
ال  جللها ؟! وايْواب وا ْ  كمْا  ْدمت سْابقا : فهْنه الصْفات واألمسْال أي العلْيم، القْدي ، احلكْيم َْد منفكْة 

ِة هاتُ وعام والعلم هاتُ و ، اط ية بل هي عني النات عن النات    . …فهو كما  دمت  ادِ والقد
: آیا این اسما و صفات قدیمی، خدایی است که از الله منفصل گشته، به این اعتبار که الوهّيت این  ؤال نخست س

می  مطلق  است،  یافته  نمود  که  جهاتی  تمام  در  و خدا  است  واضح  سؤال  این  پاسخ  بيان    باشد؟!  را  آن  قباًل  من 
و  داشته  هستند  ذات  عين  بلکه  نيست  منفک  الهی  ذات  از  حکيم،  و  قدیر  عليم،  یعنی  اسما  و  صفات  این  ام: 
 ام او قادر است و قدرت ذات او است، او عالم است و علم ذات او است و.... گونه که پيشتر گفته همان 
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لة عْن احلقيقْة والكنُْ هْو أو االسْم األعظْم األعظْم األعظْم والسؤال اللا : هل إن الْنات اط يْة أو هللا منفصْ
 !؟

 : آیا ذات الهی یا الله، از حقيقت و ُکنه »هو« یا اسم اعظم اعظم اعظم منفصل است؟! ؤال دومس
 

وايواب هو: إن النات اط ية أو هللا هي خلَل وِّهِو للحقيقة والكنُ واجُ هبا سبحااُ وتعْاىل فلقُْ، فبمْا أن 
هوية اخللق هي الفق  فالبد أن تكون املواجهة  لآلىن، فواجُ سبحااُ وتعاىل الظلمة والعدا والنقص  لنِو والوجود 

ِد   احلْْديث عْن علْْي بْْن موسْْى ال  ْْا والكمْال، فالْْنات اط يْْة أو هللا هْْي عْني الكنُْْ أ  )ع(و احلقيقْْة وكمْْا و
  .(1) )إن بسم هللا ال محن ال حيم أ  ب إىل اسم هللا األعظم من سواد العني إىل بيا ها(: أاُ  ال

رویارو اسخپ خلقش  با  آن  با  که خدای سبحان  ُکنه  و  حقيقت  و ظهور  تجلی  از  است  عبارت  الله  یا  الهی  ذات   :
نيازی( باشد. حق تعالی، ظلمت و نجا که هویِت خلق، فقر است لذا این رویارویی باید الزامًا با غنا )بی شود. از آ می

عدم و نقص را با نور و وجود و کمال رویارو شده است؛ پس ذات الهی یا الله، همان عين ُکنه یا حقيقت است. این  
تر است از له الرحمان الرحيم به اسم اعظم خدا نزدیک بسم النقل شده که فرمود: »  )ع(  معنا در روایتی از امام رضا

 .2«سياهی چشم به سفيدی آن 
 

زا  ْوللمع فْة )كْان سْبحااُ وتعْاىل كنْ، هللا( يهْة حاجْة اخللْق لسْد اقصْهم)أو    فاحلقيقة ِّه ت  لنات اط يْة
ْْ ْْة ِبع فْ ْْنات اط يْ ْْة الْ ْْون إال مع فْ ْْة ال تكْ ْْق ليعْْْ ف(، واملع فْ ْْق اخللْ ْْفات(ة ْفخلْ ْْال والصْ ُْْ ، )األمسْ ْْة الكنْ ْْا مع فْ أمْ

واحلقيقْة فْْال تكْون إال العجْْز عْن املع فْْة، والنتيجْْة فكمْا أن األمسْْال والصْفات فاايْْة   الْنات اط يْْة )هللا( وهْْي 
ومْن ، عني النات كنلا فإن النات اط ية فاايْة   الكنُْ واحلقيقْة الْ  هْي املطلْب واملقصْود احلقيقْي   العبْادة

وجْْد اافصْْال عْْن الْْنات اط يْْة كمْْا أن الْْنات اط يْْة أو هللا ليسْْت منفصْْلة عْْن احلقيقْْة بْْل هْْي خلَْْل هنْْا فْْال ي
 .وِّهِو للكنُ واحلقيقة

قيقت با ذات الهی یا »الله« ظهور یافته است، به دليل احتياج خلق به برطرف ساختن نقص خود و نيز برای  ح
شود مگر با شناخت  تا شناخته شود( و شناخت محقق نمی کسب معرفت )خدای سبحان گنجی بود و خلق را آفرید  

بندد مگر از طریق عجز از  شناخت »اسما و صفات«؛ اما شناخت ُکنه و حقيقت صورت نمی  یذات الهی به وسيله 
طور که اسما و صفات، در ذات الهی یا »الله« فانی است که این عين ذات است، بر همين  شناخت. در نتيجه همان 

ا ذات  می مبنا  عبادت  از  حقيقی  مقصود  و  مطلوب  که همان  است  حقيقت  و  ُکنه  در  فانی  نيز  اینجا  لهی  از  باشد. 
ندارد، همان مشخص می الهی وجود  از ذات  انفصالی  نبوده  شود که  از حقيقت منفصل  الله  یا  الهی  طور که ذات 
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 باشد.  است بلکه تجلی و ظهور ُکنه و حقيقت می 
 

* *  * 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ِب للشْيل   امل تبْة ولْو مْن جهْة معينْة. وهْنه اآليْة تنفْي أن يكْون لُْ كفْؤ مْن :  الكفؤ هْو املسْاوي أو املقْا
وهي كمْا  ْدمت وصْفُ سْبحااُ وتعْاىل ، ﴾َمدس ال س الص  ﴿املوجودات, كما أن هنه اآلية وال   بلها جالن بعد ِية 
فلم يلد وم يولد جالت لبيان أن جهات كمالُْ سْبحااُ  ، لكامل املقصود    ضال احلاجات وحصيل الكماالت 

بْل هْي هْو سْبحااُ وتعْاىل، مث جْالت  وتعاىل واملعا عنها  ألمسال والصفات ليست منفصلة عنُْ سْبحااُ وتعْاىل
دٌ مَأ يَ ﴿: هْْنه اآليْْة وا  َأحَْْ ُس كسفْْس ن لْْ  لتبْْني أن مجيْْق فلقُْْ دواُْْ سْْبحااُ وتعْْاىل وحْْجن الكيْْاانت القدسْْية العاليْْة  ﴾كْْس
ل ذمد   -الكمال   ِأوهْا - أي ذمدا  ِو كمْا هْو حْال ،  الْ  تْوهم بعْض فلقُْ أب ْا هْو سْبحااُ وتعْاىل ملْا 

ِأى ملكْوت السْماوات ،  املالئكة   املعْ اج َنلَ ﴿وحْال إبْ اهيم ملْا  َِأَض وَكَْ َماَواَت َواألأ وَت السْ  َا اْس َي َإبْْأ َاَهيَم َمَلكْس
ا أَفََْل  َْاَل ال َنا َِأَ  فََْلمْ  َِأى َكوأَكبْا   َْاَل هَْ َُ الل يْألس  ن  َعَليْأ ا جَْ َِأى  َولََيكسوَن َمَن الأمسوَ َننَي * فََْلمْ  ا  َفلَْنَي * فََْلمْ  ب  اآلأ أسحَْ

َنا َِأَ   َ  َ زََْْا   َْْاَل هَْْ َ  َ زَ الأَقمَْْ مأ َِأى الشْْ  ا  الَ نَي * فََْلمْْ  وأَا الضْْ  َن الأقَْْ وَان  مَْْ َدَ  َِأَ  أَلَكْْس ا أَفََْْل  َْْاَل لََِْْنأ مَأ يَْهْْأ ة   فََْلمْْ  ََْْ
َاس فََْلم ا أَفََْلتأ  َاَل َ   َْوأَا َإ  َ بَ َيٌل َو ا تسشأ َكسونَ    .(1)﴾ َاَل َهَنا َِأَ  َهَنا َأكأ

 ( همتای او نیستو نه هیچ کس )

الکفؤ: یعنی برابر یا نزدیک به چيزی در مرتبه، ولو از جهتی معين. این آیه نافی آن است که از موجودات کسی 
ی  اند و این آیه ی »الله الصمد« آمده ی قبل از آن، پس از آیه »کفو« و همتای خداوند باشد. همچنين این آیه و آیه 

همان  خدایاخير  رفت،  آن  شرح  که  رو    طور  او  به  کماالت  تحصيل  و  حوایج  قضای  در  که  کاملی  به  را  سبحان 
نماید. »لم یلد و لم یولد« برای بيان این معنا آمده است که جهات کمال خداوند سبحان که از  کنند، توصيف می می

می تعبير  صفات  و  اسما  به  نبوده آن  منفصل  و  جدا  تعالی  حق  از  تنها  نه  سبشود،  خدای  همان  بلکه  حان  اند، 
َحٌد« آمده است تا بيان دارد که تمام خالیق در مرتبه باشند. سپس آیه می

َ
تر از خداوند  ای پایين ی »َلْم َیُکْن َلُه ُکُفًوا أ

ـ که برخی خالیق )ع( یعنی محمد و آل محمدسبحان و متعال قرار دارند، حتی موجودات قدسی با کماالت متعالی ـ 
پنداشتند خ اینها را دیدند  و نيز حضرت دای سبحان و متعال میوقتی  پنداشتند  باشند. فرشتگان در معراج چنين 

آسمان ملکوت  وقتی  برد:  ابراهيم  گمان  چنين  دید  را  آسمان »ها  ملکوت  ابراهيم  به  گونه  نشان  این  را  زمين  و  ها 
من. چون فرو شد   ای دید گفت: این است پروردگاردادیم تا از اهل یقين گردد * چون شب او را فرو گرفت، ستاره 

کند، گفت: این است پروردگار من. چون فرو شد گفت: فروشوندگان را دوست ندارم * آنگاه ماه را دید که طلوع می 
کند گفت: این  گفت: اگر پروردگار من مرا راه ننماید، از گمراهان خواهم بود * و چون خورشيد را دید که طلوع می 
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 .1«دانيد بيزارمچون فرو شد گفت: ای قوم من از آنچه شما خدایش می  است پروردگار من، این بزرگتر است. و 
 

: )مْْن )ع(فقْْال  ؟هْْل أشْْ      ولُْْ هْْنا َِأَ  ، لآلْْد هللا( هْْنا َِأَ  ): عْْن  ْْول إبْْ اهيم )ع(وسِْْل أبْْو عبْْد هللا 
ِبُْ و هْو مْن َْده شْ  ( ،  ال هنا اليوا فهو مش   ، اقلُْ عْن (2)وم يكن من إب اهيم ش   و إمنا كْان    لْب 

ِبُ   هنا العام املادي لكان ش كا  ،  القمي ده ولكنُ  لب  و  العياشي مللُ ولو كان  لب إب اهيم  من إب اهيم َو
 .)َمَلكسوَت الس َماَوات( ِبُ  

ير خدا گفت »هذا رّبی« سؤال شد که آیا او با این گفته مشرک شد؟  از سخن ابراهيم که به غ  )ع(   ز امام صادق ا
جوی  وهر کس امروز چنين بگوید مشرک است و از ابراهيم شرکی سر نزده است، چرا که ابراهيم در جست »فرمود:  

است  شرک  او  از  غير  شخصی  جانب  از  جمله  این  ولی  بود،  در    .3«پروردگارش  و  کرده  نقل  قمی  از  را  این حدیث 
ابراهيم در جست  بود، این کار شرک  جوی پروردگارش در این عالم مادی می وعياشی مانند آن آمده است که  اگر 

می ـ محسوب  او شد  غير  از  چه  و  ابراهيم  از  »  ـچه  در  را  پروردگارش  حضرت  آن  َماَواِت ولی  السَّ )ملکوت  َمَلُکوَت   »
   کرد.ها( طلب می آسمان 

 

 ،﴾هْْنا َِأَ  ﴿: )ع(ا عْن إبْْ اهيم ْعْْن  ْول هللا فيمْْا أفْْ )ع(سْألت أ  عبْْد هللا :  ْْال،  انْد بْن محْْْوعْن ذمْْ
ِاد َد الني  ال(   ال: )م يبلغ بُ شيِا    .(4)أ

  )ع(   ابراهيم« که از  هذا رّبی»  یآیه   یدرباره   )ع(  ز محمد بن حمران نقل شده است که گفت: از امام ابوعبداللها
او قصد چيز دیگری داشت. او چيزی غير از آنچه گفت قصد کرده دهد سؤال کردم. آن حضرت فرمود: »خبر می

 «.  بود
 

: (علْل الشْ ائق)و ال الشيخ الفقيُ أبو جعف  ذمد بن علي بْن احلسْني بْن موسْى بْن  بويُْ القمْي   كتْاب 
 ْْال: حْْدَنا ذمْْد بْْن ، (  ْْاال: حْْدَنا سْْعد بْْن عبْْد هللاحْْدَنا أأ وذمْْد بْْن احلسْْن بْْن أمحْْد بْْن الوليْْد )ِض

عيسْْْى بْْْن عبيْْْد، عْْْن ذمْْْد بْْْن أأ عمْْْد وذمْْْد بْْْن سْْْنان، عْْْن الصْْْبا  السْْْدي، وسْْْدي  الصْْْد  وذمْْْد بْْْن 
ِ ي هللا أ، وحدَنا ذمد بن احلسن ابن )ع(النعمان مؤمن الطاق، وعم  بن اهينة عن أأ عبد هللا  محد بن الوليد 

نا ذمْْد بْْن احلسْْن الصْْفاِ وسْْعد ابْْن عبْْد هللا  ْْاال: حْْدَنا ذمْْد بْْن احلسْْن بْْن أأ اخلطْْاب،  ْْال: حْْدَ ،عنُْْ
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ويعقوب بن يزيد وذمد بن عيسى، عن عبد هللا بن جبلة، عْن الصْبا  املْز ، وسْدي  الصْد  وذمْد بْن النعمْان 
ن هللا العزيْْز إ): )ع(. فقْْال أبْْو عبْْد هللا  …… ْْم حضْْ وه أ، )ع(االحْْول، وعمْْ  بْْن اهينْْة عْْن أأ عبْْد هللا 

ِ  عليُْ واللاايْة علمُْْ فيهْا ف  ُْ فْْاازل هللا العزيْز ايبْاِ عليُْْ ، إىل مسائُْْ سْبعا   ايبْاِ عْ ج بنبيُْ  أمْا أو ْْن فبْا
ِبعون اوعا    ذمال   ِ  وتعاىل تآلشْى أبصْاِ النْاِّ يْاواع النِو كاات ذد أمن    من اِو فيُ أ ن ة حول الع ش ع شُ تبا
…  . 

نویسنده ش قمی  بابویه  بن  موسی  بن  الحسين  بن  علی  بن  محمد  ابوجعفر  فقيه  الشرایع« يخ  »علل  کتاب  ی 
الوليدمی الحسن بن احمد بن  از    )رض(گوید: پدرم و محمد بن  از محمد بن عيسی بن عبيد،  از سعد بن عبدالله 

و مح و سدیر صيرفی  از صباح سدی  بن سنان  و محمد  ابی عمير  بن  بن  محمد  و عمر  نعمان مؤمن طاق  بن  مد 
از محمد بن الحسن الصفار و سعد    )رض(و محمد بن الحسن بن احمد بن وليد  )ع(  اذینه، از حضرت ابی عبدالله

بن عبدالله از محمد بن الحسن بن ابی الخطاب و یعقوب بن یزید و محمد بن عيسی، از عبدالله بن جبله، از صباح  
که خدمت ایشان حاضر   )ع(  نعمان احول و عمر بن اذنيه از حضرت ابی عبدالله  مزنی و سدیر صيرفی و محمد بن

اکرم»  فرمود:  )ع(  شدند.... حضرت نبی  آسمان   )ص(  خداوند عزیز جبار  به  اولی    گانههای هفت را  داد. در  عروج 
برکت بر او داد، در دومی فرایض را به او تعليم فرمود. پس خداوند عزیز جّبار محملی از نور که در آن چهل نوع از  
بودند به طوری که   احاطه کرده  و تعالی را  تبارک  انوار گرداگرد عرش خداوند  این  نازل فرمود.  بر وی  بود  نور  انواع 

 کرد....دیدگان ناظرین را خيره می 
 

ِب ، مث ع ج إىل السمال الدايا فنف ت املالئكة إىل أ  اف السمال مث ف ت سجدا   ِبنْا و فقالْت: سْبو   ْدوس 
ِبنْْا فسْْكتت املالئكْْة وفتحْْت ، هللا أكْْا هللا أكْْا: )ع(فقْْال جائيْْل ، املالئكْْة والْْ و  مْْا أشْْبُ هْْنا النِْْو بنِْْو 

  ذمْْد كيْْ  أفْْو  ؟ : مث  الْت، أفواجْْا   لْى النْْ  مث جْْالت فسْْلمت ع، أبْواب السْْمال واجتمعْْت املالئكْة
أتع فواُ ؟ فقالوا: كي  م اع فُ و د أفْن هللا عْز : فقال الن  ،  الت: فإن أدِكتُ فا  أه منا السالا،  خبد:   ال

ِبعْْني اوعْا  ، وإان لنصْلي عليْْا وعليُْ، وجْل ميلا ْْا وميلا ُْ منْْا هلْْا مْْن أاْواع النِْْو ال يشْبُ شْْيل منُْ  مث زاده أ
ِْْو األول ْْا  ْْْ ب مْْْن  ب السْْْمال تنْْْاف ت  وزاده   ذملُْْْ حلقْْْا  ، النْ وسالسْْْل مث عْْْ ج بُْْْ إىل السْْْمال اللاايْْْة فلمْ

ِب املالئك  :و الت  املالئكة إىل أ  اف السمال وف ت سجدا   ِبنْاْسبو   دوس  ، ة وال و  ما أشبُ هنا النِْو بنِْو 
فاجتمعْْت املالئكْْة وفتحْْت أبْْواب السْْمال . أشْْهد أن ال إلُْْ إال هللاأشْْهد أن ال إلُْْ إال هللا، : )ع(فقْْال جائيْْل 

ِسول هللا . اعم: و د بعث ؟  ال:  الوا، هنا ذمد : و الت:   جائيل من هنا الني معا ؟ فقال  ال 
 وكيْْ  ال ،هْْل تع فواُْْ ؟  ْْالوا: اعْْم: فقلْْت، فخ جْْوا إىل شْْبُ املعْْاايق فسْْلموا علْْي و ْْالوا: إ ْْ أ أفْْا  السْْالا: 

 وإان لنتصف  وجوه شيعتُ   كل يوا مخسْا  ، اع فُ و د أفن هللا ميلا ا وميلا ُ وميلاق شيعتُ إىل يوا القيامة علينا
ِسول هللا  ِبعني اوعا  : يعنون   كل و ت صالة  ال  من أاواع النِو ال تشبُ األاْواِ األول  مث زاد  ِأ تعاىل أ
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: و الْْت مال اللاللْْة فنفْْ ت املالئكْْة إىل أ ْْ اف السْْمال وفْْ ت سْْجدا  مث عْْ ج بُْْ إىل السْْ، وسالسْْل وزاد  حلقْْا  
ِبنْا، فقْال جائيْل  ِب املالئكْة والْ و  مْا هْنا النِْو الْْني يشْبُ اِْو  ِسْْول  : أشْهد أن ذمْدا  )ع(سْبو   ْدوس 

،  آلفْ   ألول وم حبْا   فاجتمعت املالئكة وفتحت أبواب السمال و الت: م حبْا   ،ِسول هللا هللا، أشهد أن ذمدا  
ِسْْْول هللا   حلاشْْْ  وم حبْْا   وم حبْْا    سْْلموا علْْْي  :  لناشْْْ  ، ذمْْد فْْْامت النبيْْني وعلْْْى فْْد الوصْْْيني ، فقْْال 

؟  ْْالوا: اعْْم وكيْْ  ال اع فُْْ و ْْد حنْْج البيْْت  هْْو   األِض فليفْْ  أو تع فواُْْ: وسْْألو  عْْن علْْي أفْْي فقلْْت
ِق أبْْيض فيُْْ اسْْم ذمْْد  وعلْْي واحلسْْن واحلسْْني واألئمْْة وشْْيعتهم إىل يْْوا  املعمِْْو   كْْل سْْنة مْْ ة وعليُْْ 

ِبعْْني اوعْْا  ، القيامْْة ِر تعْْاىل أ ِؤوسْْهم أبيْْدينا، مث زاد   ِ  علْْى  مْْن تلْْا  مْْن أاْْواع النِْْو ال تشْْبُ شْْيِا   وإان لنبْْا
كأاُْ     دو   ومسعْت ، مث عْ ج أ إىل السْمال ال ابعْة فلْم تقْل املالئكْة شْيِا  ، وسالسْل وزاد  حلقْا  ،  األاواِ األول

حْْي علْْى الصْْالة  :)ع(ففتحْْت أبْْواب السْْمال وف جْْت إىل معْْاايق فقْْال جائيْْل ، الصْْدِو واجتمعْْت املالئكْْة
ِبحمْْد تقْْوا الصْْالة  :فقالْْت املالئكْْة صْْوتني مقْْ واني، حْْي علْْى الفْْال  حْْي علْْى الفْْال  ،حْْي علْْى الصْْالة

هْي لشْيعتُ أ اموهْا إىل يْوا : فقالْت املالئكْة  د  امت الصالة  ْد  امْت الصْالة،: فقال جائيل، وبعلي الفال   
اعْْم اع فُْْ : أيْْن ت كْْت أفْْا  وكيْْ  هْْو ؟ فقْْال  ْْم: أتع فواُْْ ؟ فقْْالوا: القيامْْة، مث اجتمعْْت املالئكْْة فقْْالوا للنْْ 

 .(1)( .....اِو وشيعتُ وهو 
به سجده س پراکنده شدند، سپس  اکناف آسمان  و  اطراف  به  فرشتگان  دنيا عروج کرد.  به آسمان  پس حضرت 

و الروح، چقدر این نور شبيه به نور پروردگار ما است. پس از این    المالئکةافتادند و گفتند: سبوح قدوس ربنا و رب  
های آسمان گشوده ! فرشتگان ساکت شدند و درب فرمود: الله اکبر الله اکبر )خدا بزرگتر است(   )ع(  کالم جبرئيل

اکرم نبی  به آن    )ص(  شد و فرشتگان اجتماع نمودند. سپس محضر مبارک  و  آمدند  مشرف شدند، فوج فوج جلو 
بر خير است. فرشتگان   برادرت چطور است؟ حضرت فرمود:  بعد عرضه داشتند: ای محمد،  سرور سالم نمودند. 

پيامبر  برسان.  او  به  را  ما  را درک کردی، سالم  او  اگر  را می   )ص(   گفتند:  او  آیا  شناسيد؟ عرضه داشتند:  فرمود: 
حال آن که خداوند عّزوجّل پيمان تو و پيمان او را از ما گرفته است و ما بر تو و او صلوات  چگونه او را نشناسيم و  

کنيم. سپس چهل نوع از انواع نورها که هيچ شباهتی به نور اول نداشتند را حق تعالی  فرستيم و طلب رحمت میمی
تعالی آ  آنها افزود و به حلقه و زنجيرهای محملش اضافه فرمود. سپس حق  ن حضرت را به آسمان دوم عروج  به 

و   افتادند  به سجده  پراکنده شده،  آسمان  اطراف  به  فرشتگان  آسمان رسيد  نزدیک درب  آن جناب  زمانی که  داد. 
گفت:    )ع(  و الروح، چقدر این نور شبيه به نور پروردگار ما است. جبرئيل   المالئکةگفتند: سبوح قدوس ربنا و رب  

های آسمان گشوده شد و  ان ال اله اال الله. پس از آن فرشتگان اجتماع کردند، درب  اشهد ان ال اله اال الله اشهد
با تو می  است. فرشتگان    )ص(  فرمود: این حضرت محمد  )ع(  باشد؟ جبرئيلگفتند: ای جبرئيل، این کيست که 

طرف من آمد،   فرمودند: فرشتگان به سرعت به )ص( گفتند: آیا مبعوث شده است؟ جبرئيل فرمود: بلی. رسول خدا
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او را می  آیا  شناسيد؟ گفتند: آری، چگونه آن  سالم کردند و گفتند: به برادرت سالم ما را برسان. به ایشان گفتم: 
او را تا روز قيامت از ما گرفته است و ما در هر روز  یحضرت را نشناسيم و حال آن که خداوند پيمان شما و او و شيعه 

فرمودند:    )ص(  افکنيم. رسول خداهای شيعيان آن حضرت نظر میمازها به صورتپنج مرتبه در هر یک از اوقات ن
حلقه  چنانچه  نداشتند،  شباهت  اولی  انوار  به  اصاًل  که  افزود  برایم  را  نور  انواع  از  نوع  چهل  پروردگارم  و  سپس  ها 

این آسمان به اطراف    زنجيرهای دیگری بر آنچه قباًل یاد شد افزود. سپس مرا به آسمان سوم عروج داد. فرشتگان 
رب   قدوس  سبوح  گفتند:  و  افتادند  سجده  به  شده،  نور    المالئکة پراکنده  شبيه  که  است  نوری  چه  این  الروح،  و 

پروردگارمان است. جبرئيل پس از استماع این کالم گفت: اشهد ان محمدًا رسول الله اشهد ان محمدًا رسول الله.  
وده شد. فرشتگان گفتند: آفرین به اول )از حيث خلقت( و آفرین به  های آسمان گشفرشتگان اجتماع کرده، درب

آخر )از جهت ظهور و بعثت( و آفرین به کسی که زمان امتش متصل به حشر است و آفرین به کسی که پيش از  
 )ص(  ها با او است، یعنی محمد خاتم النبيين و علی خيرالوصيين. رسول خدا خلق خالیق آفریده شد و تمام حساب 

را  ف  او  و جانشين من است، مگر  زمين خليفه  در  او  گفتم:  پرسيدند.  علی  برادرم  از  و  کردند  به من سالم  رمودند: 
کنيم و  المعمور را زیارت می شناسيد؟ گفتند: آری، چگونه او را نشناسيم و حال آن که در هر سال یک بار بيت می

پارچه تا روز و عل  )ص(  نازک سفيدی است که اسم محمد  یبر روی آن  ائمه و شيعيانشان  و  ی و حسن و حسين 
جویيم. سپس پروردگارم چهل نوع  هایمان بر سرهای ایشان کشيده، تبرک میقيامت نوشته شده است و ما با دست 

افزود و حلقه  برایم  نبود  اول شبيه  انوار  از  با هيچ یک  انواع نور که  به  از  نيز اضافه کرد. سپس مرا  را  و زنجيرها  ها 
ها حبس  هارم عروج داد. در این آسمان فرشتگان هيچ نگفتند و صدایی شنيدم از ایشان که گویا در سينه آسمان چ

حی علی  های آسمان گشوده شد و به سرعت به طرف من شتافتند. جبرئيل گفت:  بود. آنها اجتماع کردند و درب
از او فرشتگان  الصلوة حی علی الصلوة حی علی الفالح حی علی الفالح به  . پس  آواز مقرون به هم گفتند:  با دو 

. فرشتگان  قد قامت الصلوة قد قامت الصلوةرستگاری. جبرئيل فرمود:    )ع(   نماز قائم است و به علی  )ص(  محمد
دارند. سپس فرشتگان اجتماع کرده، به  که تا روز قيامت آن را به پا می   )ع(   گفتند: نماز تعلق دارد به شيعيان علی 

اکرم می  )ص(  نبی  چطور  و  گذاردی  کجا  را  برادرت  کردند:  را  عرض  او  آیا  فرمود:  ایشان  به  حضرت  باشد؟ 
 .1«شناسيم، و او نوری است که....شناسيد؟ عرضه داشتند: آری او و شيعيانش را می می

 

ل ذمْْد   ( ليسْْت كفْْوا  لُْْ سْْبحااُ وتعْْاىل وإمنْْا هْْي دواُْْ أ ْْول: وحْْجن هْْنه الكيْْاانت القدسْْية )ذمْْد ِو
ِة ،  لكلد  ِبُ فضال  عن أن تكون مساوية لُ وإن كاات حاكية يهات كمالُ سْبحااُ وتعْاىل،   الْز  فهي ال تقا

ومحلْْة كتْْاب ، ومعْْادن حكمْة هللا وحفظْْة سْْ  هللا ،ومسْْاكن ب كْْة هللا، السْْالا علْْى ذْْال مع فْة هللا ...): ايامعْة
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ِسْْول هللا ومحْْة هللا و ، وأوصْْيال اْْ  هللا، هللا ِيْْة  ، واألدالل علْْى م  ْْاة هللا، ب كاتُْْ، السْْالا علْْى الْْدعاة اىل هللاوه
  .(1)( ...واملظه ين االم  ق ، واملخلصني   توحيد هللا، والتامني   ذبة هللا، م  هللاأواملستق ين   

تر بسيار پایين ( ُکفو و همانند خدای سبحان نيستند بلکه  )ع(گویم: این موجودات قدسی )محمد و آل محمدیم
ی جهات کمال خداوند سبحان و متعال هستند، ولی با خداوند قياس و  کننده از اویند و اصواًل اینها اگر چه حکایت 

های معرفت سالم بر جایگاه شوند، چه برسد به این که با او برابر باشند. در زیات جامعه آمده است: »....  تقریب نمی 
ادن حکمت و فرزانگی خدا و نگهبانان راز خدا و حامالن کتاب خدا، و اوصيای  های برکت خدا، و معخدا و مسکن 

کنندگان به سوی خدا و راهنمایان به  پيامبر خدا، و فرزندان رسول خدا و رحمت خدا و برکات خدا، سالم بر دعوت 
پرستی  در یگانهسوی رضایت خدا و استقراریافتگان در فرمان خدا، و کامالن در دوستی و محبت خدا، و مخلصان  

 .2....«خدا، و آشکارکنندگان امر خدا
 

ِجب امل وي عن اطماا املهدي  أسألا ِبْا اطْق فْيهم مْن مشْيِتا فجعلْتهم معْادن  ...): )ع(و  دعال أ ا 
ال ف ق بينْا لكلماتا وأِكاان  لتوحيد  ِو تا ومقاماتا، ال  ال تعطيل  ا   كل مكان يع فا هبا من ع فا، 

  .(3)( ... إال أ م عباد  وفلقا وبينها 
مهدید امام  از  که  رجب  ایام  دعای  است:  )ع(  ر  آمده  نيز  شده  می».... روایت  را  تو  تمام خداوندا!  به  خوانم 

آنها را معدن  قرار دادی، و  بزرگواران  به مشّيتت، در آن  و    هایکماالتی که  آیات  و  ارکان توحيدت  و  کماالت خود 
ميان تو و آنها  مقامات خود قرار دادی، که در هر مکان هيچ تعطيلی ندارد. هر که تو را شناسد به آن آیات شناسد، و  

 .4....«فرقی وجود ندارد جز این که آنان بنده و مخلوق تواند

 

  من هو أحد بال  د   من هو ف د بال اد  ...شيل )ولكن أيضا  كمالُ وأوصافُ سبحااُ وتعاىل ال يشبهها 
 .(5)  من هو موصوف بال شبيُ(  ...  من هو صمد بال عيب 

ای کسی که یکتا هستی بدون هيچ  لبته کمال و اوصاف خدای سبحان و تعالی شبيه هيچ چيز نيست: »....  ا
یگانه  ای  بی ضّدی،  ای  نداری،  همانندی  هيچ  که  هيچای  بدون  هيچ    نياز  بدون  شده  توصيف  ای  عيبی.... 

 .6«تشبيهی
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وهْْي كال بوبيْْة ، األلوهيْْة  ملعْْىن األعْْم تشْْمل الكامْْل الْْني أيلُْْ إليُْْ اخللْْق   حصْْيل كمْْا م وسْْد اقائصْْهم

ِب األسْ ة ِه  ِب األِض ، فكما تشْمل األب  عتبْا ِه  ِ ُْ  عتبْا َِأضس بَنْسوَِ ﴿وتشْمل فليفْة هللا   أ َ َ َت األأ َوَأشْأ
َا  .(1)﴾َِهبَ 
لوهّيت به معنای عام متضمن وجود کاملی است که خالیق در تحصيل کمال و برطرف نمودن نيازهای خود به  ا

شود،  بار که مربی خانواده است شامل میطور که پدر را به این اعتکنند. الوهّيت مانند ربوبّيت است و همان او رو می 
  .2«و زمين به نور پروردگارش روشن شود»گيرد: دربرمیجانشين خدا در زمينش را به این اعتبار که رب زمين است، 

 
ِب األِض إمْْاا األِض:  ْْال،   هْْنه اآليْْة )ع(عْن الصْْادق   ْْال: يسْْتآلأ  ؟ فْْإها فْْ ج يكْْون مْْاها:  يْْل، )

ِه وجيتزؤون بنِو اطماا   .(3)()ع(الناس عن  ول الشم  واِو القم  بنو
ی این آیه فرموده است: »رّب زمين، امام زمين است. به آن حضرت عرض شد: هرگاه  درباره   )ع(  مام صادقا

می  چه  کند  آنخروج  در  فرمود:  بی   شود؟  ماه  نور  و  آفتاب  نور  از  مردم  می صورت  اکتفا  شوند  نياز  امام  نور  به  و 
 . 4« کنندمی

 
مْْن يتكفْْل احتياجْْات شْْخص ابَن فهْْو  لنسْْبة لُْْ مْْ َب ألاُْْ يكمْْل : ال بوبيْْة تشْْمل   هْْنا العْْام ايسْْما 

ن الكْ ري يعْا عْن  )ع(و ْنا  ْد يوسْ  ،   هنا العْام ايسْما   -ويوف  احتياجاتُ    -اقصُ   وهْو اْ  و  القِْ 
ِبُ  َُ ﴿ف عون اسبة إىل سا ي اخلم  أباُ  َ  َِبَْ  َو َاَل لَل َني َِّن  أَا ُس اَنَج مَ نْأهسَما اهأكس أَ  َعنَد َِبَ َا فَأَاَساهس الش يأطَانس هَكْأ

َق َسَننيَ  َن َبضأ  .(5)﴾فََْلَبَث َ  السَ جأ
ول و مصداق دارد: یعنی کسی که متکّفل برآورده ساختن نيازهای فرد دّومی بوبّيت در این عالم جسمانی شم ر 

می  فرد  آن  مربی  او  صورت  این  در  که  کننده است،  کامل  جسمانی،  عالم  این  در  زیرا  و  شود  او  نقص  ی 
مر تعبير  فرعون را به رّب ساقی َخ   )ع(   بينيم که در قرآن، یوسِف پيامبر باشد. لذا می ی احتياجاتش می سازنده برطرف

شود، گفت مرا نزد ارباب خود یاد کن، اما شيطان از خاطرش  دانست رها می به یکی از آن دو که می »کرده است:  
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 .1« زدود که پيش اربابش از او یاد کند، و چند سال در زندان بماند
 

ا ﴿ل معيشْة يوسْ  والعنايْة بُْ أباُْ ِأ ْيعا يوس  عن عزيز مص  الْني تكفْ    وأيضا   َو َ  بَْيأَتهَْ ُس الْ َ  هْس َِاَوَدتْأ َو
َسَن َملْأَواَي َإا ُس الَ  ََل َقَت األَبْأَواَب َو َاَلتأ َهيأَت َلَا  َاَل َمَعاَه الَ  َإا ُس َِأَ  َأحأ َسَُ َو َل س الظ اَلمسونَ َعن اْ فأ  .(2)﴾ يْسفأ

یوسفه حضرت  توجهی از    )ع(   مچنين  و  عنایت  حضرت  آن  به  و  بود  شده  او  معيشت  متکفل  که  مصر  عزیز 
)پروراننده  »رّبی«  عنوان  با  داشت،  است:  خاص  کرده  یاد  من(  خانه»ی  در  یوسف  که  زن  آن  در و  بود،  اش 

برم به خدا! او )منظور عزیز مصر است(  بود و درها را بست و گفت: بشتاب. گفت: پناه می می  جوی تن او و جست 
 . 3« شوندکاران رستگار نمی من است و مرا منزلتی نيکو داده است. ستم  یروراننده پ

 
َ  ﴿والْْني أحسْْن ملْْواه حبسْْب الظْْاه  و  هْْنا العْْام ايسْْما  هْْو عزيْْز مصْْ   ن مَ صْْأ َتَاهس مَْْ اَل الْْ َني اشْْأ َو َْْ

ا أَوأ  َْْ ى َأن يَنَفَعنْْ َْْ َواهس َعسْْ ْْأ ي َملْْْ َْْ َُ َأكأ َمْْ َْْ ن ََتأَويَْْْْل اَلمأ َأَتْْ َْْ ُس مْْ َْْ َ  َ  اأَلِأَض َولَنْسَعلَ مْْ ْْس ا لَيسوسْْ  َْْ َنَلَا َمك نْْ َْْ دا  وَكْْ َْْ َنهس َولْْ َْْ اَْت خْْ
لََْ  الن اَس الَ يَْعأَلمسونَ  ََاَلٌب َعَلى أَمأ ََه َوَلَكن  َأكأ  .(4) ﴾اأَلَحاَديَث َوال س 

درباره مين ه است  عامصر    ز یعز   یطور  این  در  و  ظاهر  حسب  به  که  کسی  گرامی  یعنی  را  یوسف  جسمانی  لم 
کسی از مردم مصر که او را خریده بود به زنش گفت: تا در اینجا است گراميش بدار، شاید به ما سودی  »داشت:  می

برساند یا او را به فرزندی بپذیریم، و به این گونه یوسف را در زمين مکانت دادیم تا به او تعبير خواب آموزیم و خدا بر  
 .5« دانند، ولی بيشتر مردم نمیکار خویش غالب است 

 
من إلُْ،  (٦) واأللوهية كنلا تشمل من أيلُ لُ َده ليسد النقص واالحتياج املوجود   ساحتُ فاسم هللا مشتق

َكَم أَا ُس َسَأَل َأَ  َعبأَد الَ  ) َتق   )ع(َعنأ َهَشاَا بأَن احلَأ َتَقاَ َها ال س َو ا هسَو مسشْأ َاَل الَ  َواشأ اَل ، َعنأ َأمسأ ااس : )ع(فَْقَْ ، َ  َهشَْ
ََدأس الأمسَسم ى مس  َتَضي َمأألسوها  َوااَلسأ ٌُ يَْقأ َُ َوإََل َتق  َمنأ إََل يأِا  فَ ، ال س مسشأ َ  َومَأ يَْعأبْسدأ شَْ دأ َكفَْ َم دسوَن الأَمعأىَن فَْقَْ ، َمنأ َعَبَد ااَلسأ

 َ َْأنَْنيأ َ َ  َوَعبََْد ا َم َوالأَمعأىَن فََْقدأ َأشأ َم فََْناَ  التْ وأَحيْدس ، َوَمنأ َعَبَد ااَلسأ ىَن دسوَن ااَلسْأ نأ َعبََْد الأَمعْأ ااس ، َومَْ َت َ  َهشَْ ؟ أََفَهمْأ
ا  َوَلكَْْن  ال َ :  َْْالَ ، َ  زَدأ :  ْسلْْأتس :  َْالَ  ا َإ َْْ هَْْ َم َمنْأ ل  اسْْأ اَن كْْس م ى َلكَْْ َو الأمسسَْْ مس هْْس اَن ااَلسْْأ ا  فَْلَْْوأ كَْْ عسوَن امسْْأ َعٌة َوَتسْْأ  لََ  َتسْْأ

دأسهس  َْْ ا َْ َْْ اَل وَكسل هْ ْْأَ َمسْ َنَه األأ ََْْ َُ هبْ ْْأ َدل  َعَليْ ْْس ىن  يْ ْْأ ٌم ، َمعْ ْْأ وأبس اسْ  ْْ ْْأ سوَب َواللْْ ٌم لَلأَمشْ ْْأ الس اسْ َْْ أأكسوَل َوالأمْ َْْ ٌم لَلأمْ ْْأ زس اسْ ْْأ ااس اخلأسبْْ َْْ َ  َهشْ
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ٌم لَلأمسحْْأ َقَ  ل  ، لَلأَملأبْْسوَس َوالنْْ اِس اسْْأ َق الَ  عَْْز  َوجَْْ َنيَن مَْْ َداَلاَن الأمست خَْْ َُ أَعْْأ لس بَْْ َُ َوتْسَنا َْْ َفقس بَْْ مْْا  تَْْدأ ااس فَْهأ َت َ  َهشَْْ أَ َفَهمْْأ
َهس ََ  َُ َوََْبْ َتَا َ  َهَشااس  :فََْقالَ ، اََْعمأ :   ْسلأتس ،  دأ فََْو الَ  َما  ََْهَ َ  َأَحٌد َ  التْ وأَحيَد َحجن   سمأتس َمَقاَمي :  َالَ ، اََْفَعَا ال س َب

 .(1)َهَنا( 
الوهّيت کسی را شامل می ب برای سه همين صورت،  او هستند،  دِّ نقص و رفع شود که دیگرانی که در پيشگاه 

او روی می  به  است احتياج خود  اله مشتق شده  از  الله  اسم  و  بن حکم می.  2آورند  امام صادق هشام  از    )ع(   گوید 
فرمود: »ای هشام! الله    )ع(  های خدا و اشتقاق آنها پرسيدم که الله از چه مشتق شده است؟ حضرتنام  یدرباره 

باشد. پس کسی که نام را  ونده( الزم دارد و نام، غير صاحِب نام میاز »اله« مشتق است و اله، مألوهی )پرستش ش
بدون صاحب نام بپرستد، به طور قطع کافر است و چيزی را نپرستيده است و کسی که نام و صاحب نام را بپرستد  

است. ای    شرک ورزیده و دو چيز را پرستيده است و هر که صاحب نام )معنی( و نه نام را بپرستد، این یگانه پرستی 
هشام! فهميدی؟ عرض کردم: بيشتر بفرمایيد. فرمود: همانا خداوند نود و ُنه نام دارد. اگر هر نامی، همان صاحب 

کنند و  ها بر او داللت می ها، خدایی جداگانه باشد؛ ولی خداوند معنایی است که این نام نام باشد، باید هر کدام از نام
او مینام   یهمه غير خود  که خورده میباشندها  برای چيزی است  نامی  نان،  ای هشام!  برای  .  نامی  آب  و  شود 

شود و آتش، نامی برای چيزی است  شود و لباس نامی برای چيزی است که پوشيده می چيزی است که نوشيده می 
که  که می و کسانی  ما  با دشمنان  مبارزه  در  و  کنی  دفاع  بتوانی  که  فهميدی  آیا طوری  ای هشام!  همراه  سوزاند. 

گيرند( پيروز شوی؟ عرض کردم: آری. فرمود: ای  پرستند )و برای او شریک می خدای بزرگ و واال چيز دیگری می
هشام! خداوند به خاطر آن، تو را سود دهد و پایدارت بدارد. هشام گوید: به خدا سوگند! از زمانی که از آن مجلس  

 .3ه نشده است«های توحيد بر من چير برخاستم تا امروز کسی در بحث 
 

يأِا (: اي الْني يعبْد االسْم  َم دسوَن الأَمعأىَن فََْقدأ َكَفَ  َومَأ يَْعأبْسدأ شَْ والجيعلُْ فقْع  - ي اسْم هللاأ -)َفَمنأ َعَبَد ااَلسأ
ي الالهْْوت املطلْْق الآلْْأ بنفسُْْ يكْْون كْْاف ا  ألاُْْ   احلقيقْْة يعبْْد امسْْا  أو أوالصْْحي  ، علْْى املعْْىن احلقيقْْي داال  
ألن هنْْا  مْْن فلقُْْ ؛ أي أاُْْ يعبْْد امسْا   كْْن أن ينطبْْق علْْى َْْده سْْبحااُ، مشْْتقا  مْْن إلُْْ املقتضْْي مألوهْْا   لفظْا  

لالسْم العْاا دون  يْد، وكمْا تبْني   مسْألة ال بوبيْة وبو ْو   سبحااُ مْن يؤلُْ  ْم لسْد الْنقص فيكواْون مصْدا ا  
يفيضون على َدهم وي بو م سوال   هْنا العْام  ألن هنا  من فلقُ من؛ كاف   نا فمن يعبد اسم ال ب فهو أيضا  

ِ    ، ايسما  أا   العوام األف ى د بعيد ما تقدا من أن امللْا وعزيْز مصْ  بْل واألب يسْمون أ وال إشْكال  َو
ن  ٌُ   ايوه ة النفيسة ال  تقدمت )َوإَلَْ  )ع(فاألم  كما  ال اطماا الصادق ،   تسميتهم هبنا كما تبني من القِ 

َم دسوَن الأَمعأىَن فََْقدأ َكَفَ  َومَأ يَْعأبسدأ َشيأ  ََدأس الأمسَسم ى َفَمنأ َعَبَد ااَلسأ مس  َتَضي َمأألسوها  َوااَلسأ  .ِا (يَْقأ
 

 . 2ح 87ص 1الکافي : ج -1
ِم  )ع(در پيروی از سخنان اهل سنت و مخالفان سخنان ائمـه و آن گونه که سيد خویی رجوع نمایيد، تفصيالتی را خواهيد دید که اسم الله مشتق است 1به پيوست  - 2 ادعـا نمـوده اسـت، اسـم َعلـَ

 جامد نيست.
 .2ح  87ص   1کافی: ج  - 3



 63 ی توحيد( سوره کتاب توحيد )تفسير 

: یعنی  «هر کس نامی را بدون معنی )صاحب نام( بپرستد، به طور قطع کافر است و چيزی را نپرستيده است »
اسم   که  الله ـ کسی  اسم  می   ـ یعنی  شمار  را  به  حقيقی  و  واقعی  معنای  به  کننده  داللت  یک  صرفًا  را  آن  و  پرستد 

باشد زیرا او در حقيقت  آورد در حالی که صحيح آن است که الهوت مطلق به خودی خود غنی است، کافر مینمی
دارد، مشتق ش مألوهی الزم  اله که  از  که  لفظی  و  نام  را مییک  است  که  ده  را  نامی  دیگر، وی  عبارت  به  پرستد؛ 

کند زیرا در بين خالیق خداوند، هستند کسانی که  ممکن است بر غير خداوند سبحان نيز منطبق شود، عبادت می 
توانند مصداقی برای اسم عام، بدون هيچ قيدی باشند.  کنند و لذا اینها می در سّد و رفع نقص به ایشان رجوع می 

پرستد، او نيز کافر ور که در موضوع ربوبّيت به روشنی تمام آشکار شد که کسی که نام پروردگار )رب( را میطهمان 
پرورانند، چه در کنند و آنها را می فيض می  یاست زیرا در بين خالیق خداوند هستند کسانی که بر غير خود افاضه 

بعيد نيست پادشاه و عزیز مصر و حتی پدر، به عنوان    این عالم جسمانی و چه در عوالم دیگر. طبق آنچه بيان شد،
از قرآن چنين برمی  ناميده شوند، و  ارباب  و  نام رب  این  بر  گذاری اشکالی وارد نيست. موضوع همان گوهر  آید که 

گرانمایه  و  صادق  ایثمين  امام  که  فرمود:    )ع(  است  غير  »بيان  نام،  و  دارد  الزم  شونده(  )پرستش  مألوهی  اله، 
نپرستيده  نام می   صاحِب  را  و چيزی  کافر است  قطع  به طور  بپرستد،  نام  بدون صاحب  را  نام  که  باشد. پس کسی 

 .«است 
 
َ(: أي مْن اعتْا أن االسْم مسظهْ  للمعْىن واحلقيقْة   حْني أ َْأنَْنيأ َ َ  َوَعبََْد ا دأ َأشْأ ىَن فَْقَْ َم َوالأَمعْأ نأ َعبََْد ااَلسْأ ما )مَْ

ِة إىل املعْىن املوصْل إىل احلقيقْة املطلْوب الوصْول إليهْا لتتحقْق العبْادة  أن االسم مشتق وعاا وال يتعدى كواُ إشا
 ه إاساان   د اودعت فيُ  ابلية عبادة احلقيقة ومع فتها. احلقيقية لإلاسان،  عتباِ 

را پرستيده است » ورزیده و دو چيز  بپرستد شرک  را  نام  نام و صاحب  آشکار « کسی که  را  اسم  یعنی کسی که   :
ای به معنی  ی معنی )صاحب نام( و حقيقت بداند، حال آن که  اسم، مشتق و عام است و وجودش از اشاره کننده 

رود؛ چرا که  به حقيقتی که رسيدن به آن مطلوب است تا عبادت حقيقی برای انسان محقق شود، فراتر نمی متصل  
 در انسان قابليت عبادت حقيقی و شناخت آن به ودیعه نهاده شده است.

 
َم َفَناَ  التْ وأَحيدس(: ألن املعىن أو الالهوت املطلق أو هللا  سْبحااُ وتعْاىل هْو املوصْل )َوَمنأ َعَبَد الأَمعأىَن دسوَن ااَلسأ

، فاالسم   د مشد إىل املعىن املوصل إىل احلقيقْة فْال ينبآلْي التوجُْ إىل االسْم علْى كْل حْال،  ملع فة احلقيقة )هو(
ِاد التوحيْد البْْد أن يْت  التوجُْْ إىل االسْم جامْْا   ىَن  بْل مْْن أ نأ َعبََْْد الأَمعْْأ ويتوجُْ إىل املعْْىن املوصْل إىل احلقيقْْة )َومَْ

َم فََْْناَ  التْ وأَحيْْدس(دسونَ  ... وهْْنا كلُْْ ألن االسْْم كمْْا بينْْت يشْْد إىل معْْىن عْْاا وهْْو مْْن أيلُْْ لُْْ َْْده ليسْْد   ااَلسْْأ
فْالالهوت املطلْق ، ةْألاُ يشْد إىل أكلْ  مْن ِّهِْو  ْنا املعْىن وِب اتْب خمتلفْ؛ اقصُ فيكون التوجُ إليُ كف ا  وش كا  

ِة أف ى إن من أيلُ  ْم َْدهم مْن فلقُْ سْبحااُ هْم أيضْا  ، أيلُ لُ َده وبعض فلقُ أيلُ  م َدهم  أو لنقل بعبا
ِة كااْْت  -ادة ْو ْْنا يكْْون التوجُْْ إىل االسْْم  لعبْْ، الهْْوت ولكْْن َْْد مطلْْق بْْل فقْْد وذتْْاج لآلْْده  -أبي صْْو
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ِة االسْم ومْن مث التوجْ، ش كا  وكفْ ا   ىن دون االسْم )دون ُ إىل املعْْفالبْد مْن حديْد املعْىن املْ اد التوجُْ إليُْ مْن إشْا
َم َفَناَ  التْ وأَحيدس(، االسم(  .)َوَمنأ َعَبَد الأَمعأىَن دسوَن ااَلسأ

: از آن رو که معنی یا الهوت مطلق یا  «پرستی است و هر که صاحب نام )معنی( و نه نام را بپرستد، این یگانه »
می  )هو(  حقيقت  شناخت  به  رساننده  خود،  متعال،  و  سبحان  اسالله  و  معنای  باشد  به  که  است  چيزی  صرفًا  م، 

می اشاره  حقيقت  به  دنبال  رساننده  به  که  کسی  و  نيست،  سزاوار  اسم  به  آوردن  روی  و  توجه  حال  هر  به  و  کند 
و هر که  »یکتاپرستی است باید توجه به اسم را به طور کامل کنار نهد و به معنای رساننده به حقيقت متوجه گردد:  

نام )معنی( و نه نام   اینها از آن رو است که همان همه   ....«.  پرستی است(را بپرستد، این یگانه صاحب  طور که  ی 
کند، یعنی به کسی که دیگری برای سّد و رفع نقص به او رو  قباًل بيان داشتم، )این( اسم به معنایی عام اشاره می 

ظهور برای این معنا اشارت دارد، آن هم در آورد و این التفات و رو آوردن، کفر و شرک است زیرا به بيش از یک  می
می  روی  مطلق  الهوت  به  دیگران  مختلف.  درجات  و  رو  مراتب  خالیق  از  دیگر  گروهی  به  خالیق  برخی  و  آورند 

می می روی  او  به  تعالی  دیگر خالیِق حق  که  کسانی  دیگر،  عبارت  به  الهوت کنند.  نيز  آنها  تنها  آورند،  نه  ولی  اند 
  ـ به هر صورتی که باشد ـ حاجتمند موجود دیگری هستند. بر همين اساس توجه به اسم در عبادت  اند بلکه  غيرمطلق 

شود. بنابراین حتمًا باید مراد از چيزی که اسم به او اشاره دارد را تعيين و محدود نمود و شرک و کفر محسوب می
)صاحب نام( و نه نام را بپرستد، این  و هر که معنی  »اسم( رفت:   پس از آن به سراغ تعيين معنای بدون اسم )بی

 . «پرستی است یگانه 
 

ألاُْْْ ؛ واحلقيقْْْة إن هْْْنه ايْْْوه ة تشْْْد إىل أمْْْ  سْْْيأيت بيااُْْْ وهْْْو إاُْْْ سْْْبحااُ  ْْْد ِّهْْْ  وخللْْْى لنْْْا  لالهْْْوت 
ِه الآلْىن املطلْق هْ و املناسب حلالنا لنع ف احلقيقْة فْنحن أهْم مْا  يْز هويتنْا أو حقيقتنْا هْو الفقْ  والالهْوت  عتبْا

ااس ال س  :)ع( أاسْْب مْْا يكْْون لنعْْ ف احلقيقْْة عنْْدما اتوجُْْ إليُْْ ليفْْيض مْْن َنْْاه وكمالُْْ علْْى فقْْ ان ) َْْالَ  َ  َهشَْْ
َتَضي َمأألسوها   ٌُ يَْقأ َُ َو إََل َتق  َمنأ إََل  .(مسشأ

سبحان با  کند که شرح آن در ادامه خواهد آمد؛ این که خدای  قيقت آن است که این گوهر به چيزی اشاره میح
ترین  الهوت برای ما ظاهر و متجلی گشته است زیرا همين، مناسب حال ما است تا حقيقت را بشناسيم. فقر، مهم

ترین و  ی هویت یا حقيقت ما است، و الهوت به این اعتبار که غنی مطلق است، مناسب چيزی است که شناساننده 
از غنا و کمال خود بر فقر ما افاضه  روی می   ترین چيز برای ما جهت شناخت حقيقت است؛ به او شایسته  تا  آوریم 

 (. مشتق است و اله، مألوهی )پرستش شونده( الزم دارد «اله»ای هشام! الله از فرمود: » )ع( کند: )حضرت
 
تشْمل فاصْة  -ويسْد اقصُْ ، أي كو ا تعأ الكامل الني أيلُ لُ َده ليكملُ -فاأللوهية  ملعىن العاا ،  إهن

ِجات املمكنْة للخلْقمن فلقُ س ِجْة ، بحااُ وتعاىل حصل  ْم الكمْال   أعلْى الْد وأمْ  اخللْق مفْوض إلْيهم بد
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..... وبقيْْة هللا  .....معينْْة )السْْالا علْْيكم   أهْْل بيْْت النبْْوة ومو ْْق ال سْْالة وخمتلْْ  املالئكْْة ومهْْبع الْْوحي 
ِه    .(1)أن تقق على األِض إال إبهاُ(  وبكم  سا السمال .....وإ ب اخللق إليكم وحساهبم عليكم  .....واو

عام  ب معنا  به  الوهّيت  روی  ـنابراین  او  به  نقص خود  و سدِّ  کمال  تحصيل  برای  که دیگران  کاملی  موجود  یعنی 
شود که در باالترین درجات ممکن برای خلق، به کمال  گروهی خاص از خلق خدای سبحان را شامل می   ـآورندمی

یافته  امر  دست  و  با درجه اند،  تفویض شده است: »خلق  ایشان  به  و  ای معين،  نبوت،  بيت  اهل  ای  بر شما  سالم 
خدا.... و نور خدا.... و    یرفت و آمد فرشتگان، و مرکز فرود آمدن وحی.... و باقيمانده   یجایگاه رسالت، و عرصه 

افتد  ا از این که بر زمين فروبازگشت خالیق به سوی شما است و حسابشان با شما است.... و تنها با شما آسمان ر 
 .2« خودش یدارد، مگر با اجازه نگاه می
 

ل ذمْْْد  ِد إلُْْْ اآل، وهْْْم ذمْْْد ِو ِ ب و ِب األ ِد  ِد اطلُْْْ األكْْْا   الْْْدعال املْْْ وي عْْْنهم فكمْْْا و  ْْْة، وو
ِ ب وإلُ اآل ة :) ل وأات ساجد: )ع(،  ال  ِب األ ِحيم[    محن ]    .(3).( ....   هللا   

روایت شده است، آمده است: رب االرباب و    )ع( هستند. در دعایی که از ایشان  )ع(ایشان محمد و آل محمد  و
إله االکبر. حضرت و  یا رب اال فرمود: »  )ع(  إله اآللهه  )یا رحيم(  یا رحمان  الله  یا  إله  در حال سجده بگو:  و  رباب 

 .4....«اآللهه
 

ْْال، )ع(وعْْْْن أأ عبْْْْد هللا  ِ ب ..... ):  ْْ ِب األ ْْادات ، و  ملْْْْا امللْْْْو ،  ْْْْل     ْْيد السْْ ْْاِ ، و سْْ و  جبْْ
ل ذمد وافع، ةْو  إلُ اآل ، ايباب ة   .(5)( .....ل أ كنا وكنا ْصل على ذمد ِو

بگو ای پروردگار پرورندگان، و ای پادشاه پادشاهان، و ای سرور   ...نقل شده است که فرمود: »  )ع(   عبدالله  ز ابوا
....  سروران، و ای جبار جباران، و ای معبود معبودان، بر محمد آل محمد درود فرست، سپس حاجت خود را بخواه 

»6. 

 
 .(7)( .....توكلت على اطلُ األكا، توكل مفوض إليُ  .....بسم هللا خم جى   .....): و  الدعال القدسي

من به مدد اسم خداوند خارج شدم.... من به خداوند آن إله بزرگتر  .... »در یک دعای قدسی چنين آمده است:  و
 .8«....امورش را به وی تفویض کرده است   یکنم، توکل شخصی که همهتوکل می 
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ْْاملا     .....: )  احلْْْديث القدسْْْي ُْْ سْ ْْف  فأحْْْب أن أوديْ ْْة   سْ ِاد اخلْْْ وج مْْْن أهلُْْْ حلاجْ مْْْق  ذمْْْد مْْْن أ

 ضائي لُ احلاجة فليقل حني خي ج: بسم هللا خم جي وإبهاُْ ف جْت و ْد علْم  بْل أن أفْ ج ف وجْي و ْد أحصْى 
 .(1)( .....توكلت على اطلُ األكا هللا  …بعلمُ 

آمده است: »...  و بخو در حدیث قدسی  از خانواده ای محمد! هر کسی  کاری  انجام  برای  اش خارج شده، اهد 
های او را روا کنم، پس هنگام حرکت خواهد که من در سفر او را به سالمت نگه دارم و حاجت مسافرت کند، و می 

برای مسافرت بگوید: من به مدد اسم خداوند خارج شدم، و به اذن او خارج گشتم، و او به خروج من قبل از خارج  
گاه است.... من به خداوند یگانه و بزرگ توکل می شدنم عاِلم    .2....«کنمبود و با علم خود آن را )تا انتهایش( آ

 

بْل املقصْود ،  و طعا  لي  املقصود اآل ة البا لة ال  الحع  ا من الكمال أو من ألُ  افسُ مْن اخللْق  لبا ْل
ِجْْة عاليْْة مْْن الكمْْال فيألُْْ  ْْم بقيْْة اخللْْق ليسْْدوا اقصْْهم فهْْم  هنْْا مْْن اتصْْفوا بصْْفة الالهْْوت أي إ ْْم علْْى د

ِة هللا سبحااُ،   ِجْة : إلُ اآل ة، واطلُ األكا تعأفصو أن هنا  من اتصفوا بصفة الالهوت من حيث إ ْم علْى د
ولكنُ سبحااُ اليق ن هبم ألاُ َأ وهم فقْ ال ذتْاجون ، الكمال من الكمال تؤهلهم أن أيلُ  م بقية اخللق لطلب

 .إليُ سبحااُ وتعاىل
بهره ق  از کمال هيچ  باطل که  از خلق که به ناحق خود را  طعًا معبودان )آلهه(  یا کسی  نيستند،  ای ندارند، مراد 

اند یعنی آنها  هوت مّتصف گشته اند که به صفت ال گرداند منظور نظر نيست؛ بلکه در اینجا منظور کسانی معبود می 
آورند؛ و ایشان صورت  اند که سایر خالیق در سدِّ نقص خود به آنها روی می به آن جایگاه رفيع از کمال دست یافته 

اند. معبود معبودان )إله اآللهه( و خدای بزرگ )اإلله االکبر( به این معنا است که کسانی وجود دارند خدای سبحان 
اند که این شایستگی را رفيعی از کمال رسيده   یاند از این جهت که به چنان درجه اتصاف یافته که به صفت الهوت  

دارند که سایر خالیق در طلب کمال به ایشان مراجعه کنند؛ ولی با این حال، خدای سبحان با اینها مقارنه و مقایسه  
 باشند.متعال، می شود زیرا او غنی است و اینها فقيرند و نيازمند به او سبحان و نمی

 

 . (3))  مق هللا و ت ال يسعأ فيُ ملا مق ب وال ا  م سل( :  ال 
خداپ »مرا  )ص(   يامبر  مرسل    فرمود:  پيامبر  هيچ  و  مقرب  ملک  هيچ  وقت  آن  در  که  است  وقتی  خداوند  با 
 .4«گنجدنمی

 
 . 181الحر العاملي : ص –الجواهر السنية  -1
 .181جواهر السنية ـ حر عاملی: ص  - 2
 . 36ص  18بحار االنوار : ج -3
 .36ص   18بحار االنوار: ج  - 4
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 .(1))لنا مق هللا حاالت هو فيها حنن وحنن هو ، وهو هو وحنن حنن( : أيضا   و الوا 
شویم و با این  شود و ما، او می برای ما با خدا حاالتی است که در آن حاالت، او، ما می» اند:نيز فرموده   )ع(ئمها

 .2«وجود، او، خودش است و ما، مایيم

 

ِد   تفسْد ِوهنا املعىن موجود   الق    يَْقْسلأ  نأ َومَْ ﴿:   تفسْد  ولُْ تعْاىل  )ع(القْائم فْ وج القمْي حْولن و
ٌُ  َإ  َ  َمنْأهسمأ  َُ  َمنأ  إَل َُ  َفنَلاَ  دسوَا   .(4)إبماا(  هو ولي  إماا أاُ زعم )من: )ع( ال ، (3)﴾َجَهن مَ  َ أزَي
آیه )ع(  قائم ی خروج  ین معنا در قرآن موجود است. در تفسير قمی درباره ا آنها که  » ی:  ، در تفسير  از  هر کس 

پندارد امام است که می   فرمود: »کسی  )ع(  حضرت، 5«بگوید: من سوای او خدایم، جزای چنين کسی جهنم است 
 .6«و حال آن که او امام نيست 

 

ِتُ، فقْْال )ع( ْْْال: سْْألت أ  جعفْْ  ، وعْْن ذمْْد بْْن مسْْلم )هْْْي: : عمْْا يْْ وون أن هللا فلْْْق ِدا علْْى صْْو
ِهْا علْى سْائ  الصِْو املختلفْة، فأ ْافها إىل افسُْ كمْا أ ْاف الكعبْة  ِة، ذدَْة، خملو ْة واصْطفاها هللا وافتا صو

َُ َمنأ ِسوَحي﴿إىل افسُ وال و  إىل افسُ   ِة هللا ال  فلق عليها ِدا هو ذمْد ، (7)( ﴾َواََْفخأتس َفي ألاُْ ؛  وصو
ِة هللا أي إاُْ ِّهِْو  ،(8) املخلوق األول والتجلي األول والظهِو األول   اخللق وفليفة هللا احلقيقي ومعْىن أاُْ صْو

ِاد مع فة الالهوت املطلق يع فُْ   فمحمد  ،  وخللي الالهوت   اخللق ِة الالهوت املطلق   اخللق فمن أ هو صو
ِتُ   اخللق أو هللا   اخللق ذمد   .بصو

کنند که  پرسيدم از آنچه روایت می   )ع(  ر روایتی به نقل از محمد بن مسلم آمده است که گفت: از حضرت باقرد
فرمود:   آفرید.  خود  به صورت  را  آدم  را  خداوند  آن  خداوند  که  آفریده شده  و  نو  و  تازه  است  »این صورت، صورتی 

های مختلف اختيار کرد. پس این صورت را به خودش نسبت داد؛ همچنان که کعبه و روح  صورت   برگزید و بر سایر 
 . صورتی که خداوند آدم را بر آن آفرید، حضرت محمد 9«و از روح خود در آن دميدم»را به خود نسبت داد و فرمود  
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و این که آن   1باشداست زیرا او مخلوق اول و تجلی اول و ظهور اول در خلق و جانشين واقعی خداوند می   )ص(
صورت الهوت مطلق  )ص( حضرت صورت خدا است یعنی وی ظهور و تجلی الهوت در خلق است. حضرت محمد

یا الله در خلق که حضرت صورت او در خلق    یمطلق را بشناسد، به وسيله   الهوتدر خلق است و هر که بخواهد  
 یابد. باشد، به چنين شناختی دست می می )ص( محمد
 

َُ َوَمنأ يَدأعس َمَق الَ  َإَ ا  َِفَ  ﴿:  و ال تعاىل ُس َب اَف سونَ  ال بْس أَهاَن َل َل س الأكَْ َا َحَسابسُس َعنأَد َِبَ َُ َإا ُس ال يْسفأ ، و ْال (2)﴾فََإمن 
سمسوِس  أَيأتَيَْهسمس ال س َهلأ يَْنأظس سوَن َإال  َأنأ ﴿: تعاىل َمأ س َوَإىَل الَ  تْس أَجقس األأ  .(3)﴾َ  ِّسَلَل َمَن الأآَلَماَا َوالأَمالَئَكةس َو سَضَي األأ
خواند که به حقانيتش هيچ برهانی  که جز خدای یکتا، خدای دیگری را می   آن کس»فرماید:  تعالی میدای  خ

آیا اینان  » و نيز:    4« ندارد، جز این نيست که حسابش نزد پروردگارش خواهد بود و قطعًا کافران رستگار نخواهند شد 
ابر   از  زیر سایبانی  فرشتگان در  با  آن هستند که خدا  بيایدنزدشامنتظر  آن که همه  ن  یکسره شود؟ حال  کار  ی  و 

 .5« ؟ شودکارها به خداوند بازگردانيده می

 

نُْ )هللا   اخللق(   ال جعْة وبيْده ح بْة مْن اِْو فيقتْل إبلْي  )لع والني أييت   ِّل من الآلماا هو ذمد 
 .اخللقفتعاىل سبحااُ عن اطتيان واجمليل والنهاب أو احل كة وهي من صفات ، (هللا

آید و در )خدای در خلق( است که در زمان رجعت می )ص( آید، حضرت محمدسی که در زیر سایبانی از ابر میک
نيزه  الله( را میدستش  ابليس )لعنت  و  از نور است  و آمدن و رفتن منّزه  ای  از حاضر شدن  کشد. خداوند سبحان 

 شود.است، و حرکت یا آمد و شد از صفات مخلوق محسوب می
 

وأَا : إن إبلْْْي   ْْْال: )يقْْْول )ع(مسعْْْت أ  عبْْْد هللا :  ْْْال، عْْْن عبْْْد الكْْْ ري بْْْن عمْْْ و اخللعمْْْي أَاأظَْْْ أَ  َإىل يَْْْْ
َعلسونَ  َن الأمسنأظَْ َيَن َإىل يَْْوأَا الأَو ْأَت الأَمعألْسواَ :  ْالَ ، فأر هللا هلا عليُْ،  يْسبْأ فْإها كْان يْوا الو ْت املعلْوا ِّهْ  ، فََإاْ َا مَْ

  .)ع(وهي ِف  ك ة يك ها أمد املؤمنني ، هللا   مجيق أشياعُ منن فلق هللا ِدا إىل يوا الو ت املعلواإبلي  لعنُ 
امام صادقا از  نقل شده است که گفت:  بن عمرو خثعمی  به  فرمود: »شنيدم که می  )ع(  ز عبدالکریم  ابليس 

کرد عرض  می »:  خداوند  برانگيخته  که  روزی  تا  ده مرا  مهلت  خواسته   خدای.  «شوند،  و سبحان  نپذیرفت  را  او  ی 
از مهلت »فرمود:   تا روز وقت معلومداده تو  تمام  «شدگانی،  با  الله  لعنت  ابليس  فرا رسد  معلوم  . زمانی که روز وقت 
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  شود، آن هنگام آخرین رجعتی است که اميرالمؤمنين هوادارانش از زمان آفرینش حضرت آدم تا آن روز پدیدار می 
 .دهدانجام می  )ع(

 

مْا مْْن إمْاا    ْْ ن إال ويكْ  معُْْ الْا والفْْاج    دهْْ ه ، اعْم إ ْْا لكْ ات وكْْ ات :  ْْال؟ وإ ْْا لكْ ات : فقلْت
أصْحابُ و جْال إبلْي       )ع(فْإها كْان يْوا الو ْت املعلْوا كْ  أمْد املْؤمنني ،  حجن يديل هللا املؤمن من الكْاف 

ِا ْْي الفْْ ات يقْْال لْْأصْْحابُ، و  م يقتتْْل  فيقتتلْْون  تْْاال  ، ُ ال وحْْا   يْْب مْْن كْْوفتكميكْْون ميقْْاهتم   أِض مْْن أ
ِجعْْْوا إىل فلفهْْْم  )ع(فكْْْأ  أاظْْْ  إىل أصْْْحاب علْْْي أمْْْد املْْْؤمنني ، مللُْْْ منْْْن فلْْْق هللا عْْْز وجْْْل العْْْاملني  ْْْد 

ِجلهم   الفْ ات ، وكأ  أاظ  إليهم و القهق ى مائة  دا َ  ﴿وجْل  فعنْد هلْا يهْبع ايبْاِ عْز،  د و عت بعض أ
َمأ س  ِجْق القهقْ ى ، بيْده ح بْة مْن اِْو ِسْول هللا  ﴾ِّسَلَل َمَن الأآَلماَا َوالأَمالَئَكةس َو سَضَي األأ فْإها اظْ  إليُْ إبلْي  

َن َإ  َ َأفْْافس ال َ َِب  : فيقْْول؟ أيْْن ت يْْد و ْْد ِّفْْ ت : فيقولْْون لُْْ أصْْحابُ، علْْى عقبيُْْ انكصْْا   َ وأ ِى مْْا ال تَْْْ َإ  َ َأ
فعنْد هلْا يعبْد هللا عْز ، فيطعنُْ  عنْة بْني كتفيُْ فيكْون هالكُْ وهْال  مجيْق أشْياعُ قُ النْ   فيلح،  الأعاَلَمنيَ 

ِبعْْا   )ع(و لْْا أمْْد املْْؤمنني ، وجْْل وال يشْْ   بُْْ شْْيِا   ِبعْْني ألْْ  سْْنة حْْجن يلْْد ال جْْل مْْن شْْيعة علْْي  أ  )ع(وأ
 . (1) ة وما حولُ ِبا شال هللا(وعند هلا تظه  اينتان املدهامتان عند مسجد الكوف، أل  ولد من صلبُ هك ا  

، رجعت چندین و چندین بار است. گيرد؟ فرمود: آریه آن حضرت عرض کردم: آیا رجعت چندین بار صورت میب
های تبهکار زمان خودش با او  هيچ امام و پيشوایی در هيچ قرنی نيست مگر این که افراد مؤمن و نيکوکار و انسان 

مؤمن از کافر انتقام بگيرد. آن زمان که روز معلوم فرا برسد، اميرالمؤمنين با    یخداوند به وسيله کنند، تا  رجعت می
های فرات است به نام  آیند، و ميعادگاه آنان در زمينی از زمين یاران خود رجعت دارد و ابليس و هوادارانش نيز می 

کنند که از زمانی که خداوند جهانيان را  نبردی میشما قرار دارد. آنان با یکدیگر چنان    یکه نزدیک کوفه   «روحا»
نشينی  گردند و عقب نگرم که صد گام به عقب برمی می  )ع( سابقه است. گویی به یاران اميرالمؤمنين علیآفریده، بی 

با فرشتگان  »بينم که قسمتی از پاهای آنان داخل فرات شده است. در این هنگام جّبار عّزوجّل  کنند و گویی میمی
سالحی از نور در دست دارد.   )ص(  آید و رسول خدافرود می   «در زیر سایبانی از ابر نزدشان بياید و کار یکسره شود

می  حضرت  آن  به  ابليس  که  برمی هنگامی  عقب  به  می نگرد  عقب  و  می گردد  او  به  یارانش  کجا  نشيند.  گویند 
تو پيروز شده می از  بينم که شما نمی من چيزی را می »:  گویدای؟ ابليس می خواهی بروی و حال آن که  بينيد من 

آورد که  ای ميان دو کتف او فرود می شود و حربه با او درگير می   )ص(  . رسول خدا«خدا پروردگار جهانيان بيم دارم
شود  هالکت ابليس و هالکت تمام هواداران او را در پی خواهد داشت. در این زمان، فقط خدای عّزوجّل عبادت می

کند تا آنجا که از  مدت چهل و چهار هزار سال حکومت می   )ع(  شود و اميرالمؤمنين نسبت به او شرک ورزیده نمیو  
پيرو علی  و  مرد شيعه  وجود می  )ع(  هر  به  پسر  فرزند  باغ سرسبز سياه هزار  دو  این هنگام  در  و  )الجنتان  آید،  فام 
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 .1« گرددبخواهد پدیدار می مدهامتان( در کنار مسجد کوفه و اطرافش آن گونه که خدا 

 

هو هبو  هللا سبحااُ وتعاىل عْن اطتيْان وا بْو   أي إن ال واية تبني بو و  أن هبو  وازول وإتيان ذمد 
اَا ﴿: فامل اد من  ولُ تعاىل َن الأآَلمَْ لأ يَْنأظْس سوَن َإال  َأنأ أَيأتَْيَْهسمس ال س َ  ِّسلََْل مَْ قس هَْ َمْأ س َوَإىَل الَ  تْس أجَْ َي األأ ةس َو سضَْ َوالأَمالَئكَْ

وِس  سمْْْس ْْل  لآلمْْْْاا ي هْْْْل ينظْْْ ون إال أن أيتْْْْيهم ذمْْْْد أ ،(2)﴾األأ ل ذمْْْْد  فاآليْْْة   ذمْْْْد  ،املظلْ  ،ِو
  .)ع(والقائم  )ع(ومنهم أمد املؤمنني علي  

، همان هبوط خداوند سبحان و  )ص(  حضرت محمددارد که هبوط و نزول و آمدن  ین روایت به وضوح بيان میا
آیا اینان منتظر آن هستند که خدا با فرشتگان در زیر  » متعال است و خدا از آمدن و هبوط منّزه است. منظور از آیه:  

این است    3« شودکارها به خداوند بازگردانيده می  هی سایبانی از ابر نزدشان بياید و کار یکسره شود؟ حال آن که همه
محمد حضرت  که  هستند  منتظر  اینان  آیا  درباره   )ص(   که  آیه  این  بياید؟  ابر  از  سایبانی  زیر  آل    یدر  و  محمد 

 باشند. ایشان می  یاز جمله )ع( و قائم )ع( است که اميرالمؤمنين علی  )ع(محمد
 

ْْي ْْن علْ ْْد بْ ْْد الواحْ ْْن عبْ ْْال ،عْ ْْي بْْْن أأ  الْْْب(  : ْ ْْؤمنني )علْ ْْد املْ ْْن النبيْْْني إىل : ))ع( ْْْال أمْ أان أؤدي مْ
ولقْد اصْطفا  ِأ  لعلْم ، إال وأان أ ضْي دينُْ وأ ْز عداتُْ ومْا بعْث هللا ابيْا  ،  ومن الوصيني إىل النبيني،  الوصيني
   نْا مْن علْى : مث  ْال -وأعطْا  مفْاتي  الآليْب ، فأ افسُْولقد وفدت إىل ِأ اَنْ  عشْ ة وفْادة فعْ   ،  والظف 

)مث( ، وإن ت كتُْْ كنْْت كْْاف ا   مْْا تقْْول أن أحْْدَا فْْإن أفنتُْْ كنْْت مؤمنْْا   -التمْْاِ ميْْلم :  ْْال؟ البْْاب ) لبْْاب( 
ِوق الني أف ق بني احلق والبا ل:   ال َهلأ يَْنأظس سوَن ﴿: أان  ال هللا، أان أدفل أوليائي اينة و أعدائي الناِ، أان الفا

سمسوِس َإال  َأنأ أَيأ  َمأ س َوَإىَل الَ  تْس أَجقس األأ   .(4)(  ﴾تَيَْهسمس ال س َ  ِّسَلَل َمَن الأآَلماَا َوالأَمالَئَكةس َو سَضَي األأ
»من از پيامبران به اوصيا و از اوصيا  فرمود:    )ع(  طالب گوید: اميرالمؤمنين علی بن ابیبد الواحد بن علی می ع

هایش را  کنم و وعده رسانم، و خداوند پيامبری را مبعوث نکرد جز این که من عهد و دینش را ادا می به پيامبران می 
سازم و خداوند مرا در علم و پيروزی برگزید. من دوازده مرتبه پروردگارم را زیارت کردم و او خود را به من  عملی می 

تمار. شناسان ميثم  گفت:  است؟  در  پشت  قنبر چه کسی  ای  فرمود:  بخشيد. سپس  به من  را  کليدهای غيب  و  د 
مؤمن   انسانی  کردی  قبول  را  آن  اگر  که  بگوید  برای شما سخنی  )ميثم(  اگر  گفت  خواهی  چه  فرمود:(  )حضرت 

)جداکننده( هستم که  خواهی بود و اگر آن را رها کنی جزو کافران خواهی شد؟ سپس فرمود: من همان فاروقی  
می جدایی  باطل  و  حق  میبين  بهشت  وارد  را  خود  اوليای  و  دوستان  که  هستم  کسی  همان  من  و  اندازم،  سازم 
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آیا اینان منتظر آن هستند که خدا با  »کنم، من همان کسی هستم که خداوند فرمود:  ی جهنم میدشمنانم را روانه 
بيای ابر نزدشان  از  بازگردانيده  د و کار یکسره شود؟ حال آن که همهفرشتگان در زیر سایبانی  به خداوند  هی کارها 

 .1«شودمی
 

 ْْْائم ِل ذمْْْد أييت   ِّْْْل مْْْن الآلمْْْاا أي العْْْناب الْْْني ي افْْْق املهْْْدي األول ويآلطْْْي األِض  لآلمْْْاا  يضْْْا  أو 
ى النْْ  ﴿وبسْْحب الْْدفان  َمال بَْْدسَفاَن م بَْْنَي * يَْآلأشَْْ وأَا ََتأيت السْْ  بأ يَْْْ ِأَتقَْْ شَْْ أ َعنْْ ا فَا َناٌب أَلَْْيٌم * َِبْ نَْْا اكأ َنا عَْْ اَس هَْْ

السوا ُس َو َْْْ وأا َعنْْْأ نٌي * مثس  تََْولْْْ  وٌل م بَْْْ الهسمأ َِسْْْس دأ جَْْْ َ ى َو َْْْ وَن * َأىن   َْْْسمس الْْْن َكأ َناَب َإان  مسؤأَمنْْْس فسو  الأعَْْْ وٌن * َإان  َكاشَْْْ ٌم   أنْْْس مسَعلْْْ 
َى َإان  مسنَتَقمسونَ الأَعَناَب  ََليال  َإا كسمأ َعائَدسونَ   .(2)﴾ * يَْوأَا اَْبأَطشس الأَبطأَشَة الأكساأ

آید، یعنی عذابی که همراه مهدی اول است، و زمين را با ابر تيره و دود ائم آل محمد نيز در سایبانی از ابر میق 
بياورد * و آن دود همه» پوشاند:می مردم را در خود فرو پوشد و    یچشم انتظار روزی باش که آسمان آشکارا دود 

پذیرند؟  ایم * کجا پند می این عذابی است دردآور * ای پروردگار ما، این عذاب را از ما دور گردان که ما ایمان آورده 
یافته *  ای است تعليمای آشکار بر آنها مبعوث شد * از او رویگردان شدند و گفتند: دیوانه حال آن که چون فرستاده 

گردید * روزی آنها را به صولتی سخت فرو گيریم، که ما  داریم و شما باز به آیين خویش بازمیی برمیعذاب را اندک
 .3« ایمانتقام گيرنده 

 

َن الأآَلمْْاَا ﴿:    ْْول هللا تعْاىل )ع( ْْال أبْو جعفْْ  :  ْال، وعْن جْْاب  لأ يَْنأظْس سوَن َإال  َأنأ أَيأتَْْيَْهسمس ال س َ  ِّسلََْل مَْْ هَْْ
َمْْأ س  َي األأ ةس َو  سضَْْ ينْْزل   سْْبق  بْْاب مْْن اِْْو ال يعلْْم   أيهْْا، هْْو حْْني ينْْزل   ِّهْْ  الكوفْْة : ) ْْال، ﴾َوالأَمالَئكَْْ

 .(4) (فهنا حني ينزل
ی این سخن خداوند متعال:» )آیا اینان  درباره   )ع(  جعفر امام محمد باقر ز جابر روایت شده است که گفت: ابوا

فرمود: »او در هفت     «منتظر آن هستند که خدا با فرشتگان در زیر سایبانی از ابر نزدشان بياید و کار یکسره شود؟
می  فرود  کوفه  پشت  نور  از  نمی خيمه  معلوم  آمدن  آید،  فرود  هنگام  به  این  است،  خيمه  کدامين  در  او  که  شود 

 .5باشد«می
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ِوق فهْنا حْني ينْزل وأمْا :  )ع(و ال أبْو جعفْ    )إاُْ انزل    بْاب مْن اِْو حْني ينْزل بظهْ  الكوفْة علْى الفْا
َمأ س ﴿  .(1)فهو الوسم على اخل  وا يوا يوسم الكاف (  ﴾ سَضَي األأ

هایی از  آید در هودج ای در کوفه( فرود می هنگامی که در کوفه بر فاروق )نام منطقه  فرمود: »او )ع(  مام ابوجعفر ا
ها  دیگر، عالمت نهادن بر بينی ،    « جاری شدن امر »   کند. این در هنگام فرود آمدن است، ولی هنگام نور هبوط می 

 .2«شوداست، روزی که بر پيشانی کافر عالمت زده می

 

َن ﴿يفعلُْ القْائم أو دابْة األِض   بُْ مْا  والوسم على اخل  ْوا املقصْود نَْا  َْسمأ َدابْ ة  مَْ  َ جأ وألس َعلَْيأَهمأ َأفأ َوَإَها َو ََْق الأقَْ
َِأَض تسَكلَ مسهسمأ َأن  الن اَس َكااسوا آَبَ تََنا اَل يسوَ نسونَ   .(3)﴾األأ

چون  »دهد:  ی زمين( انجام می )جنبنده نظور از عالمت نهادن بر بينی، کاری است که قائم یا »دابة االرض«  م
آوریم که با آنان سخن بگوید که این مردم به آیات ما  ای از زمين بيرون می قيامت مقرر گردد، بر ایشان جنبده   فرمان

 .4« آوردندیقين نمی 

 

ِه ِيْْة ل سْْول هللا ذمْْد والآلمْْاا أو السْْحاب و  ِه ِيْْة ت افْْق املهْْدي ، الْْدفان  عتبْْا األول و ْْائم ِل و عتبْْا
ن فقع بل هو موجْود   األد ن السْابقة وبشْ  بُْ األابيْال السْابقون، ذمد أو املنقن العاملي وهنْا  ، لي    القِ 

ِاة واط يل عليُ  .(5) شواهد كلدة   التو
هدی اول و  ای که همراه مو یا به عنوان نشانه   )ص(   ای برای پيامبر خدا حضرت محمدبر یا دود به عنوان نشانه ا

بخش جهانی است، نه فقط در قرآن وجود دارد بلکه در ادیان گذشته نيز موجود بوده است و  قائم آل محمد یا نجات 
 .6اند. بر این مطلب، شواهد زیادی در تورات و انجيل وجود داردپيامبران پيشين به آن بشارت داده 

 

وا َوَِّنْ وا هسَو ال َني َأفأ ََج ال َنيَن َكَف س ﴿و ال تعاىل:   ا ََِّننْتسمأ َأن خَيأ سجْس َ  مَْ شأ ََِهمأ أَلَو َل احلَأ َل الأَكَتاَب َمن َدَ  وا َمنأ أَهأ
بسوا َو ََْْنَف َ   ْسلسوبَْْ  ثس مَأ َمأَتسَْْ نأ َحيْْأ َن الَ  فََْْأَنهسمس ال س مَْْ و سسم مَْْ  ااََعتْسهسمأ حسصْْس َب خيسأ َبْْسوَن بْسيْْسوهَتس َْأ ْْ سم مْْ  َديَهمأ َهمس ال  عْْأ ْْأ م أَبَي

َِ َْوأَيأَدي الأمسؤأَمنَ  َبأَصا   .(7)﴾نَي فَاعأَتَاسوا َ  أسوَ  األأ
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هایشان  است که نخستين بار کسانی از اهل کتاب را که کافر بودند، از خانه   او کسی»فرماید:  دای متعال میخ
پنداشتند حصارهاشان را توان آن هست که در برابر خدا  پنداشتيد که بيرون روند، آنها نيز میبيرون راند و شما نمی

نمی  را  که گمانش  از سویی  باشد. خدا  که  نگهدارشان  افکند، چنان  دلشان وحشت  در  و  آورد  تاخت  آنها  بر  کردند 
 .1« کردند. پس ای اهل بصيرت، عبرت بگيریدهای خود را به دست خود و به دست مؤمنان خراب میخانه 

 

بسوا﴿:  ية تقولفاآل ِجي   وهْم، ﴾َوَِّن وا َأ  سم م ااََعتْسهسمأ حسصسو سسم مَ َن الَ  فََأَنهسمس ال س َمنأ َحيْأثس مَأ َمأَتسَْ   الوا ْق اخلْا
أل ْم   الظْْاه  يؤمنْون  ق فهْم أهْل كتْْاب مسْاوي وأتبْاع اْْ  ؛ ن حصْو م جْْنعهم مْن ذمْد كْااوا يظنْون أ

، ، والني ااتص  علْيهم وحطْم حصْو م وأنهْم مْن حيْث م متسْبوا هْو ذمْد )ع(من أابيال هللا وهو موسى 
بْْْل إن املنفْْْن ، بْْْل وهْْْو  حبسْْْب الظْْْاه  مْْْن  ْْْنف    لْْْوهبم ال عْْْب عنْْْدما  لْْْق أبْْْواب حصْْْو م و تْْْل أبطْْْا م

د بعيد على كل مسلم أن عليا  ، كما يعلم ايميق  )ع(واملباش  كان علي أمد املؤمنني  لق  ب فيْا هو  ْا )ع(َو
 و اتل م حب بطل اليهود.

پنداشتند حصارهاشان را توان آن هست که در برابر خدا نگهدارشان باشد. خدا از  آنها نيز می»گوید:  ین آیه می ا
شان مانعی در  عمل این بود که حصارهای   ی. پندار آنها در صحنه «کردند بر آنها تاخت آوردسویی که گمانش را نمی 

  است زیرا آنها که اهل کتاب آسمانی و پيرو پيامبری از پيامبران الهی یعنی حضرت موسی   )ص(   محمدبرابر حضرت  
بودند، در ظاهر به خدا ایمان داشتند. آن کس که بر آنها پيروز شد و حصارهایشان را در هم کوبيد و از سویی که   )ع(

آنها تاخت، حضرت محمدگمانش را نمی  بر  بلکه بر    )ص(  کردند  حسب ظاهر، آن حضرت بود که در دلشان  بود؛ 
هایشان را به خاک هالکت افکند. محل اجرا  وحشت افکند، آنگاه که درهای حصارهایشان را از جای کند و قهرمان 

دانند، و بعيد است که بود، و همگان این مطلب را می  )ع(  ی مستقيم این کار، اميرالمؤمنين علیو انجام دهنده 
 درب خيبر و قاتل مرحب، پهلوان یهود بوده است.   یبرکننده  )ع(  مسلمانی نداند که علی 

 

َلهسمس ﴿:  و ال تعاىل تْأ تسبس َما  َْالسواأ َو َْْ َنَيال َسَنكأ َأ قَ   ل َقدأ مسَََق ال س  َْوأَل ال َنيَن  َالسواأ َإن  ال َ َفَقٌد َوحَنأنس َأ األَاَبيَْاَل َبآلَْدأَ حَْ
َناَب ا ولس هسو ْْسواأ عَْْ َ َيْْقَ َواَْقْْس فكيْْ  يتصِْْو ، هْْؤالل   هْْنه اآليْْة هْْم أهْْل كتْْاب ويْْدعون أ ْْم مؤمنْْون  ق، (2)﴾حلأ

 أحد أن يقولوا عن هللا الني يعتقدون بُ إاُ فقد هكنا أبلسنتهم. 
توانگریم،  گفتند: خدا فقير و بينوا است و ما  آینه خدا شنيد سخن آن کسان را که می   هر»فرماید:  ق تعالی می ح

.  3«کشتند خواهيم نوشت، و گویيم: بچشيد عذاب آتش سوزان راگفتارشان را و نيز این که پيامبران را به ناحق می 
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کنند که به خدا ایمان دارند؛ حال چطور ممکن است کسی تصور کند  اینها در این آیه، اهل کتاب هستند و ادعا می 
 اند، این گونه بگویند که او فقير و بينوا است؟! که این عده در مورد خدایی که به او گرویده 

 

 فقال العلمال َد العاملني، بل  الوا عن األابيال وال سل إ م فق ال وعدوهم هبنا، إ م ما  الوا إن هللا فقد،  وهللا
وملا كااوا متاجون ،   كل زمان عن األابيال واألوصيال لو كااوا مق هللا ألَناهم هللا ومقلدوهم أبلسنتهم أو أبفعا م

واعتْاوا أن كلْ ة أمْوال وأاصْاِ العلمْال َْد العْاملني َتييْدا  ودلْيال  ،  ألاصاِ وألموال وألسلحة للْدفاع عْن عقيْدهتم
َنَيالل َقدأ مسَََق ال س  َْوأَل ال َنيَن  َالسواأ َإن  ال َ َفَقٌد َوحَنأنس ﴿: فحكى هللا سبحااُ وتعاىل  و م هكنا،  أ م على احلق َأ  ﴾ َأ

فقْْد  وا إن ذمْْدا  ْ الْْ و  زمْْن ال سْْول ذمْْد ، فجعْْل  ْْو م عْْن أابيائُْْ إ ْْم فقْْ ال أ ْْم  ْْالوا إن هللا فقْْد 
وَن َمعَْ ﴿ َُ َملٌَْْا فََْيكْْس َواَق لَْْوأاَل أساْْزََل إَلَيْأ َسْْأ ي َ  األأ اَا َوَ أشَْ لس الط عَْْ وَل أَيأكْْس َنا ال  سْس اَل هَْْ َُ ُس َو َْالسوا مَْْ ى إَلَيْْأ اََْْني ا  * أَوأ يْسلأقَْْ

ا هَْْ لس َمنْأ ُس َجنْْ ٌة أَيأكْْس ونس لَْْ أي إن  ْْو م إن ،   حْْني أن هللا اقْْل  ْْو م إ ْْم  ْْالوا إن هللا فقْْد، (1)﴾..... َكنٌْْز أَوأ َتكْْس
  .ألن ذمدا  هو وجُ هللا سبحااُ وهو هللا   اخللق؛ فقد هو افسُ  ول إن هللا فقد ذمدا  

پيامبران و فرستادگان چنين سخنی بر زبان راندند و با    یسوگند آنها نگفتند خدا فقير است بلکه درباره ه خدا  ب
شان که در هر زمان با گفتار و کردار از ایشان  این گفته ایشان را مالمت و سرزنش کردند. علمای غيرعامل و پيروان 

ساخت؛ چرا که  نيازشان می اینها با خدا بودند، خداوند بی   گفتند که اگرانبيا و اوصيا می   یکردند، درباره تبعيت می 
از عقيده  پيدا می   یبرای دفاع  نياز  و مال و سالح  یاور  به  اینها چنين میخود  اموال و  کردند.  زیادی  انگاشتند که 

ا این گونه  شان است. خداوند سبحان این سخن آنها ر ی آنها و دليلی بر حقانيت یاوران علمای غيرعامل، تایيد کننده 
. این سخن  «گفتند: خدا بينوا است و ما توانگریمهر آینه خدا شنيد سخن آن کسان را که می »بازگو فرموده است:  

گفتند ایشان فقيرند را به این صورت بيان کرده است که »گفتند خدا فقير است«. در پيامبرانش که می  یآنها درباره 
خورد و در گفتند: چيست این پيامبر که غذا می » فقير است:    )ص(  محمدگفتند  نيز می   )ص(   زمان حضرت محمد

او فرود نمی رود؟ چرا فرشته بازارها راه می بر  او بيم ای  تا با  دهنده باشد؟ * چرا از آسمان گنجی برایش افکنده آید 
آن بخورد از  نيست که  باغی  را  او  ای 2«؟....نشود؟ چرا  را  آنها  قول کرده  و در عين حال خداوند سخن  نقل  ن گونه 

محمد حضرت  بودن  فقير  بر  مبنی  آنها  سخن  یعنی  است«  فقير  »خدا  که  بودن    )ص(  است  فقير  با  است  برابر 
 باشد.وجه خدای سبحان، و »اللِه در خلق« می  )ص(  خداوند؛ زیرا حضرت محمد

 

 
 . 8 – 7الفرقان :  -1
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وأَل الْْ َنيَن  ْْالسوا﴿:    ولُْْ تعْْاىل )ع(عْْن البْْا    َْْ َق ال س  ْ دأ مسََْْ َنيْْالس  َلقَْْ َأ نس َأ ٌد َو حنَْْأ هْْم : ))ع( ْْال  ،﴾َإن  ال َ َفقَْْ
 .(1)يزعمون أن اطماا متاج منهم إىل ما مملون إليُ( 

باقرا امام  آیه درباره   )ع(   ز  می»ی  ی  که  را  کسان  آن  سخن  شنيد  خدا  آینه  ما  هر  و  است  بينوا  خدا  گفتند: 
برند، به آنان  پندارند که امام به جهت چيزهایی که به سوی او می نقل شده است که فرمود: »اینان می    «توانگریم

 .2نيازمند است« 
 

َنيْْالس ﴿:    ولُْْ )ع(وعْْن الصْْادق  َأ نس َأ ٌد َوحنَْْأ وأَل الْْ َنيَن  ْْالسوا َإن  ال َ َفقَْْ َق ال س  َْْْ دأ مسََْْ ِأوا هللا :  ْْال ﴾َلقَْْ وهللا مْْا 
ِأوا أوليال هللا فق ال(   .(3)تعاىل فيعلموا أاُ فقد ولكنهم 

صادقا آیه   )ع(  مام  درباره  خدا  نيز  »به  فرمود:  ْغِنَياء« 
َ
أ َوَنْحُن  َفِقيٌر  الّلَه  ِإنَّ  اُلوْا 

َ
ق ِذیَن  الَّ ْوَل 

َ
ق الّلُه  َسِمَع  »َلَقْد  ی 

 .4د او فقير است، ولی دیدند که اوليای خدا فقيرند« سوگند اینها خدای متعال را ندیدند که بدانن
 

َجدسوا   ﴿:  و ال تعاىل جسدسوا آَلَدَا َفسَْ َة اسْأ  فهْو أيضْا   )ع(وهْنا السْجود كمْا هْو آلدا ، (5) ﴾َوَإهأ  ْسلأَنا لَلأَمالَئكَْ
ِهم  بلْة هللا سْبحااُ وتعْاىل فْبهم يعْ ف هللا حملمد وعلي والزهْ ال واألئمْة   ، وكْو م مقصْودين  لسْجود  عتبْا

ِد   احلديث عْن أسْود بْن سْعيد،  وهم وجُ هللا وهم أمساؤه احلسىن كنْت عنْد أأ :   ْال، فهم هللا   اخللق كما و
): فأاشأ يقول ابتدال من َد أن يسسِل )ع(جعف   

 )(٦). 
می   و تعالی  جز »:  فرمایدخدای  کردند  سجده  همه  کنيد،  سجده  را  آدم  گفتيم:  فرشتگان  به  که  هنگام  آن  و 

این سجود همان 7« ابليس و  آدم،  برای حضرت  ائمه  )ع(  طور که  و  و زهرا  و علی  برای محمد  بوده    )ع( بوده،  نيز 
قبله  که  بودند  شده  سجده  دليل  این  به  آنها  شناخته  است.  خداوند  ایشان  با  و  بودند  متعال  و  سبحان  خدای  ی 

آنمی بنابراین  او هستند.  الحسنی  اسماء  و  الله  وجه  ایشان  در خلقشود؛  از  اند؛ همان ها خدای  روایتی  در  که  طور 
بودم که ایشان شروع کردند به سخن گفتن، بی آن که    )ع(  اسود بن سعيد نقل شده است که گفت: نزد امام باقر

های خدا و مایيم درهای خدا و مایيم زبان خدا و  مایيم حجت »فرمود:    )ع(  چيزی از ایشان پرسيده شود. حضرت
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 .1«و مایيم چشم خدا در ميان خلقش و مایيم واليان امر بندگان خدا مایيم صورت خدا 
 

ِث بن املآلدة النص ي ِ  وتع )ع( ال: سسِل أبو عبد هللا   ،وعن احلا َل َهاَلٌا َإال  ﴿اىل: ْعن  ول هللا تبا كسل  َشيأ
ُس  َه فقْال: سْبحان هللا لقْد  ْالوا ، هللا)ما يقولون فيُ ؟  لت: يقولون يهلا كل شْ  إال وجُْ : )ع(فقال    ،(2)﴾َوجأ
  .(3)، إمنا عأ بنلا وجُ هللا الني يؤتى منُ( عظيما     وال  
هر چيزی نابودشدنی  »ی  از معنای آیه  )ع(  نصری روایت شده است که گفت: از امام صادق  یز حارث بن مغيره ا

او امام   4«است مگر وجه  باره چه می  ()ع  پرسيده شد.  این  گویند هر  گویند؟ عرض کردم میفرمود: »دیگران در 
اند؛ بلکه مقصود از این آیه  شود جز صورت خدا. فرمود: خدا منّزه است! اینان سخن عظيمی گفته چيزی هالک می 

 .5شود«وجه و طریقی است که با آن رو به خدا می 
 

وحنْن وجُْ هللا اتقلْب   األِض بْني ،  هللا ابينا ذمدا  )حنن امللا  الني أعطاه :   ال  ،)ع(وعن أأ جعف   
 .(٦)( .....وحنن عني هللا   فلقُ ويده املبسو ة  ل محة على عباده، ع فنا من ع فنا وجهلنا من جهلنا ، أِّه كم

باقرا خدا    )ع(  مام  صورت  و  وجه  همان  ما  و  کرد،  عطا  پيغمبرش  به  خدا  که  هستيم  »مثانی«  آن  »ما  فرمود: 
هستيم که بين شما روی زمين وظایفی داریم، و ما چشم خدا در ميان خلقش هستيم و ما دست رحمت خدایيم که  

 .7ه گيرد....«برای بندگانش گشوده است، شناسد ما را هر که شناسد و نادیده گيرد ما را هر که نادید
 

ِ    حيْايت أو بعْد مْويت فقْد زاِ  ال: ) ال النْ   ،)ع(عن أأ الصلت ا  وي عن اطماا ال  ا   : مْن زا
ِجْْْة النْْْ  ، هللا تعْْْاىل ِجات  ود ِفْْْق الْْْد ِ  ،   اينْْْة أ ِجتُْْْ   اينْْْة مْْْن منزلُْْْ فقْْْد زاِ هللا تبْْْا ِه   د فمْْْن زا
ِسْْول هللا، وتعْاىل ِووه: إن َْواب ال إلُْْ إال هللا النظْْ  إىل وجُْْ    ْْال: فقلْْت لُْ:   ابْْن  فمْْا معْىن اخلْْا الْْني 

ولكْن وجُْ هللا تعْاىل أابيْاؤه ، من وص  هللا تعْاىل بوجُْ كْالوجوه فقْد كفْ ، :   أ  الصلت)ع(فقال    ؟  هللا تعاىل
ِسْْلُ وحججُْْ صْْلوات هللا علْْْيهم و ْْال هللا تعْْْاىل: ، هْْم الْْنين هبْْْم يتوجُْْ إىل هللا عْْز وجْْل وإىل دينُْْْ ومع فتُْْ، و
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ْْأ َااَ ﴿ اَلَل َواطأَكْ َْْأ َا هسو ايْ  َْْ ُس َِبْ ْْأ ى َوجْ َْْ قْ اَن * َويَْبْأ َْْ ا فْ َْْ هْ نأ َعَليْأ َْْ ل  مْ ْْال عْْْز وجْْْل، (1)﴾كْْْس ٌا َإال  ﴿: و ْ َْْ َل َهالْ يأ َْْ ل  شْ كْْْس
ُس  َه  .(2)(  ﴾َوجأ

امام رضاا از  ایشان  )ع(  باصلت هروی  است که  کرده  فرمود: کسی که مرا در    )ص(  پيامبر» فرمود:  )ع(  نقل 
در بهشت، برترین    )ص(  زمان حياتم یا پس از مرگم زیارت کند، خدای متعال را زیارت کرده است، و جایگاه پيامبر 

. به آن  درجات است، کسی که پيامبر را در جایگاهش در بهشت زیارت کند، خدای تبارک و تعالی را زیارت کرده است 

کنند: پاداش ال اله اال هللا نظر به ، معنای اين خبر چيست که روايت می)ص(  داحضرت عرض کردم: ای فرزند رسول خ

به وجهی چون وجوه وصف کند کافر  وجه خدای متعال است؟ آن حضرت فرمود:   اباصلت! هر که خدای متعال را  ای 
و حجت  فرستادگان  و  انبيا  متعال،  وجه خدای  ليکن  بااست،  آنها  بر  که صلوات خداوند  اویند  آنها کسانی  های  د؛ 

هر » :  فرماید شود، و خدای متعال می آنها به سوی خدای بزرگ و دین و معرفِت او توجه می   یهستند که به وسيله 
می  باقی  تو  اکرام  و  جالل  صاحب  پروردگار  ذات  و   * است،  فنا  دستخوش  است  زمين  روی  بر  نيز     3«ماندچه  و 

 .4«  «هر چيزی نابودشدنی است مگر وجه او »: فرموده است 

 

َد الَ   نأ َأَأ َعبْْْأ ل   )ع(وعَْْْ ز  َوجَْْْ وأَل الَ  عَْْْ ا﴿: َ   َْْْْ ادأعسوهس هبَْْْ ىن فَْْْ الس احلأسسْْْأ ْْأ َمسْ اَل ، (5)﴾َولََ  األأ نس َوالَ  )ع( َْْْ : )حنَْْْأ
َبلس ال س َمَن الأَعَباَد َعَمال  َإال  ِبَعأ َفََتَنا(  ىَن ال َ  اَل يَْقأ َالس احلأسسأ َمسأ  .(٦)األأ

به  فرموده است: »    7« ها بخوانيدش ها، به آن نام خداوند است نيکوترین نام   از آِن »  یدر تفسير آیه  )ع(  بوعبداللها
 .8«کند مگر با معرفت به ماها هستيم که خداوند عملی را از بندگان قبول نمینيکوترین نامخدا سوگند ما همان  

 

ا   ُس  َْاَل: )َإَها   )ع(َوَعَن ال َ  َْ ل   اَْزَلَْتأ أَاْ  ُس عَْز  َوجَْ َو  َْوألْس ل  َوهْس َتَعينسوا بَنَْا َعلَْى الَ  عَْز  َوجَْ َديَدٌة فَاسْأ مأ شَْ َولََ  ﴿: َبكْس
الس  َمسأ  .(٩) ( ﴾ احلأسسأىن فَادأعسوهس هَبااألأ

ما از خداوند عّزوجّل یاری   یو سختی بر شما فرود آمد، به وسيله  نيز فرموده است: »هر گاه شدت  )ع(  مام رضاا
فرمود که  است  خدا  این همان سخن  و  نام »: بجویيد  نيکوترین  است  خداوند  آِن  نام از  آن  به  بخوانيد ها،   « هایش 

»10. 
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َتَعينسوا بََنا َعَلى الَ  َوهسَو  َْوألس ال َ ، )ع(وَعَن ال َ َ ا   ٌة فَاسأ الس احلأسسأىن فَْادأعسوهس ﴿:  َاَل: )َإَها اَْزََلتأ َبكسمأ َشد  َمسأ َولََ  األأ
َد الَ  :   َالَ   ،﴾هَبا ا( )ع( َْاَل أَبْسو َعبْأ َد َإال  ِبَعأ َفََتنَْا  َْاَل فَْادأعسوهس هبَْ نأ َأحَْ بَْلس مَْ ىَن الْ َني اَل يْسقأ َمسْأَالس احلأسسْأ : حنَْأنس َوالَ  األأ
(1). 

ی ما از خداوند عّزوجّل یاری بجویيد و  فرمود: »هر گاه شدت و سختی بر شما فرود آمد، به وسيله   )ع(  مام رضاا
که است  خداوند  سخن  همان  نام »فرمود:    این  نيکوترین  است  خداوند  آِن  نام از  آن  به  بخوانيد ها،  و    «هایش   »

ها هستيم که خداوند عملی را از بندگان  فرموده است: »به خدا سوگند ما همان نيکوترین نام   )ع(  فرمود: ابوعبدالله
 .2ها بخوانيد.« کند مگر با معرفت به ما؛ پس او را با آن نامقبول نمی

 

َن الطَْ نَي ﴿التصاف بصفة األلوهية   اخللق أي أ م عباد هللا سبحااُ وتعْاىل وأبمْ ه يعملْون وهنا هو ا خَتألْسقس مَْ
ا  إبََهأَ   ونس  َْدأ ا فََْتكْس نْأفسخس َفيهَْ ََِة الط دأَ إبََهأَ  فَْتَْْ َ مْس ﴿ ،(3)﴾َكَهيْأ ُس بَْلأ َعبَْاٌد مسكأ بأَحاَا وَن * ال َو َْالسوا اختْ ََن الْ  محأَنس َولَْدا  سْس

ُس َ لأَقوأَل َوهسمأ أَبَمأ ََه يَْعأَملسونَ  َبقسوَا  .(4)﴾َيسأ
ین همان اتصاف به صفت الوهّيت در خلق است، یعنی این که آنها بندگان خدای سبحان و متعال هستند و به  ا

می  کار  او  امر»کنند:  فرمان  می   به  پرنده  چون  چيزی  گل  از  می من  آن  در  و  پرنده سازی  من  امر  به  و  ای  دمی 
، بلکه آنان بندگانی گرامی هستند * که در  و گفتند که خدای رحمان صاحب فرزند است، منّزه است او»، 5«شودمی

 .6«کنندگيرند و به فرمان او کار می سخن بر او پيشی نمی 

 

ِجة عالية من الكمْال حبيْث أ ْم يقومْون خبالفْة هللا سْبحااُ وتعْاىل حْق فالفتُْ فْإها مت ، وهؤالل العباد على د
بعلهم واستخالفهم   هنا العام فهم يقومون مقْاا هللا سْبحااُ وتعْاىل حبولُْ و وتُْ وإبهاُْ، فهْم يْدب ون هْنا العْام 
ِسْال بعْد  بقوة هللا ووفق ما علمهم هللا فهم ال يشاؤون إال ما يشال هللا، و لوهبم أوعية ملشيِتُ سبحااُ وتعْاىل، فاط

ِسْال (صْلوات هللا علْيهم)بعلهم منهم   ، فمحمْد فْامت األابيْال وامل سْلني مْن هللا سْبحااُ وتعْاىل أمْا بعْد بعلُْ فاط
ِه هللا   اخللق ِة هللا التامْة وأمسْال هللا احلسْىن ووجُْ هللا وكلمتُْ ، منُ صلوات هللا عليُ  عتبا  .....التامْة )فهو صو

َِأضَ  َماَواَت َو األأ َت هبََْْا السْْ  ةَ .... َو َبَكَلَمتََْْا الْْ َ  َفَلقْْأ َة الت امْْ  أأَن الأَكَلمَْْ َََلبَْْتأ  ....َو َبشَْْ أَلسَا َبَكَلَمتََْْا الْْ َ   َو َأسْْأ
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ِان )،  (1)  (.....كسل  َشيأ  اعَ   َو َبطَلأَعتََْا فَْ ....مكْة( )وهو صلوات هللا عليُ ِّهِْو هللا   فْا ََ فَْ  وَ  دَ سَْ وَِ   ِّسهْس
َِانَ  فكْْان ، والطلعْْة هْْي اط اللْْة والظهِْْو ايزئْْي،  لعْْة هللا   سْْاعد  )ع(كمْْا كْْان عيسْْى ،  (2) (....َجبََْْل فَْْا

 .وهدا  حملمد  )ع(عيسى 
رتبه ا در  بندگان  به طور ین  را  متعال  و  جانشينی خدای سبحان  که حّق  به طوری  دارند  قرار  کمال  از  عالی  ای 

ه حول و قّوه و اذن خدای سبحان،  کنند، و هر گاه در این عالم، مبعوث و جانشين حضرت حق شدند، بکامل ادا می
شوند و آنها با نيروی برگرفته از حق تعالی و طبق آنچه خداوند به ایشان تعليم داده  قائم مقام او سبحان و متعال می

تدبير می  و  اداره  را  عالم  این  نمیاست  او چيزی  آنها جز خواست  ایشان ظرف  خواهند. دل کنند در حالی که  های 
گيرد. محمد خاتم انبيا و  صورت می  )ع( ان و تعالی است. پس از بعثت آنها، ارسال از جانب آنهامشّيت خداوند سبح

صلوات  فرستاده  که  او  سوی  از  ارسال  یافتش،  بعثت  از  پس  ولی  است  متعال  و  سبحان  خدای  جانب  از  شدگان 
الله الحسنی و وجه  لهی و اسماء  گيرد چرا که او، الله در خلق است و ایشان صورت تاّم اخداوند بر او باد، صورت می

و کلمه کلمه »باشند:  تاّم خداوند می  یالله  به  آسمان ....و  آن  با  به مقام کلمهات که  آفریدی....و  را  و زمين    یها 
کلمه  به حق  خواستارم  تو  از  ....و  چيره گشت کاملت  چيز  هر  بر  که  آن حضرت3«ات  فاران    )ص(  .  در  خدا  ظهور 

پرتو فروزانت در ساعير )کوهی در فلسطين( و به ظهور پرفروغت در کوه فاران )کوهی نزدیک  )و به  است:  )مکه(  
پرتو فروزان خدا در ساعير است، و پرتو به معنای نمایان شدن    )ع(  . حضرت عيسی   4مکه و محل مناجات پيامبر...(

 ه است. بود )ص( ساز )رسالت( حضرت محمدزمينه  )ع(  و ظهور جزئی است، لذا حضرت عيسی 
 

ِسْْال ذمْْد  ِسْْال هللا سْْبحااُ وتعْْاىل ملوسْْى  لألئمْْة  فإ فْْامت  و ْْنا كْْان ذمْْد  )ع(هْْو افْْ  إ
وهْنا هْْو سْ  فْْتم النبْْوة ، فهْْو صْلوات هللا عليُْْ اخلْامت ملْْا سْبق والفْْات  ملْا اسْْتقبل، األابيْال وامل سْْلني أي مْن هللا

ِسْال والنبْوة مْق ال  ختبع   س  فتمها علمال املسلمني وإال فال معىن خل ن احلاجْة هْي هْي م تتبْدل بعْد أتم اط
ِبا كاات احلاجة   بعض املوا ن بعد بعث ال سول ذمد بعث ال سول ذمد   فاحلالْة أسْول ، أعظْم ، بل 

ْْا  وجاهليْْْة، وال ْْادا  وِّلمْْْا  وِّالمْ ْْوا السْْْاعة  وأكلْْْ  فسْ ْْاا القْْْائم -تقْ ْْأ  -أي  يْ إال علْْْى شْْْ اِ فلْْْق هللا، و ْْْد ابْ
ِسْْلُ   ، إهن فاألئمْْة اطَنْْا عشْْ  أن احلالْْة ستسْْول مْْن بعْْده  ول ْال سْْ كْْااوا يقومْْون مقْْاا أابيْْال هللا و

نَْ ﴿   هْْْنه األمْْْة ولكْْْن م سْْْلهم هْْْو ذمْْْد  املا ْْْني  َي بَْيْْْْأ و سسمأ  سضَْْْ اَل َِسْْْس َإَها جَْْْ وٌل فَْْْ َة َِسْْْس لَ  أسمْْْ  هسمأ َوَلكْْْس
َع َوهسمأ ال يسظأَلمسونَ   .(5) ﴾َ لأَقسأ
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از جانب خدای سبحان و    )ع(  درست مانند ارسال موسی   )ص(  از جانب حضرت محمد  )ع(نابراین ارسال ائمهب
خاتم االنبياء و المرسلين یعنی از سوی خدا بوده است. ایشان که صلوات    )ص(  باشد و لذا حضرت محمدمتعال می 

آیندگان( می  الفاتح لما استقبل« )خاتم بر گذشتگان و راهگشای  باد، »الخاتم لما سبق و  باشد و این  خداوند بر او 
کماکان باقی است و پس از  اند زیرا وقتی نياز،  همان ِسّر ختم نبوت است که علمای مسلمين در آن به بيراهه رفته

تغييری نکرده است، پایان یافتن ارسال و نبّوت معنایی ندارد. بلکه چه بسا این    )ص(  بعثت و ارسال حضرت محمد
بيشتر و شدیدتر باشد؛ اوضاع بدتر شده و فساد و ظلم و    )ص(  ها پس از بعثت حضرت محمدنياز در برخی موقعيت 

  شود مگر بر شرورترین خلق خدا، و پيامبر برپا نمی   ـیعنی قيام قائمـ ؛ و ساعت  جفاکاری و جاهليت بيشتر گشته باشد
، قائم مقام انبيا و رسوالن گذشته  گانه شود. بنابراین امامان دوازده خبر داده است که اوضاع پس از او بدتر می   )ص(

فرستنده  ولی  هستند  امت  این  محمد  یدر  آنها  فرس»است:    )ص(  )مرِسل(  را  امتی  چون  تاده هر  و  است  ای 
 .1«شان بيامد کارها ميانشان به عدالت فيصله یافت و مورد ستم واقع نشدند فرستاده 
 

َي ﴿: سْْألتُ عْْن تفسْْد هْْنه اآليْْة:  ْْال، )ع(عْْن جْْاب  عْْن أأ جعفْْ   و سسمأ  سضَْْ وٌل فََْْإها جْْاَل َِسْْس َة َِسْْس لَ  أسمْْ  َلكْْس
َع َوهسمأ ال يسظأَلمسونَ  نَْهسمأ َ لأَقسأ ِسْوال  ، : )تفسدها  لبا ن)ع( ال  ،  ﴾بَْيْأ مْن ِل ذمْد  أن لكل   ن مْن هْنه األمْة 

ِسْْْول، وهْْم األوليْْْال وهْْْم ال سْْْل، وأمْْا  ولُْْْ نَْهسمأ ﴿: خيْْ ج إىل القْْْ ن الْْْني هْْو إلْْْيهم  َي بَْيْْْْأ و سسمأ  سضَْْْ َإها جْْاَل َِسْْْس فَْْْ
عَ   .(2)معناه إن ال سل يقضون  لقسع وهم ال يظلمون كما  ال هللا( :  ال، ﴾َ لأَقسأ

باقرا امام  از  که  نقل شده است  جابر  »  )ع(  ز  پرسيد:  را  آیه  این  ِضَي  َوِلُکِلّ  تفسير 
ُ
ق َرُسوُلُهْم  َجاء  َفِإَذا  ُسوٌل  َرّ ٍة  َمّ

ُ
أ

ُیْظَلُموَن  اَل  َوُهْم  ِباْلِقْسِط  »تفسير    )ع(   حضرت   .«َبْيَنُهم  امت،  فرمود:  این  از  قرن  هر  رأس  در  است،  باطن  به  آن 
باشند  کند به قرنی که برای آنها فرستاده شده است، و آنها اوليا و رسوالن میخروج می   )ع( ای از آل محمدفرستاده 

اما این سخن خداوند که » ِباْلِقْسِط و  َبْيَنُهم  ِضَي 
ُ
ق َرُسوُلُهْم  دگان براساس  ش« به این معنا است که فرستاده َفِإَذا َجاء 

 .3گونه که خدا فرموده است«نمایند، همان کنند و ستم نمیعدل ُحکم می 

 

ِسل وهم مس َسلني، فمحمد   واألئمة    فال سول ذمد   ِسْول هللا  أيضا   اموا مقاا هللا   اخللق فهم 
هللا   اخللْق أو  ِسول من ذمْد  )ع(اا املهدي ْأيضا ، واطم  ة  ْمس َسل لألئم  وذمد  ،  سبحااُ وتعاىل

ل للمهْْديني اطَْْىن عشْ  مْْن ولْْده، وهْو هبْْنا يكْْون أيضْا    مقْْاا ذمْْد  )ع(وجُْ هللا، واطمْْاا املهْْدي   مس سَْ
وأهْل بيتُْ بصْفة ألوهيْة هْي بعينهْا  وال تتْوهم أن اتصْاف ذمْد ، أي هللا   اخللق أو وجُ هللا سبحااُ وتعاىل
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بْْل إن هْْنا االمْْ  ال خيْْ جهم عْْن كْْو م فلقْْا  فقْْ ال  ْْم حْْدود مقيْْدون هبْْا، وألوهيتُْْ ، عْْاىلألوهيْْة هللا سْْبحااُ وت
ل ذمْْد  بصْْفة األلوهيْْة وإن كْْان الفقْْ  ال يكْْاد  يْْز فيهْْا  سْْبحااُ وتعْْاىل ألوهيْْة مطلقْْة، فاتصْْاف ذمْْد ِو

أَنيال ولكنهم فق ال ومساكني  فهم صلوات هللا عليهم يكادون أن يكواوا، ولكنها ذتاجة وفقدة لُ سبحااُ وتعاىل
ُس اَنٌِ اسوٌِ َعَلى اسوَِ ﴿هللا سبحااُ وتعاىل   .(1)﴾َيَكادس َزيْأتْسَها يسَضيلس َوَلوأ مَأ َجأَسسأ

ائمه  )ص(  نابراین حضرت محمدب آنها، هم فرستاده شده )ُرُسل(    )ع(و  قائم مقام خدا در خلق شدند، پس  نيز 
محمد حضرت  )ُمرِسل(.  فرستنده  هم  و  نيز  فرستاده   )ص(  هستند  و  است  متعال  و  سبحان  خدای  سوی  از  شده 

 ای از جانب حضرت محمد نيز فرستاده   )ع(  باشد. امام مهدیمی  )ع(ی( ائمهمرِسل )فرستنده   )ص(  حضرت محمد
مهدیی  )ص( امام  و  است،  الله  وجه  یا  خلق  در  خدای  )فرستنده   )ص(   عنی  مرِسل  مهدیهم  دوازده  از    )ع( ی( 

یعنی خدای در خلق یا وجه الله سبحان و تعالی   )ص( باشد، و او به این صورت در مقام حضرت محمدفرزندانش می
اتصاف حضرت محمد که  نشود  دارد. چنين گمان  قرار  ایشان  )ص(  نيز  بيت  اهل  الوهّيت، هم  و  ی  پایه به صفت 

نمی  باعث  ایشان(  )اولوهيت داشتن  این موضوع  این که  الوهّيت خدای سبحان و متعال است، حتی  از  آنها  شود 
موجوداتی فقير، نيازمند و مقيد به حدود باشند، خارج گردند. الوهّيت خدای سبحان و متعال، الوهّيت مطلق است. 

محمد آل  و  محمد  اتصاف  نمی  )ع(بنابراین  جدا  آن  از  که  است  فقر  وجود  با  اولوهيت  صفت  ایشان  به  بلکه  شود 
متعال می  و  او سبحان  فقير  و  و بیمحتاج  باد، غنی  آنها  بر  که صلوا خداوند  ایشان  که  در عين حال  و  نياز  باشند 

وشنی بخشد نزدیک است روغنش ر »باشند:  هستند، ولی فقير و مسکين به درگاه خداوند سبحان و متعال نيز می 
 .2«هر چند آتش به آن نرسيده باشد، نوری افزون بر نور دیگر
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، وهنه هي مدينة الكماالت اط ية أو النات أو هللا،  ملا فلق اخللق سبحااُ وتعاىل واجههم  ألمسال والصفات 
هْي االسْم : فاحلقيقْة، وِّهِْو احلقيقْة للخلْق فهْو لْي  احلقيقْة بْل حجْاب احلقيقْةوهنا االسم أ لق علْى خللْي 

ِد عْن اطمْاا ،  األعظم األعظم األعظم وهنا االسم   يب مْن االسْم األعظْم كقْ ب سْواد العْني مْن بيا ْها كمْا و
 .  احلديث )ع(
ایشان روبه ه با  با اسما و صفات  آفرید،  را  یا  رو شد.  نگامی که خداوند موجودات  الهی  این همان شهر کماالت 

ذات یا الله است، و این اسم بر تجلی و ظهور حقيقت برای خلق اطالق شده است و در واقع، حقيقت نيست بلکه  
این اسم نزدیک به اسم اعظم است  حجاب حقيقت است؛ حقيقت عبارت می و  از اسم اعظم اعظم اعظم،  باشد 

 بر این مطلب داللت دارد. )ع(  طور که روایتی از امامان مانند نزدیکی سياهی چشم به سفيدی چشم، هم 
 

فالتوجُْْْ إليُْْْ هْْْو توجُْْْ إىل كْْْل صْْْفات وأمسْْْال ، ، هْْْو االسْْْم ايْْْامق لكْْْل صْْْفات الكمْْْال(هللا)وهْْْنا االسْْْم 
ألن جْْاا اطفْْالص   التوحيْْد هْْو افْْي األمسْْال والصْْفات  ؛ الكمْْال وهْْنا التوجُْْ ال خيلْْو مْْن الشْْ     م تبْْة مْْا

 ،وكمْال التصْديق بُْ توحيْده، وكمْال مع فتُْ التصْديق بُْ، أول الْدين مع فتُْ  ..: )...)ع(د املْؤمنني  كما  ال أمْ
 .(1)وكمال اطفالص لُ افي الصفات عنُ لشهادة كل صفة أ ا َد املوصوف( ، وكمال توحيده اطفالص لُ

به  ا کردن  روی  و  است  کمال  تمام صفات  برای  جامع  اسم  »الله«،  یعنی  اسم  تمام ین  آهنگ  با  است  برابر  آن 
صفات و اسماء کمال را نمودن که این روی آوردن در این مرتبه، خالی از شرک نيست؛ زیرا اخالص کامل در توحيد  

: »....سرآغاز دین، شناخت او است  فرموده است   )ع(  طور که اميرالمؤمنينبرابر است با نفی اسماء و صفات، همان 
باور داشت بر  و کمال شناخت خدا،  توحيد )شهادت  او؛ و کمال  به یگانگی  باور داشتن خدا، شهادت  او؛ و کمال  ن 

یگانگی خدا( اخالص برای او؛ و کمال اخالص، خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است؛ زیرا هر صفتی نشان  
 .2«دهد که غير از موصوف است می
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وكمال توحيده افْي الصْفات عنُْ، بشْهادة  ، حيدهوكمال مع فتُ تو ، )أول الد اة بُ مع فتُ:  )ع(و ال الكاِّم  
 . (1)كل صفة أ ا َد املوصوف وشهادة املوصوف أاُ َد الصفة( 

دیانت به او، شناخت او است و کمال شناخت خدا، شهادت به    نيز فرموده است: »....سرآغاز  )ع(   امام کاظم   و
دهد که غير از  یگانگی او؛ و کمال توحيد )شهادت بر یگانگی خدا( نفی صفات از او است؛ زیرا هر صفتی نشان می 

 .2« دهد که غير از صفت است موصوف است و هر موضوف شهادت می

 

ملع فة توحيْده، وكمْال التوحيْد افْي الصْفات عنُْ، لشْهادة كْل )أول الد اة مع فتُ، وكمال ا:  )ع(و ال ال  ا  
 .(3)صفة أ ا َد املوصوف، وشهادة املوصوف أاُ َد الصفة( 

رضا  و »....  )ع(   امام  است:  به  فرموده  شهادت  خدا،  شناخت  کمال  و  است  او  شناخت  او،  به  دینانت  سرآغاز 
دهد که غير از  صفات از او است؛ زیرا هر صفتی نشان می یگانگی او؛ و کمال توحيد )شهادت بر یگانگی خدا( نفی  

 .4« دهد که غير از صفت است موصوف است و هر موضوف شهادت می

 

 ُْْ ِفعْ ْْد إىل  ْْعى العبْ ْْاب جيْْْب أن يسْ ْْو حجْ ْْنات هْ ْْال واملشْْْد إىل الْ ْْفات الكمْ ْْامق لصْ ْْم )هللا( ايْ ْْنا االسْ فهْ
ع ف احلقيقة، وجاا مع فة احلقيقة هو العجز عْن وعندها يكش  الآلطال للعبد لي،  لتحلي بصفات الكمال اط ية

هو( فا ال طَبات الوجود والواو لبيْان ) سم األعظم األعظم األعظمفضمد الآلائب املعا عن احلقيقة أو اط،  املع فة
 َيبتُ فهو الشاهد الآلائب سبحااُ وتعاىل.

حجابی است که بنده باید با آراسته شدن به  ین اسم »الله« که جامع صفات کمال است و به ذات اشاره دارد،  ا
شناسد و  شود و او حقيقت را می صفات کمال الهی آن را بردارد؛ آن هنگام است که پرده از جلوی بنده برداشته می

اعظم  درک می اسم  یا  حقيقت  بيانگر  غایب،  است. ضمير  معرفت  از  حقيقت، عجز  معرفت  و  شناخت  غایت  کند. 
 « است.  )هو(  اعظم  تعالی،  اعظم  که حق  است، چرا  او  بيان غيبت  برای  »واو«  و  دارد  وجود داللت  اثبات  بر  ها« 

 شاهد غایب است.  
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أمْْا   م تبْْة مْْا دون الْْنات اط يْْة أو هللا أي   م اتْْب اخللْْق والتنْْْزل فْْإن م اتْْب التجلْْي أو املقامْْات عشْْ ة 
وفيُْْ سْْبق م اتْْب أو مقامْْات هْْي ، عظْْيممث العْْ ش ال، والك سْْي، والعْْ ش األعظْْم، سْْ ادق العْْ ش األعظْْم: هْْي

  من السابعة إىل السمال األوىل أو الدايا. السماوات السبعة تنْزال  
تر از ذات الهی یا الله، یعنی در مراتب خلق و تنزل، مراتب تجلی یا مقامات، ده مورد است که  ای پایين ر مرتبه د

، سپس عرش عظيم که در آن هفت مرتبه یا مقام  عبارتند از: سرادق )سراپرده( عرش اعظم، عرش اعظم، کرسی
 کند.گانه است که از آسمان هفتم به آسمان اول یا دنيا نزول می های هفت است که همان آسمان 

 

فْْْأول م احْْْل ،  تْْْد بصْْْفحة وجْْْوده مْْْن سْْْ ادق العْْْ ش األعظْْْم إىل السْْْمال الْْْدايا وفْْْد فلْْْق هللا ذمْْْد 
مث م حلْة التجلْي اللاايْة هْي وعْال النْون أو العْ ش ، سْ ادق العْ ش األعظْمالتجلي هي: النقطة األوىل )الازخ( أو  

مث م حلْْْة التجلْْْي ال ابعْْْة وهْْْي النقطْْْة اللاايْْْة   ، مث م حلْْْة التجلْْْي اللاللْْْة وهْْْي وعْْْال البْْْال أو الك سْْْي، األعظْْْم
ِبعة هي ذمد  ،  اخللق أو  ل هو الفيض ،  الوهو البال واقطة الب،  فهو اقطة النون والنون ومجيق هنه امل احل األ

العْْ ش, الك سْْي( بْْ زخ بْْني  ,  امل احْْل الْْلالث األوىل )سْْ ادق النْْازل مْْن احلْْق إىل اخللْْق، وهْْو أي ذمْْدا  
احلق واخللق فهو خيفق فساعة ال يبقى إال هللا الواحد القهاِ وساعة يعود إىل األان والشخصية، أما   م تبْة العْ ش 

  .العظيم فهو مستق    اخللق وهو عبد هللا
محمدب حضرت  خدا،  خلق  صفحه )ص(  رترین  سراپرده   ی،  از  را  خویش  آسمان    یوجود  به  اعظم  دنيا  عرش 

می  مرحلهامتداد  نخستين  نقطه   ی دهد.  از:  است  عبارت  سپس    ی تجلی  اعظم،  عرش  سرادق  یا  )برزخ(  آغازین 
تجلی سومی که ظرف باء یا کرسی است،    یتجلی دوم که ظرف نون یا عرش اعظم است، سپس مرحله   یمرحله

مرحله  نقطه   یسپس چهارمين  که  مراح  یتجلی  این  تمام  است.  در خلق    )ص(   ل چهارگانه همان محمددّومين 
باء، و نقطه   ی است که ایشان نقطه  یا می باء می  ی نون، و نون، و  توان گفت ایشان فيض و عنایِت در حال  باشد، 

محمد حضرت  یعنی  او  و  است  خلق  سوی  به  حق  از  سه    )ص(  نزول  مراحل  و    یگانه در  عرش  )سرادق،  اول 
شود و چيزی جز خدای  ست و در نوسان است، ساعتی خاموش می کرسی(، برزخ )حائل و فاصله( بين حق و خلق ا

عرش عظيم،    یگردد. اما در مرحله ماند و ساعتی دیگر به انانّيت و هویت )خویش( بازمی قهار بر جای نمی   ییگانه 
 باشد.  او در خلق مستقر و عبدالله می

 

ن وهْْي احلجْْاب الْْني بْْ )كْْان بينهمْْا  وبْْني هللا ني ذمْْد وجيْْب االلتفْْات إىل أن النقطْْة األوىل هْْي القِْْ 
َنا َلَا فَْتأحا  مسَبينْا  ﴿:  ال تعاىل ،(1)حجاب يتألأل خيفق( وعند الفت  )فنظ    ملل سم اطب ة(  ِفْق (2)﴾َإان  فََْتحأ  ،
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ن وذمد  هنا احلجاب أبن احتواه ذمد   واحدا ، وهو خيفق بني فنال فال يبقى إال هللا الواحْد  فأصب  القِ 
  .القهاِ وبني عودة األان والشخصية اطاسية

و    )ص(  نخستين، همان قرآن است و همان حجابی است که بين حضرت محمد  یاید توجه داشت که نقطهب
ب  «کردشد )نوسان میدرخشيد و خاموش میخدا وجود دارد: »ميان آن دو حجابی می ه هنگام فتح و پيروزی:  و 

ما  »فرماید:  می . خدای متعال  1«خدا از ميان سوراخ سوزن به نور عظمت )الهی( نگریست   ی»پيامبر گویی به اراده 
داشتيم را مقرر  نمایانی  پيروزی  تو  که حضرت محمد2« برای  بود  این صورت  به  این حجاب  برداشته شدن  و  رفع   . 

یکی شدند؛ و آن حضرت بين فنا که جز خدای واحد قهار    )ص(  آن را دربرگرفت و لذا قرآن و حضرت محمد  )ص(
 ماند و بين بازگشت انانّيت و هویتش، در نوسان بود. چيزی باقی نمی 

 

ِِه ابْ اهي، هو م تبة الازخ بني احلق واخللق فإن ع فنا ما تقدا تبني لنا أن ذمدا    )ع(م ولنلا توهم بُ ملْا 
ِة حاكي النات اط ية وتظه  الالهوت املطلق للخلْق  وهلا ألاُ ، واملالئكة وِّنوا أاُ هللا سبحااُ وتعاىل صو

ِتُ( : ، و ال (3)( .....  .....ليع فوا )  .(4))هللا فلق ِدا على صو
ی برزخ بين  همان مرتبه   )ص(  شود که حضرت محمدگفته را دریافته باشيم، برای ما روشن میگر مطلب پيش ا 

و مالئکه او را دیدند، گمان بردند که او خدای سبحان    )ع(   حق و خلق است و به همين دليل وقتی حضرت ابراهيم
ی ذات الهی است و الهوت مطلق را برای خلق  صورتی است که بازگو کننده   )ص(  و متعال است؛ زیرا آن حضرت

بدانند:  ظهور می و  تا بشناسند  پرفروغت در کوه  »بخشد  به ظهور  به پرتو فروزانت در ساعير )کوهی فلسطين( و  و 
فرمود: »خداوند آدم را به صورت خود    )ص(  . پيامبر اسالم5«هی نزدیک مکه و محل مناجات پيامبر(.... فاران )کو

 .6آفرید« 
 

 فهْم أيضْا  ،   م تبة دون م تبة ال سول األعظم صلوات هللا عليُْ هللا   اخللق وكنلا أهل بيتُ   فهو   
فهْم  للْون هللا   اخللْق وكْل مْنهم يؤلُْ إليُْ ويقصْد    ضْال احلاجْات وسْد الْنقص ،  وجُ هللا وأمسال هللا احلسىن

ِجة عالية من الكمْاالت اط يْة ولكنهْا مقيْدة  حلاجْة والفقْ  ق سْبحااُ وتعْاىل،  وبلوغ الكمال أمْا ، فهم على د

 
 .442ص   1کافی: ج  - 1
 .1فتح:   - 2
 دعاء السمات.  -3
 . 103، توحيد الصدوق : ص 134ص 1الکافي : ج -4
 دعای سمات. - 5
 .103؛  توحيد صدوق: ص   134ص   1کافی: ج  - 6



 86  کتاب التوحيد )تفسير سورة التوحيد( 

ْْىن مطلْْق وعطْْال وفْْيض َْْد مقيْْد إال ِبشْْيِتُ سْْبحااُ ألوهيتُْْ سْْبحااُ وتعْْاىل فهْْي ألوهيْْة مطلقْْة وهْْي كمْْا ل َو
 وتعاىل.

تر از جایگاه رسول اعظم که  ای پایين نيز در مرتبه   )ع(خدای در خلق است و اهل بيت او  )ص(   س آن حضرتپ
در خلق هستند و  باشند؛ آنها تبلور خدا  درود خداوند بر او باد، قرار دارند، و آنها نيز وجه الله و اسماء الله الحسنی می 

از آنها برای رفع حوایج و سّد نقص و تحصيل کمال، مورد توجه قرار می آنها رجوع  هر کدام  گيرند و به هر یک از 
. لذا ایشان در جایگاهی عالی از کماالت الهی قرار دارند ولی این جایگاه، در عين حال، محدود و مقيد به  شودمی

باشد؛ حال آن که الوهّيت خدای سبحان و متعال، الوهّيت  ن و متعال مینياز و فقر ایشان نسبت به خدای سبحا
مطلق و کمال و غنای مطلق و بخشش و فيض بی حد و حصر است مگر چيزی که مشّيت خدای سبحان و متعال  

 به آن تعلق گيرد. 
 

ْْنا املعْْْىن ْْى هْ ْْا يْْْدل علْ ن مْ  ِْْ ِد   القْ ْْاىل، و ْْْد و ْْال تعْ اََِ  ال س ﴿:  ْ َْْ نس  فَْتَْبْ َْْ سْ الََقنيَ ا َأحأ َْْأ ْْا   ،(1)﴾خلْ أي أن هنْ
ل ذمْْد ، فْْالقني وهْْو سْْبحااُ وتعْْاىل أحسْْنهم وأفضْْلهم ِب  ..)...: و  الْْدعال ، وهْْؤالل هْْم ذمْْد ِو  

ِ ب وإلُ اآل ة  .(2) (..... األ
بهترین  در خور تعظيم است خداوند، آن  »فرماید:  این معنا است آمده؛ خدای متعال می ر قرآن عبارتی که مؤّید  د

باشد. اینها محمد ؛ یعنی در اینجا آفرینندگانی وجود دارند و خدای سبحان برترین و نيکوترین آنها می  3«آفرینندگان
 .4« . در دعا نيز آمده است: ».... ای پروردگار پرورندگان، و ای معبود معبودان....هستند )ع( و آل محمد

 

ِد الَْْون دعْْال حلْْوائج الْْدايا (5)..( ..اطلُْْ األكْْا . ...)..: وكْْنلا و ، وهْْنا مْْن أدعيْْة السْْ  وهْْي واحْْد َو
ِة   مصْبا  املتهجْد، واآلف ة مسندة متصْلة وصْحيحة السْند وهك هْا احلْ  ، والبحْاِ، ومصْبا  الكفعمْي، مْنكو

  .العاملي   ايواه  السنية
یکی از سی و یک دعا با سند متصل  . این دعا جزو دعاهای سّر و  6است: ».... خدای بزرگتر....« نيز وارد شده    و

می خوانده  آخرت  و  دنيا  حوایج  و  نيازها  رفع  برای  که  است  صحيح  مصباح  و  مجتهد،  مصباح  در  دعا  این  شود. 
 کفعمی، بحار آمده، و حّر عاملی نيز در الجواهر السنية آن را نقل کرده است.  
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تقْْ ب إ  إعلمْْوا علْْم اليقْْني أن هْْنا الكْْالا  ْْل للْْنين ي يْْدون ال، )  ذمْْد: و  احلْْديث القدسْْي   فضْْلها
 .(1) أفضل ما أاتم متق بون بُ إ  بعد الف ائض(

خواهند به من تقّرب جویند  ، به کسانی که میر یک حدیث قدسی، در فضيلت این دعا آمده است: »ای محمدد
 .2«شوید ا آن به من نزدیک می بگو علم یقين را به دست آورند که این سخن، برترین چيز بعد از واجبات است که ب

 

ن الكْ ري يْدل بشْكل  ِود اطلُ األكا   الدعال القدسي وهو من هللا سبحااُ وتعاىل واظد القِْ  وال شا أن و
ِاد الْنص علْى مْا  ْدمت حيْث أن خما بْة هللا سْبحااُ وتعْاىل  طلُْ األكْا دال علْى أن فلقُْ ، يقيأ  ا ق ملن أ

وإال فال معْىن  وهلا ألن األكا صفة تفضيل دالة على وجود األ ل عند هك ها؛ الالهوت سبحااُ يتصفون بصفة 
ِودها   الكالا و ْد هكْ ه ، فأفعل التفضيل أو صفات التفضيل دالة علْى املشْاِكة وز دة كمْا هْو بْني ووا ْ ، لو

 علمال اللآلة الع بية بل هو بني لكل من   أ الدعال وجعن فيُ.
عبارت »خدای بزرگتر« در دعای قدسی که از جانب خدای سبحان و متعال روایت شده دون شک وارد شدن  ب

کند برای کسی که بخواهد بر آنچه که پيشتر عرضه داشتم،  باشد، قطعًا داللت یقينی میاست و نظير قرآن کریم می 
بر این که خلق او نيز   نص داشته باشد؛ زیرا خطاب قرار دادن خدای سبحان و متعال به »خدای بزرگتر« دليلی است 

اشاره میبه صفت الهوت متصف  بر وجود حداقل یک چيز خردتر  و  تفضيلی است  بزرگتر، صفت  که  کند  اند چرا 
روشن   و  واضح  این  که  است  زیادت  و  مشارکت  بر  داّل  تفضيلی  صفات  یا  افعال  ندارد.  وجهی  آن  به  اشاره  وگرنه 

ند و هر کس که دعا را بخواند و در آن تعمق کند نيز به این مطلب اشناسان عرب به آن اشاره کرده باشد، زبان می
 رسد. می
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ِسولُ  ذمد   ِسول هللا سبحااُ وتعاىل  بل أن لي    هنا العام السفلي ،  عبد هللا و ايسما  فقع بل هو 
 َسل

س
ِة امل  َسل وصو

س
)حنن امللا  الني أعطْاه هللا : )ع( ال اطماا البا   ، خيلق بقية اخللق، وال سول إها كان وجُ امل

 ل محْة علْى  وحنن عني هللا   فلقُ ويده املبسْو ة، وحنن وجُ هللا اتقلب   األِض بني أِّه كم،    ابينا ذمدا  
ِتُ(: و  احلديث .(1)( ...عباده، ع فنا من ع فنا وجهلنا من جهلنا   .(2) )هللا فلق ِدا على صو

خدا و رسول او است. ایشان نه فقط در این عالم سفلی جسمانی، بلکه قبل از آن که    یبنده   )ع(ضرت محمدح
خداوند سایر موجودات را بيافریند، رسول خدا بوده است. رسول هنگامی معنا و مفهوم دارد که وجه ُمرِسل )ارسال  

باقرکننده  یا صورت ُمرِسل باشد. امام  دا به پيغمبرش عطا کرد، و ما  فرماید: »ما آن َمثانی هستيم که خمی   )ع(   ( 
می حرکت  در  زمين  روی  شما  دیدگان  بين  که  هستيم  خدا  صورت  و  وجه  ميان  همان  در  خدا  چشم  ما  و  باشيم، 

خلقش هستيم و ما دست رحمت خدایيم که برای بندگانش گشوده است، شناسد ما را هر که شناسد و نادیده گيرد  
 .4آمده است: »خداوند آدم را به صورت خود آفرید« یث . و در حد3ما را هر که نادیده گيرد....«

 
 . 143ص 1الکافي : ج -1
عما یروون أن الله خلق آدم علی   )ع(ألت أبا جعفـر  موجود في التوراة أیضًا وهو حدیث متواتر رواه السنة والشيعة وهذه بعض الروایات من مصادر السنة والشيعة: عن محمـد بن مسلم، قـال: س  -2

المختلفة، فأضافها إلی نفسه کما أضاف الکعبة إلی نفسه والروح إلی نفسه )َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي( ( الکافي:    صورته، فقال: )هي: صورة، محدثة، مخلوقة واصطفاها الله واختارها علی سائر الصور
 . 103، وتوحيد الصدوق: ص134ص1ج

 ( البخاري  )َخلَ 2841( ومسلم )6227روی  اَل: 
َ
ق َم،  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ی  َصلَّ ِبيِّ  النَّ َعْن  ُهَرْیَرَة  ِبي 

َ
أ َعْن  فَ (  النَّ وَلِئَك 

ُ
أ َعَلی  ْم  َفَسلِّ اْذَهْب،  اَل: 

َ
ق َخَلَقُه  ا  َفَلمَّ ِذَراًعا  وَن  ِستُّ ُطوُلُه  ُصوَرِتِه  َعَلی  آَدَم  ُه  اللَّ ِمْن  َق  ِر 

الُم َعلَ  َفَقاَل: السَّ ِتَك،  یَّ ُذرِّ ُة  ُتَك َوَتِحيَّ َتِحيَّ َها  َفِإنَّ وَنَك  ُیَحيُّ َما  َفاْسَتِمْع  َة َعلَ اْلَمالِئَکِة ُجُلوٌس  اْلَجنَّ َیْدُخُل  َمْن  ِه َفُکلُّ  اللَّ َفَزاُدوُه َوَرْحَمُة  ِه  اللَّ الُم َعَلْيَك َوَرْحَمُة  َفَقاُلوا: السَّ اْلَخْلُق    ی ُصوَرةِ ْيُکْم،  َیَزْل  َفَلْم  آَدَم 
ی اآلن(.   َیْنُقُص َبْعُد َحتَّ

اَل َرُسوُل ا2612وروی مسلم )
َ
اَل: ق

َ
ِبي ُهَرْیَرَة ق

َ
َه َخَلَق آ( َعْن أ َخاُه َفْلَيْجَتِنْب اْلَوْجَه َفِإنَّ اللَّ

َ
َحُدُکْم أ

َ
اَتَل أ

َ
َم: )ِإَذا ق ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ  َدَم َعَلی ُصوَرِتِه(. للَّ

( السنة  أبي عاصم في  ابن  الوجوه فإن  517وروی  الله عليه وسلم: )ال تقبحوا  الله صلی  ابن عمر، قال: قال رسول  الغنيمان: )هذا ( عن  الله  الشيخ عبد  قـال  الرحمن(.  ابن آدم خلق علی صورة 
 حدیـث صحيح صححه األئمـة، اإلمام أحمد وإسحاق بن راهویة وليس لمن ضعفه دليل إال قول ابن خزیمة، وقد خالفه من هو أجل منه(. 

أبي عاصم ) ابن  الله ع516وروی  الله صلی  أبي هریرة، قال: قال رسول  أیضًا عن  الشيخ األلباني:  (  تعالی خلق آدم علی صورة وجهه(، وقال  الله  الوجه فإن  قاتل أحدکم فليجتب  )إذا  ليه وسلم: 
 إسناده صحيح. 

 
 .143ص   1کافی: ج  - 3
ی دربـاره )ع( بن مسلم روایت شده است که گفت: از ابـوجعفر اند. برخی از احادیث از منابع شيعه و سنی: از محمددر تورات نيز وجود دارد و این حدیث متواتری است که سنی و شيعه نقل نموده - 4

های مختلـف این صورت، صورتی است تازه و نو آفریده شده که خداوند آن را برگزیـد و بـر سـایر صـورتفرمود: » )ع( کنند که خداوند آدم را به صورت خود آفرید، سؤال نمودم. ایشانآنچه روایت می
 (.103؛  توحيد صدوق: ص   134ص   1(« « )کافی: ج و از روح خود در آن دميدم»)به خودش نسبت داد؛ همچنان که کعبه و روح را به خود نسبت داد و فرمود  اختيار کرد. پس این صورت را 

ای راع بود. هنگامی که او را آفرید، فرمود: برو. بر آن مالئکـهخدا آدم را به صورت خود آفرید. طول او شصت ذفرمود: »  )ص(  کنند که پيامبر( از ابو هریره روایت می2841( و مسلم )6227بخاری )
باشد. پس گفت: سالم عليکم. گفتند: »سال بر تو و رحمت الله« و »رحمت اللـه« را بـر آن اضـافه نمودنـد. هـر ات میاند، سالم نما و تحيت آنها را بشنو که تحيت و سالمی بر تو و بر ذریهکه نشسته

 «.شود، بر صورت آدم است و خلقت پس از آن پيوسته تا اآلن کم شده استکس که داخل بهشت می
 «.کشد، از صورتش اجتناب کند زیرا خداوند آدم را بر صورت خویش آفریداگر کسی از شما برادرش را میفرمود: »  )ص( کند که گفت: رسول خدا( از ابوهریره روایت می2612مسلم )

گویـد: ها را قبيه نشمارید چرا که فرزند آدم بر صورت رحمن خلـق شـده اسـت«. شـيخ عبداللـه غنيمـان میصورتفرمود: »  )ص(  کند: رسول خداابن عمر نقل می( از  517ابن ابی عاصم در سنت )
ن خزیمه و هر کسی بـا آن مخالفـت نمایـد بـه دليـل او گردد، امام احمد و اسحاق بن راهویه و دليلی برای ضعيف بودن آن وجود ندارد مگر سخن اب»این حدیث صحيح است، صحتش به ائمه برمی
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 َسل 
س
) لوبنا أوعية ملشْيِة هللا، فْإها شْال هللا شِْنا، وهللا : )ع( ال اطماا املهدي  -وال سول إها كان أم ه أم  امل

اَل ال س ﴿عْْْز وجْْْل يقْْْول:  اؤسوَن َإال  َأن َيشَْْْ ا َتشَْْْ ل ومواجهْْْة   - (2)(  (1)﴾َومَْْْ  سَْْْ
س
ِسْْْال امل ِسْْْال ال سْْْول هْْْو إ كْْْان إ

ل  سَْْ
س
لني  ومْْن هنْْا يتبْْني أن مجيْْق األابيْْال وامل سْْلني ، ال سْْول هْْي مواجهْْة امل مْْن هللا سْْبحااُ وتعْْاىل هْْم مس سَْْ

لون ، إسْْ ائيل أو عبْْد هللا ووجُْْ هللا أو هللا   اخللْْق مْْن ذمْْد  س سَْْ
واجهْْوا هللا   اخللْْق وهْْو  فاألابيْْال وامل

وال  فَْيْسوَحَي إبََهأ ﴿  مد  ذ َِاَل َحَجاَب أَوأ يْس أَسَل َِسْس يا  أَوأ َمنأ َو ُس ال س َإال  َوحأ ُس َوَما َكاَن لََبَشَ  َأنأ يسَكلَ َم الس َإاْ  ا َيشَْ َُ مَْ اَْ
يمٌ  ا مثس  ﴿ ومعلمهْْم هْْو هللا   اخللْْق وهْْو ذمْْد ، (3)﴾َعلَْْي  َحكَْْ َمسْْأَاَل كسل هَْْ َة َوَعلْْ َم َِدَا األأ هسمأ َعلَْْى الأَمالَئكَْْ  َعَ  َْْ

تسمأ َصاَدَ نيَ  َاَل َهؤسالَل َإنأ كسنْأ ، )ع(وهو علي  بل إن مواجهتهم م تكن إال مق  ب ذمد    ،(4)﴾فََْقاَل أَاأَبِسوَ  أبََمسأ
ِسْْول هللا :  ْْال عْْن ِ ئُْْ  )ع(فعْْن أأ جعفْْ   : أان مدينْْة العلْْم وهْْي اينْْة، وأاْْت   علْْي  هبْْا، ) ْْال 

 .(5)فكي  يهتدي املهتدي إىل اينة وال يهتدي إليها إال من  هبا( 
فرموده   )ع(  سول )فرستاده شده( هنگامی معنی دارد که فرمان او، فرمان ُمرِسل )فرستنده( باشد. امام مهدیر 

و شما  »فرماید:  خواهيم، و خدای متعال می بخواهد ما نيز می های ما ظروف مشّيت خدا است، اگر خدا  است: »دل
ی رسول نيز  . ارسال از جانب رسول، ارسال از جانب ُمرِسل و مواجهه7« 6« خواهيد که خدا خواسته باشدجز آن نمی 

سبحان و    شدگان از جانب خدایگردد که تمام انبيا و فرستاده باشد. از اینجا آشکار میی ُمرِسل میهمان مواجهه
باشند.  یعنی اسرائيل یا عبدالله، و صورت خدا یا خدای در خلق، نيز می  )ص(   شده از سوی محمدمتعال، فرستاده 
هيچ بشری را  »باشد:  می   )ص(  رو شدند که همان حضرت محمدبا خدای در خلق روبه   )ع( شدگانانبيا و فرستاده 

فرستد تا به فرمان او هر چه بخواهد به  سخن بگوید یا رسولی می نرسد که خدا جز به وحی یا از آن سوی پرده، با او  
است  حکيم  و  بلندپایه  او  کند.  وحی  محمد8«او  حضرت  همان  که  خلق  در  خدای  آنها  آموزگار  است،   )ص(  . 

نام »باشد:  می راست می و  اگر  گفت:  و  کرد  فرشتگان عرضه  به  را  آنها  بياموخت. سپس  آدم  به  را  به  ها  گویيد مرا 
  که علی  )ص(   ی محمدی آنها صورت نگرفت مگر از طریق دروازه . بلکه مواجهه 9«های این چيزها خبر دهيدنام

 
 «.است

«. کشد، از صورتش اجتناب کند زیرا خداونـد آدم را بـر صـورت خـویش آفریـداگر کسی از شما برادرش را میفرمود: » )ص( کند که گفت: رسول خدا( نيز از ابو هریره روایت می516ابن ابی عاصم )
 است.گوید: سند آن صحيح شيخ البانی می

 . 30االنسان :  -1
 . 246غيبة الطوسي : ص -2
 . 51الشوری :  -3
 . 31البقرة :  -4
 . 351ص  9مستدرك سفينة البحار : ج -5
 .30انسان:  - 6
 .246غيبت طوسی: ص   - 7
 .51شوری:  - 8
 .31بقره:  - 9
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ابومی   )ع( پدرانش  )ع(  جعفر  باشد.  از  نقل  خدا  )ع(به  »پيامبر  این    )ص(  فرمود:  و  هستم  علم  من شهر  فرمود: 
تواند بدون ورود از دِر ی راه بهشت میشهر، بهشت است و تو ای علی، درب آن هستی، پس چگونه راهرو و جوینده 

 .1آن، به بهشت راه یابد؟!« 
 

ِسول هللا  ِاد العلم فليأت الباب(  :وعن ابن عباس،  ال:  ال    .(2))أان مدينة العلم وعلي  هبا، فمن أ
شهر علم هستم و علی دِر آن است، پس هر کس   فرمود: »من )ص( ز ابن عباس نقل شده است که پيامبر خداا

 .3«خواهد باید از در وارد شودکه علم می 

 

ِسول هللا ، )ع(و  الكا  عن أأ عبد هللا الصادق   )أان املدينة وعلي الباب، وكْنب مْن زعْم :  ال:  ال 
 .(4)( )ع( أاُ يدفل املدينة إال من  بل الباب، وكنب من زعم أاُ مبأ ويبآلض عليا  

من  فرمود: »   )ص(  آمده است که آن حضرت  )ص(  به نقل از پيامبر  )ع(  عبدالله امام صادق ر کافی نيز از ابود
شود؛ مگر از طریق دروازه، پندارد به شهر داخل میاست، و دروغ گفته است کسی که می   شهر هستم و علی دروازه 

 .5« داردرا دشمن می  )ع(  که علی پندارد مرا دوست دارد درحالی و دروغ گفته است کسی که می

 

ِاد احلكمة فليأهتا من  هبا( : وعنُ   . (٦))أان مدينة العلم )احلكمة( وعلي  هبا، فمن أ
شهر علم )حکمت( هستم و علی درِب آن است؛ پس هر کس خواهان    فرمود: »من  )ص(  همچنين حضرت   و

 .7«حکمت است باید از درِب آن )شهر( وارد شود

 

فمحمد هو َمن عَ ف هللا وع  ف اخللق  ق وم تتم املع فة إال مْن  ب ذمْد وهْو علْي، وذمْد هْو الْازخ بْني 
ا ﴿:  ْال تعْاىل، وعلي هْو اطاسْان األول   اخللْق،  ية(احلق واخللق )خيفق بني اطاسااية والفنال   النات اط َومَْ

 َُ َِاَل َحَجاَب أَوأ يْس أَسَل َِسسوال  فَْيسوَحَي إبََهأَا يا  أَوأ َمنأ َو ُس ال س َإال  َوحأ ، (8)﴾َما َيَشالس َإا ُس َعَلي  َحَكيمٌ َكاَن لََبَشَ  َأنأ يسَكلَ َم

 
 .351ص   9ی بحار: ج مستدرک سفينه - 1
 المصدر نفسه.  -2
 منبع خودش. - 3
 . 27ح 239ص 2الکافي : ج -4
 .27ح  239ص   2کافی: ج  - 5
 . 351ص  9مستدرك سفينة البحار : ج -6
 .351ص   9مستدرک سفينة البحار: ج  - 7
 . 51الشوری :  -8
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، وأيضْْا  البشْْ  هْْم األئمْْْة واحلجْْاب علْْي واملْْتكلم ذمْْد أو هللا   اخللْْْق، ذمْْدفالبشْْ  هْْو علْْي واحلجْْاب هْْْو 
اطمْْاا  )ع( ْْال علْْي ، وأيضْْا  البشْْ  هْْم األابيْْال وامل سْْلون واحلجْْاب هْْم األئمْْة واملْْتكلم علْْي أو الْْ محن   اخللْْق

ومْا بعْث هللا ،  إىل النبيْنيومْن الوصْيني، )أان أؤدي مْن النبيْني إىل الوصْيني: الني ِّلمُ حجن مْن يْد عون مواالتُْ
ولقْْد وفْْدت إىل ِأ اَنْْ  عشْْ ة وفْْادة ، ولقْْد اصْْطفا  ِأ  لعلْْم والظفْْ ، إال وأان أ ضْْي دينُْْ وأ ْْز عداتُْْ ابيْْا  

 .(1)فع فأ افسُ وأعطا  مفاتي  الآليب(
نشد   همان کسی است که خدا را شناخت و خدا را به خلق شناساند، و این شناخت کامل  )ص(  ضرت محمدح

باشد؛ و محمد همان برزخ بين حق و خلق است: »بين انسانيت و فنا در  ی باب محمد که علی می مگر به وسيله 
هيچ بشری را  »فرماید:  ذات الهی در نوسان است« و علی همان انسان اول در ميان خالیق است. حق تعالی می 

فرستد تا به فرمان او هر چه بخواهد  ای می ا فرستاده نرسد که خدا جز به وحی یا از آن سوی پرده، با او سخن بگوید ی
اند و حجاب، علی و  ؛ بشر، علی است و حجاب، محمد؛ و نيز بشر، ائمه  2« به او وحی کند. او بلندپایه و حکيم است 

ّلم،  اند و متک شدگان هستند و حجاب، ائمه گو )متکّلم( محمد یا الله در خلق است؛ و نيز بشر، انبيا و فرستاده سخن
امامی که حتی کسانی که ادعای دوستی و مواالت او را دارند نيز به او ستم  ـ   )ع(  علی یا رحمان در خلق است. علی

رسانم و خداوند هيچ پيامبری را نفرستاد  ـ فرموده است: »من از پيامبران به اوصيا و از اوصيا به پيامبران می اندکرده 
موفقيت او را فراهم ساختم و خداوند مرا به علم و پيروزی برگزید، و من دوازده مگر این که من دین او را قضا کردم و 

 .3بار نزدم پروردگارم رفتم، پس او خود را به من شناسانيد و کليدهای غيب را به من عطا نمود« 
 

أيجْ  أبمْ   مْن ِل ذمْد  )ع(بْل إن مْن كلْم موسْى ، )ع(إن عليا  هو من كلم موسْى : فيمكن أن اقول
 .وذمد أيج  أبم  هللا سبحااُ وتعاىل، وعلي أيج  أبم  ذمد ، )ع(علي 

 با موسی   )ع(بود و حتی آن که از آل محمد  )ع(  سخن گفت، علی   )ع(   توانيم بگویيم: کسی که با موسی ذا می ل
محمد نيز مجری   است و  )ص(  نيز مجری فرمان محمد  )ع(  است و علی  )ع(  تکّلم نمود، مجری فرمان علی  )ع(

 فرمان خدای سبحان است. 
 

ْْؤمنني  ْْد املْ ْْي أمْ ْْ دان،  ....): )ع(عْْْن علْ ْْاليق كْ ْْة لعمْ ْْن ....وعقْْْدت ال ايْ ْْى مْ ْْم موسْ ِْْو مكلْ ْْوا ِّهْ ، فتو عْ
، فيظه  هنا ِّاه  مكشوف، ومعاين موصوف   .(4)(....الشج ة على الطِو

نقل شده است که فرمود: ».... و پرچمی برای استقالل کردها منعقد و فراهم شد...، آنگاه   )ع(   ز اميرالمؤمنينا
 

 ، نقاًل عن تفسير فرات الکوفي.  350ص 39بحار األنوار : ج -1
 .51شوری:  - 2
 کوفی.  ، نقل شده از تفسير فرات350ص   39بحار االنوار: ج  - 3
 . 272ص 82بحار األنوار : ج -4
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موسی  با  که  باشيد  کسی  ظهور  گفت،    )ع(   منتظر  سخن  »طور«  در  درخت  آشکار  از  و  ظاهر  علنی،  شکل  به  که 
 . 1شود....«شود و وصف می خواهد گردید و با چشم دیده می

 

ونَ ﴿:  ْْْال تعْْْاىل ْْس مأ تْس أَجعْ ْْس مأ مثس  َإىَل َِبَ كْ ْْس َل َبكْ  َْْ َني وسكْ  ْْ وأَت الْ َْْ اس الأمْ اكسمأ َملَْْْ  ْْ لأ يَْتََْوفْ ْْس َنيَن ﴿: ، و ْْْال تعْْْاىل(2)﴾ ْ  ْْ الْ
تسمأ تَْعأَملسونَ الأَمالَئَكةس َِّاَلَمي أَاْأفسَسَهمأ فَأَلأَقوسا الس َلَم َما كسن ا اَْعأَملس َمنأ سسوَل بََْلى َإن  ال َ َعَليٌم ِبَا كس تَْتََْوف اهسمس    .(3)﴾نْأ

می خ تعالی  می   یفرشته   بگو:»فرماید:  دای  را  شما  است،  شما  بر  موّکل  که  سوی  مرگ  به  سپس  ميراند 
می  بازگردانيده  داشته »و همچنين:     4«شویدپروردگارتان  روا  ستم  خود  بر  که  هستند  فرشتگان  کسانی  چون  اند، 

آورند و گویند: ما هيچ کار بدی نمی از کارهایی که می جانشان را بستانند، سر تسليم فرود  کردید کردیم. آری خدا 
گاه است   .5«آ

 

تسمأ تَْعأَملسونَ ال َنيَن ﴿: و ال تعاىل َن َة ِبَا كسنْأ   .(٦)﴾ تَْتََْوف اهسمس الأَمالَئَكةس  َيَ َبنَي يَْقسولسوَن َسالٌا َعَليأكسمس ادأفسلسوا ايأ
گویند: سالم بر شما، به  فرشتگان ایشان را پاک سيرت بميرانند، می  آنان که چون »فرماید:  داوند متعال می خ

 .7«بهشت درآیيداید به کرده پاداش کارهایی که می 

 

َد َعلْأَم شَْ ﴿:  و ال تعاىل ِأَهَل الأعسمسَ  َلَكيأ ال يَْعأَلَم بَْعْأ يأِا  َإن  ال َ َعلَْيٌم َوال س َفَلَقكسمأ مثس  يَْتََْوف اكسمأ َوَمنأكسمأ َمنأ يْسَ د  َإىَل َأ
  .(8)﴾َ َدي ٌ 
می   خدا »همچنين:    و بيافرید، سپس  را  می شما  پيری  به  را  کسی  ميان شما  از  و  که  ميراند  را  چه  هر  تا  رساند 

 .9«آموخته است از یاد ببرد، زیرا خدا دانا و توانا است 

 

 
 .272ص   82بحار االنوار: ج  - 1
 . 11السجدة :  -2
 . 28النحل :  -3
 .11سجده:  - 4
 .28نحل:  - 5
 . 32النحل :  -6
 .32نحل:  - 7
 . 70النحل : -8
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 ْْال تعْْاىل: ، فكمْْا أن املتْْو  هْْو هللا   كْْل تلْْا األحْْوال كْْنلا فْْإن املْْتكلم هْْو هللا   كْْل تلْْا األحْْوال
َِ َوَمنأ َحوأَ َا َوسسبأَحاَن الَ  َِبَ  الأَعاَلَمنيَ فََْلم ا ﴿ ََِ  َمنأ َ  الن ا  .(1)﴾َجاَلَها اسوَدَي َأنأ بسو

طور که در تمام این احوال، متوفی )وفات دهنده( خداوند است، متکلم نيز در هر حالت خدا است. حق مان ه
ه برکت داده شد، آن که درون آتش است و آن که در کنار آتش( رسيد، ندا داده شد ک  چون )به»فرماید:  تعالی می 

 .2« آن است و منّزه است خدای یکتا، پروردگار جهانيان

 

ِال حجْاب،  ْال تعْاىل:  م بشْ ا  فتنْزه سبحااُ وتعْاىل أن يكلْ   يْا  ﴿إال مْن و ُس ال س َإال  َوحأ َ  َأنأ يسَكلَ مَْ اَن لََبشَْ ا كَْ َومَْ
َِاَل  نأ َو يمٌ أَوأ مَْْ ُس َعلَْْي  َحكَْْ الس َإاْْ  ا َيشَْْ َُ مَْْ وال  فَْيْْسوَحَي إبََهأاَْْ َل َِسْْس اَب أَوأ يْس أسَْْ فلْْم يكتْْب كْْالا هللا سْْبحااُ ، (3)﴾َحجَْْ

هْو اطاسْان األول والبشْ   )ع(ولنلا كان علْي  وتعاىل مباش ة ومن َد حجاب إال   صفحة وجود ذمد 
ن  وذمد  ،  األول مث ففقُْ بْني اطاسْااية وبْني الْنات اط يْة فْال ، هو احلجاب بني احلق واخللق لفنائُ   القِْ 

هْو ال محْة   اخللْق فْإها فْأ  ألن ذمْدا  ؛ يبقى إال هللا الواحد القهاِ، وم أ ل: فال يبقى إال هللا ال محن الْ حيم
فََإاْْ َا ﴿ ْال تعْْاىل:  ،حيْث إن اظْْ  هللا سْبحااُ وتعْْاىل إىل ذمْْد ،   الْنات اط يْْة م تبْق إال النقمْْة والقهْْ 

 .                        ﴾أَبَعأيسَنَنا
بگویخ سخن  پرده  فراسوی  از  جز  بشری  با  که  این  از  است  برشمرده  منّزه  را  خود  سبحان  خداوند  دای  د. 

فرستد تا  ای میهيچ بشری را نرسد که خدا جز به وحی یا از آن سوی پرده، با او سخن بگوید یا فرستاده »فرماید:  می
است  و حکيم  بلندپایه  او  کند.  وحی  او  به  بخواهد  چه  هر  او  فرمان  طور  4« به  به  متعال  و  سبحان  کالم خداوند   .

  )ع(   و از آنجا که علی  )ص(  وجود حضرت محمد  ی، مگر در صفحه شودمستقيم و بدون حجاب و پرده نوشته نمی 
نيز حجاب بين حق و خلق است، با فنا شدنش در قرآن و  سپس    )ص(  انسان اول و بشر اول است و حضرت محمد

گویم: چيزی جز »الله  نماند؛ نمیقّهار باقی نمی ینوسان کردنش بين انسانيت و ذات الهی، چيزی جز خدای یگانه 
رحمت در خلق است و اگر او در ذات الهی فانی شود،    )ص(   ماند، زیرا حضرت محمدحمان الرحيم« بر جای نمیالر 

بر جای نمی  نقمت و خشم  و متعال به سوی محمدچيزی جز  باشد. حق می  )ص(  ماند زیرا نظر خداوند سبحان 
 .  «تو در برابر دیدگان مایی»فرماید: تعالی می 

 
* *   
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التوحيْد احلقيقْي يكْون  بتنْْزيهُ سْبحااُ عْن  ن  أأي  ،(1) التوحيد وا مضى تبني أاُْ   التسْبي  ال   الوصْ 
فآلايْْة مايصْْل إليُْْ اطاسْْان مْْن ، وإمنْْا تكْْون َايْْة مع فتُْْ هْْي   مع فْْة العجْْز عْْن املع فْْة، املع فْْة بكنهُْْ وحقيقتُْْ

ى الْْ  يتجلْْْ   -اي مع فْْْة العجْْز عْْن املع فْْْة  -الوصْْ  أو األمسْْال الناتيْْْة الكماليْْة هْْو الوصْْْول إىل هْْنه املع فْْة 
فسوَن * َإال  َعبَْْاَد ﴿:  ْْال تعْاىل، يقي   التسْْبي ْمْْن فال ْْا بو ْْو  أن التوحيْد احلقْْلإلاسْان  ا َيصَْْ بأَحاَن الَ  َعمْْ  سْْس

نيَ  َلصَْْْْ ْْنقص أو (2)﴾الَ  الأمسخأ ْْْزيُ عْْْْن الْْ ْْا إىل التنْْ ْْون أن الصْْْْفات ت جْْْْق   حقيقتهْْ ، وهلْْْْا ألن املخلصْْْْني يع فْْ
 .عاىل فالية من النقص، أي أاُ سبحااُ وتعاىل اِو ال ِّلمة فيُأي أن ساحتُ سبحااُ وت، التسبي  والتقدي 

؛ یعنی توحيد حقيقی عبارت است از تنزیه  3بق آنچه گذشت، روشن شد که توحيد در تسبيح است، نه در وصف ط
ناتوانی  خدای سبحان از دستيابی به شناخت ُکنه و حقيقت او، و این که نهایت شناخت و معرفت خدا تنها در عجز و  

آورد، رسيدن به این  باشد. لذا غایت آنچه انسان از وصف یا اسما ذاتی کمال به دست می از رسيدن به معرفت او می 
الی این )شناخت( انسان به  باشد و از البه می   ـیعنی شناخت عجز و ناتوانی از دستيابی به معرفت درجه از شناخت ـ 

خداوند منّزه است از آنچه توصيف »:  فرمایدح است. خدای تعالی می یابد که توحيد حقيقی، در تسبيوضوح درمی
دانند صفات در واقع به تنزیه از نقص یا  ؛ از آن رو که بندگان مخلص خدا می  4«کنند * مگر بندگان مخلص خدامی

بازمی تقدیس  و  به عبارت دیگر ختسبيح  و  و متعال از نقص و عيب بری  یعنی ساحت خداوند سبحان  دای  گردد، 
 سبحان و متعال نوری است بدون ظلمت.

 

  .(5))إن هللا علم ال جهل فيُ، حياة ال موت فيُ، اِو ال ِّلمة فيُ( :  ال، )ع(فعن أأ عبد هللا 
دانشی است که جهل در آن راه ندارد، و حياتی است   نقل شده است که فرمود: »خداوند  )ع(  عبدالله ز امام ابوا

 .6«که مرگ در آن راه ندارد، و نوری است که ظلمت در آن راه ندارد

 

 
 الصمد وإنه تنزیه وتسبيح للذات وبيان لکمالها المطلق من خالل نفي النقص عنها. تقدم کالمي في  -1
 . 160 – 159الصافات :  -2
 شود.طبق آنچه در توضيح »صمد« گفته شد که تنزیه و تسبيح برای ذات و بيان کمال مطلق آن از طریق نفی نقص از آن حاصل می - 3
 .160و   159صافات:   - 4
 . 137الصدوق : ص  الشيخ –التوحيد  -5
 .137توحيد ـ شيخ صدوق: ص   - 6
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ِوينا أن هللا علم ال جهل فيُ، حيْاة ال مْوت : )ع( لت ألر احلسن ال  ا   :وعن يوا  بن عبد ال محن،  ال (
 .(1) : كنلا هو()ع(فيُ، اِو ال ِّلمة فيُ،  ال 

می ی عبدالرحمان  بن  رضاونس  ابوالحسن  به  خداوند    )ع(  گوید:  که  است  شده  روایت  ما  برای  داشتم:  عرضه 
نوری است   بدون ظلمت. حضرت فرمود: »او همين گونه  دانشی است بدون جهل، و حياتی است بدون مرگ، و 

 .2«است 
 

ألانْا ال ؛ ومنها اع ف عجْزان عْن مع فْة احلقيقْة، إن مع فة عجزان عن مع فة الالهوت هي املمكنة لنا،  واحلقيقة
ألن ؛  كن أن اعْ ف عجْزان عْن مع فْة حقيقتُْ سْبحااُ إال مْن فْالل مع فتنْا لعجْزان عْن مع فْة الالهْوت املطلْق

 الالهوت املطلق هو املواجُ لنا وهو يناسب حالنا و كن أن ابحْ    سْاحة مع فتُْ مْن فْالل اقصْنا الْني اع فُْ
مع فْة العجْز عْن  هوت املطلق هو الكمال املطلق الني أنلُ إليُ ليسْد اقصْنا، ولكْن هْل  كْن مْلال  ألن الال؛  (3)

محة ما ؟ أكيد إن ايواب سيكون: ال.  مع فة ال محة املطلقة دون أن اع ف 
اقعيت آن است که شناخِت »ناتوانی ما از شناخت الهوت«، چيزی است که برای ما ممکن و شدنی است و ما  و 
ط می از  پی  حقيقی  معرفت  به  دستيابی  از  خویش  عجز  به  آن،  نمی ریق  ما  زیرا  در  بریم،  خویش  ناتوانی  به  توانيم 

معرفت حقيقت خدای سبحان برسيم مگر از طریق کسب شناخت بر این که از معرفت به الهوت مطلق، عاجزیم.  
با حال و احوال ما نيز تناسب دارد، و ما    شود که الهوت مطلق رویارو و مقابل ما است واین موضوع از آنجا ناشی می

زیرا الهوت مطلق همان کمال  4ور شویمشناسيم، غوطه توانيم در ساحت معرفت او از طریق نقصی که آن را میمی
مان را برطرف سازد، و ليکن آیا به عنوان مثال امکان دارد که ما  آوریم تا نقص مطلقی است که ما رو به سوی او می 

این  به   قطعی  پاسخ  چيست؟  رحمت  بدانيم  )اصاًل(  که  این  بدون  برسيم،  مطلق  رحمت  شناخت  در  عجز  معرفِت 
 است: خير! 

 

محة ما)و أو لتا  فلكي اع ف عجزان عن مع فة ال محة املطلقة  وكلمْا  ، ال محن ال حيم سبحااُ( البد أن اع ف 
عجْزان عْن مع فْة  ا أعظْم كااْت النتيجْة هْي إن مع فْةهبكاات هنه ال محة ال  ع فناها أعظم وكلما كاات مع فتنا 

فمع فْة ، و لتْا  سْتكون مع فْة عجْزان عْن مع فْة احلقيقْة الْ  واجهتنْا  ل محْة املطلقْة أعظْم،  ال محة املطلقْة أعظْم
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كمْْا أن مع فْْة ،  ومع فْْة الالهْْوت املطلْْق تكْْون ِبع فْْة خلليُْْ   اخللْْق ،ال محْْة املطلقْْة تكْْون ِبع فْْة خلليهْْا   اخللْْق
 احلقيقة تكون ِبع فة الالهوت املطلق.

ذا ما برای این که عجز خویش از رسيدن به معرفت رحمِت مطلق یا »خدای رحمان رحيم« را درک کنيم، ناگزیر  ل
شن آن  به  نسبت  ما  که  رحمتی  این  چه  هر  چيست.  رحمت  بدانيم  کرده باید  پيدا  چه اخت  هر  و  باشد  بزرگتر  ایم، 

تر باشد، معرفت ناتوانی ما از شناخت رحمت مطلق بزرگتر خواهد بود؛ و به دنبال آن  شناخت ما نسبت به آن عظيم
ناتوانی  از  ما  روبه معرفت  مطلق  رحمت  با  آن  خالل  از  که  حقيقتی  شناخت  در  شده مان  عظيم رو  میایم،  گردد. تر 
گيرد، و شناخت الهوت مطلق نيز همين گونه  ق، از طریق شناخت تجلی آن در خلق صورت میشناحت رحمت مطل

شود؛ کما این که شناخت حقيقت از طریق شناخت الهوت مطلق شدنی  است یعنی با تجلی آن در خلق انجام می
 است.
 

ِ ُْ،  إهن هم يعْ ف هللا أي يعْ ف العجْز وِبعْ فت، ال ْم خللْي هللا   اخللْق؛ فالبد لنْا مْن مع فْة فلفْال هللا   أ
وهْنا هْو سْ  وعلْة ، و لتا  يع ف العجْز عْن مع فْة احلقيقْة وهْنا هْو التوحيْد املطلْوب مْن ابْن ِدا،  عن مع فتُ

ِيٌ  بعث األابيال واألوصيال   ن املع فة تتم هبم ومن فال م.أل؛ احلقيقية أي إن بعلهم   و
نش را بشناسيم و نسبت به آنها شناخت پيدا کنيم، زیرا اینها تجلی نابراین ما ناگزیر باید جانشينان خدا بر زميب

گردد. و به دنبال  شود یعنی عجز از شناخت او حاصل می اند و از طریق شناخت آنها، خدا شناخته میخدا در خلق 
خواسته شده است؛ شود و این همان توحيدی است که از فرزند آدم آن، عجز از معرفت حقيقت شناخته و دانسته می 

فرستادگان و  پيامبران  بعثت  حقيقی  راز  و  دليل  همان  این  زیرا    )ع( و  است  ضروری  و  الزم  آنها  بعثت  یعنی  است؛ 
 گيرد. آنها و از طریق آنها صورت می  یمعرفت به وسيله 

 

ه وِبْا يناسْب إاُ هو سْبحااُ وتعْاىل إمنْا خللْى خللقُْ  لالهْوت املطلْق ليع فْو : فهنا تكمن حقيقة التوحيد وهي
أي إن الالهْْوت لْْي  هْْو احلقيقْْة بْْل هْْو وجُْْ ، حْْا م  عتبْْاِ أ ْْم فقْْ ال وأي ْْون إىل الآلْْأ املطلْْق ليسْْد اقصْْهم

ِه سبحااُ وتعاىل لنا لنع فُ،  احلقيقة املناسب للخلق فْالالهوت لْي  احلقيقْة بْل هْو الط يْق املوصْل  ْا ، فهو ِّهو
ألاُْ   احلقيقْة ال يوجْد شْيل امسُْ الهْوت لْوال ؛ ه هو سْبحااُ وتعْاىلولكن هنا ال يعأ أن الالهوت املطلق َد 

ألانا فق ال وحنتاج أن اسد اقصنا فنألُ إليُ سْبحااُ وتعْاىل، ؛ فهو سبحااُ وتعاىل الهوت  لنسبة لنا،  وجود اخللق
ِه سبحااُ  م ِبْا يالئْم حْا م  ن الالهْوت أهْم ال أي إن خلليُ هو سبحااُ  لالهوت املطلق للخلق لي  إال ِّهو

  .إمنا هو مسَع َ ف  حلقيقة ِبا يالئم حال وفق  اخللق؛ هو الكاش  احلقيقي والتاا عن احلقيقة
ماند؛ این که: خدای سبحان و متعال با الهوت مطلق بر خلقش تجلی یافته است ینجا حقيقت توحيد پنهان میا

يت و حال خلق انجام داده است چرا که آنها موجوداتی فقير و  تا صرفًا او را بشناسند، و )این کار را( متناسب با وضع
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غنی مطلق روی می به  نقص خود  رفع  برای  و  بلکه صورت حقيقت  نيازمندند  نيست  یعنی الهوت، حقيقت  آورند؛ 
باشد، و )درواقع( ظهور خدای سبحان و متعال برای ما است تا بتوانيم او را بشناسيم.  است که متناسب با خلق می

براین الهوت، حقيقت نبوده بلکه راه رسيدن به حقيقت است. البته این سخن به آن معنا نيست که الهوت مطلق بنا
داشت. چيزی غير از خداوند متعال است؛ زیرا در واقع اگر خالیق وجود نداشتند، چيزی به نام الهوت نيز وجود نمی 

ج داریم که نقص و نيازمان برطرف شود لذا رو به سوی  خدای تعالی نسبت به ما الهوت است زیرا ما فقيریم و احتيا 
آوریم. به عبارت دیگر تجلی خدای سبحان با الهوت مطلق برای خلق، چيزی نيست  حضرت سبحان و متعالش می

جز ظهور خدا برای خلق، طبق آنچه مقتضی حال آنها است؛ یعنی این طور نيست که الهوت، کاشف واقعی و تام  
 باشد، آن هم متناسب با حال و نياز خالیق. حقيقت می یهوت، فقط شناساننده حقيقت باشد بلکه ال 

 

ِفْا  )ع( ال: سألت أ  احلسن ال  ْا   ،عن ابن سنان بنفسُْ  بْل أن خيلْق اخللْق ؟  : )هْل كْان هللا عْز وجْل عا
ألاُْ م يكْن يسْأ ا وال يطلْب منهْا، هْو افسُْ ؛ إىل هلْا   ال: اعم،  لت: ي اها ويسمعها ؟  ال: ما كان ذتاجا  

ِتُ انفنة فلي  متاج أن يسمي افسُْ، ولكنُْ افتْاِ لنفسُْ أمسْال لآلْده يْدعوه هبْا ألاُْ إها م يْدع ؛ وافسُ هو،  د
اُ أعلْى األشْيال كلهْا، فمعنْاه هللا وامسُْ العلْي العظْيم، هْو اِ لنفسُ: العلي العظيم ألْافت مسُ م يع ف، فأول ما  

 .(1)أول أمسائُ، عال على كل شيل( 
امام رضابن سنان می ا از  به ذات خود   )ع(  گوید  بيافریند  را  از آن که مخلوق  آیا خدای عّزوجّل پيش  پرسيدم: 

فرمود بود؟  ر : آری.  عارف  آن  کردم:  و میا می عرض  پرسشی شنيد؟  دید  آن  از  نه  زیرا  نداشت  آن  به  »نيازی  فرمود: 
نياز بود از این که ذات خود را  داشت و نه درخواستی، او، خودش بود و خودش، او بود، قدرتش نفوذ داشت پس بی 

نام  خود  برای  ولی  ببرد  نام نام  آن  به  را  او  دیگران  تا  برگزید  ب هایی  او  اگر  زیرا  بخوانند؛  نمیها  خوانده  نامش  شد ه 
شد، و نخستين نامی که برای خود برگزید: »علی عظيم« بود زیرا او برتر از همه چيز است؛ معنای آن  شناخته نمی

 .2«های او است که او برتر از همه چيز است »الله« است و اسمش »علی عظيم« که اولين نام

 

َد الَ   َأَل َأَ  َعبْأ ُس سَْ َكَم أَاْ  َتق   )ع(وتقدا َعنأ َهَشاَا بأَن احلَأ َو مسشْأ َتَقاَ َها ال س وَْ ا هْس الَ ، عَْنأ َأمسْأَاَل الَ  َواشْأ : )ع( فَْقَْ
َتَضي َمأألسوها  ، َ  َهَشااس ) ٌُ يَْقأ َُ َوإََل َتق  َمنأ إََل ََدأس الأمسسَْ ، ال س مسشأ مس  دأ َكفَْ َ َوااَلسأ ىَن فَْقَْ َم دسوَن الأَمعْأ نأ َعبََْد ااَلسْأ َومَأ  م ى َفمَْ

َ ، يَْعأبسدأ َشيأِا   َْأَننيأ َ َ  َوَعَبَد ا َم َوالأَمعأىَن فََْقدأ َأشأ َم َفَناَ  التْ وأَحيدس(، َوَمنأ َعَبَد ااَلسأ  .(3) َوَمنأ َعَبَد الأَمعأىَن دسوَن ااَلسأ
های خدا و اشتقاق آنها پرسيدم نام یدرباره  )ع( گوید که از امام صادقم میای شد که هشام بن حک يشتر اشاره پ
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حضرت است؟  شده  مشتق  چه  از  »الله«  مألوهی    )ع(  که  اله،  و  است  مشتق  »اله«  از  الله  هشام!  »ای  فرمود: 
نام می  نام، غير صاحِب  و  بپرستد)پرستش شونده( الزم دارد  نام  نام را بدون صاحب  به طور  باشد. پس کسی که   ،

قطع کافر است و چيزی را نپرستيده است و کسی که نام و صاحب نام را بپرستد شرک ورزیده و دو چيز را پرستيده  
 .1« است و هر که صاحب نام )معنی( و نه نام را بپرستد، این یگانه پرستی است 

 

ِتُْ انفْنة فلْْي  )ع(وا ْ    الْ وا ت فقْع متْاج اطاسْْان لتْدب   ْول اطمْاا ال  ْا  وكْالا األئمْة  : ) د
و ْول االمْْاا ، ألاُْْ إها م يْدع  مسُْ م يعْ ف(؛ متْاج أن يسْمي افسُْ، ولكنُْ افتْاِ لنفسُْْ أمسْال لآلْده يْدعوه هبْا

ٌُ يَْقأ ، )َ  َهَشااس : )ع(الصادق  َُ َوإََل َتق  َمنأ إََل  .َتَضي َمأألسوها (ال س مسشأ
تدبر و اندیشه   )ع(  به وضوح بيان شده است؛ فقط آدمی باید لختی در سخن امام رضا  )ع(ر روایات، سخن ائمهد

هایی برگزید تا دیگران او  نياز بود از این که ذات خود را نام ببرد ولی برای خود نام کند: »قدرتش نفوذ داشت پس بی
نام به آن  نامش خوانده نمیها بخوانند؛ زیرا  را  او به  امام صادقشد شناخته نمی اگر  نيز در سخن  و  که    )ع(  شد« 

 فرمود: »ای هشام! الله از »اله« مشتق است و اله، مألوهی )پرستش شونده( الزم دارد«.
 

ِة أكل  البد أن اع ف أن مع فتُ سبحااُ وتعاىل بصفاتُ مع فة حقيقية ونمة َد وكنة ألم ين:   ولتتو   الصو
از طریق ب متعال  و  واقعی خداوند سبحان  و  تام  به شناخت  که دستيابی  بدانيم  باید  بيشتر مطلب،  توضيح  رای 

 صفاتش، غيرممکن است، به دو دليل: 
 

مْْا هْْو إال وجُْْ واجهنْْا بُْْ هْْو سْْبحااُ  -هللا  -بْْل وجامعهْْا وهْْو الالهْْوت  مجيعْْا  األول: إن الصْْفات اط يْْة 
فْالو وف عنْده واعتبْاِ مع فتُْ هْي ، فالالهوت لْي  احلقيقْة بْل هْو   يْق ملع فْة احلقيقْة،  وتعاىل ِبا يناسب حالنا
 ىل ا دف وادعال الوصول إىل ا دف.إكالو وف   منتص  الط يق املؤدي   املع فة احلقيقية هو جاما  

ـ ا یعنی الهوت  آنها  الهی و حتی جامع  با ما رویارو شده  الله ول: تمام صفات  آن  با  ـ صرفًا صورتی است که خدا 
می  ما  حال  مقتضای  که  طریقی  به  معر است  به  رسيدن  برای  راهی  بلکه  نيست  حقيقت  الهوت،  پس  فت باشد. 

حقيقی است. بنابراین توقف در الهوت و »شناخِت آن« را »شناخِت حقيقت« گمان کردن، دقيقًا مانند این است که  
 رود بایستد و ادعا کند که به هدف رسيده است.ی راهی که به مقصد می کسی در ميانه 
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ملطلْق أن يَعَْْ ف املطلْْق فكيْْ   كْن لآلْْد ا، : إن الصْْفات عنْدما تنسْْب لُْ سْْبحااُ وتعْاىل تكْْون مطلقْةابايْا  
ِف  لشيل ذيع بُ وال ميع  لشيل إال من هو فو ُ أو مساَو ، مع فة نمة   حني أن املع فة التامة تعأ أن العا

لُْْ علْْى أ ْْل تقْْدي ، و لتْْا  فادعْْال إمكْْان مع فْْة الصْْفات اط يْْة مع فْْة نمْْة تكْْون ِبلابْْة ادعْْال تعْْدد الالهْْوت 
إهن فمْا  كْن أن اع فُْ مْن الصْفات هْو ، الهون  مطلقا  وهْنا   ْل -وهو خملوق  -ِف املطلق وِبلابة جعل العا

ِ ُ، خللياهتا   اخللق  .(1) ومن املؤكد إن أ  ب خللياهتا  ا هم حجج هللا على فلقُ وفلفاؤه   أ
میومد داده  نسبت  متعال  و  سبحان  خدای  به  صفات  وقتی  می:  مطلق  غيرمطلشود،  چگونه  پس  ق گردد، 
تواند نسبت به مطلق معرفت کامل به دست آورد، و حال آن که معرفت کامل به این معنا است که شخص بر آن  می

چيز محيط شود و نسبت به آن احاطه کامل بيابد؛ احاطه یافتن بر چيزی هم ممکن نيست، مگر برای کسی که برتر  
عرفت تام و تمام نسبت به صفات الهی، به مثابه ادعای  و باالتر یا حداقل برابر با او باشد. لذا ادعای امکان کسب م

الهوت مطلق در نظر گرفته   ـکه مخلوق است این است که عارف )شناسنده( را ـ  یتعدد الهوت مطلق و نيز به منزله 
در    توانيم از صفات بشناسيم و به آن معرفت یابيم، تجليات آنشود که این، باطل و مردود است. بنابراین آنچه ما می

 .2های الهی بر خلق و جانشينان خدا بر زمينش هستند ترین تجليات صفات، حجت خلق است، و قطعًا نزدیک 
 

ِدان أن اعْْْ ف كْْْل مْْْا  كْْْن مع فتُْْْ عْْْن ال محْْْة فيمكننْْْا مع فتهْْْا مْْْن عال ْْْة األابيْْْال  فلْْْو أفْْْنان ال محْْْة مْْْلال   وأ
ال تكون  ولكنها أبدا  ، حبسبُ وكل منهم ،  ملِة( ۹۹ - ۸۰) ولنف  ها تتاو  بني، واألوصيال مق بقية اخللق

ْْىن ال فقْْ ؛   أحْْدهم مِْْة  ملِْْة أي إاُْْ اِْْو ال ، معُْْ ألن مْْن يتصْْ  هبْْا حينهْْا سْْيكون كمْْال ال اقْْص فيُْْ َو
ايْة مْا توصْلنا إليُْ ، ِّلمة فيُ وهنا هو سبحااُ ولي  فلقُ و لتا  تبقى مع فتنا  ل محة مهمْا بلآلْت َْد نمْة َو

 هو مع فة العجز عن مع فة ال محة املطلقة.
توانيم  می رحمت را بدانيم،    یگر به عنوان مثال صفت رحمت را درنظر بگيریم و بخواهيم هر چيِز ممکن درباره ا 

ها به این هدف دست یابيم. اگر این رابطه را به  با سایر انسان   )ع(تعامل پيامبران و اوصيا  یاز طریق رابطه و نحوه 
درصد فرض بگيریم، )باید بدانيم( که در هيچ یک از    ۹۹تا    ۸۰مقتضای وضعيت هر یک از پيامبران و اوصيا، بين  

اوصيا و  در صد  )ع(انبيا  به صد  عدد  این  باشد،  ،  داشته  وصفی  چنين  که  کسی  حالت  این  در  زیرا  رسيد،  نخواهد 
بی  بیکمالی  غنایی  و  و چنين کسی، همان خداوند  نقص  بدون هيچ ظلمتی  نوری است  او  یعنی  بود،  فقر خواهد 

باز هم ناتمام است و غایت آنچه به آن    ـبه هر جایی که برسيم ـ باشد، نه خلق او. لذا معرفت ما به رحمت  سبحان می 
 یابيم، معرفت عجز از شناخت رحمت مطلق خواهد بود.  دست می
 

 
 بعثهم ضرورٌي ألن المعرفة تتم بهم ومن خاللهم(. تقدم القول: )أي إن  -1
 
 گيرد.  ی آنها و از طریق آنها صورت میطور که پيشتر بيان شد: بعثت آنها الزم و ضروری است زیرا معرفت به وسيلههمان - 2
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أي إ ْا مع فْة تعتمْد علْى التنزيُْ أو التسْبي  و ْنا  ،(1)  ا مع فة تعتمد على افي الْنقصأوهنا يعأ  فتصاِ 
  لت و دمت أبن التوحيد   التسبي  ال   الوص .

، یعنی این معرفتی است که بر تنزیه یا  2باشده اختصار، شناختی است که بر نفی نقص استوار می این، یعنی ب   و
 تسبيح متکی بوده و به همين جهت گفتم و بيان نمودم که توحيد، در تسبيح است، نه در وصف. 

 

ِ ُ  وأيضا   فامحْتهم ، يكْون التوحيْدفبهم يع ف هللا وهبم ، هي مع فة  لنسبة لعامة اخللق م تبطة خبلفال هللا   أ
محتُ املطلقة ِبوبيتُ املطلقة،  تع ف  ، وبالهوهتم   اخللق يعْ ف الهوتُْ املطلْق سْبحااُ، وب بوبيتهم   اخللق تع ف 

 .ومن دو م ال مع فة وال توحيد عند بقية اخللق
با اینها خدا شناخته  مچنين این معرفت برای عموم خالیقی است که با جانشينان خدا در زمينش ارتباط دارند.  ه

گردد و با ربوبّيت اینها در  شود و با اینها توحيد موجودیت خواهد یافت و با رحمت اینها، رحمت مطلق شناخته می می
گردد و شناخته می   ـسبحانه و تعالی ـ شود و با الهوت اینها در خلق، الهوت مطلق  خلق، ربوبّيت مطلق شناخته می

 بدون ایشان، برای سایر خالیق، معرفت و توحيدی وجود نخواهند داشت.  
 

يقا  بل لو د قنا   األم  لعلمنا وا تقدا أن املع فة والتوحيد َد وكنْة إفالتوحيد إهن م تبع خبلفال هللا   ِتبا ا  َو
 .الني َع  ف اخللق بُ سبحااُ وتعاىل لوال املخلوق االول أو العقل األول أو ذمد ، لبقية اخللق

تر نگاه کنيم طبق آنچه پيشتر  نابراین توحيد ارتباط تنگاتنگی با جانشينان خدا دارد، و اگر ما به این قضيه دقيق ب
دای سبحان و متعال را به خالیق که خ  )ص( یابيم که اگر مخلوق اول یا عقل اول یا حضرت محمدگفته شد، درمی

 گشت.ها غيرممکن می داشت، معرفت و توحيد، برای سایر انسان شناساند، وجود نمی 
 

عْْن أبيُْْ موسْْى بْْن جعفْْ  عْْن أبيُْْ جعفْْ  بْْن ، عْْن علْْي بْْن موسْْى ال  ْْا، عْْن عبْْد السْْالا بْْن صْْا  ا ْْ وي
عْن أبيُْ علْي بْن أأ  الْب ، ني بْن علْيعْن أبيُْ احلسْ، عن أبيُ علي بن احلسْني،  عن أبيُ ذمد بن علي،  ذمد

ِسْْْول هللا ،  : فقلْْْت: )ع(علْْْي  ،  ْْْالأفضْْْل مْْْأ وال أكْْْ ا عليُْْْ مْْْأ )مْْْا فلْْْق هللا فلقْْْا  :  ْْْال:  ْْْال 
 

بالمئة ویبقی الواحد بالمئة هي نسبة الظلم في صفحة وجوده، وأننا تمکنا من معرفة هذا   ۹۹  فلو فرضنا أن العدل یقابله الظلم وفرضنا أن أحد خلفاء الله في أرضه مثاًل تجلي العدل فيه بنسبة  -1
هذه فال   بالمئة وعرفنا الظلم المتضمن في صفحة وجوده، فاآلن إذا أردنا أن نصف العدل المطلق اعتمادًا علی معرفتنا ۹۹الخليفة من خلفاء الله في أرضه معرفة تامة، فنکون قد عرفنا العدل بنسبة 

طلق، وهذا النفي للظلم بين لنا بوضوح تام عجزنا عن  یسعنا أن نقول عن العدل المطلق، غير أنه عدل ال ظلم فيه أي إننا اعتمدنا في معرفتنا العدل المطلق علی نفي الظلم عن ساحة العدل الم
 معرفة العدل المطلق. 

ی وجـودش مانده ظلمی است کـه در صـفحهدرصد باشد، یک درصد باقی ۹۹کنيم که عدل در یکی از جانشينان خداوند در زمينش ی مقابل ظلم است و فرض اگر فرض بگيریم که عدل نقطه - 2
خـواهيم بـا تکيـه بـر شـناخت ایم. حـال اگـر بی وجودش را نيز شـناختهایم و ظلم موجود در صفحهدرصد عدل را شناخته ۹۹باشد و اگر ما قادر باشيم به شناخت کامل از این خليفه دست یابيم،  می

تـوانيم بـا تکيـه بـر توانيم چنين کاری انجام دهيم و از عدل مطلق سخن بگویيم جز این که عدلی است که هيچ ظلمی در آن راه ندارد؛ به عبارت دیگر ما میخود، عدل مطلق را توصيف نمایيم، نمی
 دارد.برمیبپردازیم و این نفی ظلم به وضوح تمام از عجز ما از شناخت عدل مطلق، پردهشناخت خودمان از عدل مطلق فقط به نفی ظلم از ميدان عدل مطلق  
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ِسْْول هللا فأاْْت أفضْْل أا جائيْْل ِ  وتعْْاىل فضْْل أابيْْاله امل سْْلني علْْى مالئكتُْْ : فقْْال ؟     علْْي، إن هللا تبْْا
املالئكْة خلْدامنا وفضلأ على مجيق النبيني وامل سلني، والفضل بعدي لا   علي ولألئمة من بعْد ، وإن ،  املق بني

 وفداا ذبينا.
از پدرش   )ع(  از پدرش جعفر بن محمد  )ع(  از پدرش موسی بن جعفر  )ع(  ز عبد السالم بن هروی از امام رضاا

ابی طالب   )ع(   ن بن علیاز پدرش حسي  )ع(  از پدرش علی بن حسين  )ع(  محمد بن علی   )ع(   از پدرش علی بن 
تر از من  فرمود: »خداوند خلقی که بهتر از من باشد و نزد او گرامی   )ص(   رسول خداروایت شده است که فرمود:  

گوید به پيامبر اکرم گفتم: ای رسول خدا، شما بهتری یا جبرئيل؟ فرمود: ای علی!    )ع(   باشد نيافریده است. علی
مقرب برتری داد و مرا بر جميع انبيا و رسوالن فضيلت بخشيد و    یتعالی انبيای مرَسل را بر مالئکهخدای تبارک و  

دوست  خادمان  و  ما  خادمان  فرشتگان  و  است  تو  از  پس  امامان  و  تو  آِن  از  برتری  علی!  ای  آن،  از  ما  پس  داران 
   هستند.

 

هبم  ويستآلف ون للنين ِمنوا بواليتنا،   علْي لْوال حنْن   علي، النين مملون الع ش ومن حولُ يسبحون حبمد 
مْْا فلْْق هللا ِدا وال حْْوال وال اينْْة وال النْْاِ، وال السْْمال وال األِض، فكيْْ  ال اكْْون أفضْْل مْْن املالئكْْة، و ْْد 
ِواحنْْا فأاطقنْْا بتوحيْْده  ِبنْْا وتسْْبيحُ وهتليلُْْ وتقديسُْْ، ألن أول مْْا فلْْق هللا عزوجْْل فلْْق أ سْْبقناهم إىل مع فْْة 

  .ميدهوح
به   یی علی! حامالن عرش و کسانی که گرداگرد عرش هستند به واسطه ا پروردگارشان را  جا   والیت ما حمد 
کنند. ای علی! اگر ما نبودیم خداوند آدم و حوا و جّنت و نار و آسمان و  آورند و برای مؤمنان طلب مغفرت می می

حالی که در توحيد و معرفِت پروردگارمان و تسبيح و تقدیس و  آفرید و چگونه از مالئکه برتر نباشيم در  زمين را نمی 
ایم، زیرا اولين چيزی که خداوند عّزوجّل خلق فرمود، ارواح ما بود، پس ما را به توحيد  تهليل او بر آنها سبقت گرفته

 و حمد خود گویا ساخت.
 

ِا   ِواحنا او حنا لتعلم املالئكة إان فلق خملو ون، وأاُ فسب، استعظموا أم ان واحدا    مث فلق املالئكة فلما شاهدوا أ
منزه عن صفاتنا، فسبحت املالئكة بتسبيحنا وازهتُ عْن صْفاتنا ، فلمْا شْاهدوا عظْم شْأانا هللنْا، لْتعلم املالئكْة 
  أن ال إلُْْ إال هللا وإان عبيْْد ولسْْنا آب ْْة جيْْب أن اعبْْد معُْْ أو دواُْْ، فقْْالوا: ال إلُْْ إال هللا، فلمْْا شْْاهدوا كْْا ذلنْْا

: ان لتعلم املالئكة أن هللا أكا من أن ينال عظم احملل إال بُ، فلما شاهدوا مْا جعلُْ هللا لنْا مْن العْز والقْوة  لنْاكا  
ال حول وال  وة إال  ق لتعلم املالئكْة أن ال حْول لنْا وال  ْوة إال  ق، فلمْا شْاهدوا مْا أاعْم هللا بُْ علينْا وأوجبُْ 
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مْْد ق لْْتعلم املالئكْْة مْْا مْْق ق تعْْاىل هكْْ ه علينْْا مْْن احلمْْد علْْى اعمتُْْ، فقالْْت احل: لنْْا مْْن فْْ ض الطاعْْة  لنْْا
  .فبنا اهتدوا إىل مع فة توحيد هللا وتسبيحُ وهتليلُ وحميده وججيده، املالئكة: احلمد ق

ر ما را بزرگ  پس مالئکه را آفرید و هنگامی که آنها ارواح ما را در حالی که نور واحدی بودند مشاهده کردند، امس
ایم و خداوند از صفات ما منّزه است، و مالئکه شده  دیدند؛ ما تسبيح گفتيم تا مالئکه بدانند که ما مخلوقاتی آفریده 

با تسبيح ما تسبيح گفتند و خدا را از صفات ما منّزه دانستند. هنگامی که مالئکه بزرگی شأن ما را دیدند ما را تهليل  
تا  گفتيم  تهليل  ما  بندگانی    گفتند،  ما  که  بدانند  و  نيست  الله(  اال  اله  )ال  الله  جز  معبودی  هيچ  که  بدانند  مالئکه 

کوچک هستيم و نه خدایانی که باید با او و یا در کنار او پرستيده شویم، پس آنها گفتند: ال اله اال الله؛ و چون بزرگی  
بدانند  مالئکه  تا  گفتيم  تکبير  را  خدا  کردند،  مشاهده  را  ما  که    منزلت  اکبر(  )الله  است  آن  از  بزرگتر  خداوند  که 

)نسبت( بزرگی و عظمت، کسی جز او را نسزد. و چون عّزت و قّوتی که خداوند به ما عطار کرده بود را دیدند گفتيم  
بالله » اال  قوه  و ال  به واسطه   «ال حول  نداریم جز  قوتی  و  قدرت  را هيچ  ما  بدانند که  خداوند و چون    یتا مالئکه 

بود، دیدند، گفتيم    نعمتی بر ما واجب نموده  برابر واجب نمودن طاعت و عبادت  آن را در  و  به ما داده  که خداوند 
هایی که بر ما ارزانی داشته است، حقوقی دارد و مالئکه نيز  تا مالئکه بدانند که خداوند در برابر نعمت   «الحمد لله»

لله»گفتند   واسطه «الحمد  به  پس  توح  ی.  معرفِت  به  او  ما  تمجيد  و  تحميد  و  تهليل  و  تسبيح  و  تعالی  خدای  يد 
 رهنمون شدند. 

 

ِ  وتعاىل فلق ِدا فأودعنا صلبُ وأمْ  املالئكْة  لسْجود لُْ تعظيمْا لنْا وإ وكْان سْجودهم  ك امْا،مث إن هللا تبا
و اعْْة لكوانْْا   صْْلبُ، فكيْْ  ال اكْْون أفضْْل مْْن املالئكْْة و ْْد سْْجدوا آلدا   ق عزوجْْل عبوديْْة وآلدا إك امْْا  

تقْْدا   ذمْْد، : ن جائيْْل ملْْىن ملْْىن، وأ ْْاا ملْْىن ملْْىن، مث  ْْال  كلهْْم أمجعْْون، وإاُْْ ملْْا عْْ ج ر إىل السْْمال أه  
ِ  وتعاىل فض   أتقدا عليا ؟ فقال: اعم؛    جائيل  :فقلت لُ لا الئكتُ أمجعني، وفضْ  ل أابياله على مألن هللا تبا
وختلْْ  ، تقْْدا   ذمْْد :فتقْْدمت فصْْليت هبْْم وال فخْْ ، فلمْْا ااتهيْْت إىل حجْْب النِْْو  ْْال   جائيْْل فاصْْة،

ِ أ ؟ فقال:  عأ، فقلت إن ااتهال حدي الني و ْعأ هللا عْز وجْل  :   ذمد،  جائيل   ملل هنا املو ق تفا
 .جنح  بتعدي حدود ِأ جل جاللُفإن خلاوزتُ احت ت أ، فيُ إىل هنا املكان

را آفرید و ما را در صلب او به ودیعه نهاد و به مالئکه فرمان داد که به دليل تعظيم و    )ع(   پس خدای تعالی آدمس
ی آنها برای خدای عّزوجّل، عبودیت و بندگی و برای آدم، اکرام و طاعت بود زیرا  اکرام ما بر او سجده کنند. سجده 

ب  او  نباشيم در حالی که همه ما در صلب  برتر  از مالئکه  ما  به    یودیم. چگونه  آدم سجده کردند. چون مرا  به  آنها 
ها به معراج بردند جبرئيل دو تا دو تا اذان و اقامه گفت، سپس گفت: ای محمد! پيش بایست. گفتم: ای  آسمان 

  یالخصوص تو را بر همهرانش را و علی جبرئيل! آیا بر تو پيشی بگيرم؟ گفت: آری زیرا خدای تبارک و تعالی پيامب
ی هيچ فخری نيست، و  مالئکه برتری داده است. من پيش ایستادم و با ایشان نماز خواندم در حالی که این، مایه 
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پایان رساندم، جبرئيل چون حجاب به  را  نور  ماند. گفتم: ای    )ع(   های  از من عقب  و  برو  پيش  گفت: ای محمد! 
آیا در چنين جا از من جدا میجبرئيل!  برای من مقرر  یی  تعالی  نهایت حّدی که خدای  ای محمد!  شوی؟ گفت: 

است،   فرموده  مقرر  بزرگوارم  پروردگار  که  حدودی  از  تجاوز  سبب  به  بگذرم  آن  از  اگر  و  است  جا  همين  فرموده، 
 سوزد.هایم می بال 

 

  ذمْد، فقلْت: لبيْا ِأ : وديْتفن ،فزج أ   النِو زجة حجن ااتهيْت إىل حيْث مْا شْال هللا مْن علْو ملكُْ
ِي   : وسْْعديا تباِكْْت وتعاليْْت، فنوديْْت ِبْْا فْْإ ي فاعبْْد وعلْْي فتوكْْل، فإاْْا اْْو   ذمْْد أاْْت عبْْدي وأان 

ِي،  ِسْْْْو  إىل فلقْْْْي وحجْْْْ  علْْْْى بْْْْ ي ، لْْْْا وملْْْن اتبعْْْْا فلقْْْْت جنْْْْ ، وملْْْْن فالفْْْْا فلقْْْْت ان عبْْْادي و
  .وألوصيائا أوجبت ك ام ، ولشيعتهم أوجبت َواأ

ندا  م اراده فرموده بود رسيدم و  تا به آن جا که خدای تعالی از ملکوتش  ن به شدت در نور شدید افکنده شدم، 
ندا   تعاليُت(.  و  )تبارکُت  تو را مبارک و متعالی داشتم  لبيک و سعدیک ای پروردگار من!  رسيد: ای محمد! گفتم: 

من و من پروردگار توام؛ پس فقط مرا پرستش کن و بر من توکل نما. تو نور من در ميان    یرسيد: ای محمد، تو بنده 
من به سوی خلقم و حجتم بر مردمانی. برای تو و کسی که از تو پيروی کند، بهشتم را خلق    یبندگان من و فرستاده 

کرامت تو  اوصيای  برای  و  ورزد،  مخالفت  تو  با  که  است  کسی  برای  من  آتش  و  برای  نمودم   و  گردانيدم  الزم  را  م 
 شان ثوابم را مقرر داشتم.  شيعيان 
 

ِب، ومْْن أوصْْيائي ؟فقلْْت أوصْْياؤ  املكتوبْْون علْْى سْْاق ع شْْي، فنظْْ ت وأان بْْني  :   ذمْْد،فنوديْْت :   
ِا   ِأيْْْدي  ِْْو سْْْط  أفضْْْ  عليُْْْ إسْْْم وصْْْي مْْْن جْْْل جاللُْْْ إىل سْْْاق العْْْ ش ف أيْْْت اَْْْىن عشْْْ  اْْْو ،   كْْْل اْ

ف هم مهدي أم ، فقلْتأوصيائي، أو م: ع ِب هْؤالل أوصْيائي مْن بعْدي ؟ فنوديْت: لي بن أأ  الب، ِو    :
وهم أوصياؤ  وفلفاؤ  وفد فلقي بعد ، وعزيت ، هؤالل أوليائي وأوصيائي وحججي بعد  على ب ي  ،    ذمد

ِق األِض وجْْال ، ألِّهْْ ن هبْْم ديْْأ وألعلْْني هبْْم كلمْْ  وأل هْْ ن األِض آبفْْ هم مْْن أعْْدائي، وألمكننْْ ُ مشْْا
ِ ينُْْ   األسْْباب، وألاصْْ اُ إلنْْدي هبْْا، وألسْْخ ن لُْْ الْْ   ، وألهللْْن لُْْ السْْحاب الصْْعاب، وأل وألمداُْْ ، ومآلا

ِبالئكْْْ  حْْْجن تعلْْْو دعْْْويت وجيتمْْْق اخللْْْق علْْْى توحيْْْدي، مث ألد ْْْن ملكُْْْ، وألداولْْْن األ ا بْْْني أوليْْْائي إىل يْْْوا 
   .(1) القيامة(

اوصيای  گ پروردگارا!  ساق  فتم:  بر  نامشان  که  آنانند  اوصيایت  محمد!  ای  رسيد:  ندا  هستند؟  کسانی  چه  من 
عرش من نگاشته شده است و من در حالی که در پيشگاه پروردگار جّل و َجاللم بودم، به ساق عرش نگریستم و  
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اول ایشان علی  دوازده نور دیدم و در هر نوری سطری سبز بود که نام هر یک از اوصيای من بر آن نوشته شده بود.  
طالب و آخر آنها مهدی امتم بود. گفتم: پروردگارا! آیا آنها اوصيای من هستند؟ ندا آمد: ای محمد! آنها اوليا  بن ابی 

های من بر خالیق، پس از تو هستند و آنها اوصيا و خلفای تو و بهترین خلق پس از  و دوستان و برگزیدگان و حجت 
نمایم و توسط آخرین  ام را بلند می ایشان دینم را چيره و کلمه   یوگند که به واسطه باشند. به عّزت و جاللم ستو می 

کنم و  آورم و باد را مسخر او میگردانم و مشرق و مغرب زمين را به تملک او درمیآنها زمين را از دشمنانم پاک می
می او  رام  را  سخت  می گردنکشان  باال  ترقی  نردبان  بر  را  او  و  و  سازم  می برم  یاریش  خود  لشکریان  با  با  و  کنم 

می  مدد  او  به  پایدار  فرشتگانم  را  دولتش  سپس  آیند،  توحيدم  گرد  مردمان  و  کند  آشکار  را  دعوتم  که  آن  تا  رسانم 
 .1«گردانمسازم، و تا روز قيامت روزگار و ایام حکمرانی را ميان اوليای خود )دست به دست( می می

 
*  * * 
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ِة ملنهج املع فةالصالة مع اج املؤمن  ، واأل ْوال فيهْا تعْا عْن مْنهج املع فْة، وفطوات املع فة واحل كات وجلل صو
فمْن القيْاا ، االبتعْاد عْن األانفح كات الصالة ال  تبدأ من القياا مث ال كوع مث السجود تعا عن املع فة الْ  ت افْق 

ِجة أعظم من  ِجة ما، إىل السجود الني  لل د الني هو مواجهة، إىل ال كوع الني  لل تنلل وابتعاد عن األان بد
كمْا إن املع فْة تْزداد مْق ،  (1) التنلل واخلضوع واالبتعاد عن األان، وأكيد إن التنلل واخلضوع يزداد مق ز دة املع فْة

 .ع والتنللز دة اخلضو 
کننده ن و تصویر  و گام   یی شيوه ماز، معراج مؤمن  و گفته معرفت است،  و حرکات  اذکار آن،  های معرفت  و  ها 

رسد، بيانگر  شود و به رکوع و سپس به سجود می تعبيِر راه و روش معرفت است. حرکات نماز که از قيام شروع می 
است: از قيامی که رویارویی است، به رکوعی که نشانگر حدودی  معرفتی است که با دوری از انانّيت همراه و همساز  

تا سجده  است،  منّيت  از  دوری  و  فروتنی  درجهاز  بيانگر  که  انانّيت  ای  از  دور شدن  و  و خضوع  تذّلل  از  واالتر  ای 
ا فزونِی طور که معرفت ب، همان 2یابدکنم که فروتنی و خضوع، با زیاد شدن معرفت، افزایش می باشد. تأکيد می می

 شود. فروتنی و خضوع، زیاد می 
 

فالْْْنك    ال كْْْوع والسْْْجود الْْْني هْْْو: سْْْبحان ِأ العظْْْيم وسْْْبحان ِأ األعلْْْى  لْْْل مْْْ تبتني مْْْن اخلضْْْوع 
والتنلل واملع فة امل افقة لكال امل تبتني، ففْي ال كْوع تنْْزيُ وتسْبي  وتقْدي  الْنات اط يْة أو هللا، و  السْجود تنْْزيُ 

 .دي  احلقيقة والكنُوتسبي  وتق
کر رکوع و سجود یعنی »سبحان ربی العظيم« و »سبحان ربی االعلی«، تبلور دو درجه از خضوع و خاکساری و  ذ

باشد. در رکوع، تنزیه و تسبيح و تقدیِس ذات الهی یا الله و در سجده همراه می   هامعرفت است که با هر کدام از آن
 باشد.تنزیه و تسبيح و تقدیس حقيقت و ُکنه، مقصود می 

 

السْْجود م تبْْة تْْنلل أعلْْى وأعظْْم مْْن م تبْْة التْْنلل   ال كْْوع فاملناسْْب مْْن التسْْبي    ال كْْوع هْْو  ن  إوحيْْث 
واملناسْب مْن التسْبي    السْجود هْو سْبحان ِأ األعلْى أو سْبحان ،  عليسبحان ِأ العظيم أو سبحان ِأ ال

 
 ( . 5)انظر الروایة في الملحق رقم  -1
 مراجعه نمایيد.  5به روایات پيوست  - 2
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، ويبْْْني هْْْنا الفْْْ ق بو ْْْو  أن املع فْْْة   (1) والفْْْ ق بْْْني العظْْْيم واألعظْْْم وبْْْني العلْْْي واألعلْْْى بْْْني   ،ِأ األعظْْْم
 يحُ.السجود ال  يشد  ا السجود وتسبيحُ أعظم من املع فة   ال كوع ال  يشد  ا ال كوع وتسب

رکوع همان  ا در  مناسب  تسبيح  لذا  است،  رکوع  در  تذّلل  مقام  از  برتر  و  باالتر  در سجود،  تذّلل  مقام  که  آنجا  ز 
العظيم« یا »سبحان ربی العلی« می  یا  »سبحان ربی  باشد و تسبيح متناسب در سجود هم »سبحان ربی االعلی« 

؛ و این تفاوت به وضوح نشان  2اعلی روشن است   »سبحان ربی االعظم« است. تفاوت بين عظيم و اعظم، و علی و 
دهد که معرفت در سجده که سجود و تسبيحش به آن اشاره دارد، واالتر از معرفتی که رکوع و تسبيحش اشاره  می
 باشد.نماید، می می

 

اع فُْ و لتْا  ازهنْاه عْن أن حنْيع بُْ مع فْة أي ازهنْاه مْن أن ، و  كال التسْبيحني ازهنْاه سْبحااُ عْن الْنقص
و لتْْا  اكْْون  ْْد أَبتنْْا ، "هْْو  "واحلقيقْْة   "هللا  "حنْْن مع فْْة نمْْة   كْْال املْْ تبتني العظْْيم واألعظْْم او الالهْْوت 

 .عن احلقيقة ال  واجهتنا بُ بقولنا هنا أانا عاجزون عن مع فة الالهوت املطلق مع فة نمة فضال  
شمریم و به دنبال آن، او را از این که با معرفت بر او  رمیر هر دو تسبيح، ما خداوند سبحان را از نقص منّزه ب د

بيابيم، در هر دو مرتبه احاطه یابيم، منّزه شمرده  یا    یایم یعنی بر این که به معرفت کامل او دست  عظيم و اعظم 
ایم که ما از شناخت کامل و  ی خود ثابت کرده ایم و درنتيجه با گفته الهوت )الله( و حقيقت )هو(، او را منّزه دانسته 

 رو نموده است! تمام الهوت مطلق ناتوان هستيم چه برسد به حقيقتی که )الهوت مطلق( ما را با آن روبه 
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حنْْن اْْؤمن أن املالئكْْة سْْجدوا  ولكْْن أيضْْا  ، َنتلْْ  فيُْْ وال اع فُْْ مجيعْْا   هْْنا مْْا،   صْْالتنا اليْْوا اسْْجد ق
  .)ع(اؤمن أن يعقوب وهو ا  ومعُ زوجتُ وأبناؤه سجدوا لن  هللا يوس   وأيضا  ، آلدا
روزانه م نمازهای  در  خد ا  برای  می مان  سجده  همها  که  است  چيزی  این  می   یگزاریم؛  آن  ما  مورد  در  و  دانيم 

یعقوب   ایمان داریم که  نيز  و  برای آدم سجده کردند،  این که فرشتگان  به  ایمان داریم  نداریم. همچنين  اختالفی 
 سجده نمودند.  )ع(  پيامبر به همراه همسر و فرزندانش بر پيامبر خدا یوسف

 

ألن هْْنه ؛ وإال كْْان مضْْيعا  لدينُْْ عْْن عمْْد، جيْْب أن يآلفلهْْا مْْن يبحْْث عْْن النجْْاة حقيقْْةوهْْنه املسْْألة ال 
ِة حيث  ِبْا ي مْى ، السْجود الْني ي تكْز   الْنهن اليْوا إاُْ َْد جْائز لآلْد هللا ن  إمسألة   َاية األمهية واخلطو و

 د حصل مْن املالئكْة ويعقْوب   ده وبو و  نا، من يفعلُ  لش   والكف  من  بل كلد ون ال يكادون يعقلون
بْْل والسْْجود كْْان أبمْْ  هللا فْْال مسْْن املْْ ِو علْْى هْْنا األمْْ  هكْْنا دون ، خيطِْْون ومجْْيعهم معصْْومون وال )ع(

ِاكُْْ كمْْا هْْو حاصْْل مْْن كلْْدين، بْْل البْْد لإلاسْْان الْْني  االلتفْْات إليُْْ أو إمهالُْْ بسْْبب العجْْز عْْن فهمُْْ وإد
هكْْنا لنمْْ  عليُْْ ، ألاُْْ سْْبحااُ م يفعْْل شْْيِا  أو يْْنك  شْْيِا  ؛ هللايبحْْث عْْن احلقيقْْة أن يفهْْم كْْل شْْيل   ديْْن 

 م ِو الك اا دون أن افهمُ أو افهم احلكمة ال  فيُ.
را  ک دینش  قصد،  و  عمد  روی  از  وگرنه  ورزد  غفلت  مساله  این  از  نباید  است،  نجات  دنبال  به  واقعًا  که  سی 

باشد، چرا که سجودی که  نهایت مهم و خطير میاله بی دستخوش تباهی و ضایع شدن قرار داده است، زیرا این مس
باشد، و چه بسا احيانًا کسی که چنين کاری انجام  امروزه در اذهان وجود دارد این است که برای غير خدا جایز نمی 

ه  پرشماری که در پی ِخَرد و تعقل نيستند، به شرک و کفر متهم شود. این در حالی است که ما ب یدهد، از سوی عده 
حاصل شد در حالی که اینها همگی معصوم هستند و    )ع(  بينيم سجده برای فرشتگان و حضرت یعقوبروشنی می

توان به دليل ناتوانی از فهم گزاری به دستور خداوند بوده است و لذا نمی زند. این سجده خطا و گناهی از آنها سرنمی
اند!  ها چنين کرده گونه که خيلی انگاری عبور کرد، همانتوجه و با سهلو درک آن، از کنار چنين موضوع مهمی بی

باید همه  است،  حقيقت  و  پی حق  در  که  زیرا خداوند    یانسانی  کند  درک  و  بداند  را  خدا  دین  به  مربوط  چيِزهای 
م یا  سبحان عملی انجام نداده یا از چيزی یاد ننموده است، که ما آن را این گونه مرور کنيم بدون این که آن را بفهمي

 از حکمت موجود در آن مطلع شویم. 
 



 108  کتاب التوحيد )تفسير سورة التوحيد( 

اسْْْجدوا   أل  : إن هللا سْْْبحااُ الْْْني  ْْال خللقُْْْ: هْْنا السْْْجود   احلقيقْْة يضْْْعنا أمْْْاا حقيقْْة جليْْْة وهْْي
ِبكْم ِة ، )ع(واسْجدوا ليوسْ  ، اسْجدوا آلدا: هْو افسُْ سْبحااُ  ْال  ْْم، إ كْم و وهْنه مسْألة   َايْة اخلطْْو

ىن املسجود لُألن ؛  والبد أن تفهم بد ة و لتا  يبني ، السجود هو َاية التنلل من الساجد ويبني فق  الساجد َو
 بو و  َتلُ الساجد للمسجود لُ واعتافُ ب بوبيتُ.

این سجده د واقع  قرار میر  آشکار  پيش روی حقيقتی  را  فرموده گزاری ما  به خلقش  دهد: خداوند سبحانی که 
دا و پروردگار شما هستم«، همان خدا به آنها گفته: »بر آدم سجده کنيد«  است: »برای من سجده کنيد، چون من خ

باید به دقت فهميده شود زیرا سجود، غایت    )ع(  و »بر یوسف سجده کنيد«. این مسئله در نهایت اهميت است و 
دهد، و لذا  ن میشونده( از او را نشا نيازی مسجود )سجده کننده و بیباشد و نياز سجده گر میتذّلل و فروتنِی سجده 

 کند.شده و اعتراف او به ربوبّيتش را روایت می کننده برای سجده آشکارا »تأّله« )روی آوردن( سجده 
 

لنبْْْني ؛ إن سْْْجودان ق  لْْْل أ صْْْى مْْْا  كْْْن أن افعلُْْْ مْْْن التْْْنلل: ولْْْو جعلنْْْا األمْْْ  علْْْى صْْْيآلة سْْْؤال و لنْْْا
مْْاها يعْأ سْْجود : تف ب بوبيتُْْ وأاُْ مكمْل لنْْا، فالسْؤال اآلنحاجتنْا وفقْ ان الْْ  تعْأ أانْْا اتألُْ إليُْ ليكملنْْا واعْ
  أا إاُ تآلد ؟ ،ن األم  هو هوأ؟ هل  )ع(املالئكة آلدا ؟ وماها يعأ سجود يعقوب ليوس  

سجده ا  بگویيم:  و  کنيم  مطرح  سؤال  صورت  به  را  موضوع  این  دهنده گر  نشان  خدا  برای  ما  نهایت   یگزاری 
آوریم تا  نيم انجام دهيم، تا ما نياز و حاجت خود را که به این معنی است که به او روی می تواتذّللی است که ما می 

ی ما است، بيان کنيم، حال این پرسش پيش  کننده کنيم و این که او کامل تکميلمان کند و به ربوبّيت او اعتراف می 
سجده می که:  سجده   یآید  و  است؟  معنا  چه  به  آدم  بر  بر   یفرشتگان  یوسف یعقوب  داشته    )ع(   ای  معنایی  چه 

 کند؟ است؟ آیا موضوع، همان است یا در اینجا فرق می 
 

ُْْ ْْاجد للمسْْْجود لْ ُْْ سْْْجود السْ ْْدل عليْ ْْا يْ ْْو وم يتآلْْْد شْْْيل وْ ْْو هْ ْْ  هْ ْْة إن األمْ ُْْ ،   احلقيقْ فالسْْْجود افسْ
لُْ وال  سْجد ق وسْجد ليوسْ  فالْني تآلْد فقْع املسْجود اعم تبدل املسْجود لُْ فيعقْوب مْلال  ،  والساجد افسُ

فْْْإها كْْان السْْجود األول يْْدل علْْى َتلُْْ يعقْْوب واعتافُْْْ ، فْْ ق بْْني داللْْة السْْجود األول وداللْْة السْْجود اللْْا 
ب بوبيْْة املسْْجود لُْْ فكْْنا سْْجوده اللْْا ، و لتْْا  فْْإن هْْنا السْْجود إمنْْا يبْْني وبو ْْو  نا أن هللا سْْبحااُ وتعْْاىل 

ِبوبي  فليع ف هنا، ومن ي يد مع فة الهويت فليع ف هنا  ، ي يد أن يقول إ  هبنا أع ف   . من ي يد مع فة 
گزار بر مسجود است، سجده   یاقعيت آن است که موضوع همان است که بوده و در چيزی که داّل بر سجده و 

گزار همان، آری )فقط( »مسجود له« یعنی کسی که به او  تغييری حاصل نگشته است. سجده، همان است و سجده 
شود، تغيير کرده است: به عنوان مثال یعقوب برای خدا سجده کرده و برای یوسف )نيز( سجده گزارده سجده می

سجده  مفهوم  و  داللت  بين  همچنين  است.  له«  »مسجود  کرده  تغيير  که  چيزی  تنها  بنابراین  با    ی است،  اول 
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اول بر تأّله )روی کردن( یعقوب و اقرار او به ربوبّيت »مسجود له«    یتی وجود ندارد. اگر سجده دوم تفاو  یسجده 
این سجده   یداللت دارد، سجده  لذا  بوده است.  بر همين منوال  نيز  به طور کاماًل آشکاری نشان  دوم وی  گزاری 

خواهد الهوت مرا بشناسد،  ه می شوم و کسی کخواهد بگوید: من با این شناخته می دهد که خدای سبحان میمی
 خواهد ربوبّيت مرا بشناسد، باید این را بشناسد. باید این را بشناسد و کسی که می

 

إن مع فْْة ال محْْة املطلقْْة َْْد وكنْْة لنْْا : عنْْدما  لْْت و  احلقيقْْة إن هْْنه اعمْْة كْْاى  ْْد بينْْت عظمهْْا سْْابقا  
محة   يبة لل محة املطلقة ، ا كاات هنه ال محة أ  ب إىل ال محة املطلقة كاات مع فتنا أعظموكلم، ولكن اع فها ِبع فة 

 ُ ِ  .ألن هبم يع ف هللا ويوحد؛ و نا فإن أعظم النعم على اخللق هي فلفال هللا   أ
بيان داشته د قباًل  را  آن  بزرگی است که من عظمت  نعمت  آنگاه که گفتم: شناخت ر حقيقت چنين چيزی  ام، 

توانيم با شناخت رحمتی که نزدیک به رحمت مطلق است، نسبت به  مکن است ولی می رحمت مطلق برای ما غيرم 
تر خواهد بود. از این رو  تر باشد، معرفت ما عظيم آن معرفت پيدا کنيم. هر چه این رحمت به رحمت مطلق نزدیک 

وسيله  به  خداوند  زیرا  هستند،  زمنيش  بر  خدا  جانشينان  خلق،  بر  نعمت  شناخبزرگترین  آنها  یگانگی  ی  به  و  ته 
 شود. پرستش می 

 

ِة األابيْْال واألوصْْيال  )ع(عْْن اطمْْاا ال  ْْا  َُ، )ع( ْْال ،   كيفيْْة ز  َفياَئ ْْاَل هللَا َوَاصْْأ لَي الاس َعلْْى اَوأ : )اَلسْْ 
 ،َُ َِ هللَا َوفسَلفاَئ َُ، اَلس الاس َعلى اَاأصا اَلس الاس َعلى َذالَ  َمعأ ََفَة هللَا، اَلس الاس َعلى َمسْاَكَن اَلس الاس َعلى اسَمناَل هللَا َوَاَحب اَئ

َُ، اَلس الاس َعَلى الد عاَة َاىَل هللَا، اَلس الاس َعلَْى الأمس  َ  هللَا َوَ أَي َ  هللَا، اَلس الاس َعلى مسظأَه ى اَمأ َتَق  يَن   َم أ ْاَت هللَا، هَكأ سْأ
خمأَلصْْنَي   خمس الاس َعلَْى الأ دأ واىَل  اَلسْ  مأ فَْقَْْ نأ واالهْس الاس َعلَْْى الْ نيَن مَْْ الاس َعلَْى االأخَمَدال َل َعلَْْى هللَا، اَلسْ  َة هللَا، اَلسْْ   اعَْ

َل هللَا، َومَْ  دأ َجهَْ مأ فَْقَْ نأ َجَهَلهْس دأ عََْ َف هللَا، َومَْ َ فَْهسمأ فَْقَْ نأ عَْ َم هبََْمأ هللَا، َوَمنأ عاداهسمأ فََْقدأ عاَدى هللَا، َومَْ َد  َن اعأَتصَْ فَْقَْ
نأ سْالَ  َهدس هللَا َاىن  َسلأٌم َلمَْ نأ حْاَِبْأتسمأ، اعأَتَصَم َ َق، َوَمنأ خَتَل ى َمنْأهسمأ فََْقدأ خَتَل ى َمَن هللَا َعز  َوَجل ، َواسشأ تسمأ، َوحَْ أٌب َلمَْ مأ

َُ اَلَيأكسمأ، َلَعَن هللاس  نْأهسمأ، مسؤأَمٌن َبَس  َكسمأ َوَعالاََيَتكسمأ، مسَفوَ ٌض   هَلَا كسلَ  نَ  َواالأاْأَ  َواَبْْأ َأس َاىَل هللَا مَْ  َعدسو  َِل ذسَم َد َمَن ايَْأ
 )َُ  .(1)َوَصل ى هللاس َعلى ذسَم َد َوَِل

رضاا امام  اوصيادرباره   )ع(  ز  و  انبيا  زیارت  چگونگی  »  )ع( ی  است:  شده  روایت  و  چنين  خدا  اوليای  بر  سالم 
های معرفت خدا، و دوستانش، سالم بر یاران خدا و خليفگانش، سالم بر جایگاه   برگزیدگانش، سالم بر امينان خدا

کنندگان به سوی خدا، سالم بر  های ذکر خدا، سالم بر آشکارکنندگان امر و نهی خدا، سالم بر دعوتسالم بر خانه 
به سوی خدا، سالم   ی رضایت خدا، سالم بر مخلصان در طاعت خدا، سالم بر راهنمایاناستقراریافتگان در عرصه 
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بر آنان که هر که دوستشان داشته باشد خدا را دوست داشته است و هر که دشمنشان داشته باشد خدا را دشمن  
داشته است، و هر که آنان را شناخت خدا را شناخته و هر که آنان را نشناخت خدا را نشناخته است، و هر که به آنان  

ر که آنان را ترک گوید خدای عّزوجّل را ترک گفته است، و خدا را گواه  چنگ زند در حقيقت به خدا چنگ زده و ه
گيرم که من در صلحم با هر که شما با او در صلح هستيد، و در جنگم با هر که شما با او در جنگيد. به پنهان و  می

ن محمد را از جن و انس  ی این امور را واگذارنده به شمایم. خداوند دشمن خاندا آشکار شما ایمان دارم و اختيار همه 
 . 1«جویم، و درود خدا بر محمد و خاندانشلعنت کند، از ایشان به جانب خدا بيزاری می 

 

َن الن عَْْيمَ ﴿ولْْنا مسْْاهم هللا  لنعْْيم  أَلسن  يَْوأَمََِْْن عَْْ واملالئكْْة  ْْد ع فْْوا هْْنه النعمْْة عنْْدما عْْ فهم ِدا ِبْْا  ، (2)﴾لَتسسْْأ
فكْان ِدا هْو السْبيل ليْتعلم وليعْ ف املالئكْة  أي عْ فهم  ق وأبمسْال هللا،، (أابِهم أبمسْائهم) ال  ،  كااوا جيهلون
فالني ع فهم بُ ِدا هو حقائق ولي  ألفاِّا  أو معا ، وهم بعْد أن ع فْوا مْن ِدا األمسْال علمْوا ، حقائق األمسال

ِه هْْو  لال  فامللْْا املخلْْوق مْْن ال محْْة مْْ، أن فلْْق ِدا اعمْْة أاعْْم هللا هبْْا علْْيهم أمْْا ، كْْان يعْْ ف ال محْْة املطلقْْة بقْْد
ِة أعظْْم وأ ْْ ب إىل ال محْْة املطلقْْة فقْْد عْْ ف هْْنا امللْْا اآلن  )ع(عنْْدما فلْْق ِدا  الْْني تتجلْْى فيُْْ ال محْْة بصْْو

 .حقيقة ال محة املطلقة ِبع فتُ عجزه عن مع فة ال محة املطلقة
. فرشتگان  3« ن روز شما از نعمت بازخواست خواهيد شدکه در آ »زاین رو، خداوند آنها را »نعيم« نام نهاده است:  ا

گفت آنها را از  »این نعمت را شناختند، آنگاه که آدم ایشان را نسبت به آنچه در موردش جهل داشتند باخبر ساخت:  
گاه کننام گاه ساز؛ بنابراین آدم راهی بود برای آموزش فرشتگا  «هایشان آ ن که  ؛ یعنی آنها را به خدا و اسما الهی آ

و   معانی؛  و  الفاظ  نه  و  بود  حقایق  آموخت،  آنها  به  آدم  آنچه  دریافتند.  و  شناختند  را  اسما  حقایق  او  از طریق  آنها 
فرشتگان پس از آن که اسما را از آدم فرا گرفتند، دانستند که آفریده شدن آدم نعمتی است که خداوند این نعمت را  

مثال عنوان  به  است.  فرموده  ارزانی  آنها  فرشته به  )ظرفيت( خودش،  ،  مقدار  به  بود  آفریده شده  رحمت  از  که  ای 
او    )ع(   شناخت اما هنگامی که آدمرحمت مطلق را می  که رحمت به صورتی بزرگتر و نزدیکتر به رحمت مطلق در 

تجلی یافت، خلق شد، این فرشته با شناخت ناتوانی خود از دستيابی به معرفت رحمت مطلق، حقيقت رحمت مطلق  
 دریافت. را

* *  * 

 

 * * * 
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)اطفْ ا  والتفْ يع( ني ْوكْال احلالْ، البد   التوحيد من العدل أي و ق الشْيل   مو ْعُ فْال إفْ ا  وال تفْ يع
   ل.

ر توحيد گریزی از عدل نيست، و عدل یعنی قرار دادن هر چيزی در جای خودش بدون افراط و تفریط؛ هر  د
 دوی این حاالت )یعنی هم افراط و هم تفریط( باطل است.

 

ألن اكْ ان مع فتُْ سْبحااُ ؛   حْدود التوحيْد يْؤدي  طاسْان إىل التعطيْل واخلْ وج عْن التوحيْد:  ألن اطف ا 
األابيْْال  هْْو بعينُْْ اك ااُْْ سْْبحااُ، وال يعْْ ف سْْبحااُ وتعْْاىل إال بوجهُْْ الْْني واجُْْ بُْْ فلقُْْ وهْْم حججُْْ 

ألن الكفْْْ  هْْْو السْْْت ؛   الوا ْْق كفْْْ  وشْْْ   وإن م يصْْْ   بُْْ مْْْن يعتقْْْده فهْْْو كفْْ  (واألوصْْيال، وهْْْنا )اطفْْْ ا 
، املف َ ْون يآلطْون حقيقْة األابيْال واألوصْيال ومجبو ْا وينك و ْا فهْم كْاف ون هبْاوهؤالل  ،  وتآلطية احلقيقة وحجبها

كْان هْؤالل كْاف ين  ق   حقيقْتهم ووا عهْم وكْل حبسْبُ   (1) وملا كاات هنه احلقيقْة هْي وجُْ هللا الْني بُْ يعْ ف
ِجون   م اتب  الكف .  يتد

خافراطیرا  ز  و  تعطيلی  به  را  انسان  توحيدی  مسایل  در  می :  توحيد  از  خدای  روج  معرفت  انکار  که  چرا  کشاند، 
ی صورتی که با  شود مگر به وسيله سبحان، عين انکار خدای سبحان است. خداوند سبحان و متعال شناخته نمی 

باشند. این »افراط« در واقع به  های الهی یعنی پيامبران و اوصيا میآن با خلق رویارو شده است و این صورت، حجت 
کفر و شرک است، اگر چه کسی که به آن معتقد باشد تصریح نکند، )باز هم( کفر است، زیرا کفر به معنای  ی  منزله 

پوشانند و  باشد، و این افراد افراط کار که حقيقت انبيا و اوصيا را می پوشاندن حقيقت و مستور و مخفی کردن آن می 
د. از آنجا که این حقيقت همان صورت خداوند است که با  نمایند، به آن کافرنکنند و انکار می آن را در پس پرده می 

، این عده در حقيقت و واقع امر، نسبت به خداوند کافرند و هر کدام بر حسب حال خودش در 2شودآن شناخته می 
 کند.مراتب کفر سير می 

 

 
ْکَراِم( الرحمن : )ُکلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن * َوَیْبَقی َوْجُه َربِّ  -1  . 27 – 26َك ُذو اْلَجاَلِل َواإْلِ
 (.27و  26(«  )الرحمن:  ماندهر چه بر روی زمين است دستخوش فنا است، * و ذات پروردگار صاحب جالل و اکرام تو باقی می») - 2
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 وم اتْب كمْال، وأعظْم و  أدىن م اتب هنا اطاكاِ حلقيقة األابيال واألوصيال يفقد اطاسْان م اتْب مع فْة  ق
 ألاُ سبحااُ هبم يع ف.؛ يؤدي  طاسان إىل ايهل  ق سبحااُ وتعاىل م اتب إاكاِ حقيقتهم 

پایين ا در  اوصيانسان  و  انبيا  انکاِر حقيقِت  این  مراتِب  از دست )ع(ترین  را  کمال  مراتب  و  مراتب شناخت خدا   ،
اطالعی نسبت به خدای سبحان  نيز آدمی را به جهل و بی  )ع( و اوصيادهد؛ و باالترین مراتِب انکار حقيقت انبيا  می
 گردد. شناخته می )ع(ی ایشانکشاند؛ زیرا خداوند به وسيله می

 

ألاُْ  ؛ ، فيخ ج بنلا عن والية هللا سبحااُ وتعاىل، فيكْون كْاف ا   ق سْبحااُوخي ج اطاسان عن واليتهم  
فال ينفعُ ادعال اط ان  ق وهو  د أع ض عن الط يق املوصْل إىل ،  سبحااُ  كف   لط يق املوصل إليُ وإىل مع فتُ

ِ ْْم واحْْد : هللا وتنكْْب السْْبل املؤديْْة إىل الشْْيطان، وكملْْال علْْى هْْنا األمْْ  ِعْْة ومزبلْْة و  يْْق  لْْو كْْان هنْْا  مز
ِ ْْم اَنْْني يْْؤدي إىل املزبلْْة ِعْْة و ِ ْْم اَنْْني ومْْق هْْنا يْْدعي أاُْْ  فوجْْدت شخصْْا   ،يْْؤدي إىل املز يسْْد علْْى   يْْق 

ِعة فبماها تصفُ ؟ أِّن أ ل ما  كن أن تصفُ بُ أاُ كْناب وخيفْي ويسْت احلقيقْة أي يكف هْا بْل ، هاهب إىل املز
 وماول فداع َده.

د زیرا  شوگردد لذا به خداوند کافر می خارج شود، از والیت خدای سبحان خارج می  )ع(گر انسان از والیت ایشانا 
به راهی که رساننده  او میاو  به خدای سبحان و معرفت  ایمان  ی  این حالت( ادعای  باشد، کفر ورزیده است. )در 

های منتهی به  کننده به خداوند روی گردانيده و راه داشتن به خدا سودی به حال فرد ندارد چرا که او از راِه متصل 
دان و دو مسير را در نظر بگيرید که  ص: یک مزرعه و یک زبالهشيطان را در پيش گرفته است. مثالی در این خصو 

ی دو  رسد. اگر فردی را ببينی که در مسير شماره دان می ی دو به زباله ی یک به مزرعه منتهی و راه شماره راه شماره 
برمی  ادعا می گام  این حال  با  ولی  درباره دارد  است،  مزرعه  به سمت  رفتن  در حال  که  او چه می کند  به  ی  گویی؟ 

کند، یعنی آن را  گو است و حقيقت را مخفی می گویی این است که وی دروغ ی او می گمانم حداقل چيزی که درباره 
 خواهد دیگران را فریب دهد. دارد و میپوشيده می 

 

ِبْن سْواهم يكْون  ْد  ألن مْن يسْاوي حجْج هللا وهْم األابيْال واألوصْيال  ؛وهو أيضا  )أي اطف ا ( شْ  
وجُْْ هللا الْْني واجُْْ بُْْ فلقُْْ وأمسْْاؤه احلسْْىن     ْْم إوجُْْ هللا وأمسْْاله احلسْْىن بعامْْة فلقُْْ ، حيْْث سْْاوى 

 .اخللق، فتسويتهم ِبن سواهم   أدىن م اتبها يؤدي  طاسان إىل فقدان م تبة كمال ومع فة  ق سبحااُ
را با دیگران برابر بداند، صورت   ( )ع های الهی و انبيا و اوصيامچنين، افراط، شرک است زیرا کسی که حجت ه

صورت خدایند که با آن رو به خلق کرده   )ع(های نيکوی او را با سایر خالیق برابر دانسته است؛ زیرا ایشانخدا و نام 
پایين های نيکوی او در خلق میاست و نام با دیگران، در  اینها  ترین مراتبش، از دست باشند. فرجام برابر دانستن 
 باشد.  ی کمال و معرفت نسبت به خدای سبحان میرفتن مرتبه 
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ْْواهم ْْن سْ ْْويتهم ِبْ ْْب تسْ ْْم م اتْ ْْا   أعظْ ْْاىل، أمْ ْْبحااُ وتعْ ْْان إىل ايهْْْل  ق سْ ْْؤدي  طاسْ ُْْ يْ ْْنا ؛ فإاْ ألن هْ
ِهم كف  بكل م اتبُ  اطاسان جهلهم ومن جهلهم جهل هللا، فتسويتهم ِبن سواهم ش   بكل م اتبها، كما أن إاكا

(1). 
با دیگران، در باالترین مراتبش، انسان را به جهل و بیما  ا اینها  اطالعی نسبت به خداوند فرجام برابر دانستن 

دهد؛ زیرا چنين کسی به آنها جاهل است و کسی که آنها را نشناسد خدا را نشناخته است، و لذا  سبحان سوق می 
طور که انکار آنها نيز کفر در تمام مراتب و  ست همان برابر دانستن آنها با دیگران شرک در تمام مراتب و درجات آن ا

 .2رود درجات آن به شمار می 
 

م تبْة األلوهيْة  -وهم وجُ هللا  - ألاُ يعطي لألابيال واألوصيال ؛ أما التف يع: فيؤدي  طاسان إىل الش  
 املطلقة واالستقالل عن هللا سبحااُ وتعاىل والآلىن عنُ سبحااُ.

  )ع(شود فرد به انبيا و اوصياکشاند؛ زیرا تفریط و کوتاهی باعث میانسان را به وادی شرک می   : تفریط نيز فریطت
 نيازی از خدای سبحان و متعال را بدهد.ی الوهّيت مطلق و استقالل از خدا و بی که وجه الله هستند، مرتبه 

 

ألاُ سْاواه ِبْن سْواه ؛ تعاىل وحجبهاألاُ يؤدي  طاسان إىل ست وتآلطية حقيقة هللا سبحااُ و   ؛كف   وهو أيضا  
َِأَض ﴿من فلقُ وهللا سبحااُ وتعاىل لي  كمللُ شيل، وكل من سْواه فلقُْ سْبحااُ وتعْاىل  َماَواَت َواألأ فَْاَ  س السْ 

َُ شَ  َُ لَيأَ  َكَملأَل َِأسكسمأ َفي َاْأَعاَا أَزأَواجا  يَنأ ٌل َوهسَو الس َميقس الأَبَصدس َجَعَل َلكسمأ َمنأ أَاْأفسَسكسمأ أَزأَواجا  َوَمَن األأ  .(3)﴾يأ
کشاند،  شود زیرا انسان را به پوشيده ساختن حقيقت خداوند سبحان و متعال می ه عالوه، کفر نيز محسوب میب

زیرا او را برابر با سایر مخلوقاتش دانسته است در حالی که خداوند سبحان و متعال مانند هيچ چيزی نيست و هر  
تعالی می  و  او سبحان  او، مخلوق  از  غير  آسمان آفریدگا»باشد:  چيزی  از شما همسرانی  ر  برای شما،  زمين.  و  ها 

افزاید، هيچ چيز همانند او نيست و او شنوا  هایی پدید آورد، با آن بر شمارتان می بيافرید، و نيز برای چهارپایان جفت 
 .4« و بينا است 

 

 
 االنسان من ربقة االیمان. مع أن الکالم واضح، ولکن للبيان أکثر أقول: ليس کل مراتب الکفر والشرك ُتخرج  -1
 کند.ی ایمان خارج نمیگویم: تمام مراتب کفر و شرک انسان را از حيطهبا این که کالم، واضح است ولی برای توضيح بيشتر می - 2
 . 11الشوری :  -3
 .11شوری:  - 4
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ِبعْة مْن الشْ   والكفْ ، فكْل بْأ ِدا مشْ مولون هبْنه فاطاسااية على هْنه األِض تْ ددت   هْنه امل اتْب األ
ِبعْْة مْْن الشْْ   والكفْْ  إال عبْْاد هللا املخلصْْني، وهْْم األابيْْال واألوصْْيال ومْْن نبعهْْم وتآلْْنى بعلْْومهم  امل اتْْب األ
اط يْْة التامْْة، حْْجن وصْْل إىل م اتْْب اط ْْان العشْْ ة، وم اتْْب املع فْْة العشْْ ة، وهْْم  لْْة ال تكْْاد تْْنك  علْْى مْْدى 

ل هْْنه املع فْْة اط يْْة وم ي ووهْْا عْْن األابيْْال واألوصْْيال أل ْْم منعْْوهم مْْن مسْْدة اطاسْْااية، وم ينقْْل هْْؤالل األوليْْا
 ( ال  ا ة  م على محلها ، فلم يسبث بني الناس إال ح فان.، حيث إن الناس )وحجن من يؤمن هبم (1) هلا 
ل این چهار ی شرک و کفر در نوسان است. تمام بنی آدم مشمو نسانيت بر روی این زمين، بين این چهار مرتبه ا

ی شرک و کفر هستند مگر بندگان مخلص خدا که عبارتند از انبيا، اوصيا و کسانی که پيرو آنهایند و با علوم  درجه
اند. این  ی معرفت دست یافته ی ایمان و درجات دهگانهاند تا آنجا که به درجات دهگانهالهی تاّم آنها پرورش یافته 

ی که در مسير حرکت بشریت تقریبًا ُگم و ناپيدا هستند. این اوليا، این معرفت عده نيز بسيار اندک شمارند، به طور 
زیرا   2اند زیرا ایشان را از انجام چنين کاری منع کرده بودنداند و از انبيا و اوصيا روایت ننموده الهی را منتقل نکرده 

را ندارند و لذا بين مردم فقط دو حرف  اند( طاقت حمل آن  ایمان آورده   )ع(مردم )حتی کسانی که به انبيا و اوصيا
 منتشر شده است نه بيشتر. 

 

ليْؤمن هبْا مْن يْؤمن  لقْائم ، ويكفْ  هبْا  -واليوا بدأت هنه السبعة والعش ون ح فا  من العلم تبْث بْني النْاس 
ِ  وهم أصحاب القائم، واحلمد ق وحده. -من يكف   لقائم   حلضِو أهلها ومحلتها   هنا الزمان املبا

ـ ا انتشار بين مردم است  ایمان  مروزه این بيست و هفت حرف در حال  ایمان دارد، به آن  تا هر کس که به قائم 
ـ و این به دليل آن است که در این زمان مبارک، اهل و  بياورد و هر کس که به قائم کافر است، نسبت به آن کفر ورزد

 اند، و الحمد لله وحده.ایشان اصحاب قائم حامالن این معارف موجودند و حضور دارند؛ و 
 

ومْْن املناسْْب أن اعْْ ض إىل االحنْْ اف الْْني أدى أبانس إىل الشْْ   التْْاا أو الكفْْ  التْْاا   كْْال حْْال  اطفْْ ا  
 والتف يع   حدود التوحيد من فالل أمللة من األد ن واملناهب.

خی مردم بر اثر افراط و تفریط در حدود توحيد،  ای کنيم به انحرافاتی که باعث شده است بر ناسب است اشاره م
 نمایيم. هایی از ادیان و مذاهب بررسی می به شرک تام یا کفر کامل کشانيده شوند. این موضوع را از طریق بيان مثال 

 
* *  * 

 

 
 

 ( . 1راجع الملحق رقم ) -1
 مراجعه نمایيد. 1به پيوست  - 2



 : اإلفراط يف حدود التوحيدأولا 
 توحیدنخست: افراط در حدود 

 

 ْ د ان ْل  ول ذمْدا  ْفن كملال املنهب الوهاأ أو من يسْمون أافسْهم السْلفية، وهْؤالل يعتْاون ال سْلنأو 
ِو  ذمد  وحقيقتُ فال تض  وال تنفق   حياتُ   هنه احلياة الدايا، وبعد  ألفا  عن هللا سبحااُ وتعاىل، أما 

ْْم أو  ْْفق أو يعلْ ْْق أو يشْ ْْ  أو ينفْ ُْْ يضْ ْْاد أباْ ْْى، واالعتقْ ْْأل األعلْ ُْْ إىل املْ ْْدهم ،…أو  …ااتقالْ ْْ   عنْ ْْ ي  شْ  صْ
ِتداد ن، فْأحلوا  األ هبم أدى حجن اطسالا  عن  وا ِ ت اطسْالا والقِْ  تْل م  إىل جهاالت فالفوا هبا أحكْاا و ْ و

ِو  ال سْول  ِسْول هللا، جملْْ د اعتقْْاده أبن   بعْْد …و  …تضْْ  وتنفْق وتشْْفق و مْن  ْْال ال إلُْ إال هللا ذمْْد 
ملسْيحية أو يْدين   يْدين الْني الْنمي أن مْق وتعاىل، سبحااُ و وتُ وحبولُ  هللا،  إبهن  الدايا  احلياة  هنه  من  ااتقالُ

و  النمة ال جيْوز  تلُْ، وذْتا الْدا عنْد كافْة املسْلمني، بْل  ليهودية ويعيش   بالد املسلمني ، ومافع على ش  
 عندهم أيضا .

رویم. این عده معتقدند که حضرت نامند می رای مثال ما به سراغ مذهب وهابيت یا کسانی که خود را سلفی میب
کننده   )ص(  محمد نقل  آن حضرتفقط  روح  و  است  متعال  و  سوی خدای سبحان  از  الفاظ  حقيقت    )ص(  ی  و 

رساند نه زیانی.  ایشان، هم در زمان حيات آن حضرت در این دنيا و هم پس از انتقالش به مأل اعلی، نه سودی می 
داند یا....  کند یا می د یا شفاعت می رساند یا نفعی به همراه دار از دیدگاه آنها، اعتقاد به این که آن حضرت زیان می 

با   نادانی رسانيده است که  از  به حدی  را  آنها  این موضوع  از اسالم است. حتی  ارتداد  و  با شرک صریح  برابر  یا.... 
اند. این عده کشتن کسی که بگوید »ال اله اال الله محمد احکام و ضروریات اسالم و قرآن بنای مخالفت گذاشته

دانند، صرفًا به دليل این که گوینده )شهادتين( عقيده دارد به این که روح حضرت جایز و حالل میرسول الله« را  
ی خداوند سبحان و متعال سود و زیان  پس از انتقال از این حيات دنيوی، به اذن خدا و با حول و قوه   )ص(  پيامبر

يت یا دین یهود معتقدند و در بالد مسلمين  کند و.... با این که اهل ذّمه که به دین مسيحرساند و شفاعت می می
ها خون  شان جایز نيست و نزد جميع مسلمين و حتی وهابی کنند و به شروط ذّمه پایبند هستند، کشتن زندگی می

 آنها محترم است.  
 

ِة علْْى التْأَد   هْنه احليْاة الْدايا عم  ومْْا  واحلقيقْة الْ  َفْل عنهْا هْؤالل هْْي أن النفْق والضْ  والشْفاعة والقْد
أل ْْم سْْادة ؛ لألابيْْال واألوصْْيال امل سْْلني  وِبْْا أن احليْْاة اببتْْة  طعْْا  ، متعلقْْة  حليْْاة واطهن مْْن هللا سْْبحااُ
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َبيَل الَ  ﴿ : ْال تعْاىل، الشهدال على اخللق وهْم مْن  تلْوا أانهْم   سْبيل هللا سْبحااُ نَب  الْ َنيَن  سَتلْسواأ َ  سَْ َوالَ َحأسَْ
َوان  َبلأ أَ  َيال َعنَد َِهبَ َمأ يْس أَز سونَ أَمأ   .(1)﴾حأ

زندگی  و  این  در  تأثيرگذاری  بر  توانایی  و  و شفاعت  زیان  و  که سود  است  این  غافلند  آن  از  افراد  این  که  اقعيتی 
و اوصيای فرستاده  انبيا  از جانب خدای سبحان متعلق است. حيات داشتن  اذن  و  به حيات  به طور کلی  دنيوی، 

اند که انانّيت  به طور قطع ثابت شده است، چرا که اینها سروراِن گواهان بر خلق هستند و کسانی   )ع(ی الهیشده 
اند مرده مپندار،  کسانی را که در راه خدا کشته شده »فرماید:  اند. حق تعالی می خود را در راه خدای سبحان کشته 

 .2«شوداند و نزد پروردگارشان به ایشان روزی داده می بلکه زنده 
 

هبْم ي ز ْون يعْأ أاُْ يْتهم األابيْال واألوصْيال، فكيْ  يقْ    أبن مْن  تْل حْت  ومن يقول إ م ليسْوا أحيْال عنْد 
ِب    ؟!  القادة وأصحاب ال ا ت ال يكواون كنلا  وهم ، ُِْا هتم حي عند 

و اوصيا اتهام وارد نموده گيرند، در واقع به انبيا  گوید آنها زنده نيستند و نزد پروردگارشان روزی نمیسی که میک
است. از چه روی چنين فردی معتقد است کسی که زیر پرچم ایشان کشته شده، نزد پروردگارش زنده است ولی خود  

 اند از این ویژگی برکنارند؟! که جلودار و صاحب پرچم  )ع( انبيا و اوصيا
 

هبم اببتة لألابيال واألوصيال فاحلياة عن،  إهن ِة ابد  هبا على هْنا ؛ بتةو لتا  فالقد ألن َتَد ال و  املش  ة بنِو 
وهللا ، أل ْا مْن عْام مهْيمن علْى هْنا العْام فلْم يبَْق إال اطهن مْن هللا  ْم  لتْأَد؛  العام ايسما  أهون ما يكون

وَن * اَل ﴿:  سبحااُ  ال َ مْس ُس َبلأ َعَباٌد م كأ م أَبَمْأ ََه يَْعأَملْسوَن * يَْعألَْمس َو َالسوا اخت ََن ال  محأَنس َوَلدا  سسبأَحاَا وأَل َوهْس ُس َ لأقَْ َبقسوَا َيسْأ
ن يَْ  َفقسوَن * َومَْْ َُ مسشْْأ َيَت نأ َفشْْأ م مَْْ  ى َوهْْس ِأَتضَْْ َن ا َفعسوَن َإال  َلمَْْ مأ َواَل َيشْْأ ا َفلأَفهْْس َ أَيْْأَديَهمأ َومَْْ ا بَْْنيأ ن مَْْ ٌُ مَْْ  نْأهسمأ َإ  َ إَلَْْ قْْسلأ مَْْ

َُ َجهَ  َُ َفَنَلَا َ أزَي   .(3)﴾ن َم َكَنَلَا َ أزَي الظ اَلَمنيَ دسوَا
نابراین، برای انبيا و اوصيا، زندگی نزد پروردگارشان موضوعی ثابت شده و حتمی است و به دنبال آن، قدرت نيز  ب

تر شود زیرا تاثيرگذاری روحی که نور پروردگارش بر آن تابيده است، بر این عالم جسمانی ساده برای ایشان اثبات می
ماند صدور اذن خداوند  باشد، و تنها چيزی که باقی می این عالم میخواهد بود؛ چرا که از عالم ُمَهيِمن )مسّلط( بر  

و گفتند که خدای رحمان فرزندی اختيار کرده است، منّزه است  »فرماید:  برای تاثيرگذاری است. خداوند سبحان می 
داند هر چه در  می کنند. *  گيرند و به فرمان او کار می او بلکه آنان بندگانی گرامی هستند * در سخن بر او پيشی نمی

کنند و از بيم  برابر آنها و هر چه پشت سر آنها است و آنان جز کسانی را که خداوند از آنها خوشنود است شفاعت نمی 

 
 . 169آل عمران :  -1
 .169عمران:  آل  - 2
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و هر کس از آنها بگوید: من سوای او، خدایم، جزای چنين کسی جهنم است و ظالمان را چنين کيفر   او لرزانند *  
 .1« دهيممی

 

ِة ويعملْون إبهن هللا وأبمْ  هللا بْل وهللا أمْ ان أن فهم إهن أحيال و ْاد ِة هللا ومْا أودع هللا فْيهم مْن القْد ِون بقْد
افسونَ ﴿اتخْْْنهم وسْْْيلة  ُس َوخيََْْْ َتَْْْ وَن َِمحأ َ بس َويَْ أجْْْس مأ أَ ْْْْأ يَلَة أَيْ هْْْس مس الأَوسَْْْ وَن َإىَل َِهبَْْْ َ تَْآلْْْس عسوَن يَْبْأ َنيَن يَْْْدأ َا الْْْ  ُس َإن   أسولََِْْْ َعَنابَْْْ

ِا  َعَناَب َِ   .(2)﴾بَ َا َكاَن َذأنسو
باشند و به اذن  اند و با نيروی الهی و آنچه خداوند از قدرت در ایشان به ودیعه نهاده است، توانا می ذا ایشان زنده ل

آنها کسانی  »کنند، و حتی خداوند ما را دستور داده است که ایشان را وسيله بگيریم:  خداوند و به فرمان او کار می
ترین  ای بيابند و مقربخوانند، درصدد آنند که خود به درگاه پروردگارشان وسيله ه سوی پروردگارشان می هستند که ب 

 . 3« ترسند، زیرا عذاب پروردگارت ترسناک است بندند و از عذاب او می شوند، و به رحمت او اميد می
 

وَل َإال  لَيسطَْاَع إبََهأَن الَ  ﴿بل واطلب منهم حجن أن يكواوا شفعالان إىل هللا   َف ان الناوب  ن ِ سْس ِأَسلأَنا مَْ َوَما َأ
تَْآلأَفَ  َ سمس ال  سسولس َلَوَجدسواأ ال َ  تَْآلأَف سواأ ال َ َواسأ   .(4)﴾و ا   ِ َحيما   تَْ َوَلوأ َأ  سمأ َإه ِّ َلمسواأ أَافسَسهسمأ َج ؤسوَ  فَاسأ

هيچ پيامبری را نفرستادیم جز »خواهيم که در آمرزش گناهان، شفيعان ما نزد خدا باشند:  تی ما از ایشان می ح
آمدند و از خدا آمرزش آن که به اذن خدا از آنها پيروی شود، و اگر هنگامی که به خود ظلم کرده بودند نزد تو می 

 .5«یافتندپذیر و مهربان می خواست، خدا را توبه ن آمرزش می خواستند و پيامبر برایشا می
 

هتم بوجودهم ايسما    هنه احلياة الدايا فهو جاهل حلقيقْة األمْ  وم يلتفْت إىل ، أما من مص  َتَدهم و د
هبْْم  )ع(ن جاائيْْل أكمْْا ،  وهللا يسْْتعملهم وهْْم عمْْال عنْْد هللا و ْْم مهْْاا وأعمْْال يقومْْون هبْْا، أ ْْم أحيْْال عنْْد 

ِبُ لُ مهاا وأعمال يقوا هبا إبهن هللا.  امللا واحلي عند 
سازد، نسبت به  شان در این زندگی دنيوی محدود و منحصر می سی که تاثير و قدرت اینها را به وجود جسمانیک

شته و ایشان کارگزاران  اند و خداوند آنها را به کار داواقعيت جاهل است و توجه ندارد که ایشان نزد پروردگارشان زنده 
مأموریت  را  ایشان  و  میخدایند  قيام  انجامشان  برای  که  است  کارهایی  و  همان ها  جبرئيل کنند.  که  که    )ع(   طور 

 دهد.هایی را انجام می فرشته است، نزد پروردگارش زنده است و کارهایی دارد و به اذن خدا مأموریت 
 

 .29تا  26انبيا:   - 1
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ِبُْ يض  وينفق إبهن هللا  فاهتاا من يعتقد أبن ذمدا    ِبُْ أباُْ مشْ   ؛ بعد وفاتُ وااتقالُْ إىل  ألاُْ حْي عنْد 
ِو  ولْْي  جسْْد جسْْما    هْْنا العْْام يضْْ  وينفْْق  )ع(ألن جاائيْْل ؛ َْْد صْْحي  ِبُْْ وهْْو  امللْْا احلْْي عنْْد 

 إبهن هللا. وعمل ويعمل وسيعمل أعماال  
که معم اذن    )ص(  تقدند حضرت محمدشرک خواندن کسانی  به  پروردگارش،  به سوی  ارتحال  و  وفات  از  پس 

نزد    )ع(   رساند چون نزد پروردگارش زنده است، صحيح نيست، زیرا جبرئيل فرشته زند و سودی می خداوند زیان می 
زند یان میرساند و ز پروردگارش زنده است و در حالی که او روح است و نه یک جسد جسمانی در این عالم، سود می 

 کند و به اذن خدا خواهد کرد. و کارهایی کرده، می 
 

مث إ م ادعوا أ م ي يدون بنفي الواسطة أو الشفاعة التوحيد اخلالص،   حني أ م و عوا   أفْ  أاْواع الشْ   
ن ينص على اقضها وإبطا ا   .والكف   عتقاداهتم ال  ما أازل هللا هبا من سلطان، بل إن القِ 

خواهند به توحيد خالص برسند و حال آن که در خوارترین نوع  اند که با نفی واسطه یا شفاعت می ده مدعی ین عا
اند که نه تنها خداوند برای آن حجت و دليلی نفرستاده، بلکه  اند، زیرا به چيزی معتقد گشته شرک و کفر گرفتار شده 

 قرآن بر نقض و ابطال آن تصریح نموده است. 
 

ن مْن جيعْْل بينُْْ وبْني هللا واسْْطة فهْْو أو ، م ال ي يْدون أن جيعلْْوا بيْْنهم وبْني هللا واسْْطة وشْْفيعا  فهْم يْْدعون أ ْْ
فلْْوا عْْن أن   ِفْْض أمْْ  هللا سْْبحااُ أبن جيعْْل ِدا ( لعنُْْ هللا)مو ْْ  إبلْْي   هْْنا هْْو جامْْا   مشْْ   وكْْاف ، َو الْْني 

كْْان يعبْْد هللا بْْل كْْان  ْْاووس املالئكْْة لكلْْ ة (  لعنُْْ هللا)واسْْطة وشْْفيعا  لُْْ بْْني يْْدي هللا سْْبحااُ، فْْإبلي   )ع(
ِفْْض أن يسْْجد آلدا وأن يكْْون ِدا  بلتُْْ إىل هللا، عبادتُْْ وم يْْ فض عبْْادة هللا ِفْْض إبلْْي  ، ولكنُْْ  لعنُْْ )وهبْْنا 

  .واسطتُ إىل هللا وشفيعُ بني يدي هللا )ع(أن يكون ِدا ( هللا
می ا ادعا  نمیینها  که  واسطهکنند  خدا  و  خود  بين  خدا    خواهند  و  خود  بين  که  کسی  و  دهند  قرار  شفيعی  و 

افراد غافل واسطه و کافر است. این  قرار دهد، مشرک  این که چنين دیدگاهی، دقيقًا موضع ای  از  ابليس  اند  گيری 
را واسطه و شفيع خود در پيشگاه خدای سبحان قرار دهد،    )ع(   لعنت الله بود که فرمان خدا را مبنی بر این که آدم

کرد و از پرستش خدا سرباز نزد، و حتی به خاطر کثرت عبادتش،  ابليس لعنت الله خداوند را عبادت می   نپذیرفت.
ی او به سمت خدا باشد امتناع ورزید و به  طاووس مالئکه لقب گرفته بود ولی از این که بر آدم سجده کند و آدم قبله 

 خدا و شفيع او در پيشگاه خدا باشد را نپذیرفت. ی او با واسطه  )ع(  این ترتيب ابليس )لعنت الله( این که آدم
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وهنا هو مو   هؤالل ايهلة اليوا، إاُ مو   إبلي  السابق بعينُْ، هْؤالل م يفقهْوا شْيِا  مْن الْدين والتوحيْد، 
ِسْول هللا  ، و  ليْتهم يلتفتْون ألافسْْهم وم  ْوا مْن الْدين كمْْا أفْا عْنهم  ، وم يفقهْْوا مْن الْدين حْجن القشِْْو

ن بتْدب ، ولكْن هيهْات بعْد اللتيْا والْ ، فهْم ال يع فْون إال عْام ويق ؤ  ون  صص األابيْال وامل سْلني، ويقْ ؤون القِْ 
هللا م ينظْ  إىل عْام األجسْاا منْن أن فلقُْ   األجساا وي يدون صب العلم كلُ من فالل مع فتهم احملدودة، مْق أن  

ِسول هللا  ِوا  عْن عْام اكما  ال  ِو   ْا ، ويفصْلون عْام األ ألجسْاا فصْال  نمْا  وكأاُْ ال عال ْة لُْ بُْ، فْال 
ِوا  األابيال واألوصيال، ولو تدب وا كتاب هللا مليزوا بني سالا عيسى  أَ  وال افق وال    وال شفاعة عندهم، حجن أ

وأ ﴿: )ع(علْْى افسُْْ وسْْالا هللا علْْى مْْ ، فهْْنا حْْال عيسْْى  )ع( تس َويَْْْ وأَا وسلَْْدأ الاس َعلَْْي  يَْْْ وأَا َوالسْْ  وتس َويَْْْ َا أَمْْس
َُ يَْْوأَا وسلََْد َويَْْوأَا  َْسوتس َويَْْوأَا يْسبْأعَْثس َحيْ ا  ﴿: )ع(، وهنا حْال مْ  (1)﴾أسبْأَعثس َحي ا   الٌا َعَليْأ عيسْى  مْق أن   .(2)﴾َوسَْ

 .)ع( أعلى مقاما  من م  )ع(
موضع ا همان  دقيقًا  که  نگرش  این  و  مروزه،  موضع  است،  ابليس  سابق  نادان گيری  این  اینها  گرایش  است.  ها 

ی آنها خبر داده است، از دین خارج شدند درباره   )ص(   طور که پيامبر خدااند و همان چيزی از دین و توحيد نفهميده 
کردند و داستان  اند. ای کاش به خویشتن خویش مراجعه می ی ظاهری آن را نيز درک نکرده و از دین حتی پوسته 
نمودند ولی هيهات هيهات، در حالی که ایشان چيزی جز  خواندند و با تدّبر قرآن را قرائت میمیانبيا و فرستادگان را 
ی شناخت محدود خودشان جاری کنند و حال آن که  خواهند علم را فقط از دریچهشناسند و میعالم جسمانی نمی

به آن نظر نيافکنده است. ایشان    ، خداوند از زمانی که عاَلِم اجسام را خلق نمود،)ص(  طبق فرمایش حضرت رسول
سازند، گویی بين این دو هيچ ارتباط و پيوندی وجود ندارد: نه روح  عالم ارواح را از عالم اجسام به طور کامل جدا می 

آورد و نه شفاعتی را قبول دارند؛ حتی به ارواح انبيا و اوصيا. اگر آنها در اثرگذار است و نه سود و نه زیانی به بار می 
بر خودش و سالم خدا بر یحيی تفاوت و تمایز    )ع(  یابند که بين سالم عيسیاب خدا نيک اندیشه کنند، درمیکت

ميرم سالم بر من، روزی که زاده شدم و روزی که می »به این صورت است:    )ع(   وجود دارد. وضعيت حضرت عيسی
سالم بر او، روزی که زاده شد و  »:  )ع(  يی و این است وضعيت یح   3«شومو روزی که دیگر بار زنده برانگيخته می 

  )ع(   ی عيسیو این در حالی است که مقام و مرتبه    4«شودميرد و روزی که دیگر بار زنده برانگيخته میروزی که می
 برتر و باالتر است. )ع( از یحيی
 

ِتقْْال حْْجن أصْْب  هْْو الْْني يسْْلم ويعطْْي األمْْان لنفسُْْ  )ع(فلْْو تْْدب وا اآل ت لعلمْْوا أن عيسْْى  وصْْل  ال
م عليُْْ هللا سْْبحااُ فقْْد سْْل   )ع(  ْ ة، أمْْا مْْْفْْة ِب تبْْة عاليْْة   الْْدايا و  اآلْولآلْْده، فهْْو شْْفيق مقبْْول الشفاعْْ
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افسُْْ  عنْْد هْْؤالل ايهلْْة ال يضْْ  وال ينفْْق وهللا سْْبحااُ وتعْْاىل جعلُْْ هْْو الْْني يسْْلم علْْى )ع(وتعْْاىل، فعيسْْى 
ويعطي األمان لنفسُ فأصب  هو السالا واألمان، بينما الني يعطي األمان ويسلم  ألصل هو هللا سبحااُ وتعْاىل 

 السالا املؤمن.
دهد  تا آنجا ارتقا یافت که به خودش سالم می  )ع(  یافتند که حضرت عيسیکردند درمیگر در این آیات تدّبر می ا 

ای عالی شفاعتش مورد بخشد. او در دنيا و آخرت، کسی است که با رتبه ت میو به خویشتن و غير از خودش امنيّ 
این خداوند سبحان و متعال است که بر او سالم کرده است. از   )ع(  شود، ولی در مورد حضرت یحيیقبول واقع می

ال او را )در رساند و نه ضرری، در حالی که خداوند سبحان و متع نه نفعی می   )ع(   دید این جاهالن، حضرت عيسی
جایگاهی( قرار داده است که بر خودش سالم گوید و به خودش امان دهد لذا خود او به سالم و امان تبدیل گشته  

کند، در اصل خدای سبحان و متعال است که سالِم مؤمن  بخشد و سالم میاست، و حال آن که کسی که امان می 
 باشد.)امنيت دهنده( می 

 

وإال فكيْْ  لُْْ أن يقِْْ  لفْْ د أاُْْ ، مفْْوض إليُْْ هْْنا األمْْ  )ع(ألن عيسْْى ؛ يسْْلم ويعطْْي األمْْان )ع(فعيسْْى 
ِ    ساحة هللا إن م يكْن  ْد فْوض لُْ هْنا األمْ  هْو خللْي  )ع(ن عيسْى أ :وعلْة هْنا التفْويض هْي، ِمن ومبا

ِانوبطلعتْا   سْا .....هْو  لعْة هللا ) )ع(فعيسْى ،  هللا سبحااُ   م تبة تؤهلُ لنلا  ِ    جبْل فْا  عد وِّهْو
..... )(1). 
واگذار شده است در غير    )ع(  بخشد زیرا این امر به حضرت عيسیدهد و ایمنی می سالم می  )ع(  ضرت عيسیح

تواند در ساحت الهی برای دیگران ادعا کند  این صورت اگر خداوند این امر را به او تفویض نکرده باشد او چطور می
ایمنی  عيسیکه  که  است  بوده  آن  واگذاری  و  تفویض  این  علت  است!  دهنده  برکت  و  خدای    )ع(  دهنده  تجلی 

مرتبه  در  ر سبحان  آن  شایستگی  که  است  او میای  به  عيسیا  است:    )ع(  دهد؛  الهی  فروزان  پرتو  ....  »پرتو  به  و 
مناجات   محل  و  مکه  نزدیک  )کوهی  فاران  کوه  در  پرفروغت  ظهور  به  و  فلسطين(  )کوهی  ساعير  در  فروزانت 

 .2«(....پيامبر 
 

 

  * * * 
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 توحيد الوهابيني
 وإلغاء وساطة وشفاعة األنبياء واألوصياء

 

ؤأَمنس ﴿ ْْال تعْْاىل:  َُ َويَْقسولْْسوَن اْْْس َل َ الَ  َوِسسْْس َُ َويس َيْْدسوَن َأنأ يْسَف  َ ْْسوا بَْْنيأ َل فْْس سوَن َ لَ  َوِسسْْس فْْس س َإن  الْْ َنيَن َيكأ بَْعأَض َوَاكأ  بَْْ
َ َهَلَا َسَبيال  * أسولَََِا هسمس الأَكاَف سوَن َحق   اَن لَلأَكاَف َيَن َعَنا   مسَهينا  بَبَْعأَض َويس َيدسوَن َأنأ يَْت َخنسوا َبنيأ  .(1)﴾ا  َوأَعأَتدأ

می خ متعال  می»فرماید:  دای  کافر  پيامبرانش  و  خدا  به  که  می کسانی  و  پيامبرانش  شوند  و  خدا  ميان  خواهند 
ند *  خواهند در این ميانه راهی برگزینپذیریم، و می پذیریم و بعضی را نمیگویند که بعضی را می جدایی افکنند و می 

 .2«ایماینان در حقيقت کافرانند و ما برای کافران عذابی خوارکننده آماده ساخته 
 

إن مسْْألة إلآلْْال دِو ومكااْْة األابيْْال واألوصْْيال ليسْْت جديْْدة بْْل هْْي ولْْدت مْْق أول اْْ  فلقُْْ هللا سْْبحااُ 
ِفْض وكفْْ  إبلْْي  ، )ع(وتعْاىل وهْْو ِدا  ِفْْض السْْجود آلدا وم يقبْْل أن  )ع(بْدِو ِدا ( لعنُْْ هللا)فقْْد أاكْْ  و و

  بلتُ إىل هللا. )ع(يكون ِدا 
فی کردن و الغای نقش و جایگاه انبيا و اوصيا موضوع جدیدی نيست بلکه این قضيه همزاد با اولين پيامبری  ن

بت را منکر شد و نس  )ع(  ؛ ابليس لعنت الله نقش آدم)ع(  است که خدای سبحان و متعال او را خلق نمود، یعنی آدم
 ی او به سوی خدا باشد. قبله  )ع(  به آن ره کفر و انکار پيمود و از سجده بر او امتناع ورزید و نپذیرفت که آدم

 

ِفْْض أن يسْْجد آلدا ِفْْض االعْْتاف بفضْْل ِدا وأاُْْ  بلْْة ، م يكفْْ  إبلْْي   ق وم يْْ فض عبْْادة هللا ولكنُْْ 
ِبا يص  أن اقول إن إبلي  تو ، وشفيق وواسطة إىل هللا ِبْا األصْ  إاُْ عْداهم ، صل إىل توحيد الوهْابيني  ْبلهمو و
 .فوجدهم اعم اجمليبون وأفضل من نبق فطاه   التنك  ألوليال هللا ، بدائُ واستفزهم بندائُ

گزاری بر آدم سر باز زد و این که به  بليس به خدا کافر نشد و از عبادت خداوند نيز سرپيچی نکرد ولی از سجده ا
ی خود به خدا بداند، را قبول نکرد. شاید درست باشد  دم معترف شود و او را قبله و شفيع و واسطهفضل و شرافت آ

تر آن باشد که او آنها را به بيماری خودش ها به توحيد آنها رسيده بود و شاید درست که بگویيم ابليس قبل از وهابی 
ندگانی یافت و چه پيروان واالمقامی که از خطای  کنمبتال ساخت و با ندایش آنها را تحریک نمود و چه خوب اجابت 

 کنند، پيدا کرد! پيروی می  )ع(او در انکار اوليای خداوند
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ن أبو ْ  بيْانو د بْني   ن ف  ْا  بينُْ وبْني ،  هللا سْبحااُ وتعْاىل حْال إبلْي    القِْ  وال جيْد عا ْل إن تْدب  القِْ 
َوَإهأ  ْسلأنَْا ﴿ بلْة هللا  وشفاعتهم وكْو م  واألوصيال  بل م يكت  الوهابيون إباكاِ مقاا األابيال،  الوهابيني

َُ أَفَْتَْت َخنسواَْْ  َ  َِبَْْ  َق عَْْنأ أَمْْأ نَ  فََْفسَْْ َن ايَْْأ اَن مَْْ َجدسوا َإال  َإبألَْْيَ  كَْْ جسدسوا آَلَدَا َفسَْْ َة اسْْأ نأ دسوَ  لَلأَمالَئكَْْ لَيَْْاَل مَْْ ُس أَوأ ُس َوهسِ َيْ تَْْ
دسو   مأ عَْْ مأ َلكْْس ِأَ  لَلظْْ اَلَمنَي بََْْدال  َوهْْس فقْْاموا هبْْدا البقْْق ، حْْجن زادوا علْْى إبلْْي    كفْْ ه وتنكْْ ه حلجْْج هللا ،(1)﴾بَْْ

محْْة وب كْْة هللا سْْبحااُ وتعْْاىل فتبْْني حقْْدهم وبآلضْْهم ، الطْْاه ة املقدسْْة حلجْْج هللا ِل ذمْْد  وهْْي موا ْْق 
َود َة َ  ﴿:  ال تعاىل، وتبني مدى الشبُ بني الوهابيني وبني إبلي  آلل ذمد  َُ َأجأ ا  َإال  الأمَْ أَلسكسمأ َعَليأ  سلأ ال َأسأ

 .(2)﴾الأقس أَر 
تشریح فرموده است و اگر انسان خردمند در قرآن    ترین بيان در قرآنداوند سبحان وضعيت ابليس را به روشن خ

انبيا و اوصيایابد، بلکه وهابی ها نمیتدبر کند، تفاوتی بين او و وهابی  و شفاعت آنها و این که    )ع( ها نه تنها مقام 
ه از  و آنگاه به فرشتگان گفتيم که آدم را سجده کنيد، همه جز ابليس ک»ی خدا هستند را انکار کردند:  ایشان قبله 

گيرید،  جن بود و از فرمان پروردگارش سربتافت سجده کردند. آیا شيطان و فرزندانش را به جای من به دوستی می 
برگزیدند خدا  به جای  را  چيزی  بد  ظالمان  که دشمن شمایند؟  آن  به   3« حال  نسبت  ابليس  انکار  و  کفر  بر  بلکه   ،

آرامگاه حجت  تخریب  به  اقدام  و  افزودند  الهی  حجت های  های  مقّدس  و  محمدمطّهر  آل  الهی  که    )ع(های 
را    )ع(های رحمت و برکت خداوند سبحان و متعال هستند نمودند و کينه و بغض خود نسبت به آل محمدجایگاه 

ها و ابليس وجود دارد، رخ عيان نمود و آشکار گشت.  نشان دادند و )به این ترتيب( شباهت فراوانی که بين وهابی 
 .4«خواهمبگو: بر این رسالت مزدی از شما جز دوست داشتن خویشاوندان  »ماید: فرخدای تعالی می 

 

ولْو م  ،وما أبعدهم عْن املْودة الْ  أمْ  هللا هبْا املسْلمني، هبدا أ  حتهم فما أبني حقدهم على ِل ذمد 
جسدسوا آَلَدَا ﴿ :يكْْن إال  ولُْْ تعْْاىل َة اسْْأ َت َ ينْْا  َوَإهأ  ْسلأنَْْا لَلأَمالَئكَْْ نأ َفَلقْْأ جسدس َلمَْْ َجدسوا َإال  َإبألَْْيَ   َْْاَل أََأسْْأ ، (5)﴾َفسَْْ

 .لكفى   بيان متابعتهم طبلي    الكف  أبوليال هللا سبحااُ وتعاىل
اند دارند را علنی ساخته   )ع(ای که نسبت به آل محمد، اوج کينه )ع(های آل محمدنها با منهدم ساختن ضریحآ

از دوس اگر جز همين سخن خدای  و چه دورند  و  به آن دستور داده است،  را  تی و محبتی که خداوند، مسلمانان 
و به فرشتگان گفتيم: آدم را سجده کنيد. همگان جز ابليس سجده کردند. گفت: آیا برای  »تعالی به تنهایی نبود:  

آفریده  از گل  که  کنمکسی  نسب 6« ؟ای سجده  کفرورزی  در  ابليس  از  آنها  پيروی  در  و  ،  اوليا خداوند سبحان  به  ت 
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 کرد. متعال کفایت می 
 

، )ع(و بلتُْْ إىل هللا اْْ  هللا ِدا ، والواسْْطة بينُْْ وبْْني هللا، م يْْ ض أن يكْْون شْْفيعُ إىل هللا( لعنُْْ هللا)فْْإبلي  
، شْْفيعهم إىل هللا وهْؤالل الضْْالون املضْلون أتبْْاع إبلْي    التنكْْ  ألوليْال هللا ال يقبلْْون أن يكْون النْْ  ذمْد 

محْْة وب كْْة هللا تنْْزل علْْى مْْن يْْزِو أ ْْ حة ِل ، و بلْْتهم إىل هللا، والواسْْطة بيْْنهم وبْْني هللا بْْل وال يقبلْْون حْْجن أن 
ن الكْْ ريملسْْلمني مْْودهتم   الالْْنين سْْأل هللا ا ذمْْد  ُس فَْْاتْ بَْعسوهس َإال  َف َيقْْا  ﴿ قِْْ  د َق َعلَْْيأَهمأ َإبألَْْي س َِّنْْ  دأ صَْْ َوَلقَْْ

 .(1)﴾َمَن الأمسؤأَمَننيَ 
ی او به سمت خدا  ی بين او و خدا، و قبله شفيع او به سوی خدا، واسطه   )ع( بليس لعنت الله راضی نشد که آدما

پذیرند که پيامبر خدا حضرت اند و نمیز در انکار اوليای الهی، پيرو ابليس های گمراِه گمراه کننده نيباشد. این انسان 
ی آنها به سمت خدا باشد؛ و حتی از پذیرش ی بين ایشان و خدا و قبله شفيع آنها به درگاه خدا و واسطه  )ص( محمد

شود، ابا دارند؛ ل میکند ناز را زیارت می  )ع(های آل محمداین مطلب که رحمت و برکت الهی بر کسی که آرامگاه 
شيطان گمان خود را »همان کسانی که خداوند در قرآن کریم، مسلمان را به موّدت و محبت آنها فراخوانده است:  

 .2« ی آنها درست یافت و جز گروهی از مؤمنين، دیگران از او پيروی کردنددرباره 
 

الوهْْابيني طبلْْي    الكفْْ  وإاكْْاِ دِو حجْْة هللا هْْل يوجْْد أو ْْ  وأبْْني مْْن متابعْْة : ولكْْل عا ْْل أن يتْْدب 
ِ ُْْ بعلْْل وهْْم يتعللْْون لتآلطيْْة بآلضْْهم حلجْْج هللا؟   وفليفتُْْ سْْبحااُ مْْن األابيْْال واألوصْْيال  وفلفائُْْ   أ

 واهية:
 .أبن االعتقاد بشفاعة خملوق بني يدي هللا ش   -
 .أبن االعتقاد ِبخلوق يقضي احلوائج إبهن هللا ش   -
ها از ابليس در کفر و انکار نقش  تر از پيروی وهابی تر و روشن ن خردمندی است که بياندیشد: آیا واضح ر هر انسا ب

اوصيا و  انبيا  از  او  و جانشين  به    )ع( حجت خدا  نسبت  که  ُبغضی  و  ِحقد  بر  نهادن  برای سرپوش  آنها  دارد؟  وجود 
 نمایند: های الهی و خلفای خدا در زمينش دارند، دالیلی واهی عرضه می حجت 

 به این که اعتقاد به شفاعت مخلوق در پيشگاه خدا، شرک است. -
 سازد، شرک است.به این که اعتقاد به این که مخلوق به اذن خدا حوایج و نيازها را برآورده می -
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مل هم يعتقدون إن االعتقاد بوجود الواسطة بني العباد واملعبود ش  ، وي فضون هنا االعتقاد أو الع:  و فتصاِ
ِفْض الوسْيع والقبلْة  ِاجعوا مو   إبلي  مق ِدا ملا وجدوه خيتل   يْد أمنلْة عْن مْو فهم    بُ، وأتصِو أ م لو 

َت َ ينْْا  ﴿إىل هللا سْْبحااُ  نأ َفَلقْْأ جسدس َلمَْْ َجدسوا َإال  َإبألَْْيَ   َْْاَل أََأسْْأ جسدسوا آَلَدَا َفسَْْ َة اسْْأ دأ ﴿، ﴾َوَإهأ  ْسلأنَْْا لَلأَمالَئكَْْ َوَلقَْْ
ُس فَاتْ بَْعسوهس َإال  َف َيقا  َمَن الأمسؤأَمَننيَ َصد قَ   .﴾ َعَليأَهمأ َإبأَلي س َِّن 

اختصارب وهابی ه  این  :  و  است،  شرک  معبود  و  بندگان  بين  واسطه  بودن  موجود  به  اعتقاد  که  باورند  این  بر  ها 
موضع به  آنها  اگر  گمانم  به  ندارند.  قبول  را  رفتار  یا  می دیدگاه  متوجه  کنند،  مراجعه  آدم  با  ابليس  که  گيری  شوند 

و  » وزنی با نگرش ابليس تفاوت ندارد:  وضعيت خودشان در نپذیرفتن واسطه و قبله به سوی خدای سبحان، سر س
ای  به فرشتگان گفتيم: آدم را سجده کنيد. همگان جز ابليس سجده کردند. گفت: آیا برای کسی که از گل آفریده 

کنم درباره »  «؟سجده  را  خود  گمان  پيروی  شيطان،  او  از  دیگران  مؤمنين،  از  گروهی  جز  و  یافت  درست  آنها  ی 
 .«کردند
 

ولعلهْْم يلتفتْْون أن هللا تََْعبْْ َد ، للتو ْْي  أكلْْ  ول فْْق الشْْبهة عْْن املشْْتبُ الْْني يطلْْب احلْْقوهْْنه بعْْض النقْْا  
ولعلهْم ال ي فضْون السْجود واالعْتاف بْدِو فليفْة ، اخللق أول ما تََْعب َدهم  لسجود خلليفتُ والواسطة بينُْ وبيْنهم
ِه واسطة إىل هللا وشفيعا  بني يدي هللا  ِ ُ  عتبا فما ، ِبوت جسده أو فنائُ قتُ ال  ال جوت وال تفىنحبقيهللا   أ

ولعلهْْم يتكْْون متابعْْة إبلْْي    إاكْْاِ الوسْْا ة والتنكْْ   يْْة فْْإن شْْفاعتهم ووسْْا تهم   يْْة، دامْْت حقْْائقهم  
 للوسيع )فليفة هللا(.

می ن طلب  را  حق  که  کسی  برای  شبهه  رفع  و  بيشتر  توضيح  برای  باکاتی  معنا  این  ملتفت  شاید  که  کند:  شند 
ی بين خود و آنها به  خداوند وقتی خالیق را به بندگی گرفت، اولين بار آنها را به سجده کردن بر جانشين و واسطه 

زنند،  نمی باز برداری دعوت کرد و شاید آنها از سجده کردن بر جانشين خدا در زمينش و اقرار به نقش او، سرفرمان
شفيعی در پيشگاه حضرت حق است؛ با حقيقت و ذاتش که با مرگ یا    به این اعتبار که وی واسطه به سوی خدا و

شان نيز  گری گردد؛ و مادام که ماهيت و ذات آنها باقی است، شفاعت و واسطه ميرد و فانی نمیفنای جسمش، نمی 
ابليس در انکار نقش واسطه بر از پيروی از  ست  گری و ناخوش داشتن ميانجی )خليفه خدا( دجا است؛ و شاید که 

 بردارند.
 

  على هللا أ ول: ومتوكال  
 کنم: من با توّکل بر خداوند، این مطالب را خاطرنشان می  و
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كما إ ما ال ينفعان اطاسان إها م يشْأ هللا وجيعْل ،   ق النهاب إىل الطبيب واستعمال الدوال ال  لل ش كا  -۱
ِوا  ، إها كان األم   لنسبة للْ و كنا احلال ،  إبمكان الطبيب والدوال أن ينفعا اطاسان ولكْن الطبيْب هْنه املْ ة أ

أل ْم ال ينفعْون اطاسْان إال ؛  ق فالتوجُ  م لي  ش كا   ،األابيال والدوال الكمال الني يفيضواُ على من يواليهم
ِوا  وهْْنا مقْْاا ج؛ كمْْا أن اطعْْ اض عْْنهم هْْو َايْْة ايهْْل والكفْْ ،  إبهن هللا علُْْ هللا  ْْم أل ْْم أسْْباب شْْفال األ

ُْْ ِ ولْْي  ألحْْد أن يسْْلبهم إ ه ومْْن يعْْتض يكْْون  ، عنْْدما جعلهْْم فلفْْاله الْْنين يواجُْْ هبْْم بقيْْة فلقُْْ   أ
ِفض السجود ألو م )ِدا    (.)ع(كإبلي  الني 

طور که اگر خدا نخواهد و این امکان را در رفتن به سراغ پزشک و استفاده از دارو شرک به خدا نيست؛ همان   -۱
رسانند. در مورد دارو قرار ندهد که برای انسان نفعی به دنبال داشته باشند، این دو انسان را سودی نمی   پزشک و 

باشد و دارو نيز همان کمالی است که بر  روح نيز وضعيت بر همين منوال است ولی این بار پزشک، ارواح انبيا می 
رساند مگر به  نيست زیرا آنها نفعی به انسان نمی کند. آهنگ آنها کردن، شرک به خدا  داران خود افاضه میدوست 

آنها اسباب شفای ارواح هستند و این مقام را خدا   از آنها نيز غایت جهل و کفر است زیرا  اذن خدا. روی گرداندن 
او  ی خلقش در زمينش از طریق آنها با  برای آنها قرار داده است آنگاه که آنها را به عنوان خلفای خود برگزید تا بقيه 

تواند این مقام را از آنها بگيرد، و کسی که به این موضوع اعتراض کند از جنس ابليس است  مواجه شوند. کسی نمی 
 ( سر باز زد.)ع(  که از سجده بر اولين جانشين خدا )آدم

 
ل لينفْْق ولْْنا فالبْْد مْْن التوجُْْ إىل هللا  لْْدعا، إها م يشْْأ هللا كالطبيْْب والْْدوال هْْم ال ينفعْْون شْْيِا   وأيضْْا  -۲

ِادتُ، الطبيب والدوال وينتفق امل يض   .فهم ال ينفعون وال يشفعون إال إبهن هللا وإ
اینها نيز مانند پزشک و دارو، اگر خدا نخواهد هيچ سودی ندارند و لذا برای این که پزشک و دارو کارگر افتد   -۲

مگر با  کنند، و نه شفاعتی می  رسانندمی ها نه سودی  مند شود، باید با دعا، رو به سوی خدا آورد. آنو بيمار از آنها بهره 
 ی حق تعالی.  اذن و اراده 

 

ِوا  األابيال واألوصيال ويت  التوجُ إىل هللا  لدعال ويعتقد أ م ينفعون دون التوجُ -۳ من يتوجُ إىل أ بال األ
َفاَعةس َإال  ﴿ ولْْن ينتفْْق مْْنهم شْْيِا   ولْْن ينفعواُْْ شْْيِا  ، إىل هللا ودون أن أيهن هللا  ْْم فهْْو مشْْ   قس الشْْ  فَْْ يَْوأَمََِْْن ال تَْنْأ

ُس  َْوأال   ُس ال  محأَنس َوََِ َي َل  .(1)﴾َمنأ أََهَن َل
اَل َِب  ﴿ اَها  َْْ السوا مَْْ نأ  ْسلْْسوهَبَمأ  َْْ ز ََع عَْْ جن  َإَها فْْْس ُس حَْْ نأ أََهَن لَْْ َدهس َإال  َلمَْْ َفاَعةس َعنْْأ قس الشْْ  فَْْ مأ  َْْ َوال تَْنْأ َو الأَعلَْْي  كْْس ق  َوهْْس السوا احلَْْأ

  .(2)﴾الأَكَبدس 
ی دعا را ترک آورد و توجه نمودن به سوی خدا به وسيله کسی که به پزشک یعنی ارواح انبيا و اوصيا روی می  -۳
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اذن دهد سود می می را  ایشان  آن که خدا  بدون  و  به خدا  توجه  بدون  اینها  و معتقد است که  رسانند، مشرک کند 
او نمی   است؛ انبيا و اوصيا هيچ سودی به  آنها هيچ طرفی نمی ارواح  از  نيز  در آن  » بندد:  رسانند و این فرد مشرک 

شفاعت نزد خدا سود  »،       1«روز، شفاعت سود ندهد، مگر آن را که خدای رحمان اجازه دهد و سخنش را بپسندد
هایشان برود گویند: پروردگارتان چه گفت؟ گویند:  دل ی کسی که او خود اجازه دهد، و چون بيم از  نکند مگر درباره 

 .2«سخن حق گفت و او بلند مرتبه و بزرگ است 
 

  فهْْْو   احلقيقْْْة مو فُْْْ جامْْْا  ، ومْْْن يعْْْ ض عْْْنهم ويْْْدعي أاُْْْ يتوجُْْْ إىل هللا مباشْْْ ة لكْْْي ال يكْْْون مشْْْ كا  -4
محْ،  مفهو كاف  ِبقامهم الني جعلُ هللا ،  ال يف ق  يد أمنلةكمو   إبلي    ة هللا وكاف  أبم  هللا وهنا مط ود مْن 

  .وعبادتُ كعبادة إبلي  )لعنُ هللا(
کند تا مشرک نباشد، در حقيقت  واسطه آهنگ خدا میگرداند و مدعی است بیموضع کسی که از آنها روی برمی  -۴

مقاماتی که خداوند برای ايشان قرار داده کافر گيری ابليس است و سر سوزنی با آن تفاوت ندارد. او به  درست شبيه موضع
ورزد. چنين کسی از رحمت الهی مطرود است و عبادت او مانند عبادت ابليس لعنت هللا  است و نسبت به فرمان خدا کفر می

 باشد.  می 

 
فْْأول مْْن  ْْاس إبلْْي  واسْتكا، واالسْْتكباِ هْْو أول معصْْية عصْْي هللا هبْْا،  ْْال:  ..)...: )ع( ْال الصْْادق 

ِب اعفأ من السْجود آلدا وأان أعبْد  عبْادة م يعبْدكها ملْا مقْ ب وال اْ  م سْل، فقْال هللا:  فقال إبلي :   
  ِ ِيْْد ال مْْن حيْْث ت يْْد، فْْأر أن يسْْجد فقْْال هللا تبْْا ِيْْد أن أعبْْد مْْن حيْْث أ ال حاجْْة   إىل عبادتْْا، إمنْْا أ

ِجيم وإن عليا لعن  إىل يوا الدين   .(3)( ..... وتعاىل: اف ج منها فإاا 
اول کسی که قياس کرد و تکبر نمود، ابليس بود و اولين معصيتی که خداوند با  فرماید: »....می   )ع(   مام صادق ا

آن معصيت شد استکبار )خودبزرگ( بينی بود. حضرت فرمود: پس ابليس گفت: پروردگارا مرا از سجده بر آدم معاف  
فرشته  نه  عبادتی کنم که  را  تو  تا من  فرستاده شده ابدار  پيامبر  نه  و  باشد.  ی مقرب  آن گونه عبادت کرده  را  تو  ای 

می  من  که  نيست  این  جز  نيست.  نيازی  تو  عبادت  به  مرا  فرمود:  خود  خداوند  که  شوم  عبادت  گونه  آن  خواهم 
ا بيرون  از اینج »خواهی. ابليس از سجده سر باز زد و خداوند تبارک و تعالی فرمود:  خواهم نه آن طور که تو می می

 . 4....««و تا روز قيامت لعنت من بر تو باد »  «شو که تو مطرودی
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ن الك ري عن ملكْوت السْموات يعْ ف أن    مث إن من يفهم ما-5 كْون   بينتُ   أكل  من كتاب ومن فالل القِ 
ِيْْة هْْي مسْْألة  ه يْْة وحتميْْة واسْْطة بْْني املعبْْود والعبْْاد  هْْؤالل األوليْْال مْْن األابيْْال واألوصْْيال  وليسْْت افتيا

 ليصل إىل املعبود. فالبد للعبد من امل ِو هبم ، مقاا وم تبة هؤالل األوليال فوق العباد ن  إحيث ، للعباد
شود  ها بيان کردم، استنباط می ها و از بين آیات قرآن کریم از ملکوت آسمان از آنچه من در بسياری از کتاب   -۵

ـ  ای قهری و حتمی است و بندگان را در آن  ـ بين معبود و بندگان، مسئله اوصيا از انبيا و  که واسطه بودن این اوليا 
ای ندارد جز این  ی این اوليا برتر از بندگان است و بنده برای رسيدن به معبود چاره اختياری نيست، زیرا مقام و مرتبه 
 که از )گذرگاه( ایشان عبور کند.  

* *  * 
 



 بني خوارج األمس والوهابية 
 از خوارج دیروز تا وهابیت امروز

 

ِج على علي بن أأ  الب  بل وف وجهم على اطسالا هو  و م )ال حكم إال  )ع(املبدأ األساسي خل وج اخلوا
دع بُْ إال األعْ اب ايهلْة الْنين ال يكْادون يفقهْون حْديلا  ،  ق( َعْأ َا﴿ ِّاه  فادع و  ن أسود وال خيْس د  األأ بس َأشَْ

َُ َوال س َعَليٌم َحَكيمٌ  َدِس َأال  يَْعأَلمسوا حسدسوَد َما أَاْأَزَل ال س َعَلى َِسسوَل  .(1)﴾كسفأ ا  َواََفا ا  َوَأجأ
ی »ال حکم اال  ، و بلکه خروج آنها بر اسالم جمله )ع(  طالب ی خروج خوارج بر علی بن ابی ليل اصلی یا ریشه د 

راندند؛ شعاری که ظاهری فریبنده ولی باطنی سياه دارد،  لله« )هيچ حکمی نيست جز حکم خدا( بود که بر زبان می 
های بادیه نشين کافرتر و  عرب»کردند، فریب آن را خوردند:  نشيِن نادان که سخنی را فهم نمیو فقط اعراب بادیه 

نازل کرده است، سزاوارترند و خدا دانا و حکيم تر از دیگرانند و به بیفقمنا پيامبرش  بر  خبری از احکامی که خدا 
 .2«است 

 

ِج )ال حكم إال ق(  .وهي كلمة حق فاحلكم ق، هنا  ول اخلوا
از آِن خدا    ین سخن »ال حکم اال لله« که بر زبان خوارج جاری شد، البته سخنی درست و حق است و حکم تنها ا

 است.
 

 .وأكل  الناس صالة   املساجد واحملافل، أما عبادهتم الظاه ية فكااوا من أعبد الناس
ای بود که ایشان جزو عابدترین مردم بودند و در مساجد و محافل بيش از همه  بادت ظاهری خوارج به گونه ع

 خواندند. نماز می
 

 .تقتلوا   النه وان حجن م ينجس منهم إال القليلأما  تا م عن عقيدهتم فيكفي أن تع ف أ م اس
شان، همين بس که بدانی آنها در نهروان تا حّد مرگ قتال نمودند ما در مورد جنگ کردن آنها در دفاع از عقيده ا

 ی اندکی از آنها نجات یافت.به طوری که فقط عده 
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ِج   أول الزمْان وهْنان حْد، ومق هلا م يع فوا بل وم مملْوا مْن اطسْالا شْيِا   ِسْول هللا   اخلْوا ، يلان عْن 
 :و  ِف  الزمان )الوهابية(

ا این حال خوارج چيزی از )معارف و حقایق( اسالم را عارف و حتی حامل نبودند. این دو حدیث که از پيامبر خدا  ب
 شود:روایت شده است، به خوارج در اول الزمان و در آخرالزمان )وهابيون( مربوط می 

 

 ديث األول:احل
ِسول هللا صلى هللا عليُْ وسْلم وهْو يقسْم  سْما  ):  ال، هللا عنُ يِ   يعن أأ سعيد اخلدِ   ، بينما حنن عند 

ِجل من بْأ جْيم ِسْول هللا اعْدل: فقْال، إه أنه هواخلويص ة وهو   ْد ؟ ويلْا ومْن يعْدل إها م اعْدل  :فقْال،   
 دعُ فإن لُ أصحا   : فقال، ِسول هللا ائنن   فيُ فأ  ب عنقُ  : فقال عم .  فبت وفس ت إن م أكن أعدل
ن، وصْْيامُ مْْق صْْيامهم، مقْْ  أحْْدكم صْْالتُ مْْق صْْالهتم    ْْون مْْن الْْدين كمْْا ، ال جيْْاوز تْْ ا يهم، يقْْ ؤون القِْْ 

ِصْافُ فْال يوجْد فيُْ شْيل، ينظ  إىل اصْلُ فْال يوجْد فيُْ شْيل  ،  ق السهم من ال مية إىل مث ينظْ  ، مث ينظْ  إىل 
ِجْل ، مث ينظْ  إىل  ْنهه فْال يوجْد فيُْ شْيل، اضيُ وهو  دحُْ فْال يوجْد فيُْ شْيل  ْد سْبق الفْ ث والْدا ِيْتهم 

ِدِ   الناس.وخي جون على حني ف  ة من ، أسود إحدى عضديُ ملل َدي امل أة أو ملل البضعة تد
 دیث اول: ح

خدری خدا  )رض(ابوسعيد  پيامبر  »نزد  است:  )غنایم    )ص(  گفته  کردن  قسمت  مشغول  حضرت  آن  و  بودیم 
او آمد و گفت: ای رسول خدا به عدل رفتار کن.   جنگی( بودند. کسی به نام ذوالخویصره که از بنی تميم بود نزد 

دالت رفتار نکنم،  تواند عدل بورزد؟! اگر به عوای بر تو، اگر من عدالت نداشته باشم، چه کسی میحضرت فرمود:  
او را واگذار، او  . عمر گفت: ای رسول خدا بگذار تا من گردنش را بزنم. حضرت فرمود:  کار و ناکام خواهم شدزیان 

روزه  و  آنها  نماز  مقابل  در  را  نمازش  شما  از  کسانی  که  دارد  روزه همراهانی  مقابل  در  را  ناچيز  اش  و  حقير  آنها  ی 
شوند مانند خارج شدن تير از  کند، اینها از دین خارج میشان تجاوز نمیاز حنجره خوانند ولی  شمارید، قرآن می می

یابد، به  کند چيزی را نمی بيند، به محل داخل شدن تير نگاه می کند چيزی را نمی ی خود نگاه میکمان؛ به سرنيزه 
شود، از محتویان درون  آن پيدا نمی   کند چيزی درکند، به پِر تير نگاه میکند چيزی را پيدا نمی نيام شمشير نگاه می

ی این گروه این است که در ميان آنها مردی سياه وجود دارد شکمبه و از خوردن پيشی گرفته است. عالمت و نشانه 
می حرکت  که  است  گوشتی  قطعه  مثل  یا  است،  زن  پستان  مثل  بازوانش  از  یکی  پيدا  که  گروه  این  زمانی  کند. 

 .  تالف داشته باشندشوند که مردم تفرقه و اخمی
 



 130  کتاب التوحيد )تفسير سورة التوحيد( 

ِسْْول هللا صْْلى هللا عليُْْ وسْْلم:  ْْال أبْْو سْْعيد  وأشْْهد أن علْْي بْْن أأ، فأشْْهد أ  مسعْْت هْْنا احلْْديث مْْن 
فأم  بنلا ال جل فالتم  فْأيت بُْ حْجن اظْ ت إليُْ علْى اعْت النْ  صْلى هللا عليُْ وسْلم .  وأان معُ الب  اتلهم  
 .(1)الني اعتُ( 

میا شهادت  گفت:  پيامبر بوسعيد  از  را  سخن  این  من  که  می  )ص(  دهم  شهادت  و  بن  شنيدم،  علی  که  دهم 
وجو کردند و او را یافتند.  بگردند. جست طالب با آنها جنگيد و من با او بودم. ایشان دستور داد که در پی آن مرد  ابی 

 .2بيان فرموده بود« )ص( کردم، درست همان اوصافی را داشت که پيامبر او را آوردند و من به او نظر می
 

ِج ِف  الزمان )الوهابية(:   احلديث اللا    فوا
ِسْْول هللا فْْإلن أفْْ   :  ْْال علْْي) : ْْال، عْْن سْْويد بْْن َفلْْة ل أحْْب إ  مْْن أن مْْن السْْما إها حْْدَتكم عْْن 

ِسْْول هللا صْْلى هللا عليُْْ وسْْلم يقْْول، وإها حْْدَتكم فيمْْا بيْْأ وبيْْنكم فْْإن احلْْ ب فدعْْة، أكْْنب عليُْْ  :مسعْْت 
   ون مْن اطسْالا كمْا  ،(3) يقولون من فد  ول الاية، سفهال األحالا، أييت   ِف  الزمان  وا حدابل األسنان

فإن  تلهم أج  ملن  تلهم يوا القيامْة( ، فأينما لقيتموهم فا تلوهم، ال خلاوز إ ا م حناج هم،   ق السهم من ال مية
(4).  

 ها(: دیث دوم درباره خوارج آخرالزمان )وهابی ح
می  غفله  بن  علیسوید  »   )ع(  گوید:  اللهفرمود:  رسول  از  حدیثی  برای شما  می   )ص(  هرگاه  ترجيح  بيان  کنم، 

نسبت ندهم، اما هرگاه از جانب خود با    )ص(  دهم که از آسمان به زمين بيفتم ولی سخنی دروغ به رسول خدامی
فرمود: در آخرالزمان  می  )ص(  گویم، پس همانا جنگ، فریب و خدعه است. شنيدم که پيامبر خداشما سخن می

شوند مانند خارج شدن تير  از دین خارج می   ،5ها را بر زبان دارندین کالمآیند که کم سن و کم فکرند، بهتر قومی می 
کند، هر جا به آنان رسيد با آنان بجنگيد، زیرا کشتن آنها برای قاتل  هایشان تجاوز نمیاز کمان، ایمانشان از حنجره 

 .6«ثواب اخروی دارد
 

ِج وهْو مْ ادهم مْن  ْول  ِي حليل م تكز اخلوا وبيْان مْدى مطابقتُْ لتوحيْد ، )ال حكْم إال ق(وأجد من الض و
ِج ِف  الزمان. ، الوهابية املدعى  فيتبني أ م فوا

 
 . 179ص  4البخاري : ج –صحيح البخاري  -1
 .179ص  4بخاری: ج  -صحيح بخاری - 2
 اي التوحيد فالوهابيون یدعون أنهم یطلبون التوحيد وینبذون الشرك.  -3
 . 179ص  4البخاري : ج –صحيح البخاري  -4
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 .179ص  4بخاری: ج  -صحيح بخاری - 6



 131 ی توحيد( سوره کتاب توحيد )تفسير 

میال  و زم  لله«  اال  حکم  »ال  شعار  از  آنها  منظور  همان  که  بودند  شده  متمرکز  خوارج  آنچه  شوم  متذکر  دانم 
که در این صورت مشخص خواهد    های مطابقت آن با توحيد مورد ادعای وهابيت است، تجزیه و تحليل شودجنبه 

 شد که اینها، همان خوارج آخرالزمان هستند.
 

ِج   )ع(إن عليا    اعْم إاُْ ال حكْم    ْل،كلمْة حْق يْ اد هبْا ) :)ع( ال "، ال حكم إال ق " ملا مسق  ول اخلوا
 إم تُْ املْؤمن، ويسْتمتق   أو فاج  يعمْل  وإاُ ال بد للناس من أمد ب ،ولكن هؤالل يقولون ال إم ة إال ق، إال ق

ويؤفْن بُْ للضْعي  مْن  ، ويقاتل بُ العْدو، وَتمْن بُْ السْبل،وجيمق بُ الفيل جل،ويبلغ هللا فيها األ  فيها الكاف ،
 (.القوي حجن يستي  بُ ب  ويستا  من فاج 

است که از  سخن حقی  گفتند »ال حکم اال لله«، فرمود: »آنگاه که شعار خوارج را شنيد که می   )ع(   ضرت علیح
گویند: زمامداری، جز برای خدا  ی باطل شد. آری درست است، فرمانی جز فرمان خدا نيست، ولی اینها میآن اراده 

تا مؤمنان در سایه  نيازمندند،  یا بد  ی حکومت، به کار خود مشغول و  نيست، در حالی که مردم به زمامداری نيک 
بهره  استقرار  کافران هم  و مردم در  به وسيله مند شوند،  زندگی کنند،  آوری  حکومت،  المال جمع  بيت  ی حکومت 

می می با دشمنان  آن  کمک  به  و  جاده گردد  کرد.  مبارزه  گرفته  توان  نيرومندان  از  ضعيفان  و حق  امان،  و  امن  ها 
 «. باشندشود، نيکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان میمی

 

ِوايْة أفْ ى أاُْ  ا اطمْ ة الْاة فيعمْل فيهْْا حكْم هللا أاتظْ  فْيكم )و ْْال( أمْ  : ) ْال، همملْا مسْق حكْْيم )ع()و  
 .(1)وأما اطم ة الفاج ة فيتمتق فيها الشقي إىل أن تنقطق مدتُ وتدِكُ منيتُ(  ،التقي
ی منتظر حکم خدا درباره ی حکمّيت شنيد، فرمود: »در روایت دیگری آمده است، چون سخن آنان را درباره   و
کند ولی در حکومت بدکاران،  اما در حکومت پاکان، پرهيزکار به خوبی انجام وظيفه می«. و نيز فرمود: »هستمشما  

 .2«شود تا مدتش سرآید و مرگش فرا رسدمند میناپاک از آن بهره 
 

كمية هللا ن من ي فعُ املف وض أاُ ال يقبل إال حبا أأي ، إن معىن هنا الشعاِ )ال حكم إال ق(: هو حاكمية هللا
فاملف وض أن من ي فق هنا الشعاِ يطالب بتطبيق القااون اط ي ، ال  تتملل  لقااون اط ي واحلاكم املعني من هللا

 وجكني احلاكم املنصب من هللا.
دهد، باید فقط عنای این شعار »ال حکم اال لله« همان حاکميت خدا است، یعنی کسی که چنين شعاری سرمی م

شود، پذیرا باشد. منادی این شعار باید  را که در قانون الهی و حاکم تعيين شده از سوی خدا متبلور می  حاکميت الهی
 

 . 91ص  1نهج البالغة : ج -1
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 خواهان اجرای قانون الهی و فرمانبرداری از حاکم نصب شده از سوی خدا باشد.  
 

ِا  ، هْْنا هْْو معْْىن هْْنه الكلمْْة )ال حكْْم إال ق( ولكْْن  ،وهْْنا هْْو املفْْ وض أن يكْْون مطلْْب مْْن ي فعهْْا شْْعا
ِفعوهْْْا بوجْْْ ِج جْْْالوا هبْْْنه الكلمْْْة لْْْنقض حاكميْْْة هللا، لقْْْد   لْْْنات وهْْْو فليفْْْة هللا والوصْْْي  )ع(ُ علْْْي ْاخلْْْوا

ولكْن لْو تْدب ان مْو فهم  ْده ، )ع(املنصب من هللا، هم حبسب ِّاه  الكالا ال ي فضون هللا، فقع ي فضون عليا  
ِفْْْض كمو ْْْ  إبلْْْي  الْْْني م يْْْ فض السْْْجود ق بْْْل كْْْان  ْْْ  جامْْْا   اووس املالئكْْْة مْْْن كلْْْ ة العبْْْادة ولكنُْْْ فقْْْع 

 فليفة هللا. )ع(السجود  آلدا 
لله« و خواسته ا باشد؛ ولی  ی کسی که چنين شعاری سر میین است معنای »ال حکم اال  باید همين  نيز  دهد 

ی خدا و  که خليفه   )ع(   خوارج این شعار را برای نقض حاکميت خدا پيش انداختند. آنها این سخن را در برابر علی 
نصب  نمیوصّی  کنار  را  خدا  امر  ظاهر،  در  عده  این  بردند.  باال  بود  خدا  جانب  از  علیشده  از  فقط  بلکه    )ع(   زدند 

بينيم  گيری ابليس میگيری آنها دقيق شویم، آن را کاماًل مطابق با موضع نمودند ولی اگر ما در موضعسرپيچی می 
بلکه وی از شدت و زیادی عبادت، طاووس مالئکه لقب گرفته بود و فقط از سجده که از سجود برابر خدا سرباز نزد  

 سرپيچی نمود. )ع( بر جانشين خدا، آدم
 

البْْد مْْن فمْْق وجْْود اجملتمْْق اطاسْْا  )النْْاس( ، جْْود  اقْْض مْْ ادهم هْْو الوا ْْق املو  )ع(وجْْواب اطمْْاا علْْي 
ِفض القااون اط ي واحلاكم )الا، التقي( ، ا اجملتمقلتنظيم حياة هن؛  وجود  ااون وحاكم يقوا بتطبيق القااون فإها 

 ْْال ، ألن الوا ْْق ال خيلْْو مْْن أحْْدمها ؛املنصْْب مْْن هللا جْْال القْْااون الو ْْعي واحلْْاكم الطْْاَوت )الفْْاج ( حتمْْا  
 )وإاُ ال بد للناس من أمد ب  أو فاج (.: )ع(
علیپ امام  چيزی  )ع(  اسخ  همان  آنها،  منظور  و  مراد  نقض  وجود   برای  با  داشت.  جریان  صحنه  در  که  بود 

کند، یک ضرورت است تا بر این اساس زندگی  ی انسانی )مردم( وجود قانون و حاکمی که قانون را اجرا می جامعه 
این جامعه سر و سامان یابد. اگر قانون الهی و حاکم »نيکوکار و متقی« که از سوی خدا به این ِسَمت نصب شده 

رسد زیرا به هر حال صحنه  قطعًا نوبت به قوانين موضوعه و حاکم طاغوت )بدکار و فاجر( میاست پذیرفته نگردد،  
مردم الزامًا باید حاکمی داشته باشند، نيکوکار باشد و یا  فرماید: »می   )ع(  از یکی از این دو خالی نخواهد ماند. علی

 «.بدکار
 

  لب أن استحض  املوا   اللالَة:اآلن فقع أ
 گيری را يادآور شوم: خواهم سه موضعکنون فقط میا
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ِفض السجود آلدا(لعنُ هللا)إبلي    .(ة بينُ وبني هللاْواسط "فليفة هللا"ِفض أن يكون ِدا ) ،: 
 جانشين خدا، بين او و خدا واسطه شود(.  )ع( سر باز زد )نپذیرفت که آدِم  )ع( : از سجده بر آدمبليس لعنت الله ا

 

ِفضوا أن يكون احل ِج:  ، حيْث  ْالوا ال حكْم إال ق وهْم ي يْدون ال إمْ ة إال ق، اكم إاساان  منصبا  من هللااخلوا
ِفضوا أن يكون إاسان )فليفة هللا( واسطة بينهم وبني هللا(  عون هبنا التوحيد وابن الش   !!وهم يد )أي إ م 

اال لله« و قصدشان آن بود    گفتند »ال حکم: نپذیرفتند که حاکم، انسانی منصوب از سوی خدا باشد؛ می وارجخ
بين آنها و خدا    « ی اللهکه »ال إمرة اال لله« )فرمانروایی جز از آِن خدا نيست( یعنی آنها نپذیرفتند که »انسان )خليفه 

 واسطه شود و با این حال ادعای توحيد و به کنار نهادن شرک نيز دارند! 
 

ويْدعون هبْنا التوحيْد وابْن الشْ   ، هللا( واسْطة بيْنهم وبْني هللاالوهابية: هْم ي فضْون أن يكْون إاسْان )فليفْة 
  !!!!أيضا  
ی هللا( بين آنها و خدا واسطه شود و با اين حال ادعای توحيد و به کنار نهادن پذيرند که انسان )خليفه: آنها نمیهابيتو

 شرک نيز دارند! 

 

 الف ق بني املوا   اللالَة ؟؟!! ما هو
 در چيست؟!!  گانههای سهگيریفاوت بين اين موضعت

 

ِبْا متْاج إىل التو ْي  املتقْدا، أمْا  ِج ملو   إبلْي   لو د قنا   املوا   اللالَة لوجدان أن مطابقة مو   اخلوا
ِة  بْق األصْل ملو ْ  إبلْي ، اعتقادهمهم )ْمو ف ن  إية ملو   إبلي  فال أعتقد، حيث ْة مو   الوهابْمطابق ( صْو

ِدانه  ؟ فأين يكون مو ق التو ي  لو أ
یابيم که تطبيق نگرش خوارج با دیدگاه ابليس شاید به  گانه دقت کنيم، درمیهای سه گيری گر ما در این موضع ا 

نياز داشته باشد ولی   بيان شد،  به چنين  به گمانم مطابقت دادن طرز فکر وهابی توضيحی که  ابليس  با نگرش  ها 
نياز ندارد؛ زیرا موضع ابليس است لذا اگر ما بخواهيم  گيری )و اعتقاد( آنها کپی برابر اصل از موضع چيزی  گيری 

 توانيم بگویيم ؟! چيزی را توضيح دهيم، چه می
 

* *  * 
 

 
 * * * 



 : الَتفِريط يف حدود التوحيدثانياا 
 دوم: تفریط در حدود توحید

 

ِى   ومن مث اع ج على الوهابيني.، ولنأفن كملال النصا
 رویم.کنيم و در ادامه به سراغ وهابيون می ر ابتدا نصاری را به عنوان مثال بيان می د

 

ِى أو كما يسمون أافسهم املسيحيون جعلوا لن  هللا عيسى  وهو عبد من عباد هللا األلوهية املطلقة  )ع(والنصا
مْْق أن هْْنه كلهْْا ، بْْنأأ واط )ع(ول عيسْْى ْوحجْْتهم فقْْع بعْْض الكلمْْات   أانجْْيلهم ملْْل  ْْ، والآلْْىن املطلْْق

ِاة والتبيْة و مؤولة أبن املْ اد هْو صْفات األبْوة والبنْوة ال هاهتْا أي ال محْة  ِبْا وصْل إىل ، …واملْدا والعطْال الْني 
ْْاه إالتضْْْحية  لْْْنف  مْْْن األب إىل  بنُْْْ ويشْْْت  هللا سْْْبحااُ وتعْْْاىل بْْْبعض الصْْْفات مْْْق األبْْْوة مْْْق مالحظْْْة َنْ

بْْْن الصْْْا  بوالْْْده و اعتُْْْ لُْْْ   سْْْلو  مْْْن جهْْْة اطبْْْن خلْْْاه األب  كْْْن مالحظْْْة صْْْفة بْْْ  اط سْْْبحااُ، وأيضْْْا  
 .ال خلاه هللا سبحااُ وتعاىلاألابيال واألوصي

ای از بندگان خداوند  که بنده   )ع(  نامند، برای حضرت عيسی پيامبر خداصاری یا کسانی که خود را مسيحی مین
های  است، الوهّيت مطلق و غنای مطلق قایل شدند. دليل آنها بر این عقيده صرفًا برخی کلماتی است که در انجيل 

که گفته است پدرم و پسر؛ و حال آن که اینها تمامًا قابل تأویل    )ع(   حضرت عيسی آنها آمده است، از قبيل سخن  
است به این که منظور، همان صفات پدر بودن و پسر بودن است نه خود آنها یعنی رحمت، مدارا و مهربانی، تربيت  

سبحان و متعال در    و.... و نيز افاضه و بخششی که ممکن است به دليل جانفشانی، از پدر به پسرش برسد. خدای
با در نظر گرفتن غنا و بی با پدر بودن  باری تعالی، مشترک است و همچنين از جهت فرزند  برخی از صفات  نيازی 

توان صفت صالح بودن فرزند برای پدرش و اطاعت از او در راه و روش انبيا و اوصيا در مسير بودن نسبت به پدر می 
 . خداوند سبحان و متعال را درنظر گرفت 

 

)أان حْي ال  :فيخا ْب عبْده سْبحااُ وتعْاىل، وهللا سبحااُ وتعاىل يصل مق عبده   العطال إىل أن يعطيُ كلُْ
وهْنا ، (1)أموت و د جعلتْا حيْا  ال جْوت، أان أ ْول للشْيل كْن فيكْون و ْد جعلتْا تقْول للشْيل كْن فيكْون( 

فهْْنا  أي أن يوصْْ  العبْْد بْْبعض أوصْْاف األلوهيْْة مْْق مالحظْْة فقْْ ه.، هْْو االتصْْاف بصْْفة األلوهيْْة   اخللْْق 
ولكْْن الْْني جعلُْْ هكْْنا هْْو هللا سْْبحااُ ، العبْْد حْْي ال  ْْوت ويقْْول للشْْيل كْْن فيكْْون وهْْي صْْفات األلوهيْْة
 فقْْد كْْان وال يْْزال وسْْيبقى حيْْا  ال  ْْوت وتعْْاىل وهْْو متْْاج وفقْْد إىل هللا ليبقْْى هكْْنا، أمْْا هللا سْْبحااُ وتعْْاىل
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لوهيْة وهنا  يز بو و  الف ق بْني االتصْاف بصْفة اط ،ويقول للشيل كن فيكون دون أن متاج أو يفتق  إىل أحد
ِان( ْْا الْْْْ  مللهْْْْا فاصْْْْة أوليائُْْْْ   (1)   اخللْْْْق )أو وجُْْْْ هللا أو يْْْْد هللا أو  لعْْْْة هللا   سْْْْاعد أو ِّهِْْْْو هللا   فْْ

ِة  ق سبحااُ وتعاىل.وبني اط، )ع(يسى وع كمحمد   لوهية احلقيقية املطلقة احملصو
بخشد و  رسد که خودش را به تمامی می اش به جایی می دای سبحان و متعال در مقام عطا و بخشش به بنده خ
ام. من  گردانيده ميرد  نيازی که نمی ميرم و تو را نيز بینيازی هستم که نمی من بی کند: »اش را چنين خطاب میبنده 

. این همان متصف  2«شودام که به چيزی بگویی باش، میشود و تو را نيز چنين کرده گویم باش، میبه چيزی می 
نظر   در  با  البته  گردد،  متصف  الوهّيت  اوصاف  برخی  به  بنده  که  این  یعنی  است  خلق  در  الوهّيت  صفت  به  شدن 

بنده، زند این  لذا  دارد.  نيازی که  و  فقر  به چيزی میه گرفتن  ناميرا است که  و می ی  باش  این صفت  گوید  و  شود، 
الوهّيت است، ولی کسی که او را چنين کرده و چنين مقامی به او داده است، همان خدای سبحان و متعال است و  

ز ازل، تا  باشد تا بر همين منوال باقی بماند. ولی خداوند سبحان و تعالی ااین بنده محتاج است و به خدا نيازمند می 
شود، بدون این که به احدی نياز داشته باشد.  گوید باش و می ای ناميرا خواهد بود و به چيزی می کنون و تا ابد زنده 

این، به وضوح فرق بين متصف شدن به صفت الوهّيت در خلق )یا وجه خدا، یا دست خدا، یا پرتو فروزان خدا در  
نماد آن هستند و الوهّيت    )ع(  و عيسی  )ص(  ی خاص الهی مانند محمدکه اوليا 3ساعير، یا ظهور خدا در فاران( 

 دهد.  حقيقِی مطلق که منحصر به خدای سبحان و متعال است را نشان می
 

ي س َ  بََْأ َإسْأ ائيَل  َالسوا َإن  ال َ هسَو الأَمَسي س ابْأنس مَْ أ َلَقدأ َكَفَ  ال َنيَن  ﴿ نأ رَيَ َو َْاَل الأَمسَْ ُس مَْ مأ َإاْ  اعأبْسدسوا ال َ َِأَ  َوَِب كْس
 َِ َن َة َوَمأأَواهس الن اِس َوَما لَلظ اَلَمنَي َمنأ أَاأَصا َُ ايأ  .(4)﴾يسشأ َ أ َ لَ  فََْقدأ َح  َا ال س َعَليأ

اسرائيل، الله،    کافر شدند. مسيح گفت: ای بنی  خدا همان مسيح پسر مریم است به تحقيق آنان که گفتند که  »
پروردگار من و پروردگار خود را بپرستيد زیرا هر کس که برای خداوند شریکی قرار دهد خدا بهشت را بر او حرام کند،  

 .5«و جایگاه او آتش است و ستمکاران را یاوری نيست 
 

 
َها َناِظَرٌة( القيامة:  قال تعالی: )ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِضَرٌة * ِإَلی    -1 ْیِدیِهْم( الفتح:  23  –  22َربِّ

َ
َفْوَق أ ِه  َه َیُد اللَّ َما ُیَباِیُعوَن اللَّ ِذیَن ُیَباِیُعوَنَك ِإنَّ ، وفي دعاء السمات: )…. وبطلعتك في 10، وقال تعالی: )ِإنَّ الَّ

 ساعير وظهورك في جبل فاران .…(. 
 رجوع نمایيد.  376ص   90و بحار االنوار ج  363ص  به کتاب جواهر السنيه ـ حر عاملی   -  2
کننـد جـز ایـن نيسـت آنان که با تو بيعـت می( و همچنين: »)23و  22(«  )قيامت: کنندهایی هست زیبا و درخشان * که سوی پروردگارشان نظر میدر آن روز چهرهفرماید: »)خداوند متعال می -  3

و به پرتو فروزانـت در سـاعير )کـوهی در فلسـطين( و بـه ظهـور پرفروغـت در کـوه فـاران )کـوهی )» ( و در دعای سمات:10(«  )فتح: هایشان استباالی دستکنند دست، خدا که با خدا بيعت می
 .(«  .نزدیک مکه و محل مناجات پيامبر(...
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َ  الْْ َنيَن ﴿ دأ َكفَْْ َُ إَ   َْْالسوا َإن  ال َ اَبلَْْثس ََالََْْةَ َلقَْْ َْْ نأ إَل ا مَْْ ن  الْْ َنيَن َومَْْ ا يَْقسولْْسوَن لََيَمسْْ  وا َعمْْ  تَْهْْس ٌد َوَإنأ مَأ يَْنْأ ٌُ َواحَْْ ال  إَلَْْ
 .(1)﴾َكَف سوا َمنْأهسمأ َعَناٌب أَلَيمٌ 

 .2« کافران عذابی دردآور خواهد رسیدگویند بازنایستند، به ، کافر شدند در حالی که هیچ خدایی جز اهلل نیست. اگر از آنچه میآنان که گفتند: اهلل سومین سه خدا است»

 

ََفسوٌِ ََِحيمٌ ﴿ ُس َوال س  تَْآلأَف سوَا  .(3)﴾أََفال يَْتسوبسوَن َإىَل الَ  َوَيسأ
 .4«خواهند؟ خدا آمرزنده و مهربان است کنند و از او آمرزش نمی آیا به درگاه خدا توبه نمی »

 

س َ سمس َما الأَمَسي س ابأنس َم أرَيَ َإال  ﴿ يَقٌة َكااَن أَيأكسالَن الط َعاَا ااأظس أ َكيأَ  اْسَبنيَ  ُس َصدَ  َُ ال  سسلس َوأسم   َِسسوٌل َ دأ َفَلتأ َمنأ  َْبأَل
 .(5)﴾اآلأ َت مثس  ااأظس أ َأىن  يْسؤأَفكسونَ 

وی بود که هر دو غذا  گاند و مادرش زنی راست مسيح پسر مریم جز پيامبری نبود، که پيامبرانی پيش از او بوده »
 .6« گردانندکنيم، سپس بنگر که چگونه از حق روی می خوردند، بنگر که چگونه آیات را برایشان بيان می می

 

 .(7)﴾َلوأ َكاَن َفيَهَما َِ ٌَة َإال  ال س َلَفَسَدَن َفسسبأَحاَن الَ  َِبَ  الأَع أَش َعم ا َيَصفسونَ ﴿
خ » آسمان  و  زمين  در  می اگر  الله  جز  می دایانی  تباه  دو  هر  به  بود،  چه  هر  از  عرش  پروردگار  الله  پس  شدند؛ 

 .8«گویند، منّزه است وصفش می 
 

* *  * 
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 هو اهلل سبحانه الواحد األحد وكل من سواه خلقه 
 اویندهر چه غیر او، جملگی مخلوق  او، خداوند سبحان، یکتا و یگانه است و

 

ِد   الق   ن الك ري على النين  الوا إن ق سبحااُ إبنا  اافصل عنُ أو وسَلَد منُ أو َصَدَِ عنُ ِهللا سبحااُ وتعاىل 
أو الْْنين يقولْْون إن اطاسْْان املخلْْوق  كْْن أن ي تقْْي حْْجن ، ِبعْْىن أاُْْ الهْْوت مطلْْق صْْدِ عْْن الهْْوت مطلْْق

، ألاُ احد  لالهوت املطلْق؛ نا اطاسان تكون الالهوت املطلقأي أن حقيقة ه،   لالهوت املطلق  يكون موصوال  
وهبنا حسب تفكْدهم يكْون الالهْوت املطلْق  ْد اْزل   الناسْوت و يسْد، أو بْني النْاس   إاسْان مْنهم وهْنا 

 اطاسان يكون ابن هللا.
که از او منفصل شده یا از  اند خداوند پسری دارد  دای سبحان و متعال در قرآن کریم سخن کسانی را که گفته خ

یا از او صادر شده به این معنا که از الهوت مطلق، یک الهوت مطلق دیگر حاصل شده را مردود  او متولد گشته 
تواند تا آنجا ارتقا یابد که به الهوت  گویند انساِن آفریده شده می ی آن عده را که می شمرده است. همچنين عقيده 

واقع به الهوت مطلق تبدیل گردد را نيز کذب   وی با الهوت مطلق یکی و خود درمطلق برسد یعنی به طوری که  
شمرده است. بر اساس نگرش این افراد، الهوت مطلق در ناسوت و در جسد تنزل یافته یا به صورت یک انسان در  

 باشد.  بين مردمان متجلی گشته است و این انسان، پسر خدا می
 

ولكْن هللا سْبحااُ وتعْاىل ول محتُْ ، قائدي الني تبناه العلمْال َْد العْاملني   ْلهنا الط   الع  واحلقيقة مق أن  
ني  ْْْم موا ْْْق اخللْْْل   فتجْْْده تعْْْاىل يفصْْْل  ْْْم ويبْْْ، فْْْا بهم وكلمهْْْم حْْْجن   تفاصْْْيل التنظْْْد  ْْْنا االعتقْْْاد

 عقيدهتم.
طل است ولی خداوند سبحان و  اند، بار حقيقت با این که این دیدگاه اعتقادی که علمای غيرعامل بنيان نهاده د

از روی رحمتش، حتی در جزئيات چنين نظریه  آنها صحبت کرده و است. متعال  ای آنها را مخاطب قرار داده و با 
ها و نقصان نهفته در این عقيده را به آنها  کند و آسيب بينی که حق تعالی موضوع را برای آنان موشکافی میشما می

 نماید.  گوشزد می 
 

َِأَض  ﴿ىل:   ال تعا اَحَبةٌ بََديقس الس َماَواَت َواألأ ُس صَْ نأ لَْ ُس َولٌَْد َومَأ َتكْس َل  َأىن  َيكسونس لَْ يأ لَ  شَْ َو َبكْس َل َوهْس يأ ل  شَْ َوَفلََْق كْس
 .(1)﴾َعَليمٌ 
او را  ها و زمين است،  ی آسمان پدیدآورنده »فرماید:  داوند متعال می خ باشد و حال آن که  او را فرزندی  چگونه 
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 .1« ، هر چيزی را او آفریده است و به هر چيزی دانا است سری نيست هم 
 

ُس َصاَحَبةٌ ﴿ ُس َوَلٌد َومَأ َتكسنأ َل ِده أبي شْكل أو ﴾َأىن  َيكسونس َل : وهنا الْنقض التْاا الْني كلمهْم هللا بُْ ال  كْنهم 
ِة اُْ كامْل أوهْنا الولْد هْو الهْوت مطلْق )أي ، معناه: إاكم تقولون بوجود ولد لُ سبحااُ وتعْاىل  ن  إحيث  ؛  صو

ْْأ مطلْْق ال يفتقْْ  لآلْْده( بْْن مطْْابق فهْْنا يعْْأ أن اط، فْْإن  لْْتم إاُْْ صْْدِ منُْْ وحْْده سْْبحااُ وتعْْاىل، مطلْْق َو
وأي حكمْة مْن هْنا ، فْأي معْىن  -احلقيقة البسيطة املطلقة يستحيل تعْددها  وبآلض النظ  عن أن    -  لألب جاما  

ِه ،  الصدِو فهْل تقولْون إن األب َْد حكْيم ليصْدِ  ؟!مق عدا وجود أي جايز أو افتالف أو تآلْاي   كْن تصْو
ِه    ؟!أو ليلد ابنا  لُ ال فائدة لُ سبحااُ أو لآلده من صدو

ی آن با  تاّمی است که خدا به وسيله : و این نقض  «چگونه او را فرزندی باشد و حال آن که او را همسری نيست »
این است که: شما معتقدید   زیرا معنایش  را رد کنند؛  آن  نيستند  قادر  به هيچ وجه  آنها  و  گفته است  ایشان سخن 
خدای سبحان و متعال فرزندی دارد و این فرزند همان الهوت مطلق است )یعنی کامل مطلق و غنی مطلق است و 

ر بگویيد که این فرزند فقط از خدای سبحان و متعال صادر شده، به آن معنا است که  به دیگری نيازمند نيست(. اگ
تواند متعدد و چندگانه  با قطع نظر از این که حقيقِت بسيِط )غيرُمرّکب( مطلق نمیفرزند کاماًل با پدر مطابقت دارد ـ

)باشد آن که  و حال  نهفته است؟!  و چه حکمتی  این صدور چه مفهوم  و  ـ حال، در  یا اختالف  تمایز  اصواًل( هيچ 
تغييری که بتوان به تصّور آورد، وجود ندارد؟! آیا بر این باورید این پدر غيرحکيم است، چرا که فرزندی از او متوّلد یا  

 صادر شده است که نه برای او سبحان و متعال سودی به همراه دارد نه برای دیگری؟! 
 

ِى اليْوا إن األ ْاايم متمْايزة   -و التآلْاي  وإن  لتم بوجود االفتالف أو التمْايز أ فهْنا مْتم  -كمْا يصْ   النصْا
ِا  عن االَنني فال يطابق أحدمهاليكون اط ﴾.....  َصاَحَبةٌ   .....﴿وجود الهوت ابن   ألاُْ صْدِ عنهمْا ؛ بن صاد

 ؟؟!!! (2) ( الني سبق االبنالصاحبةون بوجود الالهوت اللا  )ْ، فهل أاتم تقولمعا  
به  ا  ـ گر  باشيد  معتقد  تفاوت  یا  تمایز  یا  اختالف  می همان وجود  و  دارند  باور  چنين  امروزه  نصاری  که  گویند  طور 

ـ ، این الزامًا به معنای وجود الهوت دوم است )...َصاِحَبٌة.....( تا پسر از دو تا صادر شده باشد  اقانيم از هم متمایزند 
چرا که او از هر دوی اینها با هم صادر شده است. بنابراین آیا شما  که در این صورت مطابق با هيچ کدام نخواهد بود  

 ؟!!  3به وجود الهوت دوم )الصاحبة = همسر( که پيش از پسر بوده است، اعتقاد دارید 

 
 .101انعام:  - 1
جزاء أو أصول أو أقانيم کما یسمونها  فيها أقسام أو أوهذا أیضًا أمر فطري وعقلي وهو إن الحقيقة البسيطة المطلقة ال یمکن أن ینفصل عنها شيء مغایر لها أو متميز عنها، وال یمکن أن یکون    -2

الحقيقة البسيطة المطلقة البد من وجود حقيقة بسيطة   متمایزة؛ ألن هذا یعني إنها حقيقة مرکبة وليست بسيطة، والترکيب داللة االفتقار وینفي عنها الغنی، وبالتالي لينفصل شيء ما متميز عن
 المطلقة واحدة وال یمکن أن تتعدد.  مطلقة أخری، وهذا أمر محال؛ ألن الحقيقة البسيطة

گونـه ها، اجزا، اصول و یا اقانيم متمـایز آنتواند در آن گونهتواند چيزی صادر شود که مغایر یا متمایز با آن باشد و نمیاین به طور فطری و عقلی پذیرفته شده است که از حقيقِت بسيِط مطلق نمی - 3
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بن فالبْد أن تقولْوا بوجْود الالهْوت اللْا  )الصْاحبة(  بلُْ وإال فكيْ  تقولْون فاعلموا أاكم إن  لتم بوجود اط
)الالهوت املطلق الني صدِ عنُ( دون وجود الالهوت املطلق اللْا  )الصْاحبة( ابتْدال  معُْ سْبحااُ بن بوجود اط

ألن الالهوت املطلق حقيقْة بسْيطة ؛ ووجود اطلُ املطلق اللا  )الصاحبة( ابتدال  معُ سبحااُ وتعاىل ذال،  وتعاىل
ُس َوَلٌد ﴿مطلقة وال  كن أن تتعدد  ُس َصاَحَبةٌ َأىن  َيكسونس َل  .﴾َومَأ َتكسنأ َل

دانيد اگر به وجود فرزند معتقد هستيد، به ناچار باید قبل از او، به وجود الهوت دوم )الصاحبة = همسر( معترف ب
از پدید آمدن فرزند )الهوت مطلقی که از آن حاصل   شوید وگرنه چطور بدون وجود الهوت مطلق دوم )الصاحبة( 

هم از همان ابتدای کار به همراه خداوند سبحان و متعال! موجود بودن اله مطلق دوم   زنيد؛ آنمی گشته است( دم
)الصاحبة( در آغاز به همراه خداوند سبحان و متعال محال است؛ زیرا الهوت مطلق، حقيقِت بسيِط مطلق است و  

 .«چگونه او را فرزندی باشد و حال آن که او را همسری نيست »تواند چندگانه باشد: نمی
 

هسمأ ﴿و ال تعاىل:   َا َفلََْق َوَلعَْال بَْعأضْس َُ ِبَْ ل  إَلَْ َُ َإها  لََْنَهَب كْس نأ إَلَْ ُس مَْ َض َما اخت ََن ال س َمنأ َوَلَد َوَما َكاَن َمعَْ َعلَْى بَْعْأ
 .(1)﴾سسبأَحاَن الَ  َعم ا َيَصفسونَ 

ا»فرماید:  خدای متعال می   و با  ندارد و هيچ خدایی  اگر چنين میخدا هيچ فرزندی  با  و نيست،  بود هر خدایی 
 .2«کنند، منّزه است جستند، خدا از آنچه او را وصف می کشيد و بر یکدیگر برتری میآفریدگان خود به یک سو می

 

ِة ِتبْْتم مْْا تومهتْْوه مْْن وجْْود األ ْْاايم اللالَْْة )أو األصْْول اللالَْْة( هبْْنه الصْْو فقلْْتم بوجْْود األب )هللا ، أي إن 
مث صْْْدِ عنهمْْْا الالهْْْوت املطلْْْق اللالْْْث )اال نْْْوا ، بْْْن(اطوالالهْْْوت املطلْْْق اللْْْا  الصْْْاحبة )، (سْْْبحااُ وتعْْْاىل

فهْْل يوجْْد جْْايز ، فْْالكالا يكْْون   وجْْود الالهْْوت اللْْا  ابتْْدال  مْْق هللا سْْبحااُ وتعْْاىل، اللالْث( الْْ و  القْْدس 
  ؟كليهما واحد   ن  أأي  ؟ بينهما أا ال

از  ی آنچه  )یا اصول سه اقانيم سهعنی شما  پنداشته گانه  این صورت سامان داده گانه(  به  را  پدر اید  به وجود  و  اید 
اید. سپس بر این باورید که از این  )خدای سبحان و متعال( و الهوت مطلق دوم یا همان صاحبة )پسر( معتقد گشته 

یا روح )اقنوم سوم(  ی الهوت دومی است که در  باره القدس صادر گشته است. سخن در  دو، الهوت مطلق سوم 
 آغاز به همراه خدای سبحان و متعال بوده: آیا بين این دو تمایز و تفاوتی وجود دارد یا این که این دو یکی هستند؟ 

 
نيـازی و غنـی باشد و نه بسيط، و مرکب بودن، داللـت بـر فقـر و نيـاز دارد و بیاشد؛ زیرا در این صورت به این معنی خواهد بود که آن حقيقت، حقيقِت مرکب میاند، وجود داشته بکه ایشان نام نهاده

ته باشد که این، محال است؛ چرا که حقيقت بسـيط مطلـق، یگانـه کند. بنابراین برای جدا شدن چيزی متمایز از حقيقِت بسيِط مطلق باید حقيقت بسيط مطلق دیگری هم وجود داشبودن را نفی می
 تواند متعدد باشد.است و نمی

 . 91المؤمنون :  -1
 .91مؤمنون:   - 2
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ومْْن ، ألن الصْْادِ عنهمْْا مطْْابق لكْْل واحْْد منهمْْا؛ كليهمْْا واحْْد يعْْود عليُْْ الْْنقض السْْابق  فمْْن خيتْْاِ أن  
ِود النقص عليُْ؛ عنده ألوهية اللا  ألوهية  مطلقة  خيتاِ التمايز بينهما ستنتقض فالتمْايز ال يكْون إال  لكمْال ، لو

 .﴾َوَلَعال بَْعأضسهسمأ َعَلى بَْعأَض سسبأَحاَن الَ  َعم ا َيَصفسونَ  .....﴿املطلق  
دوک هر  با  دو،  این  از  شده  صادر  زیرا  است؛  وارد  او  بر  پيشين  نقض  هستند،  یکی  دو  این  بگوید  که  شان  سی 

دوم،   الوهّيت  بودن  مطلق  الوهّيت  هست،  تفاوت  و  تمایز  دو  این  بين  باشد  معتقد  که  کسی  و  دارد؛  مطابقت 
و  ....»تواند باشد جز در کمال مطلق:  جا است و تمایزی نمی کند زیرا این نقض بر او وارد و بهاش را نقض میعقيده 

 .«کنند منّزه است جستند، خدا از آنچه او را وصف میبر یکدیگر برتری می 
 

ِأسْْْا    ْْْالوا إن ق ولْْْدا  سْْبحااُ وتعْْْاىل عمْْْا ، علْْْى عقْْب والعلمْْال َْْْد العْْْاملني أل ْْم اكسْْْوا فطْْْ هتم وااقلبْْوا 
 .(1)﴾َأال َإ  سمأ َمنأ َإفأَكَهمأ لَيَْقسولسوَن * َوَلَد ال س َوَإ  سمأ َلَكاَهبسونَ ﴿يصفون 

واژگونه کرده ع را  فطرت خود  رو که  آن  از  غيرعامل  بازگشته لمای  قهقرا  به  و  گفته اند  فرزندی  اند،  را  اند خداوند 
می  توصيف  او  برای  آنچه  از  )خداوند  یصفون«  عّما  تعالی  و  »سبحانه  است(:  است،  منّزه  از  » کنند  که  باش  گاه  آ

 .2«گوینددروغ می  گویند: * خدا صاحب فرزند است،شان است که میگویی دروغ
 

فلْْو أ ْْم عْْادوا إىل فطْْ ة هللا وتفكْْ وا   ِالل هللا ألاقْْنوا أافسْْهم مْْن هْْنا ا ْْال  املبْْني وخلنبْْوا الكْْالا فيمْْا ال 
ا َويْسنأَنَِ ال َنيَن  َالسوا اختْ ََن ﴿ :،  ال تعاىل﴾َإ  سمأ َلَكاَهبسونَ ﴿وكالا اطاسان فيما ال يعلم كنب ،  يعلمون ال س َولَْدا  * مَْ

َُ َمنأ َعلأَم َوال آَلَ ئََهمأ َكاسَتأ َكَلَمة  خَتأ سجس َمنأ أَفْأَواَهَهمأ َإنأ يَْقسولسوَن َإال  َكَن     .(3)﴾َ سمأ َب
نعمت ا  در  و  بازگردند  الهی  فطرت  به  آنها  نجات  گر  آشکار  هالکت  این  از  را  خود  کنند،  اندیشه  خداوند  های 
از  می و  باز گویی درباره سخن دهند  به آن دانشی ندارند،  آنچه  ی چيزی که  ایستند. سخن گفتن آدمی درباره میی 

دروغ نمی است:  داند  می »گویی  دروغ  می «گویندآنها  متعال  فرزندی »فرماید:  . خدای  خدا  گفتند:  که  را  کسانی  و 
پدرانشان داشته  نه  و  به آن دانشی دارند  نه خود  اند. چه بزرگ است سخنی که از دهانشان  اختيار کرد، بترساند * 

 .4« گویندآید و جز دروغی نمیبيرون می
 

 
 . 152 – 151الصافات :  -1
 .152و   151صافات:   - 2
 .  5 – 4الکهف :  -3
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 اقض هللا سبحااُ وتعاىل عليهم مبدأ تعدد الالهوت املطلق من أساسُ كيفما كان االعتقاد بُ:: وأيضا  
باد که  هر صورت  به  را  چيزی  چنين  به  اعتقاد  و  مطلق  الهوت  تعدد  متعال،  و  از رضمن، خداوند سبحان  شد 

 اساس مردود دانسته است: 
 

َِأَض َإنأ َعنْْأدَكسمأ مَْْ ﴿ ْْال تعْْاىل:  ا َ  األأ َماَواَت َومَْْ ا َ  السْْ  ُس مَْْ َو الأآلََْْأ  لَْْ ُس هْْس بأَحاَا لأطَاَن  َْْالسوا اختْْ ََن ال س َولَْْدا  سْْس نأ سْْس
 .(1)﴾هَبََنا أَتَْقسولسوَن َعَلى الَ  َما ال تَْعأَلمسونَ 

ها و زمين است. نياز است، از آِن او است هر چه در آسمان فرزندی برگزیده است. منّزه است، بی گفتند: خدا  »
گاه نيستيدی خدا چيزهایی می شما را بر آن سخن دليلی نيست. چرا درباره   .2« ؟گویيد که به آن آ

 

ُس هسَو الأآَلَأ  ﴿ سْوال  -ض على كْل مْن  ْال بتعْدد الالهْوت املطلْق : ومبدأ هنا النق﴾ َالسوا اخت ََن ال س َوَلدا  سسبأَحاَا
ِة أفْ ى يتومههْْا مْن  ْْل عْْن سْوال السْْبيل هللا  ْْد أودع   فطْْ ة اطاسْان مْْا  يْز بُْْ بْْني  ن  أهْو  - لبنْوة أا بصْْو

َواَها﴿احلكمة والسفُ   ََمَها فسجسوََِها َوتَْقأ بتعْدد الالهْوت فكل من استعمل هنا امليْزان سْيحكم أبن القْول   ،(3)﴾فََأ أ
وهْْنا يْْسنقض بكلمْْة واحْْدة ، و لتْْا  ال يبقْْى إال القْْول  لتمْْايزا وجْْود مْْائز هْْو سْْفُ وال حكمْْة فيُْْ. مْْق عْْد

ُس هسَو الأآَلَأ  ﴿ فيتعني فق  واقص َده فينتقض  ول إن َده ، فالتمايز   الالهوت ال يكون إال   الكمال  ﴾سسبأَحاَا
 الهوت مطلق.

برای کسانی که به تعدد الهوت  : اصل این نقض  «نياز است برگزیده است، منّزه است، بیگفتند: خدا فرزندی  »
ـ  ـ این  پندارندی دیگری که افراد انحراف یافته از راه راست میچه به صورت فرزند و چه به گونهمطلق معتقد است 

می  آن  با  انسان  که  است  نهاده  ودیعه  به  چيزی  آدمی،  فطرت  در  خداوند  که  سفاهت  تاست  از  را  حکمت  واند 
. هر کس که این معيار را به کار گيرد،  4« هایش را به او الهام کردها و پرهيزگاری سپس بدی »)حماقت( بازشناسد:  

از   خالی  چيزی  چنين  و  است  سفاهت  تفاوت،  وجود  عدم  همراه  به  الهوت  تعدد  به  اعتقاد  که  گفت  خواهد  قطعًا 
ماند موضوع تمایز و تفاوت بين این دو است، که این نيز با یک جمله نقض  باشد. لذا تنها چيزی که می حکمت می

بی »شود:  می است،  منّزه  است خدا  نمی «نياز  الهوت  در  تمایز  را  .  او  غير  در  نقص  و  فقر  که  کمال  در  مگر  باشد 
 کند. کند و درنتيجه وجود الهوت مطلق غير از او را نقض میمشخص می

 

 
 . 68یونس :  -1
 .68یونس:  - 2
 . 8الشمس :  -3
 .8شمس:  - 4
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ِتقْال حْجن يكْون فْإن هللا فلْق اطاسْان وأودع فيُْ الفطْ ة الْ  تؤهلُْ إىل اط،  اطاسْان  ِتقْالإأما  لنسبة ملسْألة  
ِة هللا وخللي هللا وهللا   اخللق بْل يبقْى ، ِتقى لن يكون الهون  مطلقا  وال َنيا  مطلقا  إولكنُ مهما ، أمسال هللا وصو

ا يس ﴿خملو ْْا  وفقْْدا  إىل هللا سْْبحااُ وتعْْاىل  ادس َزيْأتْسهَْْ نأ َيكَْْ ََِه مَْْ و َدي ال س لَنْْس ُس اَنٌِ اْْسوٌِ َعلَْْى اْْسوَِ يَْهْْأ يلس َولَْْوأ مَأ َجأَسسْْأ ضَْْ
 فلقُْ وفقْ ال إليُْ سْبحااُ وتعْاىل فكْل مْن سْواه، يكاد ال أاُْ يضْيل مْن افسُْ فيكْون الهْون  مطلقْا    ،(1)﴾َيَشالس 
ُس َإَها ﴿ ُس كسنأ فََْيكسونس َما َكاَن لََ  َأنأ يَْت َخَن َمنأ َوَلَد سسبأَحاَا َا يَْقسولس َل  .(2)﴾َ َضى أَمأ ا  فََإمن 

ر خصوص موضوع ارتقا انسان، خداوند انسان را آفرید و در او فطرتی به ودیعه گذاشت که با آن این شایستگی د
نسان  را یافته است که تا به آنجا صعود کند که اسمای الله و صورت الله و تجلی خدا و خدای در خلق شود؛ ليکن ا

هر قدر هم که اوج بگيرد و ارتقا یابد باز هم الهوت مطلق و غنی مطلق نخواهد شد، بلکه مخلوق و نيازمند به درگاه  
نزدیک است روغنش روشنی بخشد هر چند آتش به آن نرسيده باشد، نوری  »ماند: خداوند سبحان و متعال باقی می

؛ »نزدیک است« به این معنا نيست که از   3« نمایدرش، راه میافزون بر نور دیگر، خدا هر کس را که بخواهد به نو
می روشنی  مخلوق  »خودش  دارد،  وجود  او  از  غير  چه  هر  که  چرا  شود،  مطلق  الهوِت  ترتيب،  این  به  تا  بخشد« 

نسزد خداوند را که فرزندی برگيرد، منّزه است، چون اراده کاری  »خداوند و نيازمند به خداوند سبحان و متعال است: 
 .4«شودپس می گوید: باش،کند می 
 

ن الك ري كفاية ملن ألقى السمق وهو شهيد.  و  هنا النقض املتقدا الني جال   القِ 
گوش  د قلب  با حضور  که  آنان  یا  برای صاحبدالن  است  کافی  پيام  است،  آمده  کریم  قرآن  در  که  نقض  این  ر 

 .5دارندفرامی
 

تمْْايزة املسْْتقلة بْْناهتا الْْ  ي سْْل بعضْْها بعضْْا  حسْْب أمْْا  ْْو م إاُْْ واحْْد أحْْد مْْق  ْْو م  أل ْْاايم اللالَْْة امل
وإال كيْْ   ،(٦) فهْْو  ْْول يعلمْْون أاُْْ سْْفيُ، اخل ...اعتقْْادهم و ْْو م بوجْْود عال ْْة بينهْْا كعال ْْة البنْْوة واألبْْوة .

 خلتمق الوحدة األحدية مق تعدده وخلزئتُ وجايز أجزائُ وإن م يسموها أجزال.
اقانيم سهآ به  از سوی دیگر  و  یگانه است،  از یک سو عقيده دارند خداوند یکتا و  ای معتقدند که از هم  گانه نها 

کند و ایمان به این که بين  ارسال می   اند و طبق اعتقادی که دارند، هر یک، دیگری را متمایز و در ذات خود مستقل 

 
 . 35النور :  -1
 . 35مریم :  -2
 .35نور:  - 3
 .35مریم:   - 4
 ( )مترجم(.37(«  )ق: دارند، اندرزی استدر این سخن برای صاحبدالن یا آنان که با حضور قلب گوش فرامی») - 5
 ولهذا تجدهم دائمًا یقولون: إن الثالوث غير معقول وال یدرك بالعقل، ولکن یجب اإلیمان به. -6
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از نوع رابطه اینها رابطه  از روی ای است که خودشان هم می فرزندی برقرار است و ..... این نظریه  ی پدرای  دانند 
ی واحد با تعددش و اجزایش و تمایز اجزایش یک جا جمع شود، حتی  شود یگانه ؛ وگرنه چطور می1خردی است بی

 نام ننهند؟!  اگر آنها را اجزا 
 

 وهو: ، ولو أع  نا عن كل ما تقدا فبيان   لهم يكفيُ هنا البيان إن كااوا يعقلون
ایم کنار نهيم، مطلب زیر برای آنها کافی خواهد، بود  ی آنچه را که تا کنون برای بطالن این عقيده گفته گر همه ا 

 اگر به خرد اندیشه کنند: 
 

ِه سْْبحااُ    وكْل عْْوام، إن هللا اِْو ال ِّلمْة فيُْ اخللْق هْي اِْو خمْتلع  لظلمْْة وموجْودات ِّهْ ت بتجلْي اْو
ِا  ، الظلمْْات  كمْْا   -  عْْوام اخللْْق  نمْْا   ولْْنا فْْال  كْْن اعتبْْاِ أن هللا  ْْد حْْل   خملْْوق أو ِّهْْ    خملْْوق ِّهْْو

ِو  القدس  أي ال يبقْى  ،ألن معىن هنا أ ْا ال تبقْى بْل تفْىن وال يبقْى إال اِْو ال ِّلمْة فيُْ؛  -يدعون بعيسى و
ان إن ذمْدا  خيفْق بْني الالهْوت واألان واطاسْااية، فلق بل فقع هللا سبحااُ وهو اِو ال ِّلمة فيُْ ، ولْنا  لنْا وكْ 

، كبْْدا    مْْل   عْْوام اخللْْق تعْْاىل هللا علْْوا   -وهْْو اِْْو ال ِّلمْْة فيُْْ  -وأكْْدت هْْنا لكْْي ال يتْْوهم متْْوهم أن هللا 
ِا   وا   فمعىن ِّهِو  واألم  بني   ِها وال يبقْى  ْا  نما   النِو الني ال ِّلمة فيُ   عوام اخللق ِّهو هو فناؤها وااداب

ِسم وال معىن   .كبدا    بل ال يبقى إال هللا النِو الني ال ِّلمة فيُ تعاىل هللا علوا  ،  اسم وال 
است، موجودات نيز   داوند نوری است بدون این که ظلمتی در آن باشد و تمام عوالم خلقت، نور همراه با ظلمت خ

اند، لذا امکان ندارد که در عوالم خلقت، خداوند  با تجلی نور خدای سبحان و متعال در ظلمات تجلی و ظهور یافته 
ـ  القدس چنين ادعایی  طور که در مورد عيسی و روح همان در مخلوقی حلول یابد یا به طور کامل در او ظهور نماید 

ظلمت چيز  شود و جز نور بی تواند بقا یابد بلکه فانی می ست که چنين موجودی نمی ـ زیرا معنای این سخن آن ادارند
ظلمت بر ماند بلکه فقط خدای سبحان که نوری است بی ماند. به عبارت دیگر خلق باقی نمیدیگری بر جای نمی 

وت و انانّيت و انسانيت  ایم که محمد بين الهایم و تکرار کرده ماند. بر همين اساس است که ما بارها گفته جای می 
ـ در عوالم  ظلمت که نوری است بی ام تا کسی گمان نکند که خداوند ـ در نوسان است. من بر این مطلب تأکيد ورزیده 

ظلمت در عوالم خلق، به  یابد، تعالی الله علوًا کبيرًا. قضيه کاماًل روشن است: معنای ظهور تاِمّ نوِر بی خلق حلول می 
ماند، بلکه فقط  ای که نه اسمی و نه رسمی و نه معنایی از آن بر جای نمی دن آن است به گونه معنی فنا و محو ش

 ماند، تعالی الله علوًا کبيرًا. خداوند یعنی نوری که هيچ ظلمتی در آن راه ندارد، باقی می
 

* *  * 

 
 شود ولی ایمان به آن، واجب است.گانه، عقالنی نيست و با عقل درک نمیگویند: اقانيم سهبينيم که مرتب آنها میاین رو میاز  - 1



 بعض الكلمات يف التوراة واإلنجيل
 های موجود در تورات و انجیلعبارتبرخی 

 
 ال  توهم بعضهم أ ا تعأ أن الالهوت املطلق مل   عوام اخللق إباسان وبيان حقيقتها

توهم شده ه عده ک آنها دچار  اساس  بر  عوالم خلق حلول می ای  در  انسان،  قالب  در  که الهوت مطلق  یابد؛  اند 
 ها. عبارت همچنين بيان تفسير و واقعيت این  

 

 : الكلمة 
 کلمه 

 

َِنوك (   ال شنودة اللالث: ،   كتاب الهوت املسي  لشنودة اللالث )   األ
 .)الكلمة( هو اللوجوس -الهوتُ من حيث م كزه   اللالوث القدوس  الفصل األول:

وهنْْا احلْْديث عْْن الهوتُْْ وا ْْ   ،" ( "   البْْدل كْْان الكلمْْة والكلمْْة عنْْد هللا. وكْْان الكلمْْة هللا1: 1يْْو ) )
  .جاما (
 ر کتاب الهوت مسيح نوشته شنودای سوم )پاپ ارتدکس(، شنودای سوم گفته است: د

 فصل اول: الهوت او از لحاظ مرکزّیتش در ثالوث قّدوس، که همان، »لوگوس« )کلمه( است. 
وکان الکلمة الله« )در آغاز، کلمه بود. کلمه با  »في البدء کان الکلمة والکلمة کان عند الله    ۱:  ۱انجيل یوحنا  

 خدا بود، و آن کلمه، خدا بود(.
 

 :ال د

وسْْيأيت فصْْل اخلطْْاب ومْْن ِيْْة ذكمْْة ، عبْْد ولْْي  الهْْون  مطلقْْا   )ع( ْْد بينْْت   هْْنا الكتْْاب أن عيسْْى 
ْده ال يصْ  تفسْده وفهمُْ بتكلْ  علْى أن عي  ،(1)  اببتة من اط يْل هْو الهْوت  )ع(سْى و لتْا  هْنا الْنص َو

ِا  ال ِّلمْْْة فيُْْْ )ع(أو يسْْْوع  )ع(مطلْْْق حيْْْث َبْْْت كمْْْا تقْْْدا أن عيسْْْى  بْْْل هْْْو اِْْْو ، ال  كْْْن أن يكْْْون اْْْو
 وِّلمة وما كان هنا حالُ فهو خملوق ذتاج فقد إىل الالهوت املطلق سبحااُ.

 اسخ: پ

 
 . 13)وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال یعلم بهما أحد وال المالئکة الذین في السماء وال اإلبن إال اآلب( مرقس -1
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ی محکم الخطاب و آیه  فصل  بنده بود، نه الهوت مطلق و در ادامه به   )ع(  در این کتاب توضيح دادم که عيسی
شود؛ لذا درست نيست که از این نّص و دیگر نصوص، چنين  )برای اثبات این مطلب( اشاره می  1و ثابتی در انجيل 

ثابت شد که عيسی  )ع(  تفسير و درک شود که عيسی تواند  نمی  )ع(  یا یسوع  )ع(  همان الهوت مطلق است زیرا 
نوری بدون ظلمت باشد، بلکه وی نور و ظلمت )با هم( است و کسی که چنين وضعيتی داشته باشد، مخلوقی است  

 نيازمند به الهوت مطلق.
 

 تفسد هنا النص: 
 فسير این متن: ت

 
، البْدل هْو املخلْوقبْل الْني   ، )  البدل كان الكلمة(: الالهوت املطلق سبحااُ ال بداية لُْ ليقْال   البْدل

اعْْم  كْْن أن يقْْال إن املْْ اد هنْْا املخلْْوق ، ( خملْْوق وهْْنه اآليْْة تبْْني بو ْْو  أاُْْ خملْْوق)ع(إهن فيسْْوع )عيسْْى 
أا أن يسْْْْوع ؟ ( هْْْْو الكلمْْْْة األوىل )ع(هْْْْل أن يسْْْْوع )عيسْْْْى ، األول أو العقْْْْل األول فيْْْْتم اقْْْْاش هْْْْنا األمْْْْ 

 لمة األوىل ؟( كلمة من كلمات هللا املتأف ة عن الك)ع()عيسى 
«: الهوت مطلِق سبحان و تعالی، آغازی ندارد که گفته شود »در آغاز«، بلکه آن که در آغاز  در آغاز کلمه بود»

( مخلوق است و این آیه به صراحت بر مخلوق بودن او  )ع(   بوده، همان مخلوق است. بر این اساس یسوع )عيسی
اینجا یا عقل اول می   داللت دارد. آری، ممکن است گفته شود که در  باشد و بحث در همين  منظور، مخلوق اول 

ای است از ( کلمه)ع(  ی نخستين است؟ یا این که یسوع )عيسی( همان کلمه )ع(  راستا است: آیا یسوع )عيسی
 ی نخستين آمده است؟ کلمات خدا که پس از کلمه

 

، بتكيبهْْْا أو مْْْا يلْْْزا مْْْن  ولُْْْ ت كيبهْْْا   ْْْل)والكلمْْْة عنْْْد هللا(: الالهْْْوت املطلْْْق حقيقْْْة َْْْد م كبْْْة والقْْْول 
ن الكلمْْْة هْْْي الالهْْْوت املطلْْْق افسُْْْ يعْْْأ أن الالهْْْوت املطلْْْق أفاالعتقْْْاد أبن املْْْ اد بقولُْْْ )والكلمْْْة عنْْْد هللا( 

مْْق أاُْْ َْْد م كْْب جيعْْل هْْنا  -أي هْْو هْْي وهْْي هْْو بْْال جْْايز  -أبن الكلمْْة هْْي هللا  (2) م كْْب. أمْْا االعتقْْاد
 .فال معىن للقول أبن الشيل عند افسُ، فاليا  من أي حكمةالقول سفيها  و 

بود» خدا  با  کلمه  از  و  که  آنچه  به  اعتقاد  یا  آن  ترکيب  به  اعتقاد  و  است  غيرمرکب  حقيقتی  مطلق،  الهوت   :»
باشد، باطل است؛ لذا اعتقاد به این که منظور از »و کلمه با خدا بود« این است که »کلمه،  لوازمش ترکيب بودن می 

 
 (.13ای که در آسمان است و نه پسر، مگر پدر. )مرقس:  آن را ندارد و نه هيچ فرشتهو اما آن روز و آن ساعت، هيچ کس  - 1
هوت عندهم اضطررت أن أرد علی ما قالوا وما یحتمل  في الحقيقة هم ال یعتقدون بهذا، بل یعتقدون بالتمایز ولکن لکثرة تخبطهم وأقوالهم واختالفاتهم في محاولة ترقيع الخلل في عقيدة الال  -2

 قولوا.  أن ی
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با مرکب بودن الهوت مطلق است. از سوی دیگر اعتقادهمان الهوت مطلق می به این که کلمه   1باشد« مترادف 
ـ در حالی که وی غيرمرکب یعنی کلمه خدا است و خدا کلمه است، بدون هيچ تفاوت و تمایزی همان خداوند است ـ 

 معنا ندارد که گفته شود چيزی با خودش است.  گرداند، زیرا باشد، این سخن را جاهالنه و عاری از حکمت میمی
 

واحلقيقْة ، )وكان الكلمة هللا(: هنا مو ق الشبهة وهنا املتشابُ الني و ق فيُ شنودة كمْا و ْق فيُْ مْن كْان  بلُْ
بعد أن تبني أن الكلمة هو خملوق وال  كن أن يكون هو افسُْ الالهْوت املطلْق فلْم يبَْق إال أن هللا هنْا لْي  هْو 

ِاة أو العهْْد القْْدري، )، ت املطلْْقالالهْْو  ِد   التْْو ِة هللا كمْْا و و ْْال هللا اعمْْل  2٦بْْل املْْ اد هللا   اخللْْق أي صْْو
ِتنا كشبهنا(  ِة هللا فلقُ(  ،(2)اطاسان على صو ِتُ. على صو  .(3))فخلق هللا اطاسان على صو

متشابهی است که »شنوده« و پيشينيان او در دام آن  «: اینجا موضِع شبهه است و این عبارت  و کلمه، خدا بود»
تواند خوِد الهوت مطلق باشد،  اند. حقيقت آن است که وقتی مشخص شد که کلمه مخلوق است و نمیگرفتار شده 

توان گفت این است که منظور از »خدا« در اینجا، الهوت مطلق نيست بلکه مراد، خدای  بنابراین تنها چيزی که می 
نعمل   و قال الله  26باشد: »صورت خدا آن طور که این عبارت در تورات یا عهد قدیم مندرج است، میدر خلق یا  

بسازیم(  علی االنسان خود  شبيه  را  انسان  فرمود  خدا  )سرانجام  کشبهنا«  فخلق   27،  4صورتنا 
 . 5نسان را خلق کرد( علی صورة الّله خلقه« )پس خدا انسان را شبيه خود آفرید. او ا صورته. علی االنسان الّله

 

 عمااوئيل أو هللا معنا:
 مانوئيل یا خدا با ما است: ع

 

ِيُْْ ) لْْنلا هْْو ها السْْيد يصْْعد علْْيهم ميْْاه النهْْ  القويْْة والكلْْدة ملْْا أشِْْو وكْْل  ْْده فيصْْعد فْْوق مجيْْق  ا
 ض وينْْْدفق إىل يهْْوها. يفْْْيض ويعْْا. يبلْْْغ العنْْْق ويكْْون بسْْْع جناحيُْْ مْْْلل عْْْ 8 .وجيْْ ي فْْْوق مجيْْق شْْْطو ُ

هيجوا أيها الشعوب وااكس وا وأصآلي   مجيق أ اصي األِض. احتزمْوا وااكسْ وا. احتزمْوا   ٩  .بالد    عمااوئيل
ِة فتبطل. تكلموا كلمة فال تقوا. ألن هللا معنا(  10وااكس وا.  ِوا مشو  .(٦)تشاو

 و آورد برخواهد ایشان بر  را او حشمت  تمامی و  آشور پادشاه  یعنی  نهر بسيار زورآور های آب  خداوند اینک بنابراین»
 

ی هایشـان در زمينـهپينه کـردن حفرهی وصـلهدر مقولـهدر حقيقت آنها به این موضوع اعتقاد ندارند، بکه به »تمایز« اعتقاد دارند ولی به دليل زیادی خطاهای آنهـا و سخنانشـان و اختالفاتشـان  - 1
 اشته باشند.گویم و ممکن است این گونه عقيده نداند را میالهوت مطلق، آنچه آنها گفته

 االصحاح االول. –التوراة : سفر التکوین  -2
 . 1االصحاح  –التوراة : سفر التکوین  -3
 تورات: سفر پيدایش ـ اصحاح اول. - 4
 تورات: سفر پيدایش ـ اصحاح اول. - 5
 مجمع الکنائس الشرقية.  - 1العهد القدیم والجدید : ج  -التوراة : إشعيا االصحاح الثامن  -6
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 نماید،می  تجاوز یهودا بر و   8شد   خواهد سرشار های خویش تمامی کناره  از و برخواهد آمد  های خودنهر  جميع  از او
 را والیتت  عرض  و  طول  کرده، پهن را  های خودبال  و  برسد  ها گردن  بر  آنکه  تا نمود  خواهد عبور نماید، سيالن می 

 ای اقصای زمين  گيرید  گوش  و یافت  خواهيد شکست  و هاای قوم آیيد هيجان  به 9ساخت.  پر خواهد عمانوئيلای  
 و کنيد مشورت هم با  10یافت.   خواهيد و شکست  ببندید را خود یافت. کمر خواهيد شکست  و ببندید را خود کمر و

 .1است« ما با خدا زیرا شد نخواهد آورده  بجا و  گویيد سخن و شد  خواهد باطل
 

 .فاق مق الشعب املؤمن املوا  خلليفة هللا   كل زمان، اعم
 کند.ری، خداوند همراه با ملتی است که به جانشين خدا در هر زمان، مؤمن است و از او پيروی می آ

 

ِال حبْْْل وتلْْْد ابنْْْا ويْْْدعون امسُْْْ  23)وهْْْنا كلُْْْ كْْْان لكْْْي يْْْتم مْْْا  يْْْل مْْْن الْْْ ب  لنْْْ  القائْْْل.  هْْْو ها العْْْن
 .(2)عمااوئيل الني تفسده هللا معنا( 

ی آبستن  که اینک باکره   23و این همه برای آن واقع شد تا کالمی که خداوند به زبان نبی گفته بود، تمام گردد  »
 .3يد و نام او را عمانوئيل خواهند خواند که تفسيرش این است: خدا با ما است«شده، پسری خواهد زای

 

ِ ُ هو ولل هللا ولكنُ لي  الهون  مطلقْا  بْل ، وإها كان هو يد هللا ووجُ هللا فهو هللا   اخللق،  فليفة هللا   أ
ِا  ال ِّلمة فيُ بل هو اِو وِّلمة.  هو خملوق فقد ذتاج وهو لي  او

انشين خدا بر زمينش، نماینده و تمثيل خدا است، و از آنجا که او ید الله و وجه الله است پس او خدای در خلق  ج
است اما الهوت مطلق نيست بلکه مخلوقی فقير و نيازمند است و نيز او نوری بدون ظلمت نيست بلکه نور و ظلمت 

 با هم است. 
 

ِسائل وأعمال لن يتمكن العلمال َد العاملني من إَبْات أن وحجن لو  بل كل ما أ ي  إىل العهد ايديد م ن 
وإال فهْو معْاِض   ، إال إ م يتبعون ما تشابُ علْيهم معنْاه وأيولواُْ ِبْا يوافْق أهْوالهم، إاساان  هو الهوت مطلق

ْْى  ْْني أن عيسْ ْْم وبْ ْْل الشْْْا وذكْ ْْا ال يقبْ ْْال ِبْ ْْائل واألعمْ ْْنه ال سْ ْْوع  )ع(افْْْ  هْ ْْل  )ع(أو يسْ ْْوق بْ ْْد خملْ عبْ
وم يْدَع عيسْْى ، وأب ْوال كْل األابيْال السْابقني الْْنين يْدعون اط ْان هبْمِض  لعهْد القْدري الْني يؤمنْون بُْْ اومعْ

 
 های شرق.ـ مجمع کنيسه 1اصحاح هشتم ـ عهد قدیم و جدید: ج   -تورات: اشعيا - 1
 مجمع الکنائس الشرقية.   -2العهد القدیم والجدید : ج -إنجيل متي : االصحاح األول  -2
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 148  کتاب التوحيد )تفسير سورة التوحيد( 

بْت    مْق ، )يسوع( وال ادعى لُ األوائل أاُ الهوت مطلق  )ع( ُِ وجْال بعْد مِْات السْنني َو بل إن األم   ْا
  .(1)ا  325ايقية عاا 

 
  آریوس لدراسة الخالفات بين    قسطنطين األول، عقد المجمع بناء علی تعليمات من اإلمبراطور  325  مایو   20و بدأ مجمع نيقية جلساته في    قسطنطين األول)حضر افتتاح المجمع اإلمبراطور    -1

 وأتباعه من جهة أخری، حول طبيعة یسوع هل هي نفس طبيعة الرب أم طبيعة البشر.  الکسندروس األول )بابا اإلسکندریة(ممثلة ب کنيسة اإلسکندریةوأتباعه من جهة وبين 
الکسندروس  من ُصْنِع الله أیضا. بينما أکد    الروح القدسوجودًا فيه، واعتبره رفيعا بين مخلوقات الله وِمْن ُصْنِعِه, کما اعتبر أن  ألوهية یسوع فاعتقد بأنه کان هناك وقت لم یکن یسوع م  آریوسأنکر  
اإلسکندریة(  األول رأي    )بابا  تغلب  و  الله  طبيعة  نفس  من  هي  المسيح  طبيعة  أن  اإلسکندریة(علی  )بابا  األول  لبابا    الکسندروس  المؤید  قسطنطين  اإلمبراطور  تحت سلطة  کان  الذي  باالقتراع 

کتب    آریوساإلسکندریة ورفض   البلقان( وحرقت  )حاليا  اليرا  إلی  نفيهم  تم  ثم  التوقيع من  بإصرار  القساوسة  أعداء    آریوسوإثنين من  بلقب  اليوم  إلی  أتباعه  آریوس ووصم  ببدعة  مذهبه  و سمي 
 لمسيحية. ا

دینيا. وبعد ثالثة قرون من تطور الفکر الکنيسي واختالطة   ونتج عن مجمع نيقية أول أشکال قانون االعتقاد بألوهية المسيح ألوهية مطلقة وبدأت عالقة الکنيسة بالسلطة بالتشکل بعد أن کانت کيانا
لدیانة السابقة لقسطنطين أصبحت الکنيسة المدعومة من اإلمبراطور الروماني هي المرجع و السلطة في تحدید من یدخل في  باألفکار واألدیان المحيطة في کل االتجاهات ومنها الوثنية الرومانية ا

 نطاق اإلیمان من عدمه(.  
إسن عن  سيغفل  منصفًا  باحثًا  أن  أعتقد  فال  طبعًا،  بتصرف  المجمع  هذا  عن  وتاریخيًا  الکنيسة  عن  ورد  ما  لکل  مطابق  تقریبًا  الکالم  في  هذا  الوثنية  عقيدته  وتثبيت  إللکسندروس  قسطنطين  اد 

کان جبارا ویبطش بمن خالفه، ولو کان    المسيحية، فبعد أن کان نصف القساوسة المسيحيين یؤیدون آریوس جعلهم الخوف من بطش قسطنطين یتراجعون، ومن ال یعلم من هو قسطنطين وکيف
اریخ ر المسيحية المحرفة في أوربا، والذي لم یتواَن عن قتل أرحامه وأقرب الناس منه أن خالفوه. بينما تجد قساوسة اليوم یغضون النظر عن تأقرب الناس منه فليراجع تاریخ هذا الطاغية الذي نش

یم اعتقاده بعد المجمع کاف للتعرف علی  ر قسطنطين الدموي ویصورون قسطنطين بأنه حمل ودیع عقد المجمع وأعطی الحریة للجميع من وافقه ومن خالفه، ورغم أن نفي واضطهاد آریوس وتح
 له. الغایة والهدف من عقد هذا المجمع وهما القضاء علی آریوس واالعتقاد بأن المسيح مجرد مخلوق ونشر االعتقاد الوثني بالمسيح وإنه هو ال 

 وهذا هو ما أقر في مجمع نيقية :  
 ) ترجمة النص اليوناني:  

والالمرئّية، وبرٍب واحٍد یسوع المسيح، ابن الله، مولود اآلب الوحيد، أي من جوهر اآلب، إله من إله، نور من نور، إلٌه حق من إلٍه  شيء، صانع کل األشياء المرئّيةنؤمن بإلٍه واحد ، آٍب قادر علی کل  
د، مساٍو لآلب في الجوهر، الذي من أجلنا نحن البشر حق، مولود غير مخلـوق، م وقام في اليوم الثالثتأنَّ  ومن أجل خالصنا نزَل وتجسَّ التي في   س، تألَّ الذي بواسطتِه کل األشياء ُوِجَدت، تلك 

لودًا  یکن "، و: " قبل أن یکون مو  يِه )الکلمة( لمالتي في األرض ]و[ صعَد إلی السمـاوات، آٍت ليدین األحـياء واألمـوات وبالروح القدس، أما أولئَك الذین یقولـون: " کان هناك وقٌت ف  السماء وتلك
ٌر،   أو أنهُ  )!" مخلوق عن کيان ابن الله أنُه من شخص أو جوهٍر آخر أو )أنه " لم یکن " وبأّنُه ُوِجَد مّما هو غير موجود أو یقولون  .الکنيسة الجامعة تحرمهم )أولئَك  متحوٌل أو متَغيِّ

 باإلضافة طبعا إلی آریوس وجماعته(.  -وربما أکثر  -منهم وقام جميع األساقفة الحاضرین بالتوقيع علی قانون اإلیمان هذا فيما عدا اثنين  
قائمة حتی   آریوسویقول بابا األرثوذکس في مصر شنودة الثالث في کتابه طبيعة المسيح )کان   ینکر الهوت المسيح، ویری أنه أقل من اآلب في الجوهر، وأنه مخلوق. ومازالت جذور األریوسية 

 (. للکنيسة المقدسة ، ظل أریوس واألریوسيون من بعده سبب تعب وشقاق وشك  م 325مجمع نيقية المسکونی سنة اآلن. حتی بعد أن شجبها 
یهوه ال یقرون بکثير من ضالالت الکنيسة من  وطبعًا شنودة الثالث هنا یعرض بشهود یهوه المذهب المسيحي الذي أخذ باالنتشار بشکل کبير في العالم المسيحي وخصوصًا في الغرب وشهود  

الحاضرین  أمثال نيقية هو أن نصف  ثبتت في مجمع  المسيح هو بدعة  القول بالهوت  البدع، ومما یدل علی أن  الله وغيرها من  الکلمة هي  أو   الثالوث وأن  یؤیدون آریوس  نيقية کانوا  في مجمع 
 ذا أمر یعترف به القساوسة في کتبهم وإلی اليوم:  )یسوع( مجرد مخلوق کانت هي المنتشرة والسائدة في عهد آریوس وه )ع(محایدین وإن االعتقاد بأن عيسی 

 .........  ظروف انعقاده 1مجمع نيقية :  -4 )......: للمطران بيشوي -المجامع المسکونية المسيحية جاء في أبحاث في 
 أما السبب المبـاشر لعقد المجمع فقد کان بدعة أریـوس، ألن اإلمبراطوریــة کادت تنقسم بسبب تلك البدعـة ...........  -ب

االنقسا من  خوفًا  قسطنطين  الملك  بأمر  المسکوني  المجمع  سنة  انعقد  انعقاده  وکان  أریوس.  بدعة  بسبب  االمبراطوریة  فی  الحادث  الحاد  بعدد  325م  نيقية  في  ذکر    318م  کما  القدیس  أسقفًا، 
قي لم یکن موقفهم قد تحدد بعد. أما  ، والباللبابا ألکسندروس  مؤیدین   أسقفاً   22و أسقفًا مؤیدین ألریوس،   16مجمع فی خطاب له فی البدایة کان  الذی کان شاهد عيان وأحد أعضاء ال   أثناسيوس

بهما، وفی أیام القدیس إبيفانيوس کانت توقيعات    بنهایة المجمع فقد ظل أسقفين فقط مؤیدین ألریوس وهما سيکوندوس وثيئوناس اللذین رفضا التوقيع علی إیمان المجمع مع الکهنة الملتصقين
بف   318الـ   موجودة. هذا کان  نيقية الزالت  المجمع. ولم یکن  الحاضرین فی  فی  السکندری  الدفاع  أریوس، وفی هذا نری مدی عظمة  إفتراءات  ورده علی  أثناسيوس لإلیمان  القدیس  ضل شرح 

 الوصول لقرار المجمع باألمر الهين بل استدعی األمر مجهودًا رهيبًا ............. 
 .........  ته( آریوس وهرطق 2مجمع نيقية :  -5

لوال أثناسيوس. ففي وقت من األوقات عزل اإلمبراطور البابا الروماني وعين آخر   مکانه ليوقع علی قانون اإلیمان األریوسي، ولما عاد البابا من  مر وقت کاد فيه العالم کله تقریبًا أن یصير أریوسيًا 
الذی کان قد   قانون اإلیمان األریوسي  ع علی 

ّ
إلی کرسيه وق المتمسکون  سجنه  أثناسيوس وأساقفته في مصر وحدهم هم  یبَق فيها سوی  لم  التی  المرحلة  التوقيع عليه من قبل. هذه هي  رفض 

)أش  مصر"  شعبی  مبارك   " النبي:  اشعياء  یقول  أن  غریبًا  ليس  لذلك  الصحيح.  الباب25:  19باإلیمان  مثل  السکندري،  البابا  روما  کرسی  ساند  کثيرة  أخری  أوقات  فی  لکن  البابا  (.  معاصري  اوات 
 أثناسيوس الذین ساندوه.  

فته المصریين. ونحن علينا أن نقتفي آثار خطوات آبائنا  انهارت المسيحية فی العالم کله وخضعت أمام الطغيان األریوسي ولم یبَق سوی کرسي اإلسکندریة ممثاًل فی البابا السکندري المنفی وأساق 
 .المطران بيشوي -المجامع المسکونية والهرطقات  -ية ..........( المجامع المسکونية المسيح
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با همه ح رساله تی  که  ی  اعمالی  و  نمیها  باز هم  غيرعامل  علمای  است  اضافه شده  ثابت  به عهد جدید  توانند 
کنند که یک انسان، الهوت مطلق باشد؛ مگر این که از آنچه معنایش بر ایشان متشابه است پيروی کنند و آن را  

باشد،  ی ها و اعمال، نقض عقاید آنها موجود مطبق خواست خودشان تأویل و تفسير نمایند؛ وگرنه در همين رساله 
  گذارد. آنچه محکم و مبّين است این است که  عيسیآن هم به صورتی که جای هيچ شک و تردیدی بر جای نمی 

یسوع  )ع( تمام    )ع(  یا  و سخنان  دارند  ایمان  آن  به  قدیم که  عهد  با  آنها حتی  ادعای  این  و  و مخلوق است  بنده 
( ادعا کرده که الهوت  )ع(  )یسوع  )ع(   ض است. نه عيسی اند به ایشان ایمان دارند، در تعار انبيای سابق که مدعی 

مطلق است و نه در اوایل )دعوتش( کسی چنين ادعایی مطرح نموده است بلکه این موضوع به طور ناگهانی و پس  
 .1ميالدی در مجمع نيقيه به ثبت رسيد  ۳۲۵از صدها سال حادث گشت و در سال 

 
 
ی فرمان امپراتـور کنسـتانتين اول جهـت بررسـی اخـتالف بـين آغاز نمود. مجمع، جلسات خود را بر پایه ۳۲۵ِمی  ۲۰نيقيه جلسات خود را از »مجمع امپراتور کنستانتين اول افتتاح شد و شورای  - 1

( کـه آیـا او همـان خداونـد )ع( سـوع )عيسـیی ماهيـت یآریوس و پيروانش از یک سو و بين کليسای اسکندریه با نمایندگی الکساندریوس اول )پاپا اسکندریه( و پيروانش از سوی دیگر، حول مسئله
 است یا طبيعتی بشرگونه دارد، برگزار نمود.

طور کـه هایش معتقـد بـود همـانشد و اعتقاد داشت که زمانی بوده که طی آن یسوع موجود نبوده است و برای او جایگـاهی رفيـع بـين مخلوقـات خداونـد و آفریـدهآریوس الوهّيت یسوع را منکر می
نمود که ذات مسـيح از خـود ذات خداونـد اسـت. نظـر الکسـاندریوس اول باشد. در حالی که الکساندریوس اول )پاپا اسکندریه( تأکيد میی خداوند میالقدس نيز ُصنع و آفریدهشت که روحاعتقاد دا

ی نيقيـه خـودداری کردنـد کـه بـه همـراه نمود، غالب شد. دو اسـقف از امضـای بيانيـهریوس را رد میای که تحت فرمان امپراتور کنستانتين که پاپا اسکندریه را تایيد و آ)پاپا اسکندریه( با رأی گيری
 های آریوس سوزانيده شد و مذهب و عقاید آریوس، بدعت ناميده شد و پيروان او را تا امروز لقب دشمنان مسيحيت دادند.آریوس به اليرا )بالکان امروزی( تبعيد شدند و کتاب

س از سه قـرن از تغييـر گيری قانون اعتقاد به اولوهيت مطلق برای مسيح و شروع ارتباط کليسا با حاکميت پس از موجودیت پيدا کردن به عنوان نهادی دینی، بود. پی اول نيقيه شکلی شورانتيجه
ـ کليسا به عنوان مرجعی از طرف امپراتور روم شناخته شد و به عنـوان ابـزاری ابق کنستانتين رومیدین ستفکر کليسا و اختالط با افکار و ادیان موجود در محيط پيرامون آن از هر نظر از جمله ثنوّیت ـ

 شود، تبدیل گردید«.جهت محدود ساختن و از بين بردن هر کسی که در چهارچوب ایمان وارد می
شود و طبيعتًا با کمی اختالف، تطابق دارد. به نظر من، هيچ محقق منصفی از اسناد حمایت کنستانتين از الکسـاندریوس میی این شورا روایت هایی که از کليسا دربارهسخن فوق تقریبًا با تمام تاریخ

ييـر عقيـده دادنـد و کيسـت کـه خویی کنسـتانتين تغکردند بر اثر ترس از درندههای مسيحی که آریوس را تایيد میکند، پس از آن که نيمی از اسقفی تثليث در مسيحيت، غفلت نمیو تثبيت عقيده
ترین افراد به او بودند. به تاریخ این طاغوتی که مسـيحيت منحـرف را در اروپـا منتشـر سـاخت، کرد حتی اگر نزدیک ای با مخالفانش برخورد میخویینداند کنستانتين تا چه حد زورگو بود و با چه درنده

پوشـند و تصـور آشـام چشـم میهای امـروزی از تـاریخ کنسـتانتين خوننمودند نيز فروگذار نکـرد. در حـالی کـه اسـقفش که با او مخالفت میمراجعه نمایيد؛ کسی که حتی از قتل نزدیکان و بستگان
ی شـورا کـافی اسـت دانستن اعتقاد او پس از بيانيهچه موافقان و چه مخالفانش، آزادی به ارمغان آورد؛ تبعيد و آزار و ستم آریوس و حرام   ی شوری بود و برای همهکنند که کنستانتين تابع نتيجهمی

 مسيح و این که او خدا است، بود. هدف و غایت تشکيل این شورا را بشناسيم که همان محکوم کردن آریوس و اعتقاد به مخلوق بودن مسيح و درنهایت نشر اعتقادات کفرآميز برای
 به عربی و از عربی به فارسی((:باشد )ترجمه از متن یونانی )ی شورا میاین، متن بيانيه

ی چيزهای مرئی و نامرئی، و به خداونِد واحد، عيسی مسيح پسر خدا، مولود از پدر یگانه، مولودی که از ذات و جوهر پدر  »ما ایمان داریم به خدای واحد، پدر قادِر مطلق و خالق همه
ت نه مخلوق، برابر در ذات با پدر، کسی که برای ما آدميان و برای نجات ما نزول کرد و مجّسم شد و انسان گردید و  است، خدا از خدا، نور از نور، خدای حق از خدای حق، که مولود اس

و مردگان را   ها صعود کرد و خواهد آمد تا زندگان ی او همه چيز وجود یافت، آنچه در آسمان است و آنچه بر زمين است؛ و به آسمانزحمت کشيد و روز سوم برخاست، کسی که به وسيله
گویند »زمانی بود که او )کلمه( وجود نداشت« و یا آنکه »پيش از آنکه وجود یابد )مولود شود( نبود«، یا آنکه از داوری نماید و )ایمان داریم( به روح القدس و لعنت باد بر کسانی که می

ست و یا آنکه پس از خدا خلق شده یا قابل تغيير و تبدیل است. اینان کسانی هستند که کليسای جامع،  کنند، وی از ذات یا جنس دیگری انيستی به وجود آمد و بر کسانی که اقرار می
 تکفيرشان نموده است. 

 بودند«. موافق  های حاضر برای ادای ایمان به این سوگندنامه قيام نمودند که در این بين دو نفر و چه بسا بيشتر، بودند که با نظر آریوس و همفکران اوو تمام اسقف
دانسـت. دیـد و او را مخلـوق میتر از پدر میکرد و او را در ذات، پایينگوید: »آریوس، الهوت بودن مسيح را انکار میی سوم« در کتابش »طبيعت مسيح« میگوید: »شنودهپدر ارتودکس در مصر می

، آریوس و طرفدارانش به سبب آزار و اذیت و سوء ظـّن کليسـای 325رتداد و دیوانگی او توسط شورای نيقيه در سال های تفکر آریوسی تا حال حاضر نيّز باقی مانده است. حتی پس از حکم به اریشه
 مقدس خاموشی گزیدند«.

وه  )لفـط اشاره میی مذهب مسيحی که در عالم مسيحيت و به خصوص در مغرب زمين به شکل وسيعی انتشار یافته است ی سوم به معتقدین به َیُهوهطبيعتا در اینجا شنوده نماید؛ معتـرفين بـه َیهـُ
کردنـد این که نيمی از حاضرین در شورا نظر آریوس را تأیيـد می خداوند در تورات( بسياری از انحرافات کليسا را قبول ندارند مانند تثليث یا این که کلمه، همان خداوند است و سایر موارد از این دست.

( فقط مخلوقی اسـت در زمـان )ع( )یسوع )ع( باشد« بدعتی است که در شورای نيقيه تثبيت شده است؛ این که مسيحاینکه اعتقاد به این که »مسيح، الهوت مییا قبول داشتند خود دليلی است بر  
مطـران بيشـوی آمـده -ی مجامع مسکونی مسيحیی دربارههایشان معترف هستند: در کتاب تحقيقآریوس منتشر شده بود و طرفدارانی داشت. این سخنی است که کشيشان نيز تا به امروز در کتاب

 دالیل انعقادش..... -1مجمع نيقيه:    -4است: »....
 اما علت اصلی تشکيل شورا، بدعت آریوس بود؛ چرا که به سبب این بدعت، امپراتوری در حال چند پاره شدن بود.... -ب

ميالدی تشکيل گردیـد. آن گونـه کـه اسـقف  325اسقف در سال  318پاره شدن امپراتوری تشکيل شد و با ين برای جلوگيری از پارهبه سبب بدعت آریوس، مجمع مسکونی با فرمان امپراتور کنستانت
و بقيـه موضـع مشخصـی نداشـتند  ی پدر الکساندریوس بودنـدکنندهاسقف تأیيد 22اسقف مؤّید آریوس و  16کند که در ابتدا، اتناسيوس که خود از شاهدان و یکی از اعضای مجمع بود یادآوری می
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ِ ُ كلْدون   حينهْا، وبعْد أن مت  ِه    مْق ايقيْة وإىل اليْوا هنْا  مْن املسْيحيني مْن ال يقبْل بُْ و د عا إ ْ ا
 وال يق  هبنا االحن اف العقائدي.

ر آن زمان بسياری با آن بنای مخالفت گذاشتند ولی پس از آن در مجمع نيقيه تایيد و تصویب شد، و تا به امروز د
 نهند.  ندارند و به آن گردن نمیی منحرف را قبول در ميان مسيحيان هستند کسانی که این عقيده 

 

 : اهلل ظهر يف الجسد 
 خداوند در جسد ظاهر شد: 

 

هْْنه إحْْدى ال سْْائل الْْ  يسْْتدل هبْْا العلمْْال َْْد العْْاملني علْْى مْْا ههبْْوا إليُْْ مْْن  ْْالل وادعْْال أن الالهْْوت 
 .املطلق حل   ايسد

خود مبنی بر اين که الهوت   یباطل و گمراهانههايی است که علمای غيرعامل برای اثبات ادعای  ين يکی از رسالها
 کنند:برداری میمطلق در جسد حلول يافته است از آن بهره 

 

ْْا  1)  ِجائنْ ْْا يسْْْوع املسْْْي   ِبنْ ِسْْْول يسْْْوع املسْْْي  حبسْْْب أمْْْ  هللا خملصْْْنا و إىل تيمْْْوابوس االبْْْن  2بْْْول  
ِبنا(   .(1)الص ي    اط ان اعمة ومحة وسالا من هللا أبينا واملسي  يسوع 

ميد ما است ی ما خداوند، و پروردگار ما یسوع مسيح که ادهنده ی یسوع مسيح به فرمان نجات پوُلس فرستاده  1»
گردد. از طرف خدای پدر و پروردگار ما مسيح عيسی، فيض و  به تيموتاؤوس، فرزند حقيقی من در ایمان تقدیم می   2

 .2رحمت و سالمتی به تو باد« 
 

 
ی مجمع که کاهنـان بـه آن پيوسـت نامهکردند و از نوشتن تایيدیه بر سوگندهای سيکوندوس و تيئوناس که به تنهایی آریوس را تایيد میکه بعدًا مشخص شد. اما در نهایت کار شورا، دو اسقف به نام

هـای آریـوس بـر فرد حاضر در شورا موجـود بـوده اسـت. ایـن بـه برکـت شـرح قـدیس اتناسـيوس بـر افتراء 318های قدیس ابيفانيوس، نوشتهورزیدند، طرد شدند و در ایام کرده بودند، خودداری می
کنده از تر نامهبينيم. رسيدن به سوگندسوگندنامه بود و در این، وسعت بزرگی و عظمت دفاع الکساندریوس در شورا را می  طلبيد....س و وحشت را میی شورا، آسان نبود بلکه تالشی آ

 گذاری....: آریوس و بدعت2شورای نيقيه:   -5
گاه ایمـان بـه اعتقـاد ی تکيـهای از آن زمان، امپراتـور، پـاپ روم را عـزل کـرد و او، آخـرین نقطـهی عالم خط فکری آریوسی داشتند و نه اتناسيوسی، سپری شد. در برههزمانی که در آن تقریبًا همه

های مصر که بر ایمان صـحيح بودنـد، ای بود که جز اتناسيوس و اسقفهنگامی که پاپ از زندان به مسندش بازگشت بر ایمان آریوسی که پيش از آن رد شده بود، معتقد بود. این مرحلهآریوسی بود.  
(. ولی بعدها بسـياری کرسـی روم پـدر الکسـاندری را یـاری نمودنـد ماننـد 25: 19)اشعيا:  فرماید: »مبارک است قوم من، مصر«بر آن باقی نماندند. از این روی جای تعجب ندارد که اشعيای نبی می

 عصر پدر اتناسيوس که او را یاری کردند.پدران هم
های مصری و بر ما است که از آثـار د شده و اسقفای از کرسی اسکندریه باقی نماند جز پدر الکساندری تبعيمسيحيت به طور کامل در جهان ویران شد و در مقابل طغيان آریوسی ذليل شد و نماینده

 ها ـ مطران بيشوی.گذاریهای پدرانمان پيروی کنيم....«. مجامع مسکونی مسيحی ـ مجامع مسکونی و بدعتمانده از گامباقی
 ية. مجمع الکنائس الشرق – 2العهد القدیم والجدید: ج –رسالة بولس الرسول االولی تيموثاوس االصحاح االول  -1
 های شرقی.ـ مجمع کنيسه 2اصحاح اول ـ عهد قدیم و جدید ـ جلد:    -ی اول پولس به تيموتاؤوسرساله - 2
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و طمجاع عظيم هو س  التقوى هللا ِّه    ايسد تاِ   ال و  ت الى ملالئكة ك ز بُ بني األمم أومن بُ  1٦)
 .(1)فق   اجملد(   العام ِ 

و به اجماع بزرگ که سّر تقوی است، خداوند در جسد ظاهر شد و در روح، تصدیق شد و برای فرشتگان    16»
 .2ها را موعظه فرمود و عالم با او ایمان آورد و در شکوه به باال برده شد«مشهور گردید و اّمت 

 

صفة ال بوبية وهي صفة ال إشكال أن يتصْ  هبْا اْ  َد  )ع(األصحا  األول من ال سالة م يعَع عيسى   أوال  
ِسول فهم  ِ  .  و  م بو الناس وأوىل هبنه الصفة من األب الني يتص  هبا ويسمى اسبة ألس تُ 

عيسیا به  رساله،  از  اول  اصحاح  متصف شدن    )ع(   واًل  که  است  این صفتی  و  است  داده  ربوبّيت  فقط صفت 
اینهابه آن بی  )ع(  پيامبر و رسول به آن  مربيان مردم  )ع(اشکال است؛ زیرا  از پدری که  به آن،  اتصاف  برای  و  اند 

 گيرد، سزاوارترند.  اش نام »رب« میشوند و نسبت به خانواده متصف می 
 

ِسْال    بل أيضا   ِو )حبسْب أمْ  هللا(، إهن ْوأن عيسْى مأمْ،   هللا سْبحااُْال يكْون إال أبمْبْني األصْحا  أن اط
متْْْاج لآلْْْده  )ع(مْْْأمِو وأيجْْْ  أبمْْْ  هللا هْْْنا يعْْْأ أن هللا أعلْْْى وأعلْْْم وأ ْْْدِ منُْْْ فيلبْْْت أن عيسْْْى  )ع(عيسْْْى 

ِا  وهْْو كامْْل مطلْْق فهْْنا خمْْال  للحكمْْة ، ويعْْتي صْْفحة وجْْوده الْْنقص فمْْاها وإال فْْال معْْىن ألن يكْْون مْْأمو
 ؟!  كن أن ينتفق الكامل املطلق من سواه

بود  ع مأمور  عيسی  و  است  امر خدای سبحان ممکن  با  فقط  فرستادن  که  است  آمده  در اصحاح  این،  بر  الوه 
کرد و این به آن معنا است که خداوند از  مأمور بود و فرمان الهی را اجرا می   )ع(  )طبق امر خداوند(. بنابراین عيسی

ی به کسی غير از خود نياز دارد تا صفحه   )ع(  شود که عيسیعيسی برتر، داناتر و قدرتمندتر است؛ بنابراین ثابت می
مل مطلق، زیرا چنين چيزی  وجودش را از نقص و کاستی بپيراید، وگرنه معنا ندارد که وی هم مأمور باشد و هم کا

 تواند ببندد؟! مخالف حکمت است. کامل مطلق از غير خود چه طرفی می
 

ِد   هْنه ال سْالة افسْها   األصْحا  اللالْث فاملفْ ِأينْا  - وض ْأما مْا و أن يفهْم مْن  -بعْد أن افتتحْت ِبْا 
ِه   كل العوام املخلو ة وخلليُ فيها  ِّهِو هللا   ايسد هو جاما   ِها بُ سبحااُ كظهو اعم هنْا  فصوصْية ، وِّهو

ِة هللا ؛  ْنا القْول هنْا ولكنُْ عبْْد ، ألاُْ يعْأ أن عيسْى ملْل ) لعْة هللا   سْاعد( أي إاُْ يْد هللا ووجُْ هللا وصْو
ِة جاما كالف ق بني الشيل والالشيل.   خملوق ولي  هللا سبحااُ وتعاىل هنا  ف ق كبد بني احلقيقة والصو

 
 مجمع الکنائس الشرقية.  – 2العهد القدیم والجدید: ج –رسالة بولس الرسول االولی تيموثاوس االصحاح الثالث  -1
 های شرقی.ـ مجمع کنيسه 2قدیم و جدید ـ جلد:  اصحاح سوم ـ عهد   -ی اول پولس به تيموتاؤوسرساله - 2
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در  ا آنچه  از  فهميده میما  نمودیم،  ارایه  که  تفسيری  از  بعد  است،  آمده  اصحاح سوم  در  رساله  که  همين  شود 
به خدای   خلقت  و ظهور  آن  در  او  تجلی  و  خلق شده  عوالم  تمام  در  او  مانند ظهور  دقيقًا  در جسد  خداوند  ظهور 

رتو فروزان خدا در ساعير«  باشد. آری در اینجا ویژگی خاصی برای این کالم است، زیرا عيسی تمثيل »پسبحان می 
میمی خدا  صورت  و  خدا  وجه  خدا،  دست  او  یعنی  بنده باشد؛  او  حال  عين  در  و  و خدای  باشد  است  مخلوق  ای 

باشد. بين حقيقت و صورت تفاوت زیادی وجود دارد، همانطور که بين شیء و الشیء )چيز و  سبحان و متعال نمی 
 چيز( فرقی فراوان نهفته است.  هيچ 

 

ولْي  هْنا يعْأ أاُْ حْل هبْا أو أ ْا أصْبحت ، خللْى   عْوام اخللْق وِّهْ  فيهْا وأِّه هْا كما بينت سْابقا    فاق
ِه ِا  خمتلطْْا  ؛ الهْْون  مطلقْْا  أو أن بعضْْها وكْْن أن يكْْون الهْْون  مطلقْْا  مهمْْا عظْْم اْْو ألاُْْ يبقْْى خملو ْْا  ويبقْْى اْْو

يلس َولَْْوأ مَأ ....﴿فْْأعلى م تبْْة  كْْن أن ي تقيهْْا اطاسْْان هْْي أن يكْْون هللا   اخللْْق ،  لظلمْْة ا يسضَْْ ادس َزيْأتْسهَْْ . َيكَْْ
ُس اَنٌِ اسوٌِ َعَلى اسوَِ  األم ابتدال  حجن ع فُْ  )ع(و نا اشتبُ على إب اهيم  -يكاد يضيل من افسُ ،  (1)﴾.....  َجأَسسأ

 .يضيل من افسُولكن أبدا  ال - (2) هللا احلقيقة
طور که پيشتر بيان داشتم، خداوند در عوالم آفرینش تجلی یافته و در آنها ظاهر گشته و آنها را بروز داده مان ه

اند یا برخی از است. البته این به آن معنا نيست که وی در اینها حلول کرده است، یا این عوالم الهوت مطلق گشته 
ه باشد، بتواند الهوت مطلق شود زیرا به هر حال مخلوق است و به صورت آنها هر چقدر هم که نورش عظمت داشت

ماند. باالترین مقامی که ممکن است انسان به آن دست یابد، خدای در خلق شدن،  نوری آميخته با ظلمت باقی می 
؛  3«رنزدیک است که روغنش روشنی بخشد هر چند آتش به آن نرسيده باشد، نوری افزون بر نور دیگ »باشد:  می

دهد )به همين دليل در ابتدا، امر بر حضرت گاه به خودی خود نور نمینزدیک است از خود روشنی بخشد ولی هيچ 
 دهد.نمی گاه خودش نور( ولی هيچ 4مشتبه شد، تا خدا حقيقت را به او شناساند )ع( ابراهيم
 

ِ ْْي ووسْْعأ  لْْب عبْْدي املْْؤمن(  أي ، (5)واحلْْديث القدسْْي عْْن هللا سْْبحااُ وتعْْاىل: )م تسْْعأ مسْْائي وال أ
ن  ِد   القِْْْْْْْ  ْْا و وأَق ﴿: أاُْْْْْْْ يكْْْْْْْون وجُْْْْْْْ هللا ويْْْْْْْد هللا كمْْْْْ دس الَ  فَْْْْْْْْ اَيعسوَن ال َ يَْْْْْْْ َْْ ا يْسبْْْْْ َ ْْ َا َإمنْْْْْ َنيَن يْسَباَيعسواَْْْْْْْ  ْْ َإن  الْْْْْ

الَل َواألأَكأ َااَ َويَْبْأَقى َوجأ ﴿،(٦)﴾أَيأَديَهمأ   .(7)﴾ُس َِبَ َا هسو ايَأ
 

 . 35النور :  -1
 إقرأ التفصيل في کتاب المتشابهات.  -2
 .35نور:  - 3
 تفصيل آن را در کتاب متشابهات مطالعه نمایيد. - 4
 . 39ص  55بحار االنوار : ج -5
 . 10الفتح :  -6
 . 27الرحمن :  -7
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تعالی آمده است که فرمود: »د زمين و آسمان گنجایش مرا ندارد ولی دل  ر حدیث قدسی از خداوند سبحان و 
آنان که با تو بيعت  »؛ یعنی او وجه الله و ید الله است، و این معنا در قرآن نيز آمده است:  1« ی مؤمن من، داردبنده 
و ذات )وجه( پروردگار »و     2«هایشان است کنند، دست خدا باالی دست کنند جز این نيست که با خدا بيعت میمی

 .3«ماندصاحب جالل و اکرام تو است که باقی می 
 

ِاة واط يل املتقدمة.  وكما هو وا     اصوص التو
 این مطلب در متونی که پيشتر از تورات و انجيل ارایه شد، به روشنی آمده است.   و

 

 

 

 : اإلبن 
 پسر: 
 

ِاة و   .)أأ أبوكم االبن اآلب أبنال هللا(اط يل   التو
 ر تورات و انجيل آمده است: »پدرم، پدر شما، فرزند پدر، فرزندان خدا«. د

 

ِب اينْْود هْْم يبنْْون وأان أهْْدا ويْْدعو م ختْْوا الشْْ  والشْْعب الْْني َضْْب عليُْْ الْْ ب  ).......  هكْْنا  ْْال 
والعبْْد يكْْ ا سْْيده .  االبْْن يكْْ ا أ ه ٦فْْتى أعيْْنكم وتقولْْون ليْْتعظم الْْ ب مْْن عنْْد ختْْم إسْْ ائيل  5إىل األبْْد . 

ِب اينود أ فإن كنت أان أ  فأين ك ام   .(4)يها الكهنة احملتق ون امسي( وإن كنت سيدا فأين هيب   ال لكم 
می » اینچنين  لشکریان  پروردگار  می....  ویران  من  نمود،  خواهند  بنا  آنها  سرزمين  فرماید:  آنها  سرزمين  سازم. 

ی اینها را  وقتی شما همه  5شوند.  باشد ناميده میشرارت و خودشان مردمی که پروردگار تا ابد بر آنها خشمگين می 
دیدید، خود  چشم  باد!  می   به  اسرائيل  سرحدات  سوی  آن  در  خداوند  عظمت  و  بزرگی  را   6گویيد:  خود  پدر  پسر، 

؟  اگر من پدر شما هستم، احترام و کرامت من کجا است کند، پس  و غالم، آقای خود را احترام می   کنداحترام می 
حرمت شما نام مرا بی اگر من آقای شما هستم، وقار حرمت من کجا است؟ پروردگار لشکریان گفت: ای کاهنان،  

 
 .39ص   55بحار االنوار: ج  - 1
 .10فتح:   - 2
 .27الرحمن:   - 3
 مجمع الکنائس الشرقية.  – 1العهد القدیم والجدید: ج –التوراة مالخي االصحاح االول  -4
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 .1اید«ساخته 
 

ِب السمال واألِض ألاا أففيت هْنه عْن   21) و  تلا الساعة هتلل يسوع  ل و  و ال أمحد  أيها اآلب 
ِت املسْْ ة أمامْْا.  والتفْْت إىل تالميْْنه  22احلكمْْال والفهمْْال وأعلنتهْْا لأل فْْال. اعْْم أيهْْا اآلب ألن هكْْنا صْْا

ولْْي  أحْْد يعْْ ف مْْن هْْو االبْْن إال اآلب وال مْْن هْْو اآلب إال االبْْن ومْْن  و ْْال كْْل شْْيل  ْْد دفْْق إ  مْْن أأ.
ِاد االبْْن أن يعلْْن لُْْ أل   24والتفْْت إىل تالميْْنه علْْى اافْْ اد و ْْال  ْْور للعيْْون الْْ  تنظْْ  مْْا تنظ واُْْ.  23. أ

ِادوا أن ينظْْْ وا مْْْا أاْْْتم تنظْْْ ون وم ينظْْْ وا وأن يسْْْمعوا مْْْ ا أاْْْتم تسْْْمعون وم أ ْْْول لكْْْم إن أابيْْْال كلْْْدين وملوكْْْا أ
 .(2)يسمعوا( 

در آن لحظه روح القدس شادی عظيمی به عيسی بخشيد و عيسی گفت: ای پدر، ای خداوند آسمان و    21»
گویم که این چيزها را از خردمندان و دانایان پنهان نمودی و برای کودکان آشکار ساختی.  زمين، تو را سپاس می 

به شاگردان خود رو کرد و گفت: پدر، همه چيز را در اختيار من گذاشته    22د.  آری ای پدر، زیرا نظر تو اینچنين بو
و   23.  دانند پدر کيست داند که پسر کيست و همچنين فقط پسر و کسانی که پسر بخواهد، می فقط پدر میاست.  

را   آنچه  که  آن چشمانی  به حال  به طور خصوصی گفت: خوشا  و  کرد  به شاگردان خود  رو  در خلوت  شما  عيسی 
بينيد ببينند اما ندیدند و آن  کردند که آنچه را شما می بدانيد انبيا و پادشاهان بسياری آرزو می   24بينند.  بينيد، می می

 .3شنوید بشنوند اما نشنيدند« چه را شما می 
 

 ْْدموا للْْ ب  ْْد امسُْْ. اسْْجدوا للْْ ب   زينْْة مقدسْْة(  2 ْْدموا للْْ ب  ْْدا وعْْزا.    أبنْْال هللا ْْدموا للْْ ب  1)
(4). 

خداوند را به جالل   2، پروردگار را ستایش کنيد. جالل و قّوت را برای خداوند توصيف نمایيد.  ای فرزندان خدا  1»
 .5سجده کنيد« اسم او تمجيد نمایيد. خداوند را در زینت قدوسيت 

 

ِأى   ْْْْور  3. ففْْْت  فْْْاه وعلمهْْْْم  ْْْائال   2ايمْْْوع صْْْْعد إىل ايبْْْل. فلمْْْا جلْْْْ  تقْْْدا إليُْْْ تالميْْْْنه. )وملْْْا 
ْْون  5 ْْور للحْْزاىن. أل ْْم يتعْْزون.  4للمسْْاكني  لْْ و . ألن  ْْم ملكْْوت السْْموات.   ْْور للودعْْال. أل ْْم يَ 

 
 ـ مجمع کليساهای شرقی. 1عهد قدیم و جدید: ج  -تورات مالکی نبی ـ اصحاح اول - 1
 الشرقية. مجمع الکنائس   – 2العهد القدیم والجدید: ج –أنجيل لوقا االصحاح العاشر  -2
 ـ مجمع کليساهای شرقی. 2انجيل لوقا ـ اصحاح دهم ـ عهد قدیم و جدید: ج  - 3
 مجمع الکنائس الشرقية.  1العهد القدیم والجدید: ج –المزمور التاسع والعشرون  –التوراة مزامير  -4
 مجمع کليساهای شرقی. - 1ـ عهد قدیم و جدید: ج    29تورات مزامير ـ مزمور   - 5
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 ْْْور لألاقيْْْال  8ي محْْْون.  ْْْور لل محْْْال. أل ْْْم  7 ْْْور للجيْْْاع والعطْْْاش إىل الْْْا. أل ْْْم يشْْْبعون.  ٦األِض. 
 ْور للمطْ ودين مْن أجْل الْا.  10.  ور لصااعي السالا. أل ْم أبنْال هللا يْدعون ٩القلب. أل م يعاينون هللا. 

 ور لكم إها عدوكم و ْ دوكم و ْالوا علْيكم كْل كلمْة شْ ي ة مْن أجلْي كْاهبني.   11ألن  م ملكوت السموات.  
 .(1)يم   السموات. فإ م هكنا   دوا األابيال النين  بلكم( اف حوا وهتللوا. ألن أج كم عظ 12

دهان    2وقتی عيسی جمعيت زیادی را دید، به باالی کوه رفت. در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند.  »
ن است.  ها از آِن ایشا خوشا به حال مسکينان روحانی، زیرا ملکوت آسمان   3خود را گشود و به آنها چنين تعليم داد:  

ماتم   4 حال  به  یافت.  خوشا  خواهند  تسلی  ایشان  زیرا  زمين    5زدگان،  وارثان  ایشان  زیرا  فروتنان،  حال  به  خوشا 
شد.   شد.    6خواهند  خواهند  سير  ایشان  زیرا  عدالت،  تشنگان  و  گرسنگان  حال  به  حال    7خوشا  به  خوشا 

خوشا به   9.  دالن، زیرا ایشان خدا را خواهند دیدخوشا به حال پاک   8کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند یافت.  رحم
صلح  شد.حال  خواهند  خوانده  خدا  پسران  ایشان  زیرا  جفا    10  کنندگان،  عدالت  راه  در  که  کسانی  حال  به  خوشا 

سازند و به  خوشحال باشيد اگر به خاطر من شما را خوار می   11ها از آِن ایشان است.  بينند، زیرا ملکوت آسمانمی
خوشحال باشيد و بسيار خوشی کنيد، زیرا اجر    12زنند.  رسانند و به ناحق هر گونه تهمت به شما می می   شما جفا 

 .2رسانيدند«ها بزرگ است، آنها اینچنين به انبيای پيش از شما نيز جفا می شما در آسمان 
 

ِد علْى جاهلهْا وَتو ْ ِاة أو اط يْل واشْتبهت   مْوا ا العلمْال َْد العْاملني هنه الكلمات الْ  جْالت   التْو
ال تعْْأ أبي شْْكل مْْن األشْْكال ألوهيْْة  -ليْْدعوا بنْْوة إاسْْان ق سْْبحااُ أو ليْْدعوا األلوهيْْة املطلقْْة طاسْْان  -

وإها التفْْت إليهْْا اطاسْْان بقلْْب ، (3) بْْل هْْي ِبجموعهْْا تنفْْي البنْْوة احلقيقيْْة ألي إاسْْان، إاسْْان ألوهيْْة مطلقْْة
ِادهْا هللا سْبحااُ وتعْاىل الْني فلقُْ  مفتو   البا   ممْد هللا ويلْأ عليُْ  )ع(لْ أى أن عيسْى ، مع فة احلقيقة كمْا أ

ولو اظ  اطاسان بعني اطاصاف لع ف أن هنه الكلمْات منطبقْة علْى كْل األابيْال ،   بل أن ينطق هبنه الكلمات 
ِ ُْْوامل سْْلني واألوصْْيال الْْ فكْْل حجْْة مْْن حجْْج هللا هْْو أعْْ ف ، نين كْْااوا حجْْج هللا علْْى فلقُْْ وفلفْْاله   أ

أهل زمااُ  ق فيصدق عليُْ أاُْ مْن يعْ ف هللا دون مْن سْواه مْن أهْل زمااُْ، وأيضْا يصْدق أاُْ ال يعْ ف فليفْة 
مْْن هْْو اآلب إال هللا وحجْْة هللا حْْق مع فتُْْ إال هللا الْْني فلقُْْ )ولْْي  أحْْد يعْْ ف مْْن هْْو االبْْن إال اآلب وال 

ِاد االبن أن يعلن لُ(  .االبن ومن أ
ین عباراتی که در تورات یا انجيل آمده و جاهالن را به اشتباه انداخته است و علمای غيرعامل نيز آنها را تأویل  ا

ـ نموده  به هيچ    ـتا از فرزند بودن انسان برای خدای سبحان دم بزنند یا الوهّيت مطلق را برای انسان ادعا کنند اند 

 
 مجمع الکنائس الشرقية.  – 1العهد القدیم والجدید : ج  –متي االصحاح الخامس إنجيل  -1
 ـ مجمع کليساهای شرقی. 1پنجم ـ عهد قدیم و جدید: ج  انجيل متی ـ اصحاح - 2
 جيل بأنه ابن الله یدل علی ألوهيته وبنوته الحقيقية لله ؟ تعالی الله. ألن بعضها تسمي جماعة بأنهم أبناء الله فهل یکونون أبناء حقيقيين لله وآلهة علی مبنی من اعتبر أن ذکر عيسی في اإلن -3
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کننده  نفی  در مجموع،  اینها  بلکه  نيست؛  قایل  انسان  برای  مطلق  الوهّيت  و صورتی،  بودن  وجه  حقيقی  فرزند  ی 
طور که خدای  . اگر انسان طالب شناخت حقيقی، با دلی گشوده به آن التفات کند همان 1باشند برای هر انسانی می

پيش از آن که این عبارات را بر زبان    )ع(  بيند که عيسییسبحان که او را خلق کرده چنين اراده فرموده است، م
یابد که این عبارات بر تمام  ی انصاف بنگرد درمیکند. اگر انسان با دیده گوید و او را حمد می آورد، خدا را سپاس می 

ـ  اوصيا  و  مرسلين  و  حجت انبيا  که  بودند کسانی  زمينش  بر  او  جانشين  و  خلقش  بر  خدا  است های  منطبق  هر  ـ   .
ترین افراد زمانش به خداوند است و لذا این مطلب که فقط او و نه دیگری از اهل  های الهی، عارفحجتی از حجت 

کند. همچنين این مطلب بر او صادق است که جانشين خدا و حجت الهی  شناسد بر او صدق می زمانش خدا را می 
داند که پسر  او را خلق کرده است: »فقط پدر می   شناسد مگر خدایی که را آن گونه که حق معرفتش است کسی نمی

 دانند پدر کيست«.کيست و همچنين فقط پسر و کسانی که پسر بخواهد، می
 

ِسْول هللا ذمْد   ، : )  علْي مْا عْ ف هللا إال أان وأاْت)ع(لوصْيُ علْي بْن أأ  الْب  وهنا خلده    ْول 
  .(2) وما ع فا إال هللا وأان(، وما ع فأ إال هللا وأات

آمده است، آنگاه که    )ع(  طالب اش علی بن ابی ّ به وصی   )ص(  ین مطلب در سخن پيامبر خدا حضرت محمدا
ای علی! کسی خدا را نشناخت مگر من و تو، و کسی مرا نشناخت مگر خدا و تو، و کسی تو را نشناخت  »فرمود:  

 .3« مگر خدا و من
 

، لع ف اطاسان احلقيقة وهي أن اخللق كلهم عيال هللا سبحااُ وتعاىل فهو ي محهم كما ي حم األب أبناله  وأيضا  
ِحم  خللق من األا بولدها الوحيد وأكيد إن املخلصني من األابيال واألوصيال واألوليال  أحْب اخللْق  بل هو أ

هْم هبْنا املعْىن، وأل ْم أ ْاعوه وم يعصْوه سْبحااُ كمْا فهم أوىل أبن يكون هللا سْبحااُ وتعْاىل أ ، إىل هللا سبحااُ
أل ْْم ؛ وهْْم ليسْْوا الهْْون  مطلقْْا  بْْل عبْْاد مك مْْون، يطيْْق ويْْا االبْْن الصْْا  أ ه فيصْْ  أ ْْم أبنْْال هللا هبْْنا املعْْىن

َ مسونَ ﴿شاك ون  ُس َبلأ َعَباٌد مسكأ  .(4)﴾َو َالسوا اخت ََن ال  محأَنس َوَلدا  سسبأَحاَا
آنها    مچنينه بر  او  و  متعال هستند  و  سبحان  خداوند  عيال  خلق، همگی  که  بداند  را  واقعيت  این  باید  انسان 

تر از مادری است کند. بلکه خداوند به خالیق مهربان طور که پدر بر فرزندانش رحم و مهربانی می رحمت دارد، همان
ترین خالیق نزد خداوند سبحان  محبوب )ع(و اوليا ورزد. قطعًا مخلصين از انبيا و اوصياکه به یگانه فرزندش مهر می

 
شوند، آیا فرزندان حقيقی خداوند و خدایان هستند تا براساس آن گفته شود که چون در انجيل آورده شده که عيسی فرزند خداونـد ها جماعتی با عنوان فرزندان خداوند ناميده میاز آنجا که بعضی - 1

 شود؟ تعالی الله!بر الوهّيت و فرزند حقيقی بودن وی برای خدا میاست دليل 
 . 125مختصر بصائر الدرجات : ص -2
 .125مختصر بصائرالدرجات: ص   - 3
 . 26االنبياء :  -4
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ترند به این که خدای سبحان و متعال برای آنها در این معنی، پدر باشد. چرا که آنها خدای  هستند، پس آنها اولی 
نافرمانی ننموده  از پدرش اطاعت می اند همان سبحان را اطاعت کرده و  کند و به او احسان و  طور که فرزند صالح 

نماید؛ لذا به این معنا صحيح است که آنها فرزندان خدا باشند. ایشان الهوت مطلق نيستند بلکه بندگانی  می  نيکی
و گفتند که خدای رحمان فرزندی اختيار کرده است، منّزه است او بلکه  »اند، چرا که شکرگزارند:  ارجمند و گرامی 

 ،    1«آنان بندگانی گرامی هستند 
 

َِاَد ال س ﴿ ُس هسَو ال س الأَواَحدس الأَقه اِس َلوأ َأ  .(2)﴾ َأنأ يَْت َخَن َوَلدا  الصأطََفى َو ا خَيألسقس َما َيَشالس سسبأَحاَا
گزید.  خواست برمی خواست که برای خود فرزندی برگيرد، از ميان مخلوقات خود هر چه را که میاگر خدا می »

 .3«منّزه است او. او است خدای یکتای قهار
 

ن أ ْم   ُس اَنٌِ اْسوٌِ َعلَْى اْسوَِ ﴿  و د بْني القِْ  يلس َولَْوأ مَأ َجأَسسْأ ا يسضَْ ادس َزيْأتْسهَْ أي ، أي أ ْم هللا   اخللْق، ﴾َيكَْ
ِة هللا كمْْْْا   احلْْْْديث عْْْْنهم  ِتُ( خللْْْْي هللا وصْْْْو و ْْْْال هللا اعمْْْْل  2٦، )(4): )أن هللا فلْْْْق ِدا علْْْْى صْْْْو

ِتنا كشبهنا(  سْوا هللا سْبحااُ وتعْاىل و لتْا  فْإن النظْ  إلْيهم هْو اظْ  إىل هللا ومعْاينتهم ولي، (5)اطاسان على صو
الا. أل ْم أبنْال هللا ْ ْور لصْااعي السْ ٩يال القلْب. أل ْم يعْاينون هللا. ْ) ْور لألاقْ:  هي معاينة هللا، و  اط يل

  .يدعون(
ر چند آتش به آن نرسيده باشد، نوری  نزدیک است روغنش روشنی بخشد ه»:    )ع( قرآن بيان داشته که ایشان  و

طور که در حدیثی  ، یعنی اینها خدای در خلق هستند، یعنی تجلی خدا و صورت خدایند، همان   «افزون بر نور دیگر
صورتنا   علی  نعمل االنسان و قال الله  26؛  »   6« خدا انسان را بر صورت خود آفریداز ایشان نقل شده است که: »

با 7کشبهنا« ما  که شبيه  بسازیم  بر صورت خود  را  انسان  فرمود  متعال  )سرانجام خدا  و  اینها خدای سبحان  شد(. 
نتيجه، نگریستن به آنها همان نظر انداختن به خدا است و دیدنشان همانند دیدن خدا. در انجيل نيز   نيستند و در

کنندگان، زیرا ایشان  خوشا به حال صلح   9دالن، زیرا ایشان خدا را خواهند دید.  خوشا به حال پاک   8آمده است: »
 هند شد«.پسران خدا خوانده خوا 

 

 
 .26انبيا:   - 1
 . 4الزمر :  -2
 .4زمر:   - 3
 . 103، التوحيد للصدوق : ص 134ص 1الکافي : ج -4
 التکوین االصحاح االول. التوراة سفر  -5
 .103؛  توحيد صدوق: ص   134ص   1کافی: ج  - 6
 تورات سفر پيدایش اصحاح اول. - 7
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ن خلْْد افْْ  الكْْالا  َ ةٌ ﴿و  القِْْ  َ ٌة * َإىَل َِهبَْْ َا اَنَِّْْ وٌه يَْوأَمََِْْن اَن َْْ عْْن أأ الصْْلت ا ْْ وي عْْن اطمْْاا ، (1) ﴾وسجْْس
ِجُْْ النْ   ْال: ) ْْال النْ  ، )ع(ال  ْا  ِ    حيْْايت أو بعْد مْْوتى فقْد زاِ هللا تعْاىل ود   اينْْة  : مْن زا

ِجات  ِفق الد ِ  وتعْاىل،  أ ِجتُ   اينة من منْْزلُ فقْد زاِ هللا تبْا ِه   د ِسْول هللا . فمن زا  ْال: فقلْت لُْ:   بْن 
ِووه: إن َْواب ال الُْْ إال هللا النظْْ  إىل وجُْ هللا تعْْاىل  :   أ  الصْْلت مْْن )ع(فقْال  ؟ فمْا معْْىن اخلْا الْْني 

ِسلُ وحججُ صلوات هللا عليهموص  هللا تعاىل بوجُ كالوجوه فقد ك هم النين ، ف  ولكن وجُ هللا تعاىل أابياؤه و
اَلَل ﴿و ال هللا تعاىل: ، ىل دينُ ومع فتُإهبم يتوجُ إىل هللا عز وجل و  ُس َِبَْ َا هسو ايَْأ َها فَاَن *َ يَْبْأَقى َوجْأ كسل  َمنأ َعَليْأ

َل َهاَلٌا َإال  ﴿:و ال عز وجل،  ﴾َواطأَكأ َااَ  ُس كسل  َشيأ َه  .(2)(﴾ َوجأ
را مید قرآن همين عبارت  آن روز چهره »یابی:  ر  نظر در  پروردگارشان  * که سوی  زیبا و درخشان،  هایی هست 
فرمود: کسی که مرا در  )ص( پيامبرنقل کرده است که ایشان فرمود: » )ع( صلت هروی از امام رضا . ابو3« کنندمی

در بهشت، برترین    )ص(  زمان حياتم یا پس از مرگم زیارت کند، خدای متعال را زیارت کرده است، و جایگاه پيامبر 
. به  درجات است. کسی که پيامبر را در جایگاهش در بهشت زیارت کند، خدای تبارک و تعالی را زیارت کرده است 

کنند: پاداش ال اله اال الله  معنای این خبر چيست که روایت می  )ص( داآن حضرت عرض کردم: ای فرزند رسول خ
ای اباصلت! هر که خدای متعال را به وجهی چون وجوه فرمود:    )ع(  نظر به وجه خدای متعال است؟ آن حضرت

ند  باشد؛ آنها کسانی هستمی   )ع(های اووصف کند کافر است، ليکن وجه خدای متعال، انبيا و فرستادگان و حجت 
هر چه  » :  شود، و خدای متعال فرموده است ی ایشان به سوی خدای بزرگ و دین و معرفِت او توجه می که به وسيله 

   «ماندبر روی زمين است دستخوش فنا است، * و ذات )وجه( پروردگار صاحب جاللت و اکرام تو است که باقی می
 .4«  «هر چيزی نابودشدنی است مگر وجه او»: و نيز فرموده است 

 

 .(5)﴾ سلأ َإنأ َكاَن لَل  محأََن َوَلٌد فََأاَن أَو لس الأَعاَبَدينَ ﴿:  ال تعاىل
 .6«بودمبود، من نخستين پرستندگان می بگو: اگر خدای رحمان را فرزندی می »فرماید: ق تعالی می ح

 

َأاَن أَو لس ﴿ اَن لَلْْ  محأََن َولٌَْْد فَْْ وأول خملْْوق ، أ ْْ ب شْْيل إىل هللا سْْبحااُ ن ذمْْدا  أ: أي ﴾الأَعابََْْدينَ  ْْسلأ َإنأ كَْْ
وأول من عبد هللا سبحااُ وتعاىل فلو كان ق سْبحااُ وتعْاىل ولْد )تعْاىل هللا عْن هلْا( ، فلقُ هللا سبحااُ وتعاىل

 
 . 23 – 22القيامة :  -1
 . 106ص 2: ج )ع(عيون أخبار الرضا  -2
 .23و   22قيامت:   - 3
 .106ص   2: ج )ع(  عيون اخبار الرضا - 4
 . 81الزخرف :  -5
 .81زخرف:   - 6
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الْني يقْول   أل ْم يقولْون إن أول مْا صْدِ منُْ سْبحااُ وتعْاىل الولْد أو الكلمْة، فمحمْد؛ لكان ذمْدا   
بْل ، م يقل أان الهوت مطلْق ،أان أ  ب اخللق إىل هللا سبحااُ وتعاىل م يقل أان ابن اافصل عن هللا سبحااُ وتعاىل

َ مسونَ ﴿ ال أان عبد هللا وابن عبد هللا  ُس َبلأ َعَباٌد مسكأ   .(1)﴾َو َالسوا اخت ََن ال  محأَنس َوَلدا  سسبأَحاَا
خدای  » اگر  می بگو:  فرزندی  را  می رحمان  پرستندگان  نخستين  من  محمد«بودمبود،  حضرت  یعنی    )ص(  : 

او  نزدیک  و  آفریده،  متعال  و  سبحان  خداوند  که  است  مخلوقی  اولين  او  و  است،  سبحان  خداوند  به  چيز  ترین 
زندی نخستين کسی است که خدای سبحان و متعال را پرستش کرده است؛ لذا اگر خدای سبحان و متعال را فر 

متعالی می بسيار  )که خداوند  فرزند حضرت محمدبود  این  است(،  آن  از  می می  )ص(   تر  آنها  زیرا  اولين  بود  گویند 
گوید من نزدیکترین خالیق به خدای  که می   )ص(  چيزی که از او صادر شده است فرزند یا کلمه بوده است. محمد
ام، و نگفته است من اوند سبحان و متعال جدا شده سبحان و متعال هستم، نگفته است من پسری هستم که از خد

بنده  بلکه گفته است که من  بنده الهوت مطلق هستم،  و پسر  و گفتند که خدای رحمان »ی خدا هستم:  ی خدا 
 .2«فریندی اختيار کرده است، منّزه است او، بلکه آنان بندگانی گرامی هستند

 

اطفْْالص   البحْْث ليصْْل إىل احلقيقْْة وينجْْي افسُْْ مْْن فمْْن يبحْْث عْْن احلقيقْْة البْْد لُْْ مْْن حْْ ي الد ْْة و 
ُس َوتَْنأشَْ ﴿سخع هللا سبحااُ وتعاىل  َماَواتس يَْتََْفطْ  أَن َمنْأ ادس السْ  يأِا  َإد ا  * َتكَْ تسمأ شَْ دأ َجِْْأ ق  َو َالسوا اخت ََن الْ  محأَنس َولَْدا  * َلقَْ

ا  * َأنأ َدَعوأا لَ  ََبالس َهد  َِأضس َوختََ   ايأ َبآَلي لَل  محأََن َأنأ يَْت َخَن َوَلدا  األأ  .(3)﴾ل  محأََن َوَلدا  * َوَما يَْنْأ
باید در جست ک تا به حقيقت وسی که به دنبال حق و حقيقت است  جوی خویش، دقت و اخالص را قصد کند 

ختيار کرده و گفتند: خدای رحمان فرزندی ا»نایل گردد و خود را از خشم خداوند سبحان و متعال نجات بخشد:  
ها فرو ها بشکافند و زمين باز شود و کوه اید * نزدیک است که از این سخن آسمان هر آینه سخن زشتی آورده  *است 

قایل شده  فرزندی  برای خدای رحمان  زیرا   * ریزند  و در هم  نيست که صاحب افتند  را سزاوار  اند * خدای رحمان 
 .4«فرزندی باشد

 

 

 

 

 
 . 26االنبياء :  -1
 .26انبيا:   - 2
 . 92 – 88مریم :  -3
 .92تا  88مریم:   - 4



 تثبت أن اهلل واحد أحد نصوص التوراة واإلنجيل
 است گانهی یکتایخدا،  کندیکه ثابت م متونی از تورات و انجیل

 

 َد م كب:
 يرمرکب: غ

 

فْال معْْىن لتأو ْْا لتوافْق اصْْوص اشْتبُ علْْى العلمْْال َْد العْْاملني معناهْْا ، وهْنه النصْْوص وا ْحة ذكمْْة بينْْة
  .فا لوا فلق هللا بتفسدها أبهوائهم تفسدا فا ِا  

ای تأویل کنيم که با نصوصی که  ین متون، روشن و محکم و مستدل است و هيچ معنایی ندارد که آنها را به گونه ا
علمای غيرعامل در مفهوم آنها دچار اشتباه و شبهه شدند و با تفسير غلط و طبق هوا و هوس خویش، مردم را به  

 ی کشاندند، سازگار باشد. گمراه
 

ِاة )العهد القدري(:-۱   بعض النصوص   التو
 برخی متون در تورات )عهد قدیم(:  -۱
 

َفلس "  ُس َ  الس َماَل َمنأ فَْوأقس َوَعلى األِض َمنأ َأسأ  .(1)"  . ليأَ  َسَواهس  فَاعألَم اليَْوأَا َوَِدَ دأ َ   َلَبَا َأن  ال  ب  هسَو اَطل
ها و باالی آن خدا است و همچنين روی زمين  روز بدانيد و در قلب خود بسپارید که پروردگار، در آسمان پس ام»

 .2تر از آن خدا است و به غير از او خدای دیگری وجود ندارد«در پایين 
 

 .(3) " : ال  ب  َإ سَنا َِب  َواَحدٌ  امسقأ َ  َإسأ َائَيلس " 
 .4پروردگار، خدای ما، خداوند یکتا است«ای اسرائيل بشنو،  »

 

ٌُ َمَعي "  .(1)"  َأاَن َأاَن هسَو َولَيأَ  إَٰل
 

 . 39:  4تثنية  -1
 .39: 4تثنيه:   - 2
 . 4:  6تثنية  -3
 .4: 6تثنيه:   - 4
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 .2من، من او هستم. و خداوند دیگری همراه من وجود ندارد«»
 

ََدأَي َأاَن ٱأَلو لس َوَأاَن ٱآلَف س َوالَ "   َُ  .(3)"  إَٰل
 .4من اول هستم و من آخر هستم و خدایی جز من، نيست« »

 

َدي.َ َسٌع األِض"  َل اَنَشٌ  الس َماَواَت َوحأ  .(5) " ؟ . َمنأ َمَعي َأاَن ال  ب  َصااٌَق كل  َشيأ
ی زمين. چه کسی با من  ها، به تنهایی. گسترنده ی آسمان ی هر چيز، نشر دهنده من، پروردگار هستم، سازنده »

 . 6است؟« 
 

ََدأَيأَلَيأَ  َأاَن ال  ب  َوالَ "  َُ َِفَ   ٌُ َ ِ  َوخمسَلَ صٌ  إََل  .(7)"  . لَيأَ  سَوايَ  ؟ إََل
 .8آیا من پروردگار نيستم و به غير از من خدای دیگری نيست؟؛ خداوندی عادل و نجات دهنده. جز من نيست«»

 

ٌُ َواَحٌد َفَلَقَنا"   .(٩) " ؟ أَلَيأَ  إََل
 .10نيافریده است؟«آیا ما را خدایی یگانه »
 
ِأَض َمصأ َ  " َ َجَا َمنأ َأ َ ى أََماَمي َأاَن ٱل  ب  َإٰ سَا ٱل َني َأفأ  .(11) " َمنأ بَْيأَت ٱلأعسبسوَدي َة. الَ َيكسنأ َلَا َِ ٌَة أسفأ
دیگری غير از  ی بندگی بيرونت آورد. تو را خدایان  من پروردگار، خدای تو هستم؛ کسی که از زمين مصر از خانه »

 . 12من نباشد« 
 

 
 . 39:  32تثنية  -1
 .39: 32تثنيه:   - 2
 . 6:  44إشعياء   -3
 .6: 44اشعيا:   - 4
 . 24:  44إشعياء   -5
 .24: 44اشعيا:   - 6
 . 1:  45إشعياء   -7
 .1: 45اشعيا:   - 8
 . 10:  2مالخي  -9
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 بعض النصوص من اط يل )العهد ايديد(:-۲
 برخی متون از انجيل )عهد جدید(:  -۲
 

قَ   ْسلأَت ألَا ُس ال س َواَحٌد َولَيأَ  َِف س َسَواهس  "  .(1)"  َ حلَأ
 .2به حق گفتی که او خداوند یگانه است و به جز او خدایی نيست«»

 

ُس  " تسمأ َتطألسبسوَا َُ الأَواَحَد َلسأ دس ال َني َمَن اَطَل  .(3)"  ؟ َوالأَمجأ
 . 4آید، شما طالب آن نيستيد؟« و عزت و شکوهی که از جانب خدای یکتا می »
 

ِفقوها مق اط يل:  اصوص من ال سائل ال  أ
 اند:هایی که همراه انجيل کرده تونی از رساله م

 

  .(5)"  أَلن  هللَا َواَحدٌ  "
 .6زیرا خدا یگانه است«»

 

ٌُ َِف س َإال  َواَحدا   "  .(7)"  َوَأنأ لَيأَ  إََل
 .8و خدای دیگری نيست به جز یگانه« »

 

 .(٩)"  َوَلَكن  هللَا َواَحدٌ  "
 .1ولی خداوند یگانه است«»

 
 . 23:  12مرقس  -1
 .23: 12مرقس:   - 2
 . 44:  5یوحنا   -3
 .44: 5یوحنا:   - 4
 . 30:  3رومية  -5
 .30: 3روميان:   - 6
 . 4:  8کورنثوس  1 -7
 .4: 8کورنتوس:  اول  - 8
 . 20:  3غالطية  -9
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ٌُ َواَحدٌ  "  .(2)"  ألَا ُس يسوَجدس إََل
 .3شود« میزيرا او خدای يگانه يافت »

 

 .(4)"  أَاأَت تْسؤأَمنس َأن  ال َ َواَحٌد. َحَسنا  تَْفأَعلس  "
 .5کنی!« تو ایمان داری که خدا واحد است، نيکو می »
 

*  * * 

 

 
  

 
 .20: 3غالطيان:   - 1
 . 5:  3تيموثاوس  1 -2
 .5: 3اول تيموتائوس:   - 3
 . 19:  2یعقوب  -4
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 عيىس سالم اهلل عليه يجهل الساعة: فصل الخطاب من اإلنجيل
 اطالع استاز ساعت )رستاخیز( بی )ع( عیسی: فصل الخطاب از انجیل

 

)وأمْا هلْا اليْوا وتلْا السْاعة فْال  :عيسى يقول عن افسُ إاُ جيهْل السْاعة الْ  تكْون فيهْا القيامْة الصْآل ى
وايهْل اقْص بينمْا الالهْوت املطلْق كامْل ، (1)يعلم هبما أحد وال املالئكْة الْنين   السْمال وال االبْن إال اآلب( 

 ألاُ اِو ال ِّلمة فيُ فايهل يعتي املخلوق لوجود الظلمة   صفحة وجوده. ؛ و جهلمطلق ال يعتيُ اقص أ
و اما از  اطالع است: »شود بیگوید که از ساعت که در آن قيامت صغری برپا میی خودش میدرباره  )ع( يسیع

گاه است آن روز و ساعت هيچ کس خبر ندارد، نه فرشتگان آسمان و نه پسر، فقط پدر از آن   . جهل، نقص است،  2«آ
حال آن که الهوت مطلق، کامل مطلق است و نقص یا جهل در آن راه ندارد؛ زیرا او نوری بدون ظلمت است ولی  

 گيرد. ی وجودی او هست، جهل او را فرا می مخلوق به دليل  ظلمتی که در صفحه 
 

بْْل عبْْد خملْْوق مْْن ِّلمْْة ،  مطلقْْا  اِْْو وِّلمْْة وهْْنا يلبْْت املطلْْوب إن عيسْْى لْْي  الهْْون   )ع(عيسْْى ، إهن
ِا  ، واِو  .كبدا    ال ِّلمة فيُ تعاىل هللا علوا   ولي  او
عيسیب می   )ع(  نابراین  اثبات  را  مطلوب  این  و  است  هم(  )با  ظلمت  و  عيسی نور  که  مطلق   )ع(   کند  الهوت 

 الله علوًا کبيرًا.  باشد و نه نوری بدون ظلمت، تعالی ای آفریده شده از نور و ظلمت مینيست، بلکه بنده 
 

كمْا جْال   إ يْل مْ   :   )ع(وهْنا اْص كْالا عيسْى  ،و  هنا فصل اخلطاب وبيان وموعظة ألو  األلباب 
أاظْ وا.  33)وأما هلا اليوا وتلا الساعة فْال يعلْم هبمْا أحْد وال املالئكْة الْنين   السْمال وال االبْن إال اآلب. 

كأمنا إاسان مساف  ت   بيتُ وأعطى عبيده السلطان ولكْل   34الو ت.  إسه وا وصلوا ألاكم ال تعلمون مجن يكون
ِب البيْْت أمسْْال أا اصْْ  اسْْه وا إها   35واحْْد عملُْْ وأوصْْى البْْواب أن يسْْه .  . ألاكْْم ال تعلمْْون مْْجن أييت 

 .(3)وا(وما أ ولُ لكم أ ولُ للجميق اسه   37. لِال أييت بآلتة فيجدكم اياما   3٦. الليل أا صيا  الديا أا صباحا  
ای برای صاحبان خرد و اندیشه است. متن زیر، نص  آميز و موعظهین مطلب، فصل الخطاب و کالمی حکمت ا

باشد: »اما از آن روز و ساعت هيچ کس خبر  است، طبق آنچه در انجيل مرقس آمده است، می  )ع(  کالم عيسی
گاه است.   گاه باشيد، شما نمی  33ندارد، نه فرشتگان آسمان و نه پسر، فقط پدر از آن آ دانيد آن زمان چه  هوشيار و آ

است تا هر کس کار خود را انجام    ی خود را به خادمان سپرده گویی شخصی به سفر رفته و خانه   34آید  وقتی می
 

 . 13مرقس  -1
 .13مرقس:   - 2
 مجمع کنائس الشرقية.  – 2العهد القدیم والجدید : ج –إنجيل مرقس االصحاح الثالث عشر  -3
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آید.  دانيد که ارباب خانه ِکی میپس بيدار باشيد چون نمی  35دهد و به دربان سپرده است که گوش به زنگ باشد  
یا نصف شب، وقت خروس یا سپيده دم.  شب  ببيند    36خوان )سحر(  بياید و شما را در خواب  ناگهان  او   37مبادا 

 .1گویم: بيدار باشيد« ه همه می گویم، بآنچه را به شما می 
*  * * 

 

 

 
 

 
 ـ مجمع کليساهای شرقی. 2اصحاح سيزده ـ سعهد قدیم و جدید: ج   -سانجيل مرق  - 1



طون بحدود التوحيد الوهابيون أيضاا   يفرِّ
 وهابیون نیز در حدود توحید راه تفریط پیمودند

 

ِى فهْم أيضْا   وْن يف  َ ْون حبْدود التوحيْد   جااْب ِفْ  مْن اعتقْاداهتم الْ  أ ْل مْا  الوهابيون يشْاِكون النصْا
ِفعْوا إاسْاان  كبدا    و لتا  جيعلواُ كخلقُ تعاىل هللا علوا  ،  يقال فيها إ م مدون هللا وجيزئواُ ِى  ْد  ، فإها كان النصا

ولكنهم جعلْوا هللا ، عوهم بنف  املنهجفالوهابية نب، كبدا    حجن جعلوه هو هللا سبحااُ وتعاىل علوا    )ع(وهو عيسى  
 .كبدا    وذدودا  حبدود عوام اخللق تعاىل هللا علوا  ، وموصوفا  بصفات األجساا، اىل   مصاف اخللقْسبحااُ وتع

مسلک هابی و هم  نصاری  با  پيموده ها  تفریط  راه  دیگر  جانبی  از  توحيد،  حدود  در  خود  اعتقادات  در  و  اند.  اند 
که   چيزی  میکمترین  آنها  مورد  میدر  محدود  را  خدا  اینها  که  است  این  گفت  بخش  شود  بخش  را  او  و  سازند 

لذا خداوند را در زمره می و  قرار مینمایند،  از مخلوقاتش  انسانی  ی یکی  اگر نصاری،  الله علوًا کبيرًا.  تعالی  دهند، 
ـ وهابيت  تعالی الله علوًا کبيراً اند ـ ظر گرفته اند و او را خدای سبحان و متعال در نرا باال برده   )ع(   یعنی حضرت عيسی

اند و با متصف  ردیف خالیق قرار داده اند، ولی خداوند سبحان و متعال را هم نيز با همين شيوه از آنها پيروی کرده 
 اند؛ تعالی الله علوًا کبيرًا. نمودن او را به صفات اجسام، حق تعالی را به حدود عوالم خلقت، محدود ساخته 

 

ِى  الوا عن إاسان إاُ هللا،  إهن والوهابيْة  ْالوا عْن هللا إاُْ إاسْان عنْدما وصْفوه بصْفات ،   احلقيقة إن النصا
ِق اجملتمق اطاسا  ولألس   .(1) اطاسان، إاُ املنهج الصنمي القدري الني ال يكاد يفا

صفات انسان صفت دادند، خدا را انسان  اند، وهابيون هم که خدا را به  ر واقع نصاری یک انسان را خدا دانسته د
 .2شودی انسانی از آن جدا نمی پرستی کهن است که متاسفانه جامعه  ی بت اند. این همان شيوه تلقی کرده 

 
موا الله سبحانه وتعالی کما فعل الوهابيون وحتی  فإذ لم یتمکنوا من صناعة أصنام من حجارة والقول إنها صور الالهوت المطلق صنعوا صنمًا من البشر کما فعل النصاری، وإن لم یتمکنوا َص   -1 نَّ

ا النهایة علماء  فقد تمکن في  فيهم  ابتداًء من خالل بدعة عقيدة  اليهود، ورغم بعث عدد کبير من األنبياء واألوصياء  المنهج اإللهي ، فجعلوهم یصنمون علماء الضالل  لضالل من حرفهم عن 

ما حرم اللالتقليد أو بدعة وراثة علماء الضالل لألنبياء واألوصياء   ه وحرموا ما ، وبالنتيجة التجؤوا إلی صنمية علماء الدین واتباعهم اتباعًا أعمی، حتی وضعوا لهم عقائد فاسدة وأحلوا لهم 
 أحل الله فعبدوهم من دون الله. 

من االلتفاف، حتی أعادوا الصنمية بصورة   ة والشيعة بسبب األئمة ومحاربتهم التحریف لم یتمکن بعض العلماء غير العاملين من جرف الدین إلی صنمية صریحة، ولکنهم تمکنوا بعد األئم
ن  وم ولألسف صنمًا یعبد من دون الله بواسطة بدعة عقيدة التقليد، ليجعلوا الناس تنقاد لهم کالبهائم دون تفکر أو بحث عن حقيقة ما یدعوأخری من خالل صنمية علماء الضالل الذین أمسوا الي 

من قبلهم، وبينوا أن   ء واألوصياء  عن تقليد غير المعصوم کما نهی األنبيا ویفتون ویشرعون ویحرفون الکتاب ویضعون عقائد صنمية ما أنزل الله بها من سلطان. وقد نهی األئمة  

، ونهوا شيعتهم من اتباع من سيسلکون هذا المنهج اليهودي الصنمي المنحرف، قال الصادق تقليد غير المعصوم منهج صنمي سلکه علماء الضالل في األمة اليهودیة سابقا بعد األنبياء 
    تعالی الله  إن  دینه هلك،  في  قلد  من  فإنه  والتقليد  لهم حر )إیاکم  أحلوا  ولکنهم  لهم وال صاموا  ما صلوا  الله  و  فال  ِه  اللَّ ُدوِن  ِمْن  ْربابًا 

َ
أ َوُرْهباَنُهْم  ْحباَرُهْم 

َ
أ َخُذوا  اتَّ عليهم حالاًل،  یقول  امًا وحرموا 

 . 73للشيخ المفيد ص :   –االعتقاد فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم ال یشعرون( تصحيح 
سـازند همـان گونـه کـه نصـاری سـاختند و اگـر نتواننـد، هایی از الهوت مطلق هستند، بتی از جنس انسـان میهایی از سنگ درست کنند و بگویند که آنها صورتند بتتوانهنگامی که آنها نمی - 2

اوصيای الهی در بينشان، در نهایت سخنان علمـای گمراهـی را در مقابـل کنند آن گونه که وهابيون و یهود کردند و به رغم بعثت بسياری از انبيا و خداوند سبحان و متعال را به صورت بت تبدیل می
پرستی علمای دیـن و پيـروان ، آنها را بت گردانيدند و درنتيجه به بت)ع(ی تقليد از علمای گمراهی و یا وارث قرار دادن آنها برای انبيا و اوصيای الهیراه و روش الهی، تمکين دادند و با بدعت عقيده

 وند، پرستيدند.پناه جستند تا آنجا که بين آنها عقاید فاسدی را بنيان نهادند و حالل خدا را حرام و حرام او را حالل نمودند؛ پس آنها را به جای خداکور آنها  
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فقْد جعلْوا ق يْدا  وأصْابق وسْا ا  ، أو أ ل ما يقال إن عقيدهتم  لالهوت يلزا منهْا التجسْيم،  فالوهابية  سمة
 .(1) اخل …وجيل  على الع ش و 

درباره و که  چيزی  حداقل  یا  دارند(  اعتقاد  خداوند  بودن  جسم  )به  هستند  »مجّسمه«  می هابيون،  آنها  شود ی 
  ی الهوت مستلزم »َتجسيم« است؛ زیرا آنها برای خدا دست و انگشت و ساق شان درباره گفت این است که عقيده 

 .2نشيند و ..... الی آخر اند و معتقدند خدا بر عرش می تصور کرده 

 

 َُ َُ َوَبكستسبَْْْ َن اطأَ َْْاَن بَْْ ا هَكَْْ أاَنهس مَْْ ا َفيمَْْْ َل أَيأضْْ   وإمْْامهم ابْْن تيميْْة  ْْال   كتْْاب )العقيْْْدة الواسْْطية(: )َو َْْدأ َدفَْْ
ؤأَمَننيَ  ْْس َْْانس أبََن  الأمْ َُ اطأَ ْ َل ْْس َُ َوَب سسْ َْْ َة َوِباََلَئَكتْ َْْ وأَا الأَقَيامْ َْْ ُس يْْ َْْ اْ ََِهمأ  يََْ وأ ا َْْ اان  أَبَبأصْ ا   َعيَْْْ ََْْ يأَ  هبْ َْْ و ا لْ حأ َْْ َ  صْ مأ  ْْ َن الشْ َ وأ َْْ ا يْْ َْْ َكمْ

مأ َ  َعَ صَْ  ُس َوهْس بأَحاَا ُس سْْس اَْ َُ يََْ وأ يَتَْ امسوَن َ  ِسؤأ َِ اَل يسضَْ لََْْة الأبَْدأ َ  لَيْأ َن الأَقمَْ ا يََْْ وأ َحاٌب، وََكمَْ َد سَْ ُس بَْعْْأ اَْ َة، مثس  يََْ وأ اَت الأَقَيامَْ
َن َة(   .(3) دسفسوَل ايأ

گوید: »همچنين از جمله چيزهایی که در  ها، در کتاب خود به نام »العقيدة الواسطية« می وهابی   بن تيميه، امام ا
ایمان به خدا و به کتاب حوزه  پيامبران الهی، که قباًل ذکر کرده ی  این  ها و فرشتگان و به  ایم وارد است، ایمان به 

طور که خورشيد را در آسمان صاف و  ، همان دبيننخدا را با چشمان خود می مطلب است که در روز قيامت، مؤمنين  

 
با روی آوردن به آنها، ایشان را تمکين دادنـد تـا  )ع(ولی بعد از ائمهی دین به بت بودن صریح، تمکين ندادند ها، بعضی از علمای غيرعامل را از پوستهشيعه به سبب وجود ائمه و جنگ آنها با تحریف

شـوند تـا ی بدعت تقليد، به عنوان بتی بـه جـای خداونـد پرسـتيده میپرستی را با بت قرار دادن علمای گمراهی، تکرار کردند؛ علمای گمراهی که با کمال تاسف امروزه به واسطهآنجا که بار دیگر بت
ای را بنيـان پرسـتانهنمایند و عقاید بتنمایند و کتاب خدا را تحریف میدهند و تشریع میکنند و فتوا میچهارپایان پيرو خود کنند بدون این که بحث و بررسی انجام شود از آنچه ادعا میمردم را مانند  

قبل از آنها چنين کرده بودند و بيان کردند کـه تقليـد از  )ع(اند همان گونه که انبيا و اوصيایصوم نهی فرمودهاز تقليد غيرمع  )ع(ای برای آنها نازل نفرموده است. ائمهنهند که خداوند هيچ تایيدیهمی
ی یهـودی پرسـتانهشيعيانشان را از پيروی از هر کسی که این روش منحـرف بت )ع(پيمودند و ایشان )ع(پرستانه است که در گذشته علمای گمراهِی امت یهود پس از انبيایشانغيرمعصوم روشی بت

احبـار و راهبـان خـود را بـه : »)فرمایدشود. خداوند متعال میدارم. قطعًا کسی که در دینش تقليد کند، هالک میشما را از تقليد برحذر میفرمود: »  )ع(  امام صادقاند.  گيرد، نهی فرمودهرا پيش می
نها حالل را حرام و حرام را حالل کردند، پس در این، از آنها تقليد نمودنـد؛ بنـابراین شدند ولی آگفتند، اجابت نمیبه خدا سوگند که آنها خود را چنين نخواندند و اگر می(« ؛ جای الله به خدایی گرفتند

 (.۷۳شيخ مفيد: ص  -.« )تصحيح االعتقاددانستندآنها را پرستيدند درحالی که خود، نمی
ن وغيرهم من علماء الوهابية، وانظر ماکتبه أئمة الوهابية فتجد تصریحهم بأن لله یدًا یمنی  ( بعض األمثلة وراجع فتاوی األلباني وفتاوی ابن باز وابن جبرین وابن عثيمي 3إقرأ في  الملحق رقم )  -1

عما یقولون    ق العرش، ولقد حدوه بحدود المخلوق تعالی سبحانهویدًا شمااًل وأصابع، تعالی الله علوًا کبيرًا عما یقولون، ولتجد التجسيم الصریح وأن الله في السماء ویصح السؤال عنه بأین وأنه فو
ْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَباُل َهّداً 

َ
ْرَن ِمْنُه َوَتْنَشقُّ اأْل َماَواُت َیَتَفطَّ  .90 – 89( مریم : )َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئًا ِإّدًا * َتَکاُد السَّ

  راجع فتاوی األلباني وفتاوی ابن باز وابن جبرین وابن عثيمين وغيرهم من علماء الوهابية. 
    

انـد؛ ابيـت چـه بـه نگـارش درآوردهرا مطالعه نمایيد  و به فتواهای البانی، ابن باز، ابن جبير و ابن عثيمين و سایر علمای وهابيت مراجعه نمایيد و ببينيـد کـه امامـان وه 3های پيوست بعضی مثال - 2
گویند. به صراحت، تجسيم را از دید آنها خواهيد یافت که خداوند در آسـمان الله علوا کبيرا« از آنچه می گویند خداوند دست راست و دست چپ و انگشتان دارد، »تعالیخواهيد دید که به صراحت می

هـر آینـه نـد: »)گوینمایند؛ خداوند واالتر از آنچه است که میهای مخلوق، محدود میاست و پرسش از این که او کجا است و این که او باالی عرش است، صحيح است. آنها خداوند را با محدودیت
 (.۹۰و   ۸۹(«  )مریم:  ها فرو افتند و در هم ریزندها بشکافند و زمين باز شود و کوهاید * نزدیک است که از این سخن آسمانسخن زشتی آورده

 به فتواهای البانی، ابن باز، ابن جبرین، ابن عثيمين و سایر علمای وهابيت مراجعه نمایيد.
ْؤَیِة(.  -الواسطية  کتاب العقيدة -ابن تيمية  -3 ِهْم َیْوَم اْلِقَياَمِة َوَمَواِضِع الرُّ یَماِن ِبُرْؤَیِة اْلُمْؤِمِنيَن ِلَربِّ  باب )ُوُجوُب اإْلِ
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آید.  نگرند، در دیدن او سبحان زحمتی برایشان پيش نمیطور که ماه شب چهارده را میبينند، و همان بدون ابر می 
بينند در حالی که در صحرای محشر هستند، و پس از داخل شدن به بهشت نيز او را  مؤمنين خدای سبحان را می

 .1بينند« می

 

ِهم(، وااتبُْْ إن النظْْ   لعْْني ال  كْْْن أن يكْْون إال إىل جهْْة حْْع كْْالا ابْْن تيميْْة )عيْْْاان  ال  ْْنا بْْْني ، أببصْْا
 .(2)وص   بو و  نا أحد كباِ علمائهم وهو ابن جاين أبن هللا ينظ  إليُ   جهة

باشيد که نگاه کردن  بينند« را مالحظه کنيد و دقت داشته  گوید »با چشمان خود میین سخن ابن تيميه که میا
ـ به صراحت یکی از علمای بزرگ آنها با چشم، فقط هنگامی امکان دارد که به سمت و سویی باشد. لذا ابن جبرین ـ 

 . 3شوددارد که خداوند از سمت خاصی دیده می تمام اعالم می 

 

ْْات املتشْْْْاهبة   الكتْْْْب السْْْْماوية  احنطْْْْوا إىل هْْْْنا الضْْْْالل فهْْْْؤالل بسْْْْبب تفسْْْْدهم اخلْْْْا   لْْْْبعض الكلمْْ
 العقائدي.

های متشابه در ُکتب آسمانی دارند، به این اعتقادات فاسد و گمراه ینها به دليل تفسير غلطی که از برخی عبارت ا
 اند.  تنزل یافته 

 

ن وال كْالا األابيْال  الْنين يتكلمْون  ل مْز  ومْنهم ال سْول ذمْد  فابن تيمية وأشباهُ ال يفهمْون القِْ 
والكش  وهللا سبحااُ  (4) كما يكلم هللا عباده  لوحي السماوي   ال ؤى،  كلدة  وحبسب احلقائق امللكوتية أحياان  

 
 های رؤیت«.ـ باب »واجب بودن ایمان با رؤیت پروردگارشان توسط مؤمنين در روز قيامت و مکانکتاب »العقيدة الوسطية«ابن تيميه ـ - 1
ویزورونه، ویکلمهم ویکلمونه    -تعالی    -ة یرون الله  ن جبرین في تعليقه علی کتاب لمعة اإلعتقاد البن قدامة: )وأما الرؤیة في اآلخرة فأثبتها أهل السنة رؤیة صریحة، أن المؤمنين في الجنقال اب  -2

فوقهم، وأنهم یرونه رؤیة حقيقية، ورؤیة مقابلة کما یشاءون، وأن األدلة واضحة، ومن أصحها حدیث  .... عرفنا بذلك مذهب أهل السنة، وهل نقول: إنهم یرونه في جهة ؟ ال شك أنهم یرونه من  
 (. 3(. ....  ولتفصيل أکثر إقرأ في ملحق رقم )کما ترون هذا القمر( أو: )کما ترون القمر ليلة البدرجریر لقوله: )

 
يننـد و او را بانـد؛ مـؤمنين در بهشـت خـدای متعـال را مینویسد: »اما رؤیت در آخرت، اهل سنت رؤیت و دیدن صـریح را ثابـت کردهی اعتقاد« ابن قدامه میابن جبير در تعليقش بر کتاب »لمعه - 3

بيننـد؟ شـکی نيسـت کـه آنهـا او را بـاالی گویيم: آیا او را از جهـت و سـویی میشناسم. آیا میگوید.... مذهب اهل سنت را این گونه میگویند و او نيز با آنها سخن میکنند و با او سخن میزیارت می
بينند مانند ماه شب چهارده« یـا »همـان گونـه کـه ایـن گوید: »او را میترین آنها حدیث جریر است که میآن واضح است که از صحيحبينند، دیدنی رو در رو؛ دالیل بينند و او را به واقع میسرشان می

 مراجعه نمایيد.  3بينيد«....«. برای تفصيل بيشتر به پيوست ماه را می
َبَقَراٍت ِسَماٍن یَ   - 4 َری َسْبَع 

َ
أ ي  ِإنِّ اْلَمِلُك  اَل 

َ
ُرْؤَیاَي ِإنقال تعالی: )َوق ْفُتوِني ِفي 

َ
أ  

ُ
َها اْلَمأل یُّ

َ
أ َیا  َیاِبَساٍت  َخَر 

ُ
َوأ َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر  ُکُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف 

ْ
َتْعُبُروَن( یوسف:    أ ْؤَیا  ِللرُّ ، وفسر یوسف  43ُکنُتْم 

ئه لها أهلها وهم یعلمون ما یراد منها. فکالم الله ليس ککالم المخلوقين، فالله سبحانه وتعالی في أخطر البقرات بأنها سنين، وفسر الضعف والسمن بالجدب والخصب فهذه هي کلمات الله وأوليا
ْیتُ استعمل الرمز في کالمه مع یوسف ویعقوب  أمر وهو تعيين وصي یعقوب 

َ
ْمَس َواْلَقَمَر َرأ َحَد َعَشَر َکْوَکبًا َوالشَّ

َ
ْیُت أ

َ
ي َرأ بِت ِإنِّ

َ
ِبيِه َیا أ

َ
اَل ُیوُسُف أِل

َ
، فهل  4ُهْم ِلي َساِجِدیَن( یوسف: ، قال تعالی: )ِإْذ ق

 بعد هذا یتجرأ ابن تيمية وغيره ویدعون أنهم قادرون علی فهم کلمات الله سبحانه وما یراد منها ؟!  
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الا البشْ  كمْا فعْل ْوتعاىل لي  كمللُ شيل وكالمُ لْي  ككْالا البشْ  ليقْاس علْى كالمهْم ويفسْ  كمْا يفسْ  كْ
ن ب أيْا حْجن تفقهُْ عْن العلمْال: )ع( ال اطماا علي    هؤالل ايهلة النين يدعون العلم  )... إ   أن تفس  القِْ 

ِب تنزيْْل يشْْبُ كْْْالا البشْْ  وهْْو كْْْالا هللا، وَتويلُْْ ال يشْْبُ كْْْالا البشْْ ، كمْْا لْْْي  شْْيل مْْن فلقُْْْ (1) ، فإاُْْ 
ِ  وتعاىل شيِا من أفعال البش ، وال يشبُ شيل من كالمُ كال ا البش ، فكالا هللا يشبهُ، كنلا ال يشبُ فعلُ تبا

ِ  وتعاىل صفتُ وكالا البش  أفعا م، فال تشبُ كالا هللا بكالا البش  فتهلا وتضل(   .(2)تبا
انبياا سخنان  و  قرآن  از  او،  نظایر  و  تيميه  محمد  )ع( بن  حضرت  نمی   )ص(   که  در  سر  است  آنان  آورند؛ جزو 

طور که خداوند  کنند، همان طبق حقایق ملکوتی تکلم می   گویند و در بسياری از مواردبزرگوارانی که با رمز سخن می
؛ و خداوند سبحان و متعال شبيه به هيچ چيزی  3گوید از طریق وحی آسمانی در رؤیا و کشف با بندگانش سخن می 

شود،  مینيست و کالم او نيز همچون کالم بشر نيست تا با کالم آنها قياس شود و مانند تفسيری که از کالم بشر  
  )ع(  اند. امام علیکنند انجام داده ها که ادعای عاِلم بودن میمورد تفسير قرار گيرد؛ شبيه همين کاری که این نادان 

تا آن که آن را از علما دریابی ....»فرماید:  می آیاتی که در  4مبادا قرآن را به رأی خویش تفسير کنی،  ، زیرا چه بسا 
لی کالم خداوند است و معنای آن به کالم بشر شباهت ندارد؛ همچنان که هيچ  ظاهر به سخن بشر شباهت دارد و 

های او به او شبيه نيست، به همين ترتيب فعل خداوند هيچ شباهتی به افعال بشر ندارد و هيچ بخش  یک از آفریده 
ر فعل )عمل( بشر  از کالم خدا به کالم بشر شبيه نيست زیرا کالم خداوند تبارک و تعالی صفت او است و کالم بش

 ..5« گردیاست، پس هرگز کالم خدا را مانند کالم بشر مدان که در این صورت هالک و گمراه می
 

ِجعْوا إىل فهمهْم وإىل علمْال َْد عْاملني   ؛  إىل التجسيم بسبب عدا وجود عاصم  فالوهابيون احن فوا وأل م 
ن ْْوة ِل ذمْْْد ، فهْْْم الْْْ وا ت والقِْْْ  ْْوا أهْْْل بيْْْت النبْ ْ ِ ْْنهم  وعا ْْاعهم واألفْْْن عْ ل ال  ﴿الْْْنين أمْْْ وا  تبْ ْْس ْ 

نا  َإن   ا حسسْأ ُس َفيهَْ َنة  اْ زَدأ لَْ َُ َأجأ ا  َإال  الأَمَود َة َ  الأقس أَر َوَمن يَْقأَتَفأ َحسَْ أَلسكسمأ َعَليأ كسوٌِ َأسأ وٌِ شَْ ََفْس واملْودة  -، (٦)﴾ال َ 
 .لفهمفلم أيفنوا من ِل ذمد وأفنوا ون فا -حب و اعة 

دارنده )از گمراهی( به تجسيم منحرف شدند؛ چرا که آنها برای فهم روایات و  ها به دليل عدم وجود نگاه هابی و
محمد آل  پيامبر،  بيت  اهل  با  و  نمودند  مراجعه  غيرعامل  علمای  به  و  خودشان  درک  به  و    )ع(قرآن،  ستيز  به 

 

 کما في روایات کثيرة.   واألنبياء واألوصياء   العلماء هم محمد وآل محمد  -1
 . 46ص 1، البرهان : ج 264الشيخ الصدوق : ص  –التوحيد  -2
ی خشـک. ای بزرگـان، خـواب مـرا تعبيـر خوشـهی سبز دیدم و هفت خورند و هفت خوشهپادشاه گفت: در خواب هفت گاو فربه را دیدم که آنها را هفت گاو الغر میفرماید: »)خداوند متعال می - 3

باشـند و آنهـا ها و ضعف و الغـری را خشکسـالی تعبيـر نمـود؛ اینهـا کلمـات خـدا هسـتند و اوليـای خداونـد، اهـل آنهـا میگاوها را سال )ع( (؛ یوسف۴۳(«  )یوسف: دانيدکنيد، اگر تعبير خواب می
باشـد را بـا کـالم رمزگونـه بـه می ()ع ی یعقـوبفهمند که منظور از اینها، چه هستند. کالم خدا مانند کالم مخلوق نيست؛ خداون سبحان و متعال خطيرترین موضوع که تعيين وصایت و جانشينمی

(. آیـا ۴(«  )یوسـف: کنندام میآنگاه که یوسف به پدر خود گفت: ای پدر، در خواب یازده ستاره و خورشيد و ماه را دیدم؛ دیدم که سجدهفرماید: »)کند و میبيان می  )عليهما السالم(  یوسف و یعقوب
 باشند؟!کنند که قادر به درک کلمات خداوند سبحان و معنی و مفهوم آنها میادعا می کنند وپس از این، ابن تيميه و سایرین جرأت می

 باشند.می  )ع(های بسيار گفته شده است، علما محمد و آل محمد و انبيا و اوصياهمان طور که در روایت - 4
 .۴۶ص   ۱؛  البرهان: ج   ۲۶۴شيخ صدوق: ص    -توحيد - 5
 . 23الشوری :  -6
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بگو: بر این رسالت مزدی از شما جز دوست »عنادورزی برخاستند؛ کسانی که به پيروی و اخذ از آنها امر شده بودند: 
نمی  خویشاوندان  نيکویی داشتن  به  کند  نيکی  کار  که  هر  و  می خواهم،  ُشکرپذیر  اش  و  آمرزنده  خدا  زیرا  افزایيم، 

فرمان 1«است  و  داشتن  دوست  َمَوّدت،  آ.  است.  محمدبرداری  آل  از  سراغ    )ع(نها  به  بلکه  نکردند  )علم(  کسب 
 کسانی که با این ایشان مخالفت ورزیدند رفتند و از آنها کسب )علم( نمودند. 

 

والقْول إن ق سْا ا  ووجهْا  ، وهكنا احن فوا وحْ فهم هْؤالل العلمْال َْد العْاملني وأ ْلوهم وأو عْوهم   التجسْيم
ن الكْْ ري .. اخل اعتمْْادا   وأيْْدي وينظْْ  لُْْ  لعْْني وهْْو   جهْْة : كقولُْْ تعْْاىل،  علْْى فهمهْْم لْْبعض اآل ت   القِْْ 

َش س َعنأ َساقَ ﴿  .(2)﴾يَْوأَا يسكأ
ه این ترتيب منحرف شدند و این علمای غيرعامل آنها را به انحراف کشاندند و گمراه ساختند و به وادی تجسيم ب

توان او را نظاره کرد و او در سمت و وارد نمودند؛ به این عقيده که خدا را ساق و صورت و دست است و با چشم می 
درکی که از برخی آیات قرآن کریم داشتند، انجام دادند، از جمله:  سویی قرار دارد و..... آنها این کار را با اعتماد بر  

    3«ی عظيم پدیدار شودروزی که آن واقعه »

 

َ ةٌ ﴿:  و ولُ تعاىل َا اَنَِّْ وهْنه عقائْد   لْة وا ْحة الْبطالن وإَبْات بطال ْا  ،(4) ﴾وسجسوٌه يَْوأَمََِن اَنَ َ ٌة * َإىَل َِهبَ 
 .(5) ال متاج إىل عنال

باشد و . اين اعتقادات، نادرست و بطالن آنها نيز آشکار می6«کنند هایی هست زیبا و درخشان * که سوی پروردگارشان نظر میدر آن روز چهره»  و

 .7اثبات باطل بودنشان کار دشواری نيست 

 
 .۲۳شوری:  - 1
 . 42القلم :  -2
 .۴۲قلم:   - 3
 . 23 – 22القيامة :  -4
نقص واالحتياج، والمحيط بها أکمل وأغنی فالبد أن  حيث أن النظر یکون إلی محدود وتعالی سبحانه عن الحد، وکذا اليد والساق واإلتيان والذهاب المترتب عليه جميعها دالة علی الترکيب وال   -5

وأیضًا القائم کما تقدم، والوهابيون إذا کانوا یعتبرون کل کلمة رب المراد منها الالهوت المطلق  تکون اليد والساق لمخلوق، والمنظور له مخلوق، والذي یأتي في الغمام مخلوق، وهو محمد  
نسبة إلی   وهو نبي وفي القرآن الکریم یعبر عن فرعون  )ع(والرب المطلق سبحانه، إذن فأین هم عن القرآن وما ورد فيه بوضوح عن کلمة الرب وقد بينته سابقا في موضوع )األلوهية(: )نجد یوسف  

ِذْکَر   ْيَطاُن  نَساُه الشَّ
َ
َفأ َك  ْنُهَما اْذُکْرِني ِعنَد َربِّ مِّ َناٍج  ُه  نَّ

َ
أ ِذي َظنَّ  ِللَّ اَل 

َ
ْجِن ِبْضَع ِسِنيَن( یوسف :  ساقي الخمر بأنه ربه )َوق َفَلِبَث ِفي السِّ ِه  ، وأیضُا یعبر یوسف عن عزیز مصر الذي تکفل معيشة  42َربِّ

اَل َمَعاَذ ایوسف والعنایة به ب
َ
اَلْت َهْيَت َلَك ق

َ
ْبَواَب َوق

َ
َقِت األ ْفِسِه َوَغلَّ ِتي ُهَو ِفي َبْيِتَها َعن نَّ اِلُموَن( یوسف :  أنه ربي )َوَراَوَدْتُه الَّ ُه اَل ُیْفِلُح الظَّ ْحَسَن َمْثَواَي ِإنَّ

َ
ي أ ُه َربِّ ، والذي أحسن مثواه بحسب 23لّلِه ِإنَّ

ْو َنتَّ الظاهر وفي هذا العالم  
َ
ن َینَفَعَنا أ

َ
ْکِرِمي َمْثَواُه َعَسی أ

َ
ِتِه أ

َ
ْصَر اِلْمَرأ ِذي اْشَتَراُه ِمن مِّ اَل الَّ

َ
َحاِدیِث َوالّلُه  الجسماني هو عزیز مصر )َوق

َ
ِویِل األ

ْ
َمُه ِمن َتأ ْرِض َوِلُنَعلِّ

َ
ا ِلُيوُسَف ِفي األ نِّ ِخَذُه َوَلدًا َوَکَذِلَك َمکَّ

ْمرِ 
َ
اِس اَل َیْعَلُموَن( یوسف : َغاِلٌب َعَلی أ ْکَثَر النَّ

َ
 . 21ِه َوَلـِکنَّ أ

 .۲۳و   ۲۲قيامت:   - 6
رکيب و نقص و احتياج داللت دارنـد و محـيط بـه مانند این که نگاه کردن، محدودیت به دنبال دارد و خداوند سبحان و متعال حدی ندارد و به همين صورت دست و ساق و آمد و شد، همگی بر ت - 7

و  )ص( آید مخلوق است که او همان محمدای نيست جر این که دست و ساق مربوط به مخلوق باشد و منظور از آن نيز مخلوق باشد؛ کسی که در ابر مینيازتر باشد. پس چارهتر و بیآنها، باید کامل
)پروردگار( را به الهوت مطلق و پروردگار سبحان مطلق تعبير کنند، در این صـورت چقـدر از قـرآن و آنچـه در ی »رب«  ها تمام موارد کلمهطور که قباًل بيان شد. اگر وهابیهمچنين قائم است، همان

تعبيـر کـرده اسـت: فرعون را بـه رّب سـاقی َخمـر  )ع( بينيم که در قرآن، یوسف پيامبرگونه که پيشتر در موضوع »الوهّيت« بيان نمودم: »لذا میی »رب« آمده است به دور هستند، همانآن از کلمه
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وكنا يكش  عن ،  ة إىل م بيها وهو ذمد ْ ة انِّْوامل اد من هنه اآل ت هو أن الوجوه الك  ة الطيبة النا 
ل ذمد   حقيقة ذمد   أل ْم اتبعْوا إبلْي  لعنُْ هللا   امتناعُْ ؛ فْال يسْتطيق الظْاملون السْجود واخلضْوع ِو
َتَطيعسونَ ﴿عْْْن السْْْجود  جسوَد فَْْْال َيسْْْأ َعوأَن َإىَل السْْْ  اَق َويْْْسدأ نأ سَْْْ شَْْْ س عَْْْ وأَا يسكأ وأَق يَْْْدس ال َ ﴿: و ولُْْْ تعْْْاىل ،(1)﴾يَْْْْ  فَْْْْ

 .فهو هللا   اخللق وهو املبايق ويده فوق أيدي املبايعني امل اد عبد هللا ذمد ، (2)﴾أَيأَديَهمأ 
آیات آن است که چهره م این   های ارجمند پاک که زیبایند و درخشان، به مربی خود یعنی حضرت محمد نظور 

شود و این که ستمگران قادر به  پرده برداشته می  )ع( کنند. به این ترتيب از حقيقت محمد و آل محمدنظر می   )ص(
از سجده  او هم  ابليس که  از  آنها  زیرا  نيستند  و خضوع  پيروی کرده سجود  نمود،  امتناع  آن  »اند:  گزاری  روزی که 

آنها را به سجود فرا خوانند، و واقعه  َفْوَق     3« لی نتوانندی عظيم پدیدار شود و  اللِه  و این سخن خداوند متعال: »َیُد 
ْیِدیِهْم«

َ
که همان خدای در خلق است    )ص(  ی خدا، محمد( که منظور، بنده هایشان است دست خدا روی دست ) 4أ

 کنندگان قرار دارد. و او بيعت شونده است و دست او باالی دست تمام بيعت 

 

لأ ﴿: و ولُْْْْ تعْْْْاىل َمْْْْأ س َوَإىَل الَ  تْس هَْْْْ َي األأ ةس َو سضَْْْْ اَا َوالأَمالَئكَْْْْ َن الأآَلمَْْْْ َل مَْْْْ يَْهسمس ال س َ  ِّسلَْْْْ قس يَْنأظْْْْس سوَن َإال  َأنأ أَيأتَْْْْ  أجَْْْْ
وِس  سمْْس ،   عْْام ال جعْْة ومعُْْ أهْْل بيتُْْ وبعْْض األابيْْال  فالْْني أييت   ِّْْل مْْن الآلمْْاا هْْو ذمْْد ، (5)﴾األأ

ِاة  ومعْْ وف أن ذمْْدا   هْْو املظلْْل  لآلمْْاا و ْْد بشْْ   ل سْْول ذمْْد والقْْائم مْْن ِل ذمْْد هبْْنه الصْْفة   التْْو
 .(٦) واط يل

بياید و کار آیا اینان منتظر آن هستند که خدا با فرشتگان در زیر سایبانی از ابر نزدشان  »فرماید:  دای متعال می خ
بازگردانيده می یکسره شود؟ حال آن که همه ابر نزدشان می 7«شودی کارها به خدا  از  آید،  ؛ کسی که در سایبانی 

 
(. همچنـين ۴۲(«  )یوسـف: شود، گفت مرا نزد ارباب خود یاد کن، اما شيطان از خاطرش زدود که پيش اربابش از او یاد کنـد، و چنـد سـال در زنـدان بمانـددانست رها میبه یکی از آن دو که می»)

اش و آن زن کـه یوسـف در خانـه( یاد کرده اسـت: »)ی منپروراننده« )رّبییت و توجهی خاص داشت، با عنوان »از عزیز مصر که متکفل معيشت او شده بود و به آن حضرت عنا  )ع(  حضرت یوسف
کاران رسـتگار ی مـن اسـت و مـرا منزلتـی نيکـو داده اسـت. سـتمبرم به خدا! او )منظور عزیز مصر است( پرورانندهبود و درها را بست و گفت: بشتاب. گفت: پناه میجوی تن او می و بود، در جست

کسی از مردم مصر که او را خریده بـود بـه زنـش داشت: »)ی عزیز مصر یعنی کسی که به حسب ظاهر و در این عالم جسمانی یوسف را گرامی میطور است درباره(. همين۲۳(«  )یوسف:  شوندنمی
بپذیریم، و به این گونه یوسف را در زمين مکانت دادیم تا به او تعبير خواب آموزیم و خدا بر کـار خـویش غالـب اسـت، گفت: تا در اینجا است گراميش بدار، شاید به ما سودی برساند یا او را به فرزندی 

 («.۲۱(«  )یوسف:  دانندولی بيشتر مردم نمی
 . 42القلم :  -1
 . 10الفتح :  -2
 .۴۲قلم:   - 3
 .۱۰فتح:   - 4
 . 210البقرة :  -5
 (. 4التوراة واإلنجيل في الملحق رقم )ویمکن قراءة النصوص من  -6
 .۲۱۰بقره:  - 7
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کنند. معروف است نيز او را همراهی می   )ع(است در عالم رجعت، و اهل بيت او و برخی انبيا  )ص(   حضرت محمد
او    )ص(  که حضرت محمد بر  ابر  که  است  می همان کسی  نام(  سایه  )به  پيامبری  به  انجيل،  و  تورات  در  افکند؛ 

 .1محمد و قائم از آل محمد با این صفت بشارت داده شده است 

 

ْْاملني ) ْْابيني َْْْد العْ ْْال الوهْ ُْْ فقهْْْال وعلمْ ْْا يقولْ ْْلفيةأمْْْا مْ للخْْْ وج مْْْن حْْْد  -( أو مْْْن يسْْْمون أافسْْْهم السْ
تليْْق إلمالُْْ وكمالُْْ أو جاللُْْ أو كمْْا  (2) مْْن أن ق سْْبحااُ يْْدا  وأصْْابق -التجسْْيم ولوازمُْْ مْْن الكفْْ  والشْْ   

فهْو   ْل والظْاه  إ ْم ال يفقهْون معْىن  ْو م وإال ملْا  ْالوه ألن  ْو م ) ليْد ،  يقولون إاُ جييل كما يشْال .. اخل
ِوحاايْا   جسْماايا   مهما كان م ادهم مْاد    (   ل وكف  وش  .... ص  ووالساق واجمليل والنظ  إليُ  لب أو  (3) أو 
ن مْْا و عْوا فيُْْ مْْن الكفْ  والشْْ   لْي  فقْْع بسْبب أن اليْْد الْ  أَبتوهْْا موصْْوفة إبْال كيْْ  كمْا يقولْْون، حيْث 

  أَبتوهْْا ان صْْة وال لعلْْة أن السْْاق الْْ، فيخ جْون مْْن حْْد الكفْْ  والشْْ   بنفْْي الوصْْ  عنهْْا بقْو م )بْْال كيْْ (
بْل إن مْا و عْوا ، فيخ جون من كف هم وش كهم أبن يلبتوا  ا صفات الالهوت املطلق بقو م )تليْق بكمالُْ ومجالُْ(

فيُ من الش   والكف  سببُ افْ  إَبْاهتم اليْد والسْاق مهمْا تكْن الصْفات واحليليْات الْ  يضْفو ا عليهْا، وهلْا 
وتعْاىل هللا األحْد عْن التكيْب ، سْاق فقْد جعلْوه م كبْا  وكْل م كْب معْدودأل م عنْدما جعلْوا لُْ سْبحااُ اليْد وال

دٌ ﴿:   ال تعاىل،والعدد   أي أن هاتُْ أحديْة وليسْت م كبْة مْن أجْزال فيكْون لُْ يْد وسْاق تعْاىل ،  ﴾ سلأ هسَو ال س َأحَْ
يعْأ تعْدد الالهْوت  هللا عما يش كون، والعدد مالزا للتكيب وهو وا ْ  وِّْاه  الداللْة علْى شْ   مْن يلبتُْ ألاُْ

 املطلق تعاىل هللا عما يقول الظاملون.
)یا کسانی که خود را سلفی میا و  ما سخنان فقها و علمای غيرعامل وهابی  از حد تجسيم  برای خروج  نامند( 

  که سزاوار جمال و کمال یا جالل او  4از این که خدای سبحان دست و انگشتانی داردلوازم شرک آلود و کفرآميز آن  
رسد آنها آید و نظایر آن جملگی باطل است و به نظر می گویند او هر طور که بخواهد میاست، و از این قبيل که می 

ی آنها  کردند؛ زیرا این گفتهگویند نيستند وگرنه چنين چيزهایی را بر زبان جاری نمی متوجه معنای سخنانی که می

 
 مطالعه نمایيد. ۴توانيد متون تورات و انجيل را در پيوست می - 1
اليد وفيه إثبات األصابع فيها(، انتهی قول  إنما فيه إثبات  قال ابن جبرین : ).... األصابع في اليد، ولکن مع ذلك ال یلزم أن تکون مثل أصابع المخلوقين في أناملها وفي طولها وفي کذا وکذا، بل    -2

ا یعتقد الظالمون، ویمکن مراجعة نصوص أخری في الملحق رقم  ابن جبرین، وتری أنهم ال یتوقفون عند إثبات اليد اليمنی واليسری، بل أیضًا یعتقدون أن لله أصابع في ید تعالی الله علوًا کبيرًا عم
(3 .) 

 
 (. 3رقم )سبحانه بالبصر وبالعينين التي في وجه اإلنسان ال یمکن تصوره غير أنه تجسيم صریح ویمکن مراجعة بعض أقوال علماء الوهابية في الملحق  مع أن قولهم إن النظر إليه  -3
 
شـود، یا در فالن جا یا فالن جا باشـد بلکـه چيـزی کـه ثابـت میها در سرانگشتان یا در طول آن باشند ولی الزامی ندارد که مانند انگشتان مخلوقگوید: ».... انگشتان در دست میابن جبير می - 4

کنند بلکه معتقد هستند کـه خداونـد، انگشـتانی در دسـت دارد، بينيم که آنها فقط به اثبات دست راست و چپ بسنده نمییابد و میباشد«. سخن ابن جبير پایان میوجود دست و انگشتان در آن می
 رجوع نمایيد. ۳توانيد به سایر متون در پيوست آنچه اعتقاد دارند. میتعالی الله علوًا کبيرًا از 
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می  و  دارد  و ساق  »خدا دست  می که  با چشم  و  فرق  تآید  و  است،  و شرک  کفر  و  باطل  و....«  نگریست  او  به  وان 
روحانی نمی یا  باشد  جسمانی  ماّدِی  آنها،  منظور  که  می1کند  خودشان  که  طور  آن  یا  )بدون  ،  کيف«  »بال  گویند 

اند فقط به دليل این نيست که دستی موصوف برای خدا  کيفّيت( باشد. این که آنها به وادی شرک و کفر فرو غلطيده 
توانند از حد کفر و شرک خارج  شان یعنی »بدون کيفيت« میاند و لذا با نفی وصف از آن و طبق گفته اثبات نموده 

اند، ناقص است و لذا با اثبات صفات الهوت مطلق د؛ و نه به این دليل است که ساقی که برای خدا ثابت کرده شون
این گفته  او است« می برای آن براساس  به  شان که »سزاوار کمال و جمال  آنها  بلکه  برهند؛  از کفر و شرک  توانند 

کفر   و  شرک  گرفتار  خداوند  برای  ساق  و  دست  اثبات  خوِد  نمیدليل  فرق  حال  و  شدند،  صفات  چه  که  کند 
دهند، او  اند؛ و این از آن رو است که وقتی برای خدای سبحان دست و ساق قرار می هایی بر آن اضافه کرده ویژگی 

سازند و هر مرکبی، معدود و قابل شمارش است و خدای یگانه از ترکيب و شمارش منّزه است. خداوند  را مرکب می 
او است خدای یکتا»فرماید:  تعالی می  او احدیت است و از اجزا ترکيب نيافته است تا دست و    «بگو:  ؛ یعنی ذات 

ساق داشته باشد، تعالی الله عما یشرکون. تعدد مالزم ترکيب است و بر شرک کسی که چنين چيزی را به خدا نسبت  
می  مطلق  الهوت  تعدد  معنای  به  موضوع  این  زیرا  دارد،  آشکار  داللتی  ستمگران  باشد،  دهد  آنچه  از  خداوند  و 

 گویند منّزه و واالتر است. می
 

*  * * 

 

 

 * * * 

 
 

 
توانيـد توان تصوری داشت جز این که به صراحت جسمی برای خداوند متصور شد. میبا این سخن آنها که نگاه کردن به خداوند سبحان با بينایی و دو چشمی که در صورت انسان قرار دارد، نمی - 1

 مالحظه نمایيد. ۳ای وهابيت را در پيوست  برخی از سخنان علم



 

فال تكون كلمة ال إلُْ إال هللا هْي  ايْة ، التوحيد احلقيقي ال يكون  الاتهال عند الصفات ال  جيمعها اسم هللا
وكمْْا  ْْدمت ا ْْال طَبْْات اللابْْت والْْواو لآليبْْة ، و ايْْة التوحيْْد وحقيقْْة التوحيْْد )هْْو(بْْل بدايْْة التوحيْْد ، التوحيْْد
ِة التوحيْْد ) ْْل هْْو( والبْْا ي شْْ   ، فهْْو الشْْاهد الآلائْْب سْْبحااُ وتعْْاىل عمْْا يشْْ كون، الآلائْْب ولْْنا كااْْت سْْو

(، وهللا وصْ  هْولكنُْ )وتفصيل وتو ي ، وكما بينت فاق أو مدينة الكماالت اط ية ما هي إال خلَل للحقيقة وا
 .لُ سبحااُ وتعاىل واجُ بُ فلقُ ليسع ف ولي  هو سبحااُ وتعاىل

نمیم حقيقی  توحيد  است،  آنها  جامع  الله  اسم  که  صفاتی  به  شدن  کلمهنتهی  نهایت باشد.  الله،  اال  اله  ال  ی 
توحيد واقعی »هو توحيد و  نهایت  توحيد و  ابتدای  بلکه سرآغاز آن است، و  طور که  باشد. همان « می توحيد نيست 

رود. خداوند سبحان و متعال شاهد  پيشتر بيان داشتم، »هاء« برای اثبات ثابت و »واو« برای غيبت غایب به کار می
ی توحيد »قل هو« است و باقی سوره، شرح  باشد. از این رو  سوره ورزند منّزه میغایب است و از آنچه به او شرک می

طور که عرضه داشم، الله یا شهر کماالت الهی در واقع چيزی جز تجلِی حقيقت و ُکنه  نباشد. هما و توضيح آن می 
شود تا او را بشناسند، و الله  »هو« نيست و الله وصفی است که خداوند سبحان و متعال با آن با خلقش رویارو می 

 خود خداوند سبحان و متعال نيست.  
 

أل ا جلل افْي الصْفات عنُْ سْبحااُ وجْاا ؛ ة، م تبة احلقيقة والكنُواملطلوب من اطاسان التوحيد   هنه امل تب
اطفالص لُ سبحااُ وتعاىل   العبادة احلقيقيْة والسْجود احلقيقْي، ومْا سْوى هْنه العبْادة وهْنا اطفْالص وهْنا 

 التوجُ ال خيلو من ش     م تبة ما.
ی حقيقت و ُکنه؛ زیرا این مقام، بيانگر نفی به طلوب آن است که آدمی به این مرتبه از توحيد برسد، یعنی مرتم

او سبحان و تعالی در عبادت و سجود واقعی می  تام برای  باشد. آنچه جز این  صفات از خدای سبحان و اخالص 
 ماند، به هر حال خالی از مقداری شرک نيست. عبادت و این اخالص و این توجه می 

 

فهْْم فلْْق وهْْويتهم الفقْْ  ، ُ فلقُْْ ِبْْا يناسْْبهم ويناسْْب حْْا مفاأللوهيْْة وجهُْْ سْْبحااُ وتعْْاىل الْْني واجُْْ بْْ
والنقص فاملناسب أن يواجههم سبحااُ وتعاىل  لكمال ليتوجهوا إليُ وأي ون إليُ ويسدون اقصْهم ويع فواُْ ِب تبْة 
مْْا مْْن فْْالل هْْنه املسْْدة األوليْْة   املع فْْة وهْْي مع فْْة الكمْْال املطلْْق مْْن فْْالل سْْد الْْنقص   صْْفحة وجْْود 
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ِة كبْْدة، املخلْْوق النْْا ص بْْل البْْد أن جيعْْل اطاسْْان ، و لتْْا  فحصْْ  املع فْْة  أللوهيْْة هْْو جهْْل وتقصْْد وفسْْا
هدفُْْ هْْْو مع فْْة احلقيقْْْة والكنُْْْ هْْنه املع فْْْة الْْْ   كْْن أن اسْْْميها مع فْْة حقيقيْْْة و ايْْْة املع فْْة املمكنْْْة  لنسْْْبة 

 .أل ا تكون ِبع فة العجز عن املع فة؛ للمخلوق
و  لوهيّ ا ایشان  با  متناسب  آنچه  طبق  کرده  خلق  سوی  به  رو  آن  با  که  است  متعال  و  سبحان  خدای  وجه  ت، 

می  ایشان  حال  هویت مناسب  و  مخلوقند  اینها  زیرا  خداوند  باشد؛  که  است  مناسب  لذا  و  است  نقص  و  فقر  شان 
وی آورند و نقص خود را برطرف سبحان و متعال با کمال رویاروی آنها شود تا خالیق متوجه او گردند و به سوی او ر 

ساخته، او را از خالل این مسير ابتدایی معرفت کمابيش بشناسند، و این همان شناخت کمال مطلق از طریق سّد  
صفحه  در  و  نقص  تقصير  و  جهل  الوهّيت،  به  معرفت  دانستن  منحصر  بنابراین  است.  ناقص  مخلوق  وجود  ی 

را شناختن حقيقت و ُکنه قرار دهد. این همان معرفتی است که ما    کاری بزرگ است، بلکه انسان باید هدفشزیان 
توانيم آن را شناخت حقيقت نام نهيم، و غایت معرفت ممکن برای مخلوق است زیرا از شناخت عجز و ناتوانی از  می

 شود.دستيابی به معرفت ناشی می
 

*  * * 

 
 

 
 



 
 

فإها كان معىن ال ب هو امل أ فاطلُ هو الني يؤلُ إليُ   سد النقص وحصيل الكمْال،   ،(1)  األلوهية كال بوبية
ِب األسْ ة إها كْان املنظِْو مْن عال تُْ مْق أبنائُْ  وكما أن ال ب  كن أن يصدق على األب  لنسبة ألبنائُ فيقْال 

كْْنا  كْْن أن تصْْدق صْْفة اطلُْْ علْْى األب إها كْْان املنظِْْو مْْن عال ْْة أبنائُْْ بُْْ هْْم ومْْا ،  مْْا يفيضُْْ علْْيهمهْْو و 
ِة هللا  ِسْْْلُ الْْْنين كْْْااوا حبْْْق صْْْو ِة الالهْْْوت  كْْْن أن تصْْْدق علْْْى فاصْْْة مْْْن أابيْْْال هللا و يطلبواُْْْ منُْْْ ، فصْْْو

 سبحااُ وتعاىل   اخللق.
»رب«، مربی باشد معنی »اله« نيز کسی است که برای رفع نقص و به  . اگر معنی  2لوهّيت مانند ربوبّيت است ا

او رجوع می  او را  کنند. همان طور که پدر را نسبت به فرزندانش میدست آوردن کمال به  توان »رب« تلقی کرد و 
توان  ين ترتيب میکند باشد، به هم ی او با فرزندانش و آنچه بر ایشان افاضه می پروردگار خانواده ناميد اگر مراد رابطه 

رابطه  منظور  اگر  دانست،  منطبق  پدر  بر  را  اله  او طلب می صفت  از  آنچه  و  فرزندانش  با  او  بنابراین  ی  باشد.  کنند 
نيز می را  به حق صورت خدای سبحان در خلق صورت الهوت  الهی که  و فرستادگان  انبيا  از  برگزیدگانی  بر  توان 
 هستند، منطبق دانست. 

 

اَجَدينَ ﴿:   ال تعاىل ُس سَْ ي فََْقعْسوا لَْ نأ ِسوحَْ َُ مَْ تس َفيْ ُس َواََْفخْأ و يْأتس السْجود   األصْل إمنْا هْو حلقيقتُْ  ،(3)﴾فََإَها سَْ
ِهْْا للعابْْد، فالسْْجود اتيجْْة حتميْْة للمع فْْة كمْْا فعْْل  وكنهُْْ سْْبحااُ وهْْو الْْ د الواجْْب علْْى خللْْي احلقيقْْة وِّهو

ِأسُ خللْت لُْ العظمْة فخْ  سْاجدا  ف : )...)ع( ال الصادق  ،    املع اج  ِسول هللا   ِفق  مْن تلقْال افسُْ  لما 
 .(4) (... ال ألم  أم  بُ

می ح تعالی  سجده »فرماید:  ق  به  او  برابر  در  دميدم،  آن  در  خود  روح  از  و  بردم  پایان  به  را  آفرینشش  چون 
 

ن األعلی إلی األدنی أي من الغني الکامل إلی الفقير  کالهما تحکيان العالقة بين الغني والفقير بين الکامل والناقص من حيث سد فقر الفقير وتکميل الناقص، ولکن الفرق أن الربوبية ناظرة م   -1
ذي یؤله إليه، فالربوبية الُمربی )المربوب(، أما األلوهية فبالعکس أي من األدنی إلی األعلی، من الفقير الناقص إلی الغني الکامل من الذي یتأله إلی اإلله ال من الُمربي         )الرب( إلی   الناقص

جلت حقيقته سبحانه باأللوهية للعباد لُيعرف، فَيعِرف الخلق غناه وکماله وهم  تشير إلی غنی وکمال الغني الکامل ، بينما األلوهية تشير إلی فقر ونقص الفقير الناقص ولذا واجه سبحانه وتعالی وت
 یتألهون إليه ليسد فقرهم ویکمل نقصهم. 

 
نی از غنی کامـل بـه فقيـر نـاقص و از مربـی کنند.  اما دیدگاه ربوبّيت از باال به پایين یعی بين غنی و فقير و بين کامل و ناقص از نظر رفع فقر فقير و کامل کردن ناقص را حکایت میهر دو رابطه - 2

باشـد. بنـابراین شـود، میکنـد تـا خـدایی کـه بـه آن رو میباشد ولی دیدگاه الوهّيت برعکس آن یعنی پایين به باال و از فقير ناقص به غنی کامل و از کسی کـه رو می)رب( به تربيت شده )مربوب( می
شود و حقيقـتش نماید و از این رو، خداوند سبحان و متعال با الوهّيت با بندگانش رو به رو میاره دارد در حالی که الوهّيت به فقر و نقص فقير ناقص اشاره مینياز کامل اشنياز و کمال بیربوبّيت به بی

 دارند تا فقرشان برطرف شود و نقصشان کامل گردد.شناسند در حالی که رو به سوی او نيازی و کمال او را میفرماید تا او را بشناسند؛ پس خلق بیرا این گونه متجلی می
 . 72ص :  -3
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ور حقيقت برای عابد  . سجود در اصل فقط برای حقيقت و ُکنه خدای سبحان و پاسخی الزم به تجلی و ظه 1« بيفتيد
در معراج چنين کرد.    )ص(  طور که پيامبر خدا ی حتمی معرفت است، همان گزاری نتيجه باشد. بنابراین سجده می

هنگامی که سرش را بلند کرد عظمت برای او تجلی کرد، پس خود به خود و بدون این  فرمود: »....    )ع(   امام صادق 
 .2....«ادکه دستوری به او داده شود، به سجده افت 

 

واحلقيقْة إمنْا تتجلْى  لالهْوت كمْا ، وسجود خملوق ملخلوق يعأ خللي حقيقتُْ سْبحااُ وتعْاىل   املسْجود لُْ
فاملسجود لُ إمنا سسَجَد لُ لتجلي الالهوت فيُ، إهن فاآلية تدل على أن الالهوت  ْد خللْى     ،. إهنبينت سابقا  

ِو   )ع(وا حة   أن الالهوت خللى   ِدا  و نا أم  هللا املالئكة  لسجود لُ، واآلية أيضا    )ع(ِدا   عند افخ 
ي﴿هللا فيُْْ  نأ ِسوحَْْ َُ مَْْ تس َفيْْ ِة ، ﴾َواََْفخْْأ ِتُ(إهن فْْ و  هللا هْْو صْْو فكْْان مْْن  ،الالهْْوت )هللا فلْْق ِدا علْْى صْْو

ُْْ ِو  هللا فيْ ْْخ  ِة الالهْْْوت الْْْ  خللْْْت   ِدا ، الطبيعْْْي أن يسسْْْجد آلدا عنْْْدما افْ ْْو ْْة سْْْجود لصْ فهْْْو   احلقيقْ
ِة وفل  َة َإ  َ ﴿فتُْْ   فلقُْْ يو لتْْا  فهْْو سْْجود لالهْْوت احلقيقْْي الْْني مللتُْْ هْْنه الصْْو َوَإهأ  َْْاَل َِبْْ َا لَلأَمالََئكَْْ

 .﴾اَعٌل َ  اأَلِأَض َفَليَفة  جَ 
او  جده س بر  له« )کسی که  تعالی در »مسجود  و  یعنی تجلی حقيقت خداوند سبحان  برای مخلوق،  ی مخلوق 

گردد. بنابراین صرفًا به دليل  طور که قباًل شرح دادم، حقيقت فقط با الهوت متجلی میشود(، و همان سجده می
سجد او  بر  له،  مسجود  در  الهوت  آیه تجلی  لذا  است.  شده  آدمه  در  الهوت  که  این  بر  دارد  داللت  مزبور    )ع(   ی 

متجلی و نمایان گشت و از این رو، خداوند فرشتگان را به سجده بر او فرمان داد. آیه همچنين داللت روشنی دارد بر  
؛ بنابراین روح    «ميدمو از روح خود در آن د»گر شد:  ، الهوت در او جلوه )ع(  این که به هنگام نفخ روح خدا در آدم

(. لذا طبيعی بود که  خدا آدم را بر صورت خود افریدخدا همان صورت الهوت است: »الله خلق آدم علی صورته« )
، بر او سجده شود چرا که این سجده، در واقع سجده بر صورت الهوتی بود که  )ع(  به هنگام نفخ روح الهی در آدم

ای بود که این صورت و جانشين خدا در خلقش آن را  در آدم تجلی یافت و به دنبال آن، سجده بر الهوت حقيقی 
 .«دهمای قرار میو چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين خليفه »متمثل گشته بود: 

 

ِة هللا األو ْ  وفليفْة هللا احلقيقْي واملخلْوق األول والعقْل األول والتج لي األول لالهوت املطلق   اخللق وصْو
 .والكلمة األوىل هو ذمد 

ی  تجلی اول الهوت مطلق در خلق، صورت نمایان خدا، جانشين واقعی خدا، مخلوق اول، عقل اول و کلمه   و
 باشد.می  )ص( اول، حضرت محمد
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ي﴿  :اآليْة  فيكون معىن نأ ِسوحَْ َُ مَْ تس َفيْ فاسْجدوا آلدا   (1) أي إها افخْت   ِدا مْن اِْو ذمْد، ﴾َواََْفخْأ
 .(2) ايتْألوهي  وحي أي خللي ﴾ِسوَحي﴿ وأ يعوه، فسمى سبحااُ وتعاىل ذمدا  

آیه ل آن دميدم»ی  ذا  از روح خود در  نور محمد   «و  از  آدم  معنا است که در  این  آدم 3دميدم  )ص(  به  بر  ، پس 
محمد سبحان  خدای  بنابراین  کنيد.  اطاعت  را  او  و  گزارید  »  )ص(  سجده  خودرا  تجلی  روح  یعنی  است  ناميده   »

 .4الوهّيت و حيات من 
 

ِة هللا   اخللْْق واملطلْْوب مْْن اخللْق النظْْ  فيهْْا ليع فْْوا هللا، فْْإها كااْت علْْة اخللْْق هْْي املع فْْة  فمحمْد  صْْو
اَ  َإال  لَيَْعأبسدسونَ ﴿ ن  َواطأَ  أي ليع فون فيجب أن اعلم أن سبيل املع فْة احلقيقْي هْو ذمْد ،  (5)﴾َوَما َفَلقأتس ايَأ

ْْوا اخللْْق  ق، ِّهِْْو  ْْنا السْْبيلكْْل مْْنهم خلْْل و ،  وبقيْْة األابيْْال واألوصْْيال  ، سْْبحااُ (٦) وكْْل حبسْْبُ ليْسَع  َف
فََْإَها ﴿ )ع(  ِدا  و ْنا أسشْتسَ  بتجلْي حقيقْة ذمْد  ،بْل حملمْد  )ع(فالسجود   احلقيقة م يكن آلدا 

اَجَدينَ  ُس سَْ ي فََْقعْسوا لَْ نأ ِسوحَْ َُ مَْ ُس َواََْفخأتس َفي قيقْي هللا سْبحااُ وتعْاىل بعْد أن بْل إاُْ سْجود لالهْوت احل، ﴾َسو يْأتس
ِة أِّه ت الالهوت   اخللق  .(7) ع فنا أاُ سجود لصو

را    )ص(  س حضرت محمدپ تا خدا  او نظر کنند  به  از خلق خواسته شده است که  و  صورت خدا در خلق است 
از آفرینش معرفت باشد: »   انگيزه و غرض  اگر    8«امنيافریده   خود  پرستش   برای  جز   را  انس   و  جن )بشناسند. پس 

 

( وروح الله  وأعلی رتبة، فصورة الله التي خلق عليها آدم هي ليست الصورة األولی )محمد    )ع(هم أفضل من آدم   ولعله ال یفوت المتدبر أن هناك کثيرًا من األنبياء واألوصياء    - 1

ولکن یمکن أن نقول   )ع((، إنما هي تجل من تجيلياتها في الخلق، حيث إن بين آدم وبينها کل الخلق الذین هم أعلی رتبة من آدم  التي نفخ منها في آدم هي ليست الروح األولی )محمد 
 إنها هي ألنها تمثلها وتظهرها وألنها تجل من تجلياتها. 

حقًا بروح الله وبصورة   لحقيقي المراد الوصول إليه من هذا الخلق وبه یعرف الله، لهذا نفخ في آدم من الحقيقة المراد الوصول إليها. ولهذا فمن یستحق أن یسمیهو خليفة الله ا  محمد    -2

عندما    )ع(وعيسی   ؛  وألن آدم مثل تجليًا لمحمد  له محمد  ، أما آدم عندما یسمی صورة الله أو خلق علی صورة الله فألنه خلق علی صورة ال الله وبخليفة الله وبالعقل هو محمد  

 )وتجد تفصيل ذلك في کتاب النبوة الخاتمة(.  یسمی روح الله ؛ فألنه تجل لروح الله الحقيقي محمد  
( نبـود )ص( ی باالتری داشتند؛ بنابراین صورت خدا که آدم بر آن خلق شد، صورت اول )محمدبودند و رتبه )ع( برتر از آدم )ع(کند که بسياری از انبيا و اوصياانسان صاحب اندیشه فراموش نمی - 3

قـرار داشـتند  )ع( می باالتری از آدای از تجليات او در خلق بود، چيزی بين آدم و بين کل مخلوقاتی که رتبه( نبود، فقط تجّلی)ص( و آن روح خداوندی که از آن در آدم دميده شد، روح اول )محمد
 باشد.ای از تجليات آن میتوانيم چنين سخنی بر زبان برانيم چرا که آن )روح یا صورت( تمثيلی و ظهوری و تجلیولی ما می

حقيقتی بود که مراد رسيدن به آن است. از این رو به حـق شود؛ بنابراین نفخ در آدم از ی الله حقيقی است که منظور از خلقت، رسيدن به او است و با او خدا شناخته میهمان خليفه )ص( محمد - 4
شود چرا که او بـر صـورت صورت خدا یا خلق شده براساس صورت خدا ناميده می )ع( است. اما آدم )ص( ی خدا و عقل بناميم چرا که او محمدشایسته است که آن را روح خدا و صورت خدا و خليفه

باشـد )تفصـيل بيشـتر را در کتـاب می )ص( شود چـرا کـه تجلـی روح حقيقـی خـدا محمـدروح الله ناميده می )ع(  باشد و عيسیمی  )ص(  از تجلی محمدخلق شده است و تمثيلی    )ص(  خدا محمد
 »نبوت خاتم« خواهيد یافت(.

 . 56الذاریات :  -5
إنسان مخلوقة ومفطورة علی إظهار صورة الالهوت، وهذا هو معنی )الله خلق آدم علی صورته(  الله سبحانه وتعالی فطر کل إنسان ليصل إلی هذه المرتبة )الله في الخلق( حيث إن نفس کل    -6

 فکل إنسان مؤهل لهذا والباب مفتوح فيما مضی واآلن وفيما یأتي. 
یحمل آلة التعریف بالله    )ع(هو إعراض عن السجود لله سبحانه وتعالی، وإعراض عن المعرفة ورکون إلی الجهل، وهو سفه ومناٍف للحکمة بعد أن أصبح آدم    )ع(اإلعراض عن السجود آلدم    -7

 سبحانه وتعالی. 
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هستند و هر یک از    )ع(و سایر انبيا و اوصيا  )ص(  یعنی تا بشناسند، باید بدانيم که طریق شناخت حقيقی، محمد
. 1عيت خود تا خداوند سبحان را به خلق بشناسانند باشند، هر یک به فراخور وضمی  اینها تجلی و ظهور این طریق

 بود و به همين دليل به تجلی حقيقت محمد   )ص(   بلکه برای حضرت محمد )ع(  لذا این سجده در واقع نه برای آدم
چون آفرینشش را به پایان بردم و از روح خود در آن دميدم، در برابر او به سجده »در آدم مشروط شده است:    )ص(
گزاری، سجده برای صورتی بوده که الهوت در خلق ظاهر نموده است، لذا  حال که دریافتيم این سجده   .«بيفتيد

 .2شوداین سجود برای الهوت حقيقی، خدای سبحان و متعال محسوب می 
 

ومملْْون صْْفة الالهْْوت أي ، فقْْ ال إليُْْ سْْبحااُ وتعْْاىل )ع(وعيسْْى  واألئمْْة  )ع(وعلْْي  فمحمْْد 
وهْم يقضْون احلْوائج ويسْدون الْنقص ويكملْْون ، إلْيهم    ضْال احلْوائج وسْد الْنقص وحصْْيل الكمْالأ ْم يؤلُْ 

ِون علْى ح يْا سْاكن إال إبهن هللا،  اخللق ولكن حبول و وة وإبهن هللا فال حول وال  وة  م إال  ق ، كمْا ال يقْد
ِتُ سبحااُ وأمساؤه احلسىن فاتصافهم بصفة الالهوت كما تبني ليست من اوع ألوهيتُ املطلقة سبحا اُ بلى هم صو

فبصفة الالهوت ال  اتصفوا هبا تع ف ألوهيتُ احلقيقية سبحااُ، فهم ليسوا ِ ة تعبْد ، ووجهُ الني واجُ بُ فلقُ
من دواُ وال ِ ة تعبد معُ سبحااُ كما تبني بل هم عباد خملو ْون يسْدون الْنقص ويهبْون الكمْال  ق وإبهن هللا 

فهْْم فلْْق مْْن  ،هْْنا معْْىن اتصْْافهم بصْْفة األلوهيْْة، فهْْم ليسْْوا ِ ْة مْْن دواُْْ وليسْْوا شْْيِا  مْْن دون هللاو  ،سْبحااُ
فهْْم  ،أي أ ْم ليسْْوا   م تبْة األلوهيْْة احلقيقيْْة بْل هْْم   م تبْة اخللْْق، فلقُْ  ْْائمون بُْ سْْبحااُ وليسْوا ِ ْْة معُْْ

ِة هللا ومعىن أ ْم وجُْ هللا وأمسْاؤه  وهنا هو معىن أ م هللا    ،خللي األلوهية احلقيقية   اخللق اخللق ومعىن أ م صو
ألن هللا سْبحااُ ؛ ن من ع فهم ع ف هللا ومْن جهلهْم جهْل هللاأ معىن أن هللا معنا، وهنا يبني أيضا    احلسىن وأيضا  

ِة ال  حاكي الالهوت احلقيقي؛ واجُ سواهم من اخللق هبم   .وأل م الصو
فقيران درگاه خداوند سبحان و متعال و حامالن صفت الهوت    )ع(  و عيسی  )ع(و ائمه  )ع(  و علی  )ص(  حمدم
شود و ایشان حوایج را برآورده سازی نقص و تحصيل کمال به آنها مراجعه می باشند، یعنی در رفع حوایج و برطرف می
نها را هيچ  رسانند ولی با حول و قّوه و اذن خدا؛ زیرا ای نمایند و خلق را به کمال می سازند و نقص را برطرف می می

توانند هيچ ساکنی را به حرکت درآورند مگر به اذن  طور که آنها نمیی خدا؛ همان ای نيست مگر به وسيله حول و قوه 
الوهّيت همان  به صفت  آنها  دانستن  موصوف  خداوند سبحان  خدا.  مطلق  الوهّيت  نوع  از  گذشت،  پيشتر  که  طور 

آورند نيکوی او و صورت اویند که خلقش با آن به سویش رو میهای  نيست. آری ایشان صورت خداوند سبحان و نام 
گشته  متصف  آن  به  که  الهوتی  صفت  به  استناد  با  می و  شناخته  سبحان  خداوند  حقيقی  الوهّيت  اینها  اند،  شود. 

 
ها برای ظهور صـورت الهـوت آفریـده و آراسـته شـده اسـت؛ ای که نفس تمام انسانلق( برسند به گونهای آفرید که به این مرتبه )خدای در خها را به گونهی انسانخداوند سبحان و متعال همه - 1

 باشد.ها شایستگی چنين جایگاهی را دارند و درب آن در گذشته، حال و آینده باز بوده است و میشود تمام انسان« چنين میخداوند آدم را بر صورت خود خلق نمودبنابراین معنی این جمله که »
ی شـناخت حامـل وسـيله )ع( گردانی از معرفت و متمایل شدن به جهل است و پس از این کـه آدمگردانی از سجده برای خداوند سبحان و متعال و روی، روی)ع( گردانی از سجده برای آدمروی - 2

 شود.خداوند سبحان و متعال شد، عملی سفيهانه و منافی حکمت محسوب می
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بلکه همان  الله عبادت شوند؛  به همراه  نه معبودانی که  و  پرستش شوند،  الله  نيستند که سوای  طور که  معبودانی 
ایشانب شد  مخلوق   )ع( يان  وسيله بندگانی  به  و  خداوند  اذن  به  که  می اند  نقص  سد  خداوند  کمال ی  و  کنند 

معنای موصوف شدن می است  این  و  در  بخشند؛  و حتی  نيستند  الله  ایشان خدایی سوای  الوهّيت.  به صفت  شان 
اند و  باشند که به او قائم داوند می ی آفریدگان خشوند، بلکه مخلوقاتی در زمره مقابل خداوند، چيزی محسوب نمی

ی خلق و تجلی الوهّيت حقيقی  ی الوهّيت حقيقی نيستند بلکه در مرتبهنه معبودی به همراه او. یعنی آنها در مرتبه 
های نيکوی  باشند. این است معنای این سخن که ایشان خدای در خلق، صورت خدا، وجه خدا و نام برای خلق می 

سازد کسی که ایشان را شناخت خدا را  ین است معنای »خدا با ما است«. این مطلب روشن میاو هستند؛ همچنين ا
آنها با  سبحان  خدای  زیرا  است  نشناخته  را  خدا  نشناسد  را  آنها  کس  هر  و  روبه  )ع( شناخته  مخلوقات  سایر  رو با 

 کنند. شود؛ چرا که آنها صورتی هستند که از الهوت حقيقی حکایت می می
 

َ أَوأ أَدأىنَ َفَكاَن ﴿  .أي من ذاكاة الالهوت و لتا  تع ي  اخللق بُ سبحااُ، (1)﴾ َاَب  َْوأَسنيأ
یا نزدیک » به قدر دو کمان،  و  2«ترتا  او سبحان  به  و به دنبال آن، شناخت خلق  یعنی کپی و همانند الهوت   :

 متعال. 
 

﴿ ٌِ ُس اَن يلس َولَْْوأ مَأ َجأَسسْْأ ا يسضَْْ ادس َزيْأتْسهَْْ ِا  ال ِّلمْْة فيُْْ ويكْْاد أن ينْْد مْْن افسُْْ ، (3)﴾َيكَْْ أي يكْْاد أن يكْْون اْْو
ِه مْْن هللا ولْْي  مْْن افسُْْ ؛ ولكنُْْ   احلقيقْْة لْْي  كْْنلا  وكْْنا  ،(4) )ع(، ولْْنا اشْْتبُ إبْْ اهيم اخلليْْل ألن اْْو

ل ذمْْد ، ِبحمْْد  (5) املالئكْْة   املعْْ اج ايْْة اخللْْق الوصْْول إىل هْْنه امل تبْْة فمحمْْد ِو ، هبْْنه امل تبْْة، َو
ل ذمد اية الكمال املمكن  وهم  ل ذمد وختتم الدايا ِبحمد ِو  .لإلاسان ولنا فتم الدين ِبحمد ِو
باشد» نرسيده  آن  به  آتش  بی 6« نزدیک است روغنش روشنی بخشد هر چند  نوری  نزدیک است  یعنی  ظلمت : 

خودی خود روشنی بخشد ولی در حقيقت چنين نيست؛ زیرا نور او از خداوند است، نه از  باشد و نزدیک است که به  
خليل)ص(  خودش ابراهيم  دليل  همين  به  معراج  7)ع(   .  در  فرشتگان  نيز  محمد 1و  حضرت  اشتباه    )ص(  با  به 

 
 . 9النجم :  -1
 .9نجم:  - 2
 . 35النور :  -3
ا رَ   -4 ِحبُّ اآلِفِليَن * َفَلمَّ

ُ
اَل ال أ

َ
َفَل ق

َ
ا أ ي َفَلمَّ اَل َهـَذا َربِّ

َ
ی َکْوَکبًا ق

َ
ْيُل َرأ ا َجنَّ َعَلْيِه اللَّ ُکونَ )َلمَّ ي أل ْم َیْهِدِني َربِّ اَل َلِئن لَّ

َ
َفَل ق

َ
ا أ ي َفَلمَّ اَل َهـَذا َربِّ

َ
ی اْلَقَمَر َباِزغًا ق

َ
ْمَس  أ ی الشَّ

َ
ا َرأ يَن * َفَلمَّ الِّ نَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ

ا ُتْشرُِکوَن( األنعام  مَّ ي َبِريٌء مِّ ْوِم ِإنِّ
َ
اَل َیا ق

َ
َفَلْت ق

َ
ا أ ْکَبُر َفَلمَّ

َ
ي َهـَذا أ اَل َهـَذا َربِّ

َ
 .78 – 76:  َباِزَغًة ق

إلی سمائه سبعًا، أما أولهن فبارك عليه، والثانية علمه فيها فرضه ……. ثم عرج إلی السماء الدنيا فنفرت المالئکة إلی أطراف  : )إن الله العزیز الجبار عرج بنبيه    )ع(قال أبو عبد الله    -5
جبرئيل   فقال  ربنا،  بنور  النور  هذا  أشبه  ما  والروح  المالئکة  ورب  ربنا  قدوس  سبوح  فقالت:  سجدًا  خرت  ثم  ال )ع(السماء،  فسکتت  أکبر,  الله  أکبر  الله  واجتمعت  :  السماء  أبواب  وفتحت  مالئکة 

 (. 5، انظر الروایة کاملة في ملحق رقم )482ص 3( الکافي: جالمالئکة، ثم جاءت فسلمت علی النبي  
 . 35نور:  - 6
کنـد. گفـت: ایـن اسـت پروردگـار مـن. آنگاه ماه را دید که طلوع میشوندگان را دوست ندارم *  ای دید. گفت: این است پروردگار. من چون فرو شد، گفت: فروچون شب او را فرو گرفت، ستاره») - 7
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آل محمد و  مرتبه   )ع(افتادند. محمد  و  جایگاه  و در چنين  است  جایگاه  این  به  غایت خلق، وصول  دارند.  قرار  ای 
ختم شد و دنيا نيز به محمد و    )ع(نهایت کمال ممکن برای انسان هستند و لذا دین به محمد و آل محمد  )ع( ایشان

 شود. ختم می  )ع(آل محمد
 

 

 

 * * * 
        
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تر اسـت. و چـون فـرو شـد، گفـت: ای کند، گفت: این است پروردگار من، این بزرگ چون فرو، شد، گفت: اگر پروردگار من مرا راه ننماید، از گمراهان خواهم بود * و چون خورشيد را دید که طلوع می
 (.78تا  76(«  )انعام: دانيد بيزارمایش میقوم من، از آنچه شریک خد

را هفت بار به آسمانش عروج داد؛ بار اول، برکتش داد، بار دوم فرایضش را به او آموخت.... سپس به آسـمان دنيـا عـروج  )ص( خداوند عزیز و جبار پيامبرشفرمود: » )ع( صادق امام عبدالله ابو - 1
ار ما شبيه اسـت. سـپس آمدنـد و بـه این نور به نور پروردگ نمود و فرشتگان به اطراف آسمان پراکنده شدند، سپس به سجده افتادند و گفتند: سبوح قدوس، پروردگار ما و پروردگار مالئکه و روح، چقدر

 ببينيد. 5. متن کامل روایت را در پيوست 482ص   3«. کافی: ج سالم کردند )ص(  پيامبر



 

ِق مْن الشْع ة و ْد تبْني أن االحنْ اف وامليْل عنُْ يْؤدي ، التوحيد هو الصْ ا  املسْتقيم وهْو أحْد مْن السْي  وأ
فالبْْْْد مْْْْن مع فتُْْْْ مع فْْْْة د يقْْْْة ليعْْْْا بُْْْْ اطاسْْْْان إىل ِفْْْْ ة ك  ْْْْة وجنْْْْة ع  ْْْْها ،  طاسْْْْان إىل الشْْْْ   والكفْْْْ 

ِفنيالسماوات واألِض أعدت للمتقني    فعلْى اطاسْان أن ال يضْيق حظُْ ويبحْث بد ْة ويعمْل لْيال  ،  العاملني العْا
ِا    .ليصل إىل احلقيقة والتوحيد و ا
برنده ت شمشير  از  که  است  مستقيم  صراط  همان  باریک وحيد،  مو  از  و  می تر  از  تر  انحراف  که  شد  روشن  باشد. 

از آن )به سوی دیگر( انسان را به شرک   از این که به  کشاند؛ پس چاره و کفر می توحيد و متمایل شدن  ای نيست 
گران گونه  آخرتی  به  آن  طریق  از  انسان  تا  شود  پيدا  شناخت  آن  به  نسبت  دقيق  آن  ای  عرض  که  بهشتی  و  مایه 

ی خود را ها و زمين است و برای پرهيزگاراِن عامِل عارف مهيا شده است، نایل گردد. بر آدمی است که بهره آسمان 
 جو کند و شب و روز عمل کند باشد تا به حقيقت و توحيد برسد.  وو با دقت جست ضایع نسازد 

 

علينْا بنعمْة ا دايْة  النوا على املزابل وأكل فبز الشعد كلد مق سالمة الدين، فاحلمد ق الْني مْن    واعلموا أن  
 لْْى كْْل اعمْْة أاعْْم هللا هبْْا علْْي  واحلمْْد ق ع، واحلمْْد ق الْْني تفضْْل علينْْا وعاملنْْا  طحسْْان، بعافيْْة منُْْ ومحْْة

 .وعلى والدي وولدي واملؤمنني واملؤمنات وعلى كل أحد من فلقُ إىل أن تقوا الساعة
ها و خوردن نان جوین، برای انسان خير فراوانی است اگر دین او در سالمت دان دانيد که در خوابيدن در زباله ب

باشد. سپاس خدایی را که با نعمت هدایت بر ما مّنت نهاد، با عافيت و رحمتی از جانب خودش. و سپاس خدایی را  
هایی که بر من و والدینم و فرزندانم و  اس خدا را بر تمام نعمت که بر ما تفّضل فرمود و با ما به نيکی رفتار نمود، و سپ

 بر مردان و زنان مؤمن و بر تمام خلقش تا برپایی ساعت داشته است.  
 

اللهْم وإن ، وصل اللهم على ِل ذمد الطيبني الطاه ين، على ذمد حبيبا وصفيا وفليفتا حقا    اللهم صل  
و هْْْْ   مْْْْن الشْْْْا والشْْْْ    ،بتليْْْْأ  لكْْْْا فْْْْأكون مْْْْن اخلاسْْْْ ينِفعتْْْْأ عنْْْْد النْْْْاس فحطْْْْأ عنْْْْد افسْْْْي وال ت

ِحْم    هللا واصطنعأ بصنعا وفلصأ لنفسا وفلصْأ وْا أان فيُْ ووْا أفْاف وأحْنِ بلطفْا اخلفْي   ِب   أ
 ال امحني.

درود   ات درود فرست. خداوندا! بر آل محمد طّيب و طاهری واقعی داوندا! بر محمد، حبيب و برگزیده و خليفه خ
از   که  مکن  مبتال  تکّبر  به  مرا  و  گردان  ذليل  خودم  نفس  در  بخشيدی،  رفعت  مردم  نزد  مرا  اگر  خداوندا!  فرست. 
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کاران گردم، و مرا از شک و شرک پاک ساز و مرا به صنع خود پرورش ده و برای خودت خالص گردان و از آنچه  زیان 
می آنچه  از  و  هستم  آن  می در  دوری  آن  از  و  ارحم    جویمترسم  یا  رب،  یا  الله،  ای  پنهانت  لطف  با  بخش،  رهایی 

 الراحمين. 
 

هبا ومحة هللا وب كاتُ ِق األِض ومآلا  .والسالا على املؤمنني واملؤمنات   مشا
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 هللا
 لله ا

 

بْْْل هْْْو  لفعْْْل يطلْْْق عليهْْْا فقْْْع إها كْْْان يْْْ اد بُْْْ  -مسْْْا  للْْْنات اط يْْْة إهللا: هْْْنا االسْْْم الْْْني يع فُْْْ النْْْاس 
 على َد النات اط ية املقدسة؟ -إها م يْسَ د بُ األلوهية املطلقة  -هل  كن أن يطلق    -األلوهية املطلقة 

قط اولوهيت شناسند؛ البته در عمل، اگر منظور ف لله: اسمی است که مردم آن را به عنوان اسم ذات الهی میا
تواند بر غير از ذات مقدس الهی  گردد. اگر منظور از آن الوهّيت مطلق نباشد، آیا میمطلق باشد، بر آن اطالق می

 نيز اطالق گردد؟ 
 

ألن ايْْواب يعتمْْد علْْى هْْنا ؛ و بْْل مع فْْة هْْنا األمْْ  البْْد مْْن بيْْان هْْل أن اسْْم هللا علْْم جامْْد أا أاُْْ مشْْتق
ِسْْْول هللا ، البيْْان فعْْن أأ عبْْْد هللا ، إان معاشْْ  األابيْْْال أمْْ ان أن اكلْْْم النْْاس علْْْى  ْْدِ عقْْْو م: وكمْْْا  ْْال 
ِسول هللا  ما كل  ) ال:  ،  )ع( ِسْول هللا  م  : إان معاشْ  األابيْال أمْ ان أن العباد بكنُ عقلُ  ْع، و ْال:  ْال 

 .(1) اكلم الناس على  دِ عقو م(
شود که آیا اسم الله َعَلم جامد است یا مشتق؛ زیرا پاسخ، وابسته  بل از پاسخ دادن به این پرسش، باید مشخص  ق 

فرموده است که به ما انبيا امر شده است که با مردم در   )ص(  طور که پيامبر خدا باشد. همان به جواب این سؤال می 
ای  چ بنده با هي  )ص(  گاه رسول خداهيچنقل شده است که فرمود: »  )ع(  حّد فهمشان سخن بگویيم. از امام صادق

نگفت  ُکنه عقلش سخن  ایشانبا  و همچنين  »  )ع(  «.  امر    )ص(   پيامبر خدافرمود:  پيامبران  ما  به  فرموده است: 
 .2« شده است که با مردم در حّد فهمشان سخن بگویيم
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ِه السْْيد اخلْْوئي   واسْْتدل عليُْْ أبمِْْو سأع  ْْها وأبْْني(، محُْْ هللا)والْْ أي األول إن اسْْم هللا علْْم جامْْد: وافتْْا
  فيتبني بطالن هنا ال أي.، بطال ا

این نظر را برگزیده و چندین دليل بر    )رحمة الله عليه(گوید اسم الله َعَلم جامد است: سيد خوییی اول می ظریه ن
 نمایم.  آن آورده است که من آنها را بيان و باطل این نظر را آشکار می

 

: ْْال السْْيد اخلْْوئي   كتْْاب البيْْان: )ومْْن تْْوهم أاُْْ ا األول:  سْْم جْْن  فقْْد أفطْْأ ودليلنْْا علْْى هلْْا أمِْْو
فإن لفع اياللة ينص ف بال   ينة إىل النات املقدسة وال يشا   هلا أحد. وأبصالة عْدا النقْل يلبْت ،  التبادِ

 .(1)أاُ كنلا   اللآلة و د حققت حجيتها   علم األصول(
»کسی که متوّهم شده الله اسم جنس است به خطا : سيد خویی در کتاب البيان گفته است:  کالم سيد خویی 

رفته و دليل ما بر این مطلب چند چيز است: اول، تبادر: لفظ جالله بدون قرینه، انصراف )اشاره( به ذات مقدس  
شود که این کلمه در اصل لغت و از  ی »اصالت عدم نقل« ثابت می دارد و کسی در این قضيه تردید ندارد. و با قاعده 

 .2ه همان معنی بوده و حجت بودن این قاعده نيز در علم اصول ثابت گردیده است«ابتدا ب
 

فاسْم الْ محن ينصْ ف إىل الْنات ، أ ول: االاص اف اىل النات املقدسة بال   ينة لي  دليال  على أاُ علم جامد
ألاُ مشتق وإمنا هنا االاصْ اف ؛ وإها  ال أحد ال يلتفت إىل  ولُ، املقدسة بال   ينة وال أحد يقول إاُ علم جامد

 بسبب االستعمال.
بدون  گویمیم نيز  الرحمن  اسم  نيست؛  الله  بودن  جامد  َعَلم  بر  دليلی  قرینه،  بدون  مقدس  ذات  به  انصراف   :

ای  آورد، و اگر هم کسی چنين عقيده قرینه، انصراف به ذات مقدس دارد ولی کسی آن را َعَلم جامد به شمار نمی 
 تارش مورد اعتنا نيست. الله مشتق است و این انصراف به دليل استعمال آن است.  داشته باشد، گف

 

ِي م تشبث السيد اخلْوئي بظنْون وأوهْاا كقاعدتُْ املتقدمْة الْ  بنيْت علْى مْا مجْق  السْتق ال النْا ص  ،وال أد
صْْوا فقْْد جْْال مْْق أن  اعدتُْْ مْْن اسْْج العقْْول النا صْْة َْْد املعصْْومة واسْْتق الهم ان ْْص، وأعْْ ض عْْن اْْص املع

 .اص أو أكل  تدل على االشتقاق عنهم 
نمیم قاعده ن  مانند  خياالتی  و  اوهام  به  خویی  سيد  چرا  ناقص  دانم  استقرای  اساس  بر  که  شد  گفته  که  ای 
های ناقص و غيرمعصوم و استقرای  ی عقل ی وی زایيده گذاری شده، چنگ زده است، و حال آن که این قاعده پایه 
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یک یا چند    )ع(باشد. ایشان از نص معصوم روی برگردانيده و این در حالی است که از معصومينی آنها نيز ناقص م
 کند، وارد شده است.  نص که بر اشتقاق داللت می

 

ِ  عْن املسْتِو هْو وهللا ،: )هللا معناه: املعبود الني أيلُ فيُ اخللْق ويؤلُْ إليُْ)ع( ال أمد املؤمنني    األبصْاِ، د
 .(1)( واخلط ات   األوهاا عن  احملجوب 

او حيرت   )ع(   ميرالمؤمنين ا به سوی  و  او حيرانند  »الله مفهومش معبودی است که خلق در  زده فرموده است: 
 .2ها مستور و از افکار و عقول، محجوب و پنهان است« شوند. الله کسی است که از درک چشم می

 

ِ  عْْن اخللْْق ألُْْ الْْني املعبْْود: معنْْاه : )هللا)ع( ْْال البْْا    بكيفيتُْْ، وتقْْول العْْ ب: ألُْْ  واطحا ْْة ماهيتُْْ، د
ِه وا ل، وولُ إها فزع إىل شيعلما   بُ  مع  فلم  لال جل إها حد   الشي  حْواس عْن املسْتِو هو فاطلُ خيافُ و من

 .(3)(  اخللق
باقرا بر  می   )ع(  مام  تسلط  و  او  ماهيت  درک  از  مخلوقات  که  معبودی  از  است  عبارت  الله  »معنای  فرماید: 

می  عرب  و  هستند؛  متحير  و  کيفيتش،  علمی  نظر  از  آن  به  نسبت  و  سرگردان  چيزی  در  مردی  که  زمانی  گوید: 
گاهی، احاطه نداشته باشد، گفته می  از چيزی دوری کرده و از  شود »أَلَه الرجل« یعنی مرد متحير شد، و زمانی که  آ

شود »َوَلَه الرجل« یعنی مرد دچار سختی و ترس شد. پس پروردگار همان موجودی است که از  آن بترسد، گفته می 
 .4ی مخلوقات مستور است« حواس پنجگانه 

 

ِواية ايواه  ال  فصوهم هبا: األئمة  ن  أهنا مق   حلوا فاصة أصحاهبم على عدا اقل و
اسا ائمهین در حالی  تأکيد کرده   )ع(ت که  را که  به اصحاب خاّص خود  روایت جواهر  و  را  اند که چنين روایاتی 
 ی ایشان است، نقل نکنند. ویژه 

 

 )ع(بْن فنْي  مْواله فقْال  أ ا  تل املعلى )ع(دفلت على أأ عبد هللا :   ال،  فعن حفص بن اسيب ف عان
من حفظُْ علينْا حفظُْ هللا  حلديد إ   لت لُ إن لنا حديلا  )  حفص حدَت املعلى أبشيال فأهاعها فابتلي  :   
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  معلى إاُ من كتم الصعب من حديلنا جعلُْ هللا ، ومن أهاعُ علينا سلبُ هللا دينُ وداياه،  وحفع عليُ دينُ وداياه
ِا   ِز ُ العز   الناس او  (. وت متحدا  من حديلنا م  ت حجن يعضُ السال  أو  ومن أهاع الصعب، بني عينيُ و

میح فرعان  نسيب  بن  دوست فص  خنيس  بن  معلی  قتل  ایام  در  صادقگوید:  امام  امام   )ع(   دار  محضر  به 
فرمود: »ای حفص! به معلی حدیث گفتم و او آن را نشر داد و بر اثر آن گرفتار عذاب    )ع(   شرفياب شدم. حضرت 

کند و  ا را حفظ کند خدا دین و دنيای او را حفظ میشمشير گردید. من به او گفتم ما را حدیثی است که هر کس آنه 
را می  او  و دنيای  ما منتشر کند خداوند دین  زیان  به  را  آن  را  هر کس  ما  ای معلی! هر کس حدیث مشکل  گيرد. 
بخشد و هر  دهد و به او عزت در ميان مردم میپنهان کند خداوند آن را به صورت نوری در بين دو چشمش قرار می

 دهد«.شود یا سرگشته و متحير جان میشکل ما را افشا کند نخواهد ُمرد مگر این که گرفتار سالح می کس حدیث م
 

وأسْْ ه ، وأسْْ ه جائيْْل إىل ذمْْد، يقْْول: )سْْ  أسْْ ه هللا إىل جائيْْل )ع(وعْْن أأ بصْْد  ْْال مسعْْت أ  جعفْْ  
 مون بُ   الط ق(.وأاتم تتكل ، بعد واحد وأس ه علي إىل من شال هللا واحدا  ، ذمد إىل علي

باقرا امام  ابوجعفر  از  به نقل  به جبرئيل    )ع(   بو بصير  نقل کرده است که آن حضرت فرمود: »سّری که خداوند 
خواست یکی پس از دیگری سپرده است، شما  سپرد و جبرئيل به محمد و محمد به علی و علی به کسی که خدا می 

 کنيد!«. ها از آن صحبت می در راه 
 

 : )من أهاع علينا حديلنا هو ِبنزلة من جحدان حقنا(.)ع(و ال أبو عبد هللا 
ابوعبدالله ا ی کسی است که حق ما را  فرمود: »کسی که حدیث ما را به زیانمان فاش سازد، به منزله  )ع(   مام 

 انکار کند«. 
 

ُ فأسْْتحل بُْْ لعنُْْ و : )إ  ألحْْدث ال جْْل احلْْديث فينطلْْق فيحْْدث بُْْ عْْأ كمْْا مسعْْ)ع(و ْْال أبْْو عبْْد هللا 
 .(1)الاالة منُ( 

گونه که  کند همان رود و آن را از من بازگو می گویم. می فرماید: »من حدیثی را به مردی میمی   )ع(   عبدالله  بوا
 .2شود«شنيده است. پس مستحق لعنت و برائت می 
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ِد ، طَبات أن اسم هللا مشْتق -إن كان  د ا لق عليها السيد اخلوئي   -فلم ال تكفي بعض ال وا ت   و لتْا  
ِأيُْْ أن هْْؤالل ، ة عنْْد السْْيد اخلْْوئيْيْْة َْْد املعصومْْالظنْْون والتخ صْْات العقل  محُْْ هللا( أو مْْن يتبْْىن  وهْْل يعتقْْد )

 واقلْوا كْل مْا مسعْوا مْنهم  وأصْحاهبم   ْد فْالفوا األئمْة  األوليال النين هم فاصة شيعة ِل ذمْد 
والتزمْوا احلْدود  ة ْاألئمْة ْوهْم الْنين أفلصْوا َايْة اطفْالص    اعْ؟ عْن اقلُْ  حجن مْا  ْاهم األئمْة 
 .ال  بينها  م أئمتهم 

رای اثبات این که اسم الله مشتق است، آیا برخی روایات )که سيد خویی از آنها مطلع بوده است( و به دنبال آن  ب
ا  معتقد است ی  )رحمة الله عليه(کند؟ و آیا ایشانرد ظّنيات و اتهامات عقلی غيرمعصوم برای سيد خویی کفایت نمی 

خاّصه از  که  اوليایی  این  که  است  کرده  قبول  را  نظر  محمداین  آل  اصحاب  و  شيعيان  ائمه  )ع( ی  با    )ع( هستند، 
اند اند حتی چيزهایی که ائمه نقلشان را بر ایشان ممنوع کرده شنيده   )ع( اند و هر آن چه را که از ایشانمخالفت کرده 

اند،  و التزام به حدودی که آنها برایشان ترسيم کرده   )ع(اری از ائمهبرداند؟ و حال آن که اینها در فرمان بازگو نموده 
 اند.ی اخالص رسيده به منتهی درجه 

 

محُْْ هللا( و  حهْْا كأ ْْا مْْن اليقينيْْات املسْْلمة بقولُْْ: )أبصْْالة  مث إن   هْْنه القاعْْدة الْْ  تبناهْْا السْْيد اخلْْوئي )
ن إوإال فْ، ن أحوا ْا وهْي عنْد السْيد اخلْوئي كْنلا عدا النقل يلبت أاُ كنلا( هي  اعدة عقلية وِّنية   أحسْ

وعلى القول أب ا ِّنية فإن الكالا هنا   العقائْد، والظْن ال .  بعض الفقهال )السنة والشيعة( ينفيها مجلة وتفصيال  
لَْ سهسمأ َإال  َِّن ا  َإن  الظ ن  ال﴿ ال تعاىل:  ، يآلأ عن احلق شيِا    العقائد قَ  َشيأِا  َإن  ال َ َعَليٌم َوَما يَْت َبقس َأكأ  يْسآلأَأ َمَن احلَأ

َعلسونَ   فالبد من اليقني   العقائد. ، (1) ﴾ِبَا يَْفأ
استوار   )رحمة الله عليه(شود که چنين است« که سيد خوییی »با اصالت عدم نقل ثابت می الوه بر این، قاعده ع

ی عقلی و ظّنی  نماید که گویی از یقينّيات مسّلم است، در بهترین حالت یک قاعده کند و آن را چنان مطرح میمی
باشد و خود سيد خویی نيز این را قبول دارد. بماند که برخی فقها )چه سنی و چه شيعه( آن را به صورت کلی و  می

عده ظنی است و از سوی دیگر اینجا صحبت از عقاید است و ظن و  کنند. با توجه به این که این قاجزئی نفی می 
نمی عقاید  در  می گمان  متعال  خداوند  بگيرد.  را  حق  جای  گمان  »فرماید:  تواند  و  گمانند،  تابع  فقط  بيشترشان 

گاه است تواند جای حق را بگيرد، هر آینه خداوند به کاری که مینمی علم و  ؛ پس در مسایل اعتقادی باید   2« کنند آ
 یقين حاصل شود. 
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ِد فْْا اآلحْْاد صْْحي  السْْند  محُْْ هللا( اسْْي  ولُْْ   كتابُْْ هْْنا افسُْْ )البيْْان( عنْْدما  وكْْأن السْْيد اخلْْوئي )
، فابكم أيهما أوىل أن يعتمد عليُ ِّن يستند إىل  ول (1)  )إن أفباِ اآلحاد ال تفيد علما  وال عمال ( البيان:  بقولُ

 ل بعض بأ ِدا النا صة ؟أا ِّن يستند إىل عقو ،  معصوا
الله عليه(ویی سيد خوییگ آنگاه که یک    )رحمة  کالم خودش در همين کتاب )البيان( را فراموش کرده است؛ 

اطمينان  واحد  »خبر  عبارت  با  را  الّسند  صحيح  واحد  می خبر  رد  نيست«  عملی  و  علم  مفيد  و  به  2کند آور  را  شما   .
که بر آن تکيه شود: گمانی که به قول معصوم مستند است، یا گمانی که  خدایتان سوگند، کدام یک سزاوارتر است  

 ها استناد دارد؟ به عقول ناقص برخی انسان
 

محُ هللا( ال يعتمد على ما يعتْاه ِّنْا  مسْتندا  إىل  ْول معصْوا   العقائْد فْاألوىل بُْ ، فإها كان السيد اخلوئي )
ي، ف د هكنا ِّن أوىل وأحجى، وإن م يعتا السيد اخلوئي اتيجة ْأن ال يعتمد على ِّن مستند إىل دليل عقلي ِّن

ِسْْال  ْْااون سْْتبىن عليهْْا اعتقْْادات تتعلْْق  لتوحيْْد ِة عْْن إ ومْْن مث  ْْال بقبْْول الظْْن هنْْا فكْْان ، هْْنا البحْْث عبْْا
ِه ِّنا  مستندا  إىل  ول البا    إىل  اعْدة املتقدا أوىل أن أيفن بُ من ِّن يستند  )ع(عليُ االلتفات إىل أن ما تصو

   واستنتاج عقول ان صة َد معصومة.
الله عليه(گر سيد خوییا  برمی   )رحمة  قول معصوم  به  را که گمانی مستند  آنچه  عقاید،  اعتماد در  قابل  شمارد، 
ظّنی،  نمی چنين  نپذیرفتن  و  نورزد  اعتماد  هم  ظنی  عقلی  دليل  به  مستند  گمان  بر  که  است  آن  اولی  پس  داند 

ایی برای قانونی  هی چنين تحقيقی را که عبارت از تحکيم پایه تر است و اگر سيد خویی نتيجه تر و عاقالنهشایسته 
داند، از چه روی در اینجا به قبول ظن و گمان  شود برای اعتقادات توحيدی معتبر نمی است که براساس آن بنا می

باقر امام  قول  به  نظر ظنی مستند  تصور وی  برحسب  که  حالی  در  است  داده  وجود    )ع(  نظر  اشاره شد  پيشتر  که 
های ناقص غيرمعصوم  مقابل ظّنی که مستند بر قاعده و استنتاج عقل داشته است، ایا اولی نبوده است که آن را در  

 است، ترجيح دهد؟! 
 

إن لفع اياللة ملا لُ مْن معْىن ال يسْتعمل وصْفا ، فْال يقْال العْام الُْ، اخلْالق هللا.   ول السيد اخلوئي: )اللا :
اياللة جامدا . وإها كان جامدا  كْان  على أن ي اد بنلا توصي  العام واخلالق بصفة كواُ هللا وهنه ِية كون لفع

 .(3) ه  ملعىن االشتقا ي( اُ اسم جن  فس  إعلما  ال ذالة، فان الناهب إىل 
شود، مثاًل : »دوم: لفظ جالله به هر معنایی که در نظر بگيرید، به صورت وصف استعمال نمی کالم سيد خویی 

 
 .  313، ص 221قال ذلك في کتابه البيان في تفسير القرآن : ص -1
 .313و ص  221این عبارت را در کتابش البيان در تفسير قرآن گفته است: ص  - 2
 . 450البيان : ص -3



 190  کتاب التوحيد )تفسير سورة التوحيد( 

الله گفت و به ایننمی الله و الخالق  العالم  با کلمه   توان  الله توصيف نمود و وصف قرار صورت عالم و خالق را  ی 
ی الله دليل بر جامد بودن لفظ جالله است و چون جامد بودن آن ثابت گردید، به ناچار باید َعَلم و نام  نگرفتن کلمه 

 .1اند«دانند، تلویحًا آن را مشتق فرض گرفته اختصاصی باشد و کسانی آن را اسم جنس می 
 

محُ هللا( استخدا املآلالطة   هنا املقااأ ول: ا فصْحي  ، لوص  هو تو ي  وبيان وتع ي  ، والسيد اخلوئي )
َو ال س ﴿: هللا ال يقق وصفا  السم اخلالق أو العام ولكنُ يقق وصفا  لْْ )هْو(  ْال تعْاىل  أن   العْام  وهلْا ألن   ؛﴾ ْسلأ هْس

ة أو )هللا(، ولكْن الْنات اط يْة أو )هللا( تو ْي  وبيْان وتع يْ  لْْ ْواخلالق هي تو ي  وبيان وتع ي  للنات اط ي
حيْْث إن الكنُْْ واحلقيقْْة خللْْت  لْْنات اط يْْة أو هللا ملواجهْْة اخللْْق ، سْْم األعظْْم أو الكنُْْ واحلقيقْْة )هْْو( أو اط

 :عاىل ولنلا  ال ت، أي ليع ف سبحااُ وتعاىل 
تعریف، و سيد خوییگویم می  الله عليه(: وصف یعنی توضيح و شرح و  این مقام از مغالطه استفاده    )رحمة  در 

کرده است. درست آن است که گفته شود الله وصفی برای اسم خالق یا عالم نيست، ليکن وصفی برای »هو« به  
و این از آن رو است که عاِلم و خاِلق، توضيح و     «بگو: او است خدای یکتا»فرماید:  رود. خدای تعالی میشمار می

یا »الله« می  برای ذات الهی  تعریفی  و  یا اسم  شرح  تعریِف »هو«  و  یا »الله« توضيح و شرح  الهی  باشند ولی ذات 
از  گر شده است تا اعظم یا ُکنه و حقيقت است، زیرا ُکنه و حقيقت برای مواجه شدن با خلق، با ذات الهی یا الله جلوه 

 فرماید:این طریق خداوند سبحان شناخته شود؛ لذا حق تعالی می
 

  .(2)﴾ سلأ هسَو ال س َأَحدٌ ﴿ -
 .3« بگو او است خدای یکتا»

 

ُس هسَو ال س الأَواَحدس ﴿ - َِاَد ال س َأنأ يَْت َخَن َوَلدا  الصأطََفى َو ا خَيألسقس َما َيَشالس سسبأَحاَا   .(4)﴾الأَقه اِس َلوأ َأ
گزید، منّزه خواست برمیخواست برای خود فرزندی برگيرد، از ميان مخلوقات خود هر چه را که میاگر خدا می »

 .5«است، او است خدای یکتای قهار
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َُ َإال  هسَو َعاَمس الأآَليأَب َوالش َهاَدَة هسَو ﴿ -   .(1)﴾ ال  محأَنس ال  َحيمس هسَو ال س ال َني ال إََل
 .2« او است خدای یگانه. هيچ خدایی جز او نيست. دانای نهان و آشکار است. او بخشاینده و مهربان است »

 

َُ َإال  هسَو الأَمَلاس الأقسد وسس الس الاس الأمسؤأَمنس الأمسَهيأَمنس الأَعزَيزس ﴿  - ا هسَو ال س ال َني ال إََل َب اِس الأمسَتَكاَ س سسبأَحاَن الَ  َعمْ  ايأ
  .(3)﴾ يسشأ َكسونَ 

او است خدای یگانه که هيچ خدای دیگری جز او نيست، فرمانروا است، پاک است، عاری از هر عيب است، »
ق ایمنی  او شریک  برای  از هر چه  و  بزرگوار است  و  باجبروت است  پيروزمند است،  نگهبان است،  رار بخش است، 

 .4« دهند منّزه است می
 

َِأضَ ﴿ - َماَواَت َواألأ ا َ  السْْْْْ  ُس مَْْْْْ بَ  س لَْْْْْ ىَن يسسَْْْْْ الس احلأسسْْْْْأ َمسْْْْْأَ ُس األأ ِس لَْْْْْ وَ  ُس الأمسصَْْْْْ َِ ا اَلقس الأبَْْْْْ َو ال س اخلَْْْْْأ َو الأَعزَيْْْْْزس  هْْْْْس َوهْْْْْس
َكيمس   .(5)﴾احلَأ

است، صورت» آفریدگار  که  خدایی  است  اسم او  است،  آِن  بخش  از  نيکو  آسمان های  در  چه  هر  است،  و  او  ها 
 .6«گوی او است و او پيروزمند و حکيم است زمين است تسبيح 

 

ِاد أن يع ف احلقيقة والكنُ فليتوجُ إىل خلليها وهي النات املقدسة أي هللا سم هللا و ق إو د تبني أن ، أي من أ
 أ ا ِبقاا الوص  وليست وصفا  كسواها.وصفا    كل اآل ت املتقدمة، واألص  أن يقال   كل أمسال هللا 

می ی که  کسی  آورد.  عنی  روی  است  الله  یا  ذات مقدس  که  آن،  تجلی  به  باید  بشناسد،  را  ُکنه  و  خواهد حقيقت 
ی تمام اسما  تر آن است که این مطلب درباره پيشتر روشن شد که اسم الله وصفی در کل آیات قبلی است، و صحيح 

 باشند. ها نمیم چنين توصيفی هستند و وصفی مانند سایر وصف الهی گفته شود که در مقا
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لُ إال هللا( كلمة توحيد، فإ ا إ ول السيد اخلوئي: )اللالث: إن لفع اياللة لو م يكن علما  ملا كاات كلمة )ال 
مْن األلفْا  الْ   تدل على التوحيد بنفسها حني إه كما اليدل عليُ  ول ال الُ إال ال زاق، أو اخلالق، أو َدمها  ال

 .(1)يقبل إسالا من  ال إبحدى هنه الكلمات(  تطلق على هللا سبحااُ، ولنلا ال
ی توحيد : »سوم: اگر لفظ جالله َعَلم )و نام اختصاصی خدا( نبود، »ال اله اال الله« کلمه سيد خویی گفته است  

داللت کند، چنان که جمالت »ال اله اال الرزاق«  توانست به تنهایی بر توحيد و یگانگی خداوند  شد و نمی ناميده نمی
شوند، به توحيد خداوند داللت ندارند و از این رو  و »ال اله اال الخالق« و امثال اینها که به خداوند سبحان اطالق می 

 .2است که کسی که )فقط( یکی از این جمالت را بگوید، اسالمش پذیرفته نيست« 
 

محُْ هللا( ، ما  جامْدا  م تكْن كلمْة )ال إلُْ إال هللا( كلمْة التوحيْدسم هللا عل إأ ول: إاُ لو كان   فالسْيد اخلْوئي )
ِأسْا  علْى عقْب وهلْا ألن كْل معْا  كلمْة إلُْ  حتمْل َْده سْبحااُ وتعْاىل  -وهْي املسْتلىن منُْ  - لب األمِْو 

  وإليا هنه املعا :، وتشمل َده
قضایا    )رحمة الله عليه( بود. سيد خوییی توحيد نمی اله اال الله« کلمه: اگر اسم خدا َعَلم جامد بود، »ال  گویمیم

ـ  ـ غير خدای سبحان و متعال را نيز  منه است که مستثنی را کاماًل برعکس کرده است زیرا تمام معانی کلمه »اله« 
 گيرد. به این معانی دقت نمایيد:میبرشود و در شامل می 

 

  جاا املع فة إال هللا(. )حقيقة ذمد ففية عن اخللق ال يع فُ  اخلفال -1
و کمال   )ص(  خفا: حقيقت حضرت محمد  -۱ تمام  را  او  و هيچ کس جز خدا  و مخفی است  پوشيده  از خلق 
 شناسد. نمی

 
  )وحقيقة ذمد حدت فيها العقول(. التحد -2
 اند.حيران و سرگشته  )ص( ها در حقيقت حضرت محمدسرگشتگی )التحّير(: عقل  -۲

 

 
ِوا  َائبة عن األبصاِ(. الآليبة عن األبصاِ -3   )واأل
 ها مخفی هستند.نهان ماندن از دیدگان: ارواح از دیده  -۳
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ِون  خلضْْْوع لألابيْْْال وامل سْْْلني  التعبْْْد -4 )وهْْْو اخلضْْْوع إىل الآلْْْد واالئتمْْْاِ أبمْْْ ه ، واملالئكْْْة أيضْْْا  مْْْأمو

 (. (1)﴾َوَإهأ  ْسلأَنا لَلأَمالَئَكَة اسأجسدسوا آَلَدَا َفَسَجدسوا﴿واالئتماِ أبم هم 
و فرمان   -۴ برابر غير  به خضبندگی: خضوع در  نيز  او است، و فرشتگان  امر  و  برداری نمودن  انبيا  برابر  وع در 

و مکلف  مأمور  آنها  اوامر  از  اطاعت  و  َفَسَجُدوْا« فرستادگان  آلَدَم  اْسُجُدوْا  ِلْلَماَلِئَکِة  ْلَنا 
ُ
ق »َوِإْذ  فرشتگان  ) 2اند:  به  و 

 (. گفتيم: آدم را سجده کنيد، پس سجده کردند
 

 
ِه اط امة   املكان )واحلقيقة احملمدية متجلية   كل مكان ألن اخل -5  (.لق فلقوا من او
  )ص(   جای گزیدن در یک مکان: حقيقت محمدی در همه جا متجلی است زیرا خالیق از نور آن حضرت  -۵

 اند. آفریده شده 
 
ِتفاع )وذمد  -٦  أيضا  م تفق اسبة إىل اخللق(. اال
 نسبت به خالیق در ارتفاع باالتری قرار دارد. )ص( رفعت: حضرت محمد -۶

 

 
 الولُ أو األلُ )وِبحمد أيضا  و ت  لوب األوليال(. -۷
 نيز قلوب اوليا سرگشته و حيران شده است.  )ص( سرگشتگی یا تحّير )الوله و األله(: به حضرت محمد -۷

 
السوَ  ﴿أيضْْا  يفْْزع   احلْْوائج  وإىل ذمْْد )ال جْْوع والفْْزع   احلْْوائج  -۸ هسمأ جَْْ وا أَاْأفسسَْْ َولَْْوأ َأ ْْ سمأ َإهأ ََِّلمْْس

تَْآلأَفَ  َ سمس ال  سسولس َلَوَجدسوا ال َ تَْو ا   ََِحيما   تَْآلأَف سوا ال َ َواسأ  (. (3)﴾فَاسأ
به سوی حضرت محمد  -۸ نيازها: در حوایج   به هنگامی که  »شتابند:  نيز می   )ص(  رو کردن و فزع در  و اگر 

مرتکب گناهی شدند نزد تو آمده بودند و از خدا آمرزش خواسته بودند و پيامبر برایشان آمرزش خواسته بود، خدا را  
 .4«یافتندپذیر و مهربان می توبه 
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يٌق َعَليمٌ ﴿السكون )وإىل ذمد تسكن النفوس  -۹  (. (1)﴾َوَصلَ  َعَليأَهمأ َإن  َصالَتَا َسَكٌن َ سمأ َوال س مسََ
به سوی حضرت محمد  -۹ آرامش میجان   )ص(  آرامش:  زیرا  »شود:  یابد و ساکن می ها  برایشان دعا کن،  و 

 .2«ی آرامش آنها است، و خدا شنوا و دانا است دعای تو مایه 
 

الْْني ال يعتيُْْ ، إن معْْىن كلمْْة التوحيْْد أاُْْ ال إلُْْ إال اطلُْْ الكامْْل املسْْتآل ق لكْْل الكمْْاالت اط يْْة، فْْاحلق
وهو هللا سبحااُ وتعاىل فاألل  والالا الستآل اق الكماالت اط يْة، أي ، اقص أو اطلُ الني هو اِو ال ِّلمة فيُ

التع يْْ   أللْْ  والْْالا يْْ اد  ن  أأي  ،كلمْْة التوحيْْد اظْْد مْْن يقْْول ال إاسْْان إال اطاسْْان أي اطاسْْان الكامْْل  ن  أ
 منها استآل اق كل الكماالت اطاسااية.

ی تمام کلمات الهی ه معنای کلمه توحيد این است که »ال اله اال االله« کامل است و دربرگيرنده ق آن است کح
باشد و او همان الله سبحانه و تعالی است. ظلمت میاست، که هيچ نقصی به آن راه ندارد یا خدایی است که نور بی 

ی توحيد مانند این است که گفته  عنی کلمه الف و الم )ال( برای استغراق )کليت و شامل بودن( کلمات الهی است ی
شود »ال انسان اال االنسان« )انسانی نيست مگر انسان( که مراد انسان کامل است؛ یعنی معرفه کردن با »الف و  

 رساند.الم«، بيان استغراق و شمول تمام کماالت انسانی را می
 

ِة بُ سبحااُ وتعاىل وعلى هنا فإن كلمة التوحيد ال إلُ إال هللا تبني بو و  أن    .األلوهية املطلقة ذصو
دارد که الوهّيِت مطلق، منحصر به خداوند  ی توحيد یعنی »ال اله اال الله« به وضوح بيان می ر این اساس کلمهب

 سبحان و متعال است.  
 

ة مْن فلقُْ أن االتصْاف بصْفة األلوهيْة املقيْدة  الفتقْاِ إليُْ سْبحااُ وتعْاىل تشْمل فاصْ  تبني  ْمنا  :  وأيضا  
يفزع إليهم   احلوائج أي يؤلُ إلْيهم، فهْم يقضْون احلْوائج إبهن هللا وخيلقْون إبهن هللا ويشْفعون إبهن هللا سْبحااُ 

َِْْ ﴿وتعْْاىل  َن الطَْْ نَي َكَهيْأ مأ مَْْ لْْسقس َلكْْس مأ َأ  َ َأفأ نأ َِبَ كْْس تسكسمأ آَبيََْْة مَْْ وال  َإىَل بََْْأ َإسْْأ ائيَل َأ  َ  َْْدأ َجِْْْأ َُ َة الَوَِسْْس طْْ دأَ فَْْأَاْأفسخس َفيْْ
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َيي الأَموأَتى إبََهأَن الَ  َوأساَْبَ ِسكسمأ  َبْأَ َص َوأسحأ َُ َواألأ َم َكأ ُس األأ ا  إبََهأَن الَ  َوأسبأَ  ا تَْد َف سوَن َ  بْسيْسوَتكسمأ  فََْيكسونس َ دأ َا ََتأكسلْسوَن َومَْ ِبَْ
تسمأ مسؤأمَ   .(1)﴾َننيَ َإن  َ  َهَلَا آَليَة  َلكسمأ َإنأ كسنْأ

سازد که اتصاف به صفت الوهّيِت مقّيد به فقر و نيازمندی نسبت به خدای سبحان و متعال،  مچنين آشکار می ه
اند، و  ی ایشانکنند یعنی سرگشته شود که )دیگران( در حوایج به آنها رو می گروه خاصی از خلق خدا را شامل می 

و  »کنند:  آفرینند، و به اذن خدا شفاعت می سازند، و به اذن خدا می ه میاین عده به اذن خدا حوایج و نيازها را برآورد
با معجزه فرستاده  بنی اسرائيل که: من  به جانب  آمده ای  نزد شما  پروردگارتان  از  از گل چيزی چون  ای  برایتان  ام 

دهم و به فرمان  گرفته را شفا می برص ای شود، و کور مادرزاد را و  دمم، به اذن خدا پرنده سازم و در آن میپرنده می
اید، اگر از مؤمنان  های خود چه ذخيره کرده اید و در خانه گویم که چه خورده کنم و به شما می خدا مرده را زنده می 

 .2« های حقانيت من است باشيد، اینها برای شما نشانه
 

َد َإهأ  َاَل ال س َ  َعيَسى ابأَن َم أرَيَ اهأكس أ اَعأَمَ  ﴿ تسَا َب سوَ  الأقسدسَس تسَكلَ مس النْ اَس َ  الأَمهْأ  َعَليأَا َوَعَلى َواَلَدَتَا َإهأ أَي دأ
ََِْْة  َن الطَْْ نَي َكَهيْأ يَْْل َوَإهأ خَتألْْسقس مَْْ َِاَة َواألأَ َأ وأ َة َوالتْْْ  مَْْ كأ تْْسَا الأَكتَْْاَب َواحلَأ ال  َوَإهأ َعل مأ نْأفسخس فَ وََكهْْأ ونس الطْْ دأَ إبََهأَ  فَْتَْْْ ا فََْتكْْس يهَْْ
تس بََْأ إَ  َبْأَ َص إبََهأَ  َوَإهأ ختسأ َجس الأَموأَتى إبََهأَ  َوَإهأ َكَففْأ َُ َواألأ َم َكأ ُس األأ ا  إبََهأَ  َوتساأَ تَْهسمأ َ لأبَْيَ نَْاَت َ دأ سْأ ائيَل َعنْأَا َإهأ َجِْْأ

ٌ  مسَبنيٌ    .(3)﴾فََْقاَل ال َنيَن َكَف سوا َمنْأهسمأ َإنأ َهَنا َإال  َسحأ
ام یاد کن، آن زمان که با روح القدس خدا به عيسی بن مریم گفت: نعمتی را که به تو و مادرت ارزانی داشته »

یاریت کردم تا تو چه در گهواره و چه در بزرگسالی سخن گویی، و به تو کتاب و حکمت و تورات و انجيل آموختم و  
ساخت پرنده  چيزی چون  گل  از  من  امر  به  که  پرنده آنگاه  امر من  به  و  دميدی  آن  در  و  و ی  مادرزاد  کور  و  ای شد 

گرفته را به فرمان من شفا دادی و مردگان را به فرمان من از گور بيرون آوردی و چون با این دالیل روشن نزد  پيسی
فتند این جز  شان کسانی که کافر بودند گبنی اسرائيل آمدی، من آنان را از آسيب رساندن به تو بازداشتم و از ميان 

 .4«سحر و جادویی آشکار نيست 
 

َالََقنيَ ﴿: و ال تعاىل َسنس اخلأ أي إاُ يوجد فالقون َده سبحااُ وتعاىل خيلقون حبولُ و وتُْ  ،(5) ﴾فَْتََْباََِ  ال س َأحأ
  .ألاُ َأ وهم فق ال إليُ سبحااُ؛ وهو أحسنهم 

؛ یعنی غير از خداوند سبحان   6« خداوند، آن بهتریِن آفرینندگاندر خور تعظيم است  »فرماید:  خدای متعال می   و
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آفرینند و او برترین آنها است، چرا که او  ی الهی می و متعال آفرینندگان دیگری هم وجود دارند که به حول و قوه 
 غنی است و ایشان نسبت به او سبحان و متعال فقير و نيازمندند.  

 

َ ﴿: و ْال تعْاىل ا بَْْنيأ َفقسونَ يَْعألَْْمس مَْ َُ مسشْْأ َيَت نأ َفشْأ مأ مَْْ ى َوهْس ِأَتضَْْ َن ا َفعسوَن َإال  َلمَْ مأ َوال َيشْْأ ا َفلأَفهْس  ،(1) ﴾ أَيْأَديَهمأ َومَْْ
 واآل ت الدالة على هلا كلدة.

داند هر چه در برابر آنها است و هر چه پشت سر آنها است و آنان جز کسانی  می »فرماید:  نيز خداوند متعال می   و
خدا که  نمی را  شفاعت  است  خوشنود  آنها  از  هراسانندوند  او  بيم  از  و  داللت   2« کنند  مطلب  این  بر  که  آیاتی  و  ؛ 

 کنند فراوان است.می
 

؛ سْم هللا علْم جامْد تكْون كلمْة )ال إلُْ إال هللا( ليسْت كلمْة التوحيْدافعلى ما تقْدا تبْني أاُْ علْى القْول أبن 
ألن مْْن يؤلُْْ إلْْيهم   احلْْوائج  ؛ احلْْوائج فهْْو إلُْْ يؤلُْْ إليُْْ فكالمْْا َْْد مسْْتقيمألاُْْ يقْْال لْْا هْْنا يفْْزع إليُْْ   

كلْْد إال أن تقْْدِ كلمْْة كامْْل مطلْْق أو َْْأ مطلْْق فتقْْول ال إلُْْ كامْْل مطلْْق إال هللا، و  هْْنه احلالْْة اْْ د كلمْْة 
محُْْ هللا( عليُْْ فنقْْول: )إن لفْْع اياللْْة لْْو كْْان علمْْا  جامْْدا  ملْْا كااْْت كلمْْة ال إلُْْ إال هللا كلمْْة   السْْيد اخلْْوئي )

 التوحيد فإ ا ال تدل على التوحيد بنفسها حينِن(.
ی »ال اله اال الله« شود کلمه نا بر آنچه بيان شد، روشن شد این گفته که اسم الله َعَلِم جامد است، باعث می ب

ی  د پس او الهی است که سرگشتهشو شود که در حوایج به او پناه برده می ی توحيد نباشد؛ زیرا به شما گفته می کلمه
شود مگر اینکه  شوند؛ پس کالم شما غيرمستقيم است؛ چرا که به کسی در حوایج بسيار به او پناه برده نمیاو می 
کامل  کلمه )هيچ خدای  الله«  اال  کامل مطلق  اله  بگویی »ال  باید  پس  تقدیر شود؛  یا غنی مطلق  کامل مطلق  ی 

الله(. در این  الله عليه(حالت ما به سخن سيد خویی  مطلقی نيست مگر  گویيم: »اگر  دهيم و می پاسخ می   )رحمة 
ی توحيد نخواهد بود زیرا در این صورت این کلمه به تنهایی  ی ال اله اال الله کلمه لفظ جالله َعَلم جامد باشد، کلمه 

 کند«. بر توحيد داللت نمی
 

،  ْال: حْدَأ أأ الصْادق جعفْ  بْن ذمْد، ى بن جعف )حدَنا أأ العبد الصا  موس:  )ع(   ال اطماا ال  ا
حْدَأ ،  ْال: حْدَأ أأ علْي بْن احلسْني سْيد العابْدين، حدَأ أأ أبو جعفْ  بْن علْي   ْ  علْوا األابيْال:   ال

: يقْْول  ْْال: مسعْْت النْْ   ، ْْال: حْْدَأ أأ علْْي بْْن أأ  الْْب ، أأ سْْيد شْْباب أهْْل اينْْة احلسْْني
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من جال منكم بشهادة أن ال إلُْ إال  ،يقول:  ال هللا جل جاللُ: إىن أان هللا ال إلُ إال أان فاعبدو مسعت جاائيل  
  .(1)ومن دفل   حصأ أمن من عناأ( ، هللا  طفالص دفل   حصأ

به من    )ع(   به من گفت: پدرم صادق جعفر بن محمد  )ع(   پدرم عبد صالح موسی بن جعفر فرمود: »  )ع(  مام رضاا
سيد العابدین به من گفت:    )ع(   به من گفت: پدرم علی بن حسين   )ع(   گفت: پدرم ابو جعفر بن علی باقر علوم انبيا

گوید:  می  )ص(  به من گفت: شنيدم پيامبر   )ع(  گفت: پدرم علی بن ابی طالب   )ع(  پدرم سيد جوانان بهشت حسين
کتایی هستم که جز من خدایی نيست؛ پس تنها  گوید: خداوند جل جالله فرمود: من آن خدای یشنيدم جبرئيل می 

مرا پرستش کنيد. هر کس از شما به اخالص، یکتایی مرا گواهی دهد )ال اله اال الله( در دژ من جای خواهد گرفت 
 .2«و آن کس که در دژ من داخل شود از کيفر من ایمن خواهد بود

 

ن ذمْْد يقْْول: مسعْْت أأ ذمْْد بْْن علْْي )مسعْْت أأ موسْْى بْْن جعفْْ  يقْْول: مسعْْت أأ جعفْْ  بْْ: )ع(و ْْال 
يقول: مسعت أأ علي بن احلسني يقول: مسعْت أأ احلسْني بْن علْي يقْول: مسعْت أأ أمْد املْؤمنني علْي بْن أأ 

مسعْْت هللا عْْز وجْْل يقْْول: ال إلُْْ إال هللا حصْْأ فمْْن دفْْل حصْْأ : يقْْول مسعْْت النْْ  : يقْْول  الْْب 
 .(3) بش و ها وأان من ش و ها(: ال احلة انداانفلما م ت  :  ال، أمن من عناأ

گوید: می   )ع(  گوید: شنيدم پدرم جعفر بن محمدمی   )ع(  شنيدم پدرم موسی بن جعفرفرمود: »  )ع(  همچنين  و
  )ع(   گوید: شنيدم پدرم حسين بن علیمی   )ع(  گوید: شنيدم پدرم علی بن حسينمی  )ع(   شنيدم محمد بن علی

عمی پدرم  شنيدم  طالب گوید:  ابی  بن  پيامبر می  )ع(   لی  شنيدم  عّزوجّل  می  )ص(   گوید:  خداوند  شنيدم  گوید: 
. )راوی(  «ال اله اال الله دژ من است. پس هر کس در دژ من جای گيرد، از عذاب من ایمن خوهد شد»فرماید:  می

با شرایطی و من از جمله  )  »بشروطها و انا من شروطها«گفت: هنگامی که مرکب راه افتاد، ما را ندا داد و فرمود:  
 .4« شروط آن هستم

 

، (...)مْن تقْ ب إ   لفْ ائض كْان يْدي وعيْأ : يعأ  ا ا  لعمل أي أن يكون ون ملهم احلْديث القدسْي
)عبْْدي أ عْْأ تكْْن مللْْي تقْْل للشْْيل كْْن فيكْْون(. ويكْْون وْْن خيْْا بهم ايليْْل  : ووْْن ملهْْم احلْْديث القدسْْي

)أان حي ال أموت و د جعلتا حيا  ال جْوت أان أ ْول للشْيل كْن فيكْون و ْد جعلتْا : كما   احلديث القدسي
 تقول للشيل كن فيكون(. 

کسی عنی کسی که این عبارت را با عمل بگوید، یعنی جزو کسانی باشد که مشمول این حدیث قدسی هستند: »ی
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نی که مشمول این حدیث قدسی هم  ....« و کساکه با انجام واجبات به من نزدیک شود، دست من و چشم من است 
« و جزو کسانی باشند که  شودگویی باش، میام! مرا اطاعت کن تا همانند من شوی، به چيزی می بنده هستند: »

ای که  ميرم و تو را نيز زنده ای هستم که نمیمن زنده دهد: »خدای جليل آنها را طبق حدیث قدسی خطاب قرار می
گویی باش و  ام که به چيزی می شود، و تو را نيز چنين کرده گویم باش، میچيزی می   ام. من بهميرد گردانيده نمی
 «.شودمی

 

ِ ُْْ فْْنقص م تبْْة أو مقْْاا أكيْْد إاُْْ عْْناب مْْن هللا  ِة لْْو  هللا وفليفتُْْ   أ فْْاملطلوب مْْن العبْْد أن يكْْون صْْو
فْاألمن مْْن ، وكنْا  أن يتحصْْلُألاُْ اسْبة إىل مْْن فو ُْ معْْنب وفا ْد لكمْال كْْان ؛ وإن كْان العبْد مْْن أهْل اينْْة

 ْال تعْاىل: ، العناب يتحقق أبن يكْون العبْد ملْل هللا ويْد هللا وعْني هللا ويقْول للشْيل كْن فيكْون وحْي ال  ْوت 
ْْأ َ ﴿ َُ أسفْ ْْ َخ َفيْ َْْ اَل ال س مثس  اسفْ َْْ نأ شْ َْْ َِأَض َإال  مْ نأ َ  األأ َْْ َماَواَت َومْ  ْْ نأ َ  السْ َْْ َعَق مْ َْْ وَِ َفصْ  ْْ َخ َ  الصْ َْْ اٌا َواسفْ َْْ مأ َ يْ ْْس َإَها هْ َْْ ى فْ

 .(1)﴾يَْنأظس سونَ 
نچه از بنده خواسته شده این است که صورت ولّی خدا و جانشين خدا در زمينش باشد. نقِص مرتبه و مقام قطعًا  آ

عذابی از جانب خدا است، حتی اگر بنده از اهل بهشت باشد زیرا وی نسبت به مافوقش معّذب است و کمالی را از  
شود که بنده مانند  توانسته آن را تحصيل کند. ایمن ماندن از عذاب، این گونه محقق می ه می دست داده است ک

و در  »فرماید:  ای ناميرا گردد. حق تعالی می خدا، دست خدا و چشم خدا باشد و به چيزی بگوید باش بشود و زنده 
شوند و بار  وند بخواهد، بيهوش می ها و هر که در زمين است جز آنها که خدا صور دميده شود پس هر که در آسمان 

 .2«نگرندخيزند و میدیگر در آن دميده شود، ناگهان از جای برمی
 

َحيمَ ﴿و ال تعاىل:  سوىَل َوَو َاهسمأ َعَناَب ايَأ َتَة األأ  .(3)﴾ال يَنسو سوَن َفيَها الأَموأَت َإال  الأَموأ
 .4« چشند، مگر همان مرگ نخستین، و آنها را خدا از عذاب جهنم نگه داشته استدر آنجا طعم مرگ را نمی»نيز فرموده است:  و

 

ِ ُ   كل ، وهنه تتحقق أبن يقول العبد  لفعل والعمل ال إلُ إال هللا و و ا يكون ِبتابعة و  هللا وفليفتُ   أ
  .: )بش  ها وش و ها وأان من ش و ها()ع(ح كة وسكنة وكما  ال اطماا ال  ا 

می ا  و هنگامی محقق  تمام ین  در  پيروی  با  گفتن  این  و  بگوید  الله«  اال  اله  »ال  گفتار  و  کردار  با  بنده  که  شود 
می  صورت  زمينش  در  او  جانشين  و  خدا  ولّی  از  سکنات  و  همان حرکات  رضا بندد؛  امام  که  »  )ع(   طور  با  فرمود: 

 
 . 68الزمر :  -1
 .68زمر:   - 2
 . 56الدخان :  -3
 .56دخان:   - 4
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 «. های آن هستمشرایط آن، و من از شرط 
 

إال هللا يكون بتحصيل أمسال هللا احلسىن أي أن يتحلى هبا العبد أي أن يكون هو أمسال هللا فتبني أن  ول ال إلُ  
جنْْة احلْْق ، أي أن يكْْون العبْْد هللا   اخللْْق، فيكْْون مصْْدا ا  ملْْن أحصْْى أمسْْال هللا احلسْْىن ودفْْل اينْْة، احلسْْىن

ِسْول هللا إفتبني ، سم هللاإوجنة أمسال هللا وجنة  سْم إن إوتبْني ، يْون مْن  بلُْ ال إلُْ إال هللاوالنب ن فد ما  ال 
محُ هللا( ومن نبعُ    ولُ وال إلُْ ، بل وتبني أن ال إلُ إال ال ازق، هللا لي  علما  جامدا  كما توهم السيد اخلوئي )

 أكملهْا ولكن ال إلُْ إال هللا، ألاُ سبحااُ اخلالق وال ازق املطلق الني ال متاج إىل َده؛ إال اخلالق كلمات توحيد
 : )فد ما  لت والنبيون من  بلي ال إلُ إال هللا(.أل ا توحيد من كل ايهات كما  ال ؛ وفدها 

گردد، یعنی این که بنده به  های نيکوی خداوند عملی میوشن شد که عبارت ال اله اال الله با به دست آوردن نامر 
کوی خداوند شود، یعنی این که بنده »الله فی الخلق« )خدا  های ني این اسامی نيکو آراسته شود، یعنی او خودش نام 

نام  که  درنتيجه مصداق کسی گردد  و  باشد  وارد شده در خلق(  بهشت  به  و  آورده  به دست  را  نيکوی خداوند  های 
است؛ بهشِت حق و بهشِت اسماء الله و بهشِت اسم الله. پس مشخص شد که ال اله اال الله برترین چيزی است که 

  )رحمة الله عليه( اند و نيز آشکار شد که بر خالف پندار سيد خوییو پيامبران قبل از او بر زبان رانده   )ص(  ر خدا پيامب
اال  و کسانی که پيرو عقيده  اله  الرزاق« و »ال  اال  اله  نيز روشن شد که »ال  و  َعَلم جامد نيست،  الله  اویند، اسم  ی 

خالق و رازق مطلقی است که به غير خود نياز ندارد؛ ولی »ال اله اال  الخالق« نيز کلمات توحيدند زیرا خدای سبحان  
کامل  میالله«  آنها  برترین  و  همه ترین  از  زیرا  همانباشد؛  است.  توحيد  جهات،  پيامبر  ی  که  فرمود:   )ص(   گونه 

 «.ایم ال اله اال الله است بهترین چيزی که من و پيامبران قبل از من گفته »
 

ة ،كمْْا تقتضْْي ْمحُْْ هللا( )ال ابْْق: إن حكمْْة الو ْْق تقتضْْي و ْْق لفْْع للْْنات املقدسْْ ْْول السْْيد اخلْْوئي )
الو ْق  زال سْائ  املفْاهيم. ولْْي    لآلْة العْ ب لفْْع مو ْوع  ْا َْْد لفْع اياللْة ، فيتعْْني أن يكْون هْو اللفْْع 

 املو وع  ا.
  طور که برای  کند همان الفاظ( اقتضا می : »چهارم: حکمت در وضع )اسما و )رحمة الله عليه(کالم سيد خویی

دانيم که  هر مفهومی نامی معين شده است، برای ذات مقدس پروردگار نيز اسم خاص و مشخصی معين گردد و می
معلوم   جا  این  از  است.  نگردیده  منظور  و  وضع  مقدس،  ذات  برای  جالله  لفظ  از  غير  دیگری  لفظ  عرب  زبان  در 

 باشد.منظور وضع گردیده است و نام اختصاصی خداوند می شود که لفظ »الّله« به اینمی
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ِها، ط ،إن و ق ملعىن يتو   على تصِو كل منهما  إن  لت: سْتحالة إحا ْة وهات هللا سبحااُ يستحيل تصْو
 .املمكن  لواجب، فيمتنق و ق لفع  ا

است که واضع و تعيين  اید گفته شود که وضع و تعيين یک لفظ در برابر یک معنی متوقف و مشروط بر این  ش
پذیر   امکان  سبحان  الله  ذات  معنی  تصور  ولی  کند،  تصور  و  حاضر  خود  ذهن  در  مستقاًل  را  معنی  و  لفظ  کننده، 

پایان است احاطه  تواند به وجود خدا که واجب و بی نيست، زیرا بشر )که یک موجود ممکن و محدود است(، نمی 
توان لفظی برای آن وضع  نامی برای او وضع کند؛ به این ترتيب نمی   داشته باشد و آن را در ذهن خود تصور کند تا 

 نمود.
 

ملْْا كااْْت  ْْنا الو ْْق  -وال يسْْتحيل عليُْْ أن يضْْق امسْْا  لناتُْْ ألاُْْ ذْْيع هبْْا  -الوا ْْق هْْو هللا  ن  ولْْو  لنْْا أب
 كالو ْق علْى إن ستعمال أيضْا  يتو ْ  علْى تصِْو املعْىناطن ، فإستحالة أن يستعملُ املخلوق   معناهط؛  فائدة

 هنا القول   ل   افسُ.
که این محال است که  اگر گفته شود که واضع لفظ »الّله« به معنای ذات اقدس خداوند، خود خداوند است ـ  و

به آن است  او محيط  فایده بتواند برای ذات خودش اسمی وضع کند چون  این صورت چه  ای خواهد داشت؟  ـ در 
ی استعمال هم باید معنی در ذهن گوینده، تصّور و حاضر گردد و کاربرد  عيين( در مرحله ی وضع و ت )عالوه بر مرحله

باطل   خود  به خودی  گفته  این  اساس،  این  بر  و  آن  وضع  مانند  درست  خواهد شد  معنی  تصّور  به  مشروط  نيز  آن 
 شود.می

 

ِة إليُْْ  لْْت: ِه   ايملْْة، ولْْو  طشْْا . وهْْنا أمْْ  وكْْن   الواجْْب و ْْق اللفْْع  زال املعْْىن يتو ْْ  علْْى تصْْو
ده. واملستحيل هو تصِو الواجب بكنهُْ وحقيقتُْ. وهْنا اليعتْا   الو ْق وال   االسْتعمال. ولْو اعتْا هلْا  َو
ْْا  ْْا وايْْْن . ووْ ْْال و  وامللْ ْْا: كْ ْْة بكنههْ ْْ  ال  كْْْن اطحا ْ ْْة الْ ْْودات املمكنْ ْْتعمال   املوجْ ْْق واالسْ ْْق الو ْ امتنْ

ِة أو الضْمد ويقصْْد بُْ الْنات املقدسْْة، فكْنلا  كْن  صْْدها اليْ نب فيُْ أحْد ااُْْ يصْ  اسْتعم ال اسْْم اطشْا
  م حلْْة  -مْْن اللفْْع املو ْْوع  ْْا. وِبْْا ان الْْنات املقدسْْة مسْْتجمعة يميْْق صْْفات الكمْْال، وم يلحْْع فيهْْا 

لفْْع اياللْْة مو ْْوع للْْنات املسْْتجمعة صْْفات الكمْْال  جهْْة مْْن كماالهتْْا دون جهْْة صْْ  أن يقْْال: -الو ْْق 
 ااتهى كالا السيد اخلوئي.، (1)( …
وسيله یم به  ولو  اجمااًل  معنی  آن  که  است  این  بر  متوقف  معنا،  برابر  در  لفظی  نمودن  وضع  و  گویم:  اشاره  ی 

الهی   اقدس  ذات  و  الوجود  واجب  از  اجمالی، هم  تصّور  نوع  این  و  شود  حاضر  و  تصویر  گوینده،  ذهن  در  تقریبی 
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او است، در او. و اما آنچه تصورش محال میامکان پذیر است و هم از غير   از ُکنه و حقيقت  باشد، تصور حقيقی 
صورتی که چنين تصور دقيقی نه در وضع و تعيين الفاظ الزم است و نه در استعمال و اگر چنين تصور دقيق و همه  

بود، مسأله  نامجانبه الزم  برمیی  اشکال  به  تنها در خداوند  نه  تعيين  گذاری  بلکه  نام خورد  و  تمام  الفاظ  گذاری در 
موجودات و حقایقی که چگونگی و حقيقت هستی آنها برای بشر کامال روشن و قابل درک نيست، مانند فرشته، جن  

تواند شک و تردید داشته باشد در این که به کار  نکته دیگر این است که هيچ کس نمی  گردید.و روح نيز محال می 
توان اسم اشاره و ضميری  ره به ذات مقدس پروردگار صحيح و درست است و میبردن اسم اشاره و ضمير برای اشا

ها خدا را قصد کرد. بنابراین، چه اشکال دارد که ما لفظی را بگویيم و از آن، ذات اقدس خدا را  را تلفظ نمود و از آن 
صفات کمال و عظمت را دارا    قصد کنيم و این لفظ را َعَلم و نام خصوصی او بدانيم و چون ذات اقدس پروردگار تمام

باشد بدون در نظر گرفتن  ی آن صفات کمال ملحوظ و منظور میگذاری هم همه ی وضع و نام باشد و در مرحله می
هيچ جهت خاصی. این است که باید گفت: لفظ »الّله« نام خاص آن وجود مطلقی است که تمام صفات کمال و  

 خوئی.  پایان کالم سيد 1جمال را دارا است....«
 

 أ ول: وفيُ: 
 شوم:: در این خصوص چند نکته را متذکر می گویمیم

 

محُْْ هللا( اسْْتخدا  يْْاس التمليْْل وهْْو   ْْل -1 بْْل ومْْن أسْْاليب املآلالطْْة فْْال  كْْن أن ، إن السْْيد اخلْْوئي )
  يقاس سبحااُ وتعاىل خبلقُ.

های مغالطه محسوب  و بلکه از اسلوب   قياس تمثيلی به کار برده که باطل است،  )رحمة الله عليه(سيد خویی  -۱
 توان با خلقش قياس نمود.شود؛ خداوند سبحان را نمیمی
 

إن مفهْْوا األلوهيْْة مو ْْوع لُْْ لفْْع إلُْْ، والْْنات املقدسْْة وا عْْة  ْْمن هْْنا املفهْْوا فهْْي مصْْداق لُْْ    -2
ِج، فاطاسْان ملْا حصْل علْى مفهْوا ، أصال  ية ملا و ق الش   ْولو م تكن النات املقدسة مصدا ا  ملفهوا األلوه  اخلا

ِج فو ق اخلطأ   املصداق واحن ف أانس   اعتقادهم فأ  وا احلج   األلوهية أفن   البحث عن مصداق لُ   اخلا
والشج  واختنوا األصناا ِ ة تعبد من دون هللا سبحااُ، وال أحد يقول إاُ جيب أن يو ق لفع إزال كل مصْداق، 

مح   ُ هللا الظاه  أاُ فلع بني املفهوا واملصداق.فالسيد اخلوئي 
آن    -۲ خارجی  مصداق  و  مندرج  مفهوم  این  در  خدا  اقدس  ذات  و  است  الوهّيت  مفهوم  موضوع  »اله«  لفظ 

نمی می وجود  به  شرک  اساسًا  نبود،  الوهّيت  مفهوم  مصداق  مقدس  ذات  اگر  و  مفهوم  باشد،  وقتی  انسان  آمد. 
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به جست  پيمود و مردم در  الوهّيت را درک کرد،  تعيين مصداق راه خطا  برآمد ولی در  وجوی مصداق آن در خارج 
آوردند و بت  به عبادت سنگ و درخت روی  و  به جای خدای سبحان و  اعتقادات خود منحرف گشتند  هایی را که 

پرستش می  نمی متعال  هيچ کس  برگزیدند.  معبود خود  عنوان  به  ازای هر مصداق،شدند،  به  باید  که  لفظی    گوید 
 منظور از مفهوم و مصداق را خلط کرده است.  )رحمة الله عليه( رسد سيد خوییوضع کرد. به نظر می 

 
محُ هللا( على وهم تبني بطالاُ.؛ ض لبا ي كالا السيد اخلوئيوم أع     ألاُ ااتقض من أصلُ و د بناه السيد )

خوییم سيد  کالم  باقی  متعرض  عليه(ن  الله  بی نمی  )رحمة  زیرا  و شوم  است  مشخص  اساس  از  آن  اعتباری 
 این عقيده را بر اساس پنداری که باطل بودنش آشکار گشته بنا نهاده است.   )رحمة الله عليه( سيد

 

محُْ هللا(إ ن  ، إواحلْق ِوي عْنهم مْا يبْْني أاُْ مشْْتق  ْو ْْ، سْم هللا لْْي  علمْا  جامْدا  كمْْا تْوهم السْْيد اخلْوئي ) د 
ن اسْْْْتخدا إكمْْْْا و ،  كمْْْْا تقْْْْدا ٌُ ﴿ ْْْْال تعْْْْاىل: ، سْْْْم هللا كمْْْْا اسْْْْتخدا إلُْْْْإللْْْْنات ن القِْْْْ  َُ َإال  إَلَْْْْ نأ إَلَْْْْ ا مَْْْْ َومَْْْْ

ن استخدا إلُ واحد   كلمة التوحيد.، (1)﴾َواَحدٌ   وهنه اآلية اظد ال إلُ إال هللا أي إن القِ 
طور که پيشتر  همان ، اسم الله علم جامد نيست و  )رحمة الله عليه(ق آن است که بر خالف گمان سيد خوییح

دهد الله مشتق است. قرآن نيز »الله« را برای )اشاره به(  روایت شده است که نشان می  )ع(گذشت، روایاتی از ائمه
و هيچ خدایی  »فرماید:  طور که »اله« را به این منظور استفاده نموده است. خدای متعال می ذات به کار برده همان 
ی توحيد به کار  نظير »ال اله اال الله« است، یعنی قرآن یک اله واحد را در کلمه  . این آیه2«جز خدای یگانه نيست 

 برده است. 
 

ن اسْْْْم هللا ِبعْْْْىن إلُْْْْ َو ال س َ  الس مَْْْْ ﴿ ْْْْال تعْْْْاىل: ، كمْْْْا اسْْْْتخدا القِْْْْ  َِأضَْوهْْْْس و  اآليْْْْة ، (3)﴾اَواَت َوَ  األأ
اية   محُ هللا(   تفسْد هْنه اآليْةوال داعي للعنال الني خل،  سم هللا ِبعىن إلُاالقِ  فقْد ختْبع ، شمُ السيد اخلوئي )

هللا سْْبحااُ وتعْْاىل ذْْيع  ملكْْان والزمْْان ويعلْْم  فأكيْْد أن  ، العشْْوال وفْْاض   مقْْاا أجنْْ  عْْن مو ْْوع البحْْث
اية استخدمت  ،  س كم وجه كم املعْىن وهنا يفهمُْ كْل عْ أ دون عنْال، وكفْة هْنا ، هللا( ِبعىن إلُ)ولكن اآلية القِ 

 وأكتفي هبنا القدِ فقد تبني أن اسم هللا لي  علما  جامدا .، ِاجحة لدى كل صاحب فهم مستقيم
تعالی می ق  نيز استفاده کرده است. حق  اله  به معنی  الله را  او است که  در آسمان »فرماید:  رآن اسم  ها و زمين 

است  آیه 4« خداوند  این  در  ا .  و  خداوند  معنی  به  الله  اسم  قرآن،  سيد  ی  که  مشقتی  و  زحمت  به  و  است  آمده  له 
 

 . 73المائدة :  -1
 .73مائده:   - 2
 . 3األنعام :  -3
 .3انعام:  - 4
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الله عليه(خویی بيراهه    )رحمة  و  به خطا  نابينایی  ایشان همچون  نيازی نيست.  آیه متحمل شده است  برای تفسير 
تأکيد می  پرداخته است.  ندارد  به موضوع بحث  به یک موضوع دیگری که ربطی  و  کنم که خدای سبحان و  رفته 

ی قرآنی کلمه »الله« را به معنای اله به  داند ولی آیه است و نهان و آشکارتان را می متعال به مکان و زمان محيط  
فهمد و هر کسی که صاحب فهم درستی است،  کار برده است و هر عرب زبانی بدون زحمت و کندوکار این را می 

 سم علم جامد نيست.کنم که آشکار شد که اسم الله، ادهد و همين قدر اکتفا میی این معنی را ترجيح میکفه 
 

بْْل هْْو  لفعْْل يطلْْق  -)هللا: هْْنا االسْْم الْْني يع فُْْ النْْاس إمسْْا  للْْنات اط يْْة اآلن اعْْود إىل إجابْْة السْْؤال: 
َ د بُْْ األلوهيْْة املطلقْْة  -هْْل  كْْن أن يطلْْق  -عليهْْا فقْْع إها كْْان يْْ اد بُْْ األلوهيْْة املطلقْْة  ْْس علْْى َْْد  -إها م يْ

 .( النات اط ية املقدسة ؟
شناسند؛ : این اسمی است که مردم آن را به عنوان اسم ذات الهی میاللهگردیم:   نون به پاسخ سؤال برمی کا 

گردد. اگر منظور از آن الوهّيت مطلق نباشد،  البته در عمل اگر منظور فقط اولوهيت مطلق باشد، بر آن اطالق می 
 تواند بر غير از ذات مقدس الهی نيز اطالق گردد؟ آیا می 
 

كما  نق إ ْالق   ون ايواب حبسب ما تقدا: اعم  كن أن يطلق ولكن ما  نق إ ال ُ هو االستعمال جاما  ويك
ال محن على َده سبحااُ وتعاىل االستعمال، ولكن هنا املنق  كن أن ي تفق بو ق  يد أو وص  إ ا   يزه عند 

ِة هللااط الق على َد النات اط ية كالقول: )هللا   اخللق(، أي  ِد   احلْديث  (1) ِبعىن صو ِو  ، كمْا و وِبعْىن 
ِد   القْ  (2) هللا ن ْكمْا و لأ يَنظْس سوَن َإال  َأن أَيأتَْيَْهسمس ال س َ  ﴿كْالقول: أو  ،(3)﴾يَْدس الَ  فَْْوأَق أَيْأَديَهمأ ﴿كْالقول: ، أو ِ  هَْ

 .(4)﴾ِّسَلَل مَ َن الأآَلَمااَ 
وجود ط ميان  این  در  مانعی  ولی  اطالق شود  که  است  آری، ممکن  قرار است:  این  از  پاسخ  آنچه گذشت،  بق 

طور که در اطالق الرحمن به غير خدای سبحان منع هست. البته  کارگيری مطلق است؛ همان دارد، که )همان( به 
ضافی که به هنگام اطالق بر غير  امکان دارد که این ممنوعيت برطرف شود، به این صورت که یک قيد یا وصف ا 

ذات الهی، او را متمایز سازد، گنجانده شود. مانند این عبارت: »الله فی الخلق« )خدای در خلق( یعنی به معنای  
طور که در قرآن ذکر شده است، یا  همان  6طور که در حدیث آمده است و به معنای »روح خدا« همان  5»صورت خدا«

 
 أن الله خلق آدم علی صورته.  -1
ْیُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدیَن( ّص :  -2  . 72قال تعالی : )َفِإَذا َسوَّ
ْیِدیِهْم( الفتح :)ِإنَّ  -3

َ
ِه َفْوَق أ َه َیُد اللَّ َما ُیَباِیُعوَن اللَّ ِذیَن ُیَباِیُعوَنَك ِإنَّ  . 10الَّ

ْمُر وَ  -4
َ
ِضَي األ

ُ
َن اْلَغَمـاِم َواْلَمآلِئَکـُة َوق ِتَيُهُم الّلُه ِفي ُظَلٍل مِّ

ْ
ن َیأ

َ
 . 210وُر( البقرة : ِإَلی الّلِه ُتْرَجُع األُمـ قال تعالی : )َهْل َینُظُروَن ِإالَّ أ

 (.خداوند آدم را بر صورت خود خلق نمود« )ان الله خلق آدم علی صورته» - 5
وِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدیَن فرماید: »خداوند متعال می - 6 ْیُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّ  (.72( )ص: برابر او به سجده بيفتيدچون آفرینشش را به پایان بردم و از روح خود در آن دميدم، در « )َفِإَذا َسوَّ



 204  کتاب التوحيد )تفسير سورة التوحيد( 

آیا اینان منتظر آن هستند که خدا در زیر سایبانی از  »یا     1«هایشان است خدا باالی دست دست  »مانند این عبارت:  
 .2« ابر نزدشان بياید

 
*  * * 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ْیِدیِهْم » - 1

َ
َما ُیَباِیُعوَن اللَه َیُد اللِه َفْوَق أ ِذیَن ُیَباِیُعوَنَك ِإنَّ  (.10( )فتح:  هایشان استکنند، دست خدا باالی دستکنند جز این نيست که با خدا بيعت میآنان که با تو بيعت می« )ِإنَّ الَّ

 َهْل َیْنُظُروَن » - 2
ُ
ْمُر َو ِإَلی اللِه ُتْرَجُع اأْل

َ
ِضَی اأْل

ُ
ِتَيُهُم اللُه ِفی ُظَلٍل ِمَن اْلَغَماِم َو اْلَماَلِئَکُة َو ق

ْ
ْن َیأ

َ
آیا اینان منتظر هستند که خداونـد بـا فرشـتگان در زیـر سـایبانی از ابـر نزدشـان بيایـد و کـار « )ُموُر ِإاَلّ أ

 (.210!( )بقره: شودبازگردانيده میی امور به خداوند  یکسره شود؟ حال آن همه



 

 

 

 :أ وا م   كون اسم هللا علما  أا مشتقا  
 :بودن اسم اللههای آنها در خصوص َعَلم یا مشتق ظریه ن
 

   ؟ لقد افتلفوا   هنا االسم هل هو مشتق أو مو وع للنات علما  
 اند. باشد، دچار اختالف و چنددستگی شده ر این که الله مشتق است یا َعَلمی برای ذات می د

 

 وافتلفوا   اشتقا ُ وأصلُ:، فنهب إىل األول كلد منهم
 اند:ی در اشتقاق و اصل آن دچار اختالف شده ، ولاندی نخست را پذیرفته کثر آنها نظریه ا 

 

 الناس أصلُ أانس. :ملل ،ملل فعال؛ فأدفلت األل  والالا بدال عن ا مزة "إاله"إن اصلُ : فقال بعضهم
گویند اصل الله »إاله« است بر وزن »فعال«، که »الف و الم« به جای همزه وارد شده، مثل  رخی از ایشان می ب

 »الناس« که اصل آن »أناس« است. ی  کلمه
 

 و ال بعضهم: أصل الكلمة "اله" وعليُ دفلت األل  والالا للتعظيم، وجللوا  لقول:
 عأ وال أات د   فتخزو   ... اله ابن عما ال أفضلت   حسب 

است. این عده شعر زیر  اند اصل این کلمه »اله« است و »الف و الم« برای تعظيم بر آن وارد شده  رخی هم گفته ب
 اند:را به عنوان شاهد و مثال آورده 

خير و خوبی از آن خدا است پسر عّم تو را. تو در حسب بر من فزونی و برتری نداری و تو مالک و صاحب اختيار و  
 باشی که مرا تحت سياست و تدبير خویش درآورده و مقهور خود سازی.حاکم من نمی 
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ِن المْا   ،بسْم اطلُْ ()بسْم هللاو ال بعضهم: معْىن    ،مشْددة فحْنفوا ا مْزة وأدَمْوا الْالا األوىل   اللاايْة فصْا
 .ومعناه: لكن أان (1)﴾ل َكن ا هسَو ال س َِأَ  ﴿ كما  ال عز وجل:

اند و الم اولی را در الم دوم باشد، و همزه را حذف کرده اند که معنی »بسم الله« »بسم االله« میرخی نيز گفته ب
همان  است؛  شده  مشدد  الم  نموده،  می ادغام  عّزوجّل  خدای  که  من  »فرماید:  طور  پروردگار  یکتا  خدای  او  ولی 

 و معنایش این است: »لکن انا« )ولی من(.   2«است 
 

ِجْْل والُْْ وامْْ أة وا ْْة ووالُْْ، ومْْال مولُْْ:  ،إها حْْد )ولُْْ(: هْْو مشْْتق مْْن و ْْالوا والولُْْ: ههْْاب العقْْل. يقْْال: 
ِى. فْْاق سْْبحااُ تتحْْد األلبْْاب وتْْنهب   حقْْائق صْْفاتُ والفكْْ    مع فتُْْ. فعلْْى هْْنا أصْْل  ِسْْل   الصْْحا أ

 .سادة ووسادةاله" وأن ا مزة مبدلة من واو كما أبدلت   إشا  ووشا ، وإ""إاله" و
شود:  اند: الله مشتق از »وله« است به وقت تحير و سرگشتگی، و »وله« یعنی »رفتن عقل«. گفته می نيز گفته   و

و بی واله« )مرد حيران  بی »رجل  واِلَه« )زن حيران و  و  والهة  و »امراة  بيابان  خود(  به  )آبی که  و »ماء موله«  خود( 
ها در درک حقایق  کند و اندیشه د. خداوند سبحان خردها را سرگردان میشود(: به صحرا فرستارود و خشک می می

بازمیصفاتش رنگ می  از معرفتش  بر این اساس اصل »إاله« و »اله« می بازند و فکر  تبدیل  ماند. و  باشد و همزه 
« )بالش(  طور که در »إشاح« و »وشاح« )گردنبند( و همچنين در »إسادة« و »وسادةباشد همانشده از »واو« می
 تبدیل شده است. 

 

 .ألن اخللق يتأ ون إليُ   حوائجهم، ويتض عون إليُ عند شدائدهم ؛: إمنا مسي "هللا" إ ا  و ال بعضهم
کنند و در اند که »الله« ، »اله«ی است؛ از آن جهت که مردم در حوایِج خود آهنگ او می رخی نيز بر این قولب

 نمایند. و تضرع می ها و شداید به درگاه او ندبه  سختی
 

 )بكس ها( ومها لآلتان.  وأي ون أيضا  ، و ال بعضهم: ألن اخللق أي ون إليُ )بنصب الالا(
اند، »یأَلهون اليه« با نصب الم و همچنين »یأِلهون اليه« اند از آنجایی که خلق به سوی او سرگردان برخی گفته   و

 باشد که هر دو لغت هستند.)با کسر آن( می 
 

 
 . 38الکهف :  -1
 .38کهف:   - 2
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ْْاع ِتفْ ْْتق مْْْن اال ُْْ مشْ ْْالوا: إاْ ْْااوا يقولْْْون إها  لعْْْت  ،و ْ ْْا ، فكْ ْْق: الهْ ْْل شْْْيل م تفْ ْْ ب تقْْْول لكْ فكااْْْت العْ
 .الشم  الهت

گفتند »الهًا« و وقتی خورشيد طلوع  اند از ارتفاع مشتق شده است. عرب قباًل به هر چيز مرتفعی می برخی گفته   و
 گفتند »الهت«.کرد میمی

 

ِ  وإالهتْْا ﴿ُ تعْْاىل: ْومْْن هلْا  ولْْ ،ُ إها تنسْْا ْوَتلْْ ،ال جْل إها تعبْْد ق مْْن ألُْْْالوا: هْْو مشتْْْو ْ ، (1)﴾ويْْن
ْْْده  ْْْالوا: وعبادتْْا  علْْى هْْْنه القْْ الة  ْْْالوا: فاسْْْم هللا مشْْتق مْْْن هْْْنا، فْْاق سْْْبحااُ معنْْْاه  ،فْْْإن ابْْْن عبْْاس َو

املقصْْود  لعبْْْادة، ومنُْْ  ْْْول املوحْْدين: ال إلُْْْ إال هللا، معنْْْاه ال معبْْود َْْْد هللا. و"إال"   الكلمْْة ِبعْْْىن َْْْد، ال 
 .ِبعىن االستلنال

تق است آنگاه که شخص  اند: الله مشتق از »أله الرجل« است آنگاه  که شخص تعبد کند، و از »تأله« مشگفته   و
تعالی:   این سخن خدای  باب است  از همين  و  بپردازد(؛  تو و خدایانت را ترک گوید »تنسک کند )به زهد  بر  2«و  ؛ 

اند که اسم الله از  ( است؛ و نيز گفته و پرستش تو اند مراد »و عبادتک« )اساس این قرائت، ابن عباس و دیگران گفته 
باشد؛ و این سخن موحدین که  منظور از خدای سبحان، کسی است که مقصود عبادت میاین مشتق شده است و  

گویند ال اله اال الله بر همين منوال است؛ یعنی معبودی غير از الله نيست و »اال« در این عبارت به معنای غير  می
 است، نه به معنای استثنا. 

 

الآلائْْب، وهلْْا أ ْْم أَبتْْوه موجْْودا    فطْْ ة عقْْو م  و ْْال بعضْْهم إن األصْْل فيُْْ "ا ْْال" الْْ  هْْي الكنايْْة عْْن
ِوا إليُ حب ف الكناية عن الآلائب، مث زيدت فيُ الا امللا إه  د علموا أاُ فالق األشيال ومالكها فصاِ "لُْ"  فأشا

 مث زيدت فيُ األل  والالا تعظيما  وتفخيما .
اند که خدا در ایه از غایب است، زیرا آنها ثابت کرده باشد که کناند که اصل در الله »هاء« می رخی نيز بر این قول ب

اند. سپس »الم« ملکی بر  های آنها موجود است و لذا با حرفی که از غایب کنایه دارد به او اشارت نموده فطرت عقل 
  آن افزوده شد، آنگاه که دانستند او خالق و مالک چيزها است، لذا به »له« تبدیل شد. سپس الف و الم تعظيم و 

 داشت( بر آن افزون گشت.  تفخيم )تلفظ حروف با صدای درشت به جهت بزرگ 
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و ْال بُْ  أي لي  جيب فيُ كْل لفْع االشْتقاق وإال تسلسْل، القول اللا :  الوا هو اسم علم جامد َد مشتق
مْْن بنيْْة هْْنا بعضْْهم و ْْالوا إن األلْْ  والْْالا الزمْْة لُْْ ال جيْْوز حْْنفهما منُْْ. و ْْالوا الْْدليل علْْى أن األلْْ  والْْالا 

وحْْ وف النْْدال ال خلتمْْق مْْق األلْْ  والْْالا  االسْْم، وم يْْدفال للتع يْْ  دفْْول حْْ ف النْْدال عليُْْ كقولْْا:   هللا
أال ت ى أاا ال تقول:   ال محن وال   ال حيم، كما تقول:   هللا، فدل علْى أ مْا مْن بنيْة االسْم. هْنه   ،للتع ي 

وللمزيد  كن م اجعة أ وال بعضهم مْن أملْال: ، لفون افتالفا  كبدا  جدا  بعض أ وا م وتبني بو و  وجالل أ م خمت
دهم... والق    سيبويُ، واخلليل، والكسائي، والف ال ، والآلزا ،  .. َو

اند »الله« اسم َعَلم جامد غيرمشتق است یعنی در آن هيچ لفظ اشــتقاقی الزم نيســت وگرنــه : گفتهی دومظریهن
اند ی آن است و حذف این دو از آن جایز نيست و گفتهاند که »الف و الم« الزمهرخی نيز گفتهآید. بتسلسل پيش می

ی این اسم است و همچون حــرف نــدا، بــرای تعریــف بــر آن دليل بر این مطلب آن است که »الف و الم« از شالوده 
ای که شما شوند. آیا دقت کرده جمع نمیاند، مانند سخِن »یا الله« و حروف ندا با الف و الم برای تعریف اضافه نشده 

کند بر این که این دو از اساِس اســم گویی: یا الله. پس داللت میگویی: یا الرحمن و یا الرحيم، در حالی که مینمی
دهد که با یکــدیگر بســيار اخــتالف دارنــد. بــرای ها و نظرات آنها است و به روشنی نشان میهستند. این برخی گفته

های برخی از آنها از قبيل سيبویه، الخليل، کسایی، فراء، غزالــی، قرطبــی و توان به گفتهات بيشتر میکسب اطالع
 دیگران مراجعه نمود.



 

 

 ، كبْْْْدا    بعْْْْض األمللْْْْة وْْْْا   كتْْْْب الوهابيْْْْة مْْْْن كلمْْْْات كلهْْْْا خلسْْْْيم وحْْْْد ق تعْْْْاىل هللا علْْْْوا  
( البْْن  دامْْة املقدسْْي وتعليْْق ابْْن أ تصْْ  علْْى اقْْل القليْْل مْْن كتْْاب )ملعْْة االعتقْْاد ولإلفتصْْاِ

بعْْض فتْْْاوى ابْْن عليمْْني   هْْْنا  وأيضْْا  ، جْْاين وبعْْض فتْْاوى ابْْْن جْْاين امللحقْْة هبْْْنا الكتْْاب 
 اب:ْالب

حدودیت  ی آنها از تجّسم و تحدید )مهای وهابيون آمده است و همههایی که در کتابرخی مثال ب
کتاب   از  اندکی  اختصار،  رعایت  برای  کبيرًا.  علوًا  الله  تعالی  دارد،  تعالی حکایت  خدای  قایل شدن( 

ی مقّدسی و تعليق ابن جبرین و برخی فتاوای ابن جبرین که به این کتاب  »لمعة االعتقاد« ابن قدامه 
 م:نمایملحق است، و نيز برخی فتاوای ابن عثيمين را در این باب ارایه می 

 

  ال ابن  دامة   كتاب )ملعة االعتقاد(:
ُس، َويسَكلَ مسهْس  ََِهمأ َويَْزسوِسواَْ ا َن َِهبْ سمأ أَبَبأصَْ يَةس الأمسؤأَمَننَي لََْ هبَ َمأ َوالأمسؤأَمنْسوَن يََْْ وأ ٌل ِسؤأ ُس،  َْاَل  مأ،)َفصأ َويسَكلَ مسواَْ

اىَل:  َْْ َ ةٌ ﴿ال س تَْعْ َْْ ا اَنِّْ َ َْْ َ ٌة َإىَل َِهبْ َْْ َن اَن ْ َْْ وٌه يَْوأَمِْ ْْس اىَل: ، (1)﴾وسجْ َْْ اَل تَْعْ َْْ َن ﴿َو ْ َْْ مأ يَْوأَمِْ َ َْْ نأ َِهبْ َْْ ْْ سمأ عْ ال  َإ ْ َْْ كْ
ونَ  اَل ، (2)﴾َلَمحأجسوبْْْْس ُس َ  حَْْْْ اَْْْْ ؤأَمَننَي يََْ وأ ى َأن  الأمْْْْس َع، َدل  َعلَْْْْ خأ اَل السْْْْ  َا َ  حَْْْْ َب أسولََِْْْْ ا َحجَْْْْ فََْلمْْْْ 

ا فَْْ أٌق، َو َْاَل النْ َ    نَْهسمَْ ل مَ  -ال َ َ ى، َوَإال  مَأ َيكسنأ بَْيْأ َُ َوسَْ ل ى ال س َعَليْأ ا ):  -صَْ مأ َكمَْ َن َِب كْس َتَوأ مأ سَْ َإا كْس
 َُ يَتَْ ام وَن َ  ِسؤأ َن َهَنا الأَقَمَ  اَل تسضَْ ، ، (تََْ وأ يََْة، اَل لَلأَم أئَْيَ  ٌُ لَل  ؤأ َبي َنا َتشْأ َُ َوهَْ ٌق َعَليْأ َحيٌ  مستْ فَْ َديٌث صَْ حَْ

ُس  َُ َل  .(3)َاَظَد( ، َواَل  فََإن  ال َ تََْعاىَل اَل َشَبي
 گوید: بن قدامه در کتاب »لمعة االعتقاد« می ا

بينند و آنها با چشم خویش پروردگارشان را نظاره و  »فصلی در این که مؤمنين پروردگارشان را می
در آن  »فرماید:  گوید. خدای تعالی میگویند و خدا با ایشان سخن می کنند و با او سخن میزیارت می 
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حقًا  »فرماید:  و نيز می   1« کنندزیبا و درخشان * که سوی پروردگارشان نظر می   هایی هست روز چهره 
می  محجوب  پروردگارشان  از  روز  آن  در  غضب   2« باشندکه  و  خشم  هنگام  به  عده  این  که  این  ؛ 

بينند، وگرنه فرقی بين  اند، دليل است بر این که مؤمنين در زمان رضا و خشنودی او را می محجوب
طور که این  فرموده است: »شما پروردگارتان را خواهيد دید همان   )ص(  اهد بود، و پيامبراین دو نخو 

بينيد، در دیدن آن ظلم و زحمتی پيش نخواهد آمد«. این حدیث صحيح است و بر آن اتفاق  ماه را می 
 .3نظر وجود دارد و این، تشبيه به معنی رؤیت است نه مرئی زیرا خدای تعالی شبيه و نظير ندارد«

 

 عليُ فقال: وعلق ابن جاين 
ِؤيْْ  "تعْْْاىل"أن املؤمنْْْْني   اينْْْة يْْ ون هللا ة صْْ مة، ْ)وأمْْا ال ؤيْْة   اآلفْْْ ة فأَبتهْْا أهْْل السْْْنة 

ِواُ، ويكلمهم ويكلمواُ ....  ع فنا بنلا منهب أهل السنة، وهل اقْول: إ ْم ي واُْ   جهْة  ويزو
ِؤيْْة مقا ِؤيْْة حقيقيْْة و بلْْة كمْْا يشْْالون، وأن األدلْْة ؟ ال شْْا أ ْْم ي واُْْ مْْن فْْو هم، وأ ْْم ي واُْْ 

نا كمْْْا تْْْ ون هْْْ)أو: ( كمْْْا تْْْ ون القمْْْ  ليلْْْة البْْْدِ)وا ْْْحة، ومْْْن أصْْْحها حْْْديث ج يْْْ  لقولُْْْ: 
 . (القم 

 بن جبرین تعليق و توضيحی بر این مطلب نوشته و گفته است: ا
اند؛ مؤمنين در بهشت خدای »اما رؤیت در آخرت، اهل سنت رؤیت و دیدن صریح را ثابت کرده 

می  را  می متعال  زیارت  را  او  و  می بينند  سخن  او  با  و  می کنند  سخن  آنها  با  نيز  او  و  گوید....  گویند 
آیا می را این گونه می مذهب اهل سنت   او را از جهت و سویی میشناسم و  آیا  بينند؟ شکی  گویيم: 

بينند، دیدنی رو در رو، و دالیل آن واضح  بينند و او را به واقع مینيست که آنها او را باالی سرشان می 
رده« یا بينند مانند ماه شب چهاگوید: »او را می ترین آنها حدیث جریر است که میاست که از صحيح

 بينيد«. »همان گونه که این ماه را می
 

 لقمْ ، وإمنْا تشْبيُ  - تعْاىل -والتشبيُ هنا لل ؤية، شْبُ ال ؤيْة  ل ؤيْة، ولْي  املْ اد تشْبيُ الْ ب 
ِؤية حقيقية ك ؤيتكم  نا القم (  .ِؤيتكم أب ا 

منظور تشبيه پروردگار ر اینجا تشبيه برای رؤیت است، که رؤیت را به رؤیت تشبيه کرده است و  د
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متعال به ماه نيست و این تشبيه از آن رو صورت گرفته که بگوید رؤیت واقعی است مانند دیدن این  
 ماه«.
 

 و ال ابن جاين:
َو َعلَْى ﴿)  تعليقُ على  ولُ تعاىل:    َل فَاعأبْسدسوهس َوهْس يأ لَ  شَْ َُ َإال  هسَو َفاَلقس كْس َهَلكسمس ال س َِب كسمأ اَل إََل

ََبدس  َبأَصاَِ َوهسَو الل َطي س اخلأ َِ س األأ َبأَصاِس َوهسَو يسدأ ُس األأ َِكس َل وََكيٌل اَل تسدأ   .﴾كسلَ  َشيأ
 جبرین گفته است: بن ا

ی هر  این است خدای یکتا که پروردگار شما ، خدایی جز او نيست، آفریننده » ی:  »در تعليق بر آیه 
بينند و او بينندگان را  ها او را نمی چيزی است، پس او را بپرستيد که نگهبان هر چيزی است * چشم

گاه است می  .«بيند، دقيق و آ
 

ِأتُْْ األبصْْاِ م حْْع بُْْ إها حصْْلت ال ؤيْْة يْْوا  -أَبْْت هللا أن األبصْْاِ ال حْْيع بُْْ  يعْْأ: مْْجن 
ِ  كيفيْ -فْإن األبصْاِ ال حْيع بُْ   ،  القيامة ِ  كنهُْ، وال تْد ِ  ماهيتُْ، وال تْد  ،ة هاتُْْأي: ال تْد

ِت اآليْة دلْيال   ،أحد من اخللق هبا، وال ميطون بُ علما    وهلا لعظمتُ ال  ال ميع علما   إهن فصْا
 .(، ولكنهم  وا جيهلونعلى إَبات ال ؤية ال على افيها

ها به خدا محيط نيستند، یعنی: زمانی که دیدگان او را ببينند و در  آیه( اثبات کرده است که چشم)
ای  ها به او احاطه کنند. این که چشم روز قيامت مشاهده حاصل گردد، نسبت به او احاطه پيدا نمی 

توانند کيفيت ذات  توانند ماهيت و ُکنه او را درک کنند و نمیها نمی دارند، به این معنا است که چشمن
یابد:  او را دریابند و این به دليل عظمت و بزرگی او است که ِعلم هيچ یک از خالیق بر آن احاطه نمی 

یت است نه نفی آن، وليکن آنها  ؛ از این رو این آیه دليلی بر اثبات رؤ  «نگيردو هيچ علمی او را دربر »
 اند(. قومی جهالت پيشه 

 

وأاك  ابن جاين  على األشاع ة النين هم معظم السْنة   العْام اطسْالمي  ْو م أبن ال ؤيْة هنْا 
  لبية فقال : 

دهند، مبنی  ی اهل سنت در جهان اسالم را تشکيل میبن جبرین کالم اشاعره که بخش عمده ا
 بر این که رؤیت در اینجا قلبی است، رد کرده و گفته است: 
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ِبعْْة: مْْنهم شْْافعية، )أمْْا األشْْاع ة ي تظْْاه ون أب ْْم مْْن أهْْل السْْنة، وأب ْْم مْْن أتبْْاع األئمْْة األ
ِون على أن يص حوا  طاكاِ، أكلْ هم  ومنهم مالكية، ومنهم حنفية، ومنهم حنابلة كلدون، وال يقد

ِون على اطاكاِ  .الشافعية  د اشته  عن إمامهم أاُ أَبت ال ؤية فال يقد
ی چهارگانه هستند: برخی از اشاعره،  که از اهل سنت و از پيروان ائمه  کننداما اشاعره تظاهر می »

توانند به صراحت  اند، برخی مالکی، برخی حنفی و بسياری از آنها حنبلی مذهب هستند و نمیشافعی 
انکار کنند، اکثر آنها شافعی هستند و از امام آنها مشهور است که رؤیت را اثبات کرده است و لذا قادر 

 کار آن نيستند.  به ان
 

ِؤيْْة األبصْْاِ، إمنْْا يفسْْ و ا  يلبتْْون ال ؤيْْة ولكْْن مْْا املْْ اد  ل ؤيْْة عنْْدهم ؟ لْْي  ال ؤيْْة الْْ  هْْي 
، ويظه   م منها يقني وعلْم ِبْا    لتجليات ال  تتجلى للقلوب، ومن املكاشفات ال  تنكش   م

ْْاِ للحقْْْا ُْْ، جحلْْْوا وهْْْنا بْْْال شْْْا  ْْْول   ْْْل، وإاكْ ْْااوا جْْْاهلني بْ ْْة كْ ئق، فتجْْْدهم يلبتْْْون ال ؤيْ
ْْاب  األشْْْاع ة: كْْْال ازي، وأأ السْْْعود، والبيضْْْاوي، وحنْْْوهم.  ِو ْْْا   كتْْْب تفاسْْْدهم حْْْجن أكْ ويق 

كي  ي ى بال   (يس ى افي ايهة: ) الوا، ﴾وسجسوٌه يَْوأَمََِن اَنَ َ ةٌ ﴿ولكن عندما تكلموا عن هنه اآلية: 
جهْْة، يْْ ى بْْال مقابلْْة! مْْا هْْي ال ؤيْْة بْْال مقابلْْة؟ ال ؤيْْة خلليْْات، ال ؤيْْة مكاشْْفات، فْْأَبتوا االسْْم 

 .ولكن م يلبتوا احلقيقة(
کنند ولی از نظر آنها مراد از رؤیت چيست؟ منظور آنها رؤیتی که دیدن با چشم  ؤیت را اثبات می ر

تاست نمی  به  را  بلکه )اشاعره( آن  برای قلوب متجلی می باشد،  به مکاشفاتی که  جلياتی که  و  شود 
اند ظاهر  گردد و از خالل آن، یقين و علم به آنچه که نسبت به آن جهل داشته برای آنها حاصل می 

باشد.  تردید باطل و انکار حقایق می کنند و این قول بی کاری می کنند. آنها فریب شود، تفسير می می
می  بزر شما  حتی  که  اثبات  بينيند  را  رؤیت  دیگران،  و  بيضاوی  السعود،  ابی  رازی،  مثل  اشاعره  گان 

به آن اقرار می می آیهنمایند ولی هنگامی که درباره کنند و در کتب تفسير خود  َیْوَمِئذ  ی  ی: »ُوُجوٌه 
( اِضَرٌة«  چهره َنّ روز  آن  درخشاندر  و  زیبا  هست  گفت هایی  می (  می وگو  هيچ  کنند،  »بدون  گویند: 

شود! این چه رؤیتی  شود، بدون رویارویی دیده میشود«. چگونه بدون جهت دیده میدیده میجهتی  
اند ولی حقيقت  باشد؟ رؤیت تجليات، رؤیت مکاشفات. آنها اسم را شناختهاست که بدون رویارویی می 

 اند«. را نشناخته 
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  ال ابن  دامة:
ِا  إ و ولُ تعاىل، )إَبات صف  النف  واجمليل ق تعاىل ا ﴿:  ْال أاُْ، )ع(عْن عيسْى  فبْا تَْعألَْمس مَْ

اَ  ا َ  اَْفأسَْ ي َواَل أَعألَْمس مَْ اَل َِبْ اَ : ﴿سْبحااُ و ولُْ﴾، َ  اَْفأسَْ لأ : ﴿و ولُْ ﴾َوجَْ ظْس سوَن َإال  َأنأ يَْنأ  هَْ
 .( ﴾ أَيأتَيَْهسمس ال س 

 گوید: بن قدامه می ا
صفت  عيسی»اثبات  از  متعال  خداوند  ِاخبار  و  تعالی،  خدای  برای  آمدن  و  نفس  که    )ع(  های 

و این کالم     «خبرمگذرد دانایی و من از آنچه در ذات تو است بی به آنچه در ضمير من می»فرمود:  
َك« ) آیا اینان منتظر آن  »ی او:  ( و این فرموده و پروردگار تو آمدخدای سبحان که فرمود: »َوَجاء َربُّ

 «. «هستند که خدا نزدشان بياید
 

 فقال: ، وعلق عليُ ابن جاين
اَل َِبْْْ اَ ﴿)فإَبْْْات صْْْفة اجملْْْيل   لأ يَْنأظْْْس سوَن َإال  َأنأ أَيأتَْْْيَْهسمس ال س ﴿وكْْْنلا: ﴾ َوجَْْْ َن هَْْْ َل مَْْْ  َ  ِّسلَْْْ

ِة األاعْاا:   -تعْاىل  -ومللهْا  ولُْ  ﴾  الأآَلَماَا َوالأَماَلَئَكةس  لأ يَْنأظْس سوَن َإال  َأنأ ََتأتَْيَْهسمس الأ ﴿  سْو ةس هَْ َماَلَئكَْ
ضس َِ َت َِبَْْْ اَ  وحنْْْن اقْْْول: ال يلْْْزا مْْْن إتيْْْان أمْْْ  هللا   ِ ت  ......﴾ أَوأ أَيأيتَ َِبْْْ َا أَوأ أَيأيتَ بَْعْْْأ

 .  ِية أف ى، وإها أَبتنا ق اطتيان  لنا: جييل كما يشال( -تعاىل -امتناع إتيان هللا 
 ابن جبرین بر آن حاشيه زده و گفته است:  و

آمدن:   صفت  آمد»»اثبات  تو  پروردگار  نيز:     «و  نزدشان  »و  خدا  که  هستند  آن  منتظر  اینان  آیا 
آیا اینان انتظاری جز آن دارند که  »ی انعام است:  و همانند آن، سخن خدای تعالی در سوره    « بياید

نشانه  یا  پروردگارت؟  یا  بيایند؟  نزدشان  نشانه فرشتگان  از  پروردگارتای  و  «؟های  می ....  گویيم:  ما 
آیه  در  خدا  آمدن  از  مانع  آیات،  در  خدا  امر  اثبات  آمدن  را  آمدن  خدا  برای  اگر  و  نيست،  دیگر  ای 

 آید«.گویيم: هر طور که بخواهد می کردیم، می 
 

 

 وهنه بعض األسِلة وإجابة ابن جاين عليها وهي ملحقة بتعليقُ على اف  الكتاب:

http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book13&f=lma0021.htm&pid=1


214                                                                                                                               کتاب التوحيد )تفسير سورة التوحيد(  

پرسش   و برخی  و  اینها  کتاب  پاسخها  همان  در  وی  تعليق  به  که  است  آنها  به  جبرین  ابن  های 
 پيوست شده است: 

 

ِد فيُْْْ مْْْا اصُْْْ ملسْْْلم عْْْن ابْْْن عمْْْ  م فوعْْْا    يطْْْوي هللا ):  )س: وهْْْنا يقْْْول: يوجْْْد حْْْديث و
ِونالسماوات يوا القيامة، مث أي  ؟ أيْن املتكْاون؟ فْنهن بيْده اليمْىن، مث يقْول: أان امللْا أيْن ايبْا

ِا ني السبق، مث أيفنهن بشمالُ، مث يقول: أان امللا  ِون، مث يطوي األ  ؟ أين املتكاون ؟  أين ايبا
 رسش:  پ

ها را  آسمان رسد که گفت: خداوند در روز قيامت  حدیثی است که متن آن به مسلم از ابن عمر می 
آنها را به دست راستش می در هم می  گوید: منم فرمانروا، کجایند جباران؟  گيرد و می پيچيد سپس 

زمين  سپس  متکبران؟  هفت کجایند  می های  هم  در  را  چپش  گانه  دست  به  را  آنها  سپس  پيچد. 
 گوید: منم فرمانروا، کجایند جباران؟ کجایند متکبران؟ گيرد و می می

 

 إَبْْْْات لفْْْْع الشْْْْمال ق كيْْْ   كْْْْن ايمْْْْق بينُْْْْ وبْْْني ال اويْْْْة وبْْْْني حْْْْديث: ج: التسْْْاؤل  
كلتْا )يعْأ أن   هْنا احلْديث: ، (وكلتْا يديُْ  ْني، املقسطون على مناب  من اِْو عْن  ْني الْ محن)

 . (يطويهن بشمالُ)و  احلديث اللا : ، (يديُ  ني
 اسخ: پ

یث جمع کرد:  توان با آن و این روایت و حدپرسش از اثبات لفظ دست چپ برای خدا را چطور می 
»عدالت پيشگان بر منبرهایی از نور در سمت راست خداوند رحمان هستند، و هر دو دست او راست  
است«. یعنی در این حدیث »هر دو دست او راست است« و در حدیث دوم: »با دست چپش آنها را در  

 پيچد«.هم می 
 

مْْا يقابْْْل اليمْْني امسُْْْ مْْْال، يظهْْ    ايمْْْق بينهمْْا أن املْْْ اد  لشْْمال مْْْا تقابْْْل اليمْْني، فْْْإن 
أن امل اد أ ا  ني   الاكة، و  اخلد، فإن اليسمن أصلُ كل ة اخلد  (وكلتا يديُ  ني)ويظه  من  ولُ: 

، وق مْْال  مباِكْْة   كلْْ ة اخلْْد (كلتْْا يديُْْ  ْْني)أصْْلُ الاكْْة واخلْْد، فعلْْى هْْنا ال خمالفْْة بينهمْْا 
 .تقابل اليمني، ولي    هلا اقص(

باشد ظر من جمع هر دوی اینها است به این که منظور از چپ، چيزی است که مقابل راست می ن
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تقابل با راست است، چپ نام دارد، و از سخن او که »هر دو دست او راست است«  زیرا چيزی که در  
شود که مقصود از آن ُیمن و برکت و خير است. اصل ُیمن فراوانِی خير و اصل آن برکت و  روشن می 

او راست است«   ندارد »هر دو دست  تقابلی وجود  و  این دو تضاد  بين  بر این اساس  خير است. پس 
کثرت خير، و خدا را دست چپی است که در مقابل دست راست قرار دارد و در این،  مبارک است در  

 نقصی وجود ندارد«.
 

وأن األصْابق    -تعاىل  -)س: هنا السائل يقول: هل يص  أن يقال إن العينني   الوجُ ق  
 اليد، وهكنا أا هنا من التشبيُ ؟

 رسش: پ
آیا صحيح است که گکننده می این سؤال  و در گوید:  فته شود در صورت خدای متعال دو چشم 

 دست او انگشتان و غيره وجود دارد یا این که اینها از باب تشبيه است؟ 
 

ِد احلْْْديث الْْْني فيُْْْ أن هلْْْا  ْْابق و ُْْ، ولكْْْن  لنسْْْبة لألصْ ْْا يعتمْْْد عليْ ج: م يْْْ د   هلْْْا مْ
إان وجْدان   كتبنْا )ل: اليهودي جال إىل الن  صلى هللا عليُ وسلم وأشاِ بيده، أشاِ أبصابعُ، و ْا

ِا ْْْْْني علْْْْْى هه وايبْْْْْال علْْْْْى هه وامليْْْْْاه والبحْْْْْاِ علْْْْْى هه  أن هللا يضْْْْْق السْْْْْماوات علْْْْْى هه واأل
 ْ أ بعْد هلْا  -صلى هللا عليُ وسلم  -واملخلو ات على هه وكل هلا يشد إىل أصابعُ، وأن الن  

ةَ ﴿اآلية:   ُس يَْْوأَا الأَقَيامَْ تس ا  َْبأضَْ يعْ  َِأضس مجََ ََِه َواألأ ( لقْول احلْا و ْحا تصْديقا   ﴾َوَما َ َدِسوا ال َ َحق  َ دأ
ْْإها أ ْْْ ه ع ْْل أصْْْابق فْ ْْون ملْ ْْق هلْْْا ال يلْْْزا أن تكْ ْْابق   اليْْْد، ولكْْْن مْ ْْى هلْْْا أفْْْاد أبن األصْ لْ

 املخلو ني   أانملها و   و ا و  كنا وكنا، بل إمنا فيُ إَبات اليد وفيُ إَبات األصابق فيها(. 
 اسخ: پ

ها، حدیثی وارد شده  ی انگشت در این خصوص چيز قابل اعتمادی وارد نشده است ليکن درباره 
پيامبر  نزد  یهودی  آمده است که یک  آن  و    )ص(  که در  نمود  اشاره  انگشتان خود  و  با دست  و  آمد 

ها را بر این  گذارد و زمين ایم که خداوند آسمان را بر این می های خود چنين یافته گفت: »ما در کتاب 
کوه می و  می گذارد  این  بر  را  آب ها  و  می گذارد  این  بر  را  دریاها  و  مها  و  این  گذارد  بر  را  خلوقات 
به انگشتانش اشاره میمی و آن یهودی در هر مرتبه  پيامبرگذارد؛  را    )ص(  کرد.  آیه  این  از آن  پس 

ی  خدا را نشناختند آن چنان که شایان شناخت او است و در روز قيامت زمين یکجا در قبضه »خواند:  
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ی یهودی، خندید.  پس اگر آن گونه آن را تایيد کرده باشد، رسانده و به جهت تصدیق گفته   «او است 
است که خدا انگشتانی در دست دارد، ولی با این حال الزامی نيست که مانند انگشتان مخلوقين در  

  شود، وجود دست و انگشتان در آن سرانگشتان و طول و فالن و فالن باشد بلکه چيزی که ثابت می 
 باشد«.می

 

ُس ال َ ﴿)س: يقول: كيْ  اوفْق بْني مْا اقْل عْن ابْن تيميْة   الفتْاوى   ِيْة البقْ ة   َلم  َوجْأ  ﴾فَْْ
بيْان تلبْي  ايهميْة مْن أ ْا تْدل علْى صْفة الوجُْ،  وأ ا ال تدل على صفة الوجُ وما هك  هْو  

إن وما هك ه ابن القيم كْنلا مْن أ ْا تْدل علْى الوجُْ   "خمتصْ  الصْواعق" فهْل يصْ  أن يقْال: 
 ؟الوجُ جزل من هات هللا 

 رسش: پ
ْجُه  ی بقره »َفَثمَّ وَ ی سوره ی این آیه گوید: چگونه ميان اواًل آنچه از ابن تيميه در فتاوی درباره می
( به خدا است اللِه«  تلبيس جهميه ذکر  رو  بيان  آنچه در  و  ندارد  بر صفت »وجه« داللت  این که  و   )

کرده است بر این که بر صفِت وجه داللت دارد، و آنچه ابن قّيم نيز در »مختصر الصواعق« آورده که  
ت جزئی از ذات  گفته است بر صورت داللت دارد، ارتباط دهيم؟ آیا صحيح است که گفته شود: صور 

 خدا است؟ 
 

ُس ال َ ﴿سْؤالُ األول: يعْأ املشْهِو أن ِيْة البقْ ة:  ج: َلم  َوجْأ  ْد أفْنها بعْض أهْل الوحْدة  ،﴾فَْْ
كل مكان؛ أل م  الوا إها توجُ اطاسان فوجُ هللا هنْا، ووجُْ هللا هنْا،   واالحاد دليل على أن هللا  

، فقال ابن تيمية:   موا ق من "اجملموع" إن هنه اآليْة ليسْت مْن ِ ت الصْفات،   ووجُ هللا هنا
وإمنا امل اد وجُْ هللا يعْأ: ايهْة الْ  يوجُْ العبْد إليهْا أو أيمْل   توجهُْ إليهْا، هكْنا الْني افهْم، 

  تلبْْي  ايهميْْة مْْا أهكْْ  أاُْْ  ْْال هلْْا، وإن كْْان  ْْال هلْْا فْْيمكن إاُْْ  ْْال: إ ْْا دالْْة علْْى  أمْْا
إَبْْات صْْفة الوجُْْْ  للْْزوا، ولكْْن يكْْْون معناهْْا أ ْْا دالْْْة علْْى صْْفة الوجُْْْ وعلْْى صْْفة ايهْْْات 

أاُْْ  -تعْْاىل -األفْْ ى، والوجُْْ ال شْْا ااُْْ جْْزل مْْن الْْنات   حْْق اطاسْْان، وكْْنلا   حْْق هللا 
 ، وجُ هللا من هاتُ(. من هاتُ

 اسخ: پ
آیه  اتحاد،  و  اهل وحدت  برخی  که  این است  یعنی مشهور  او:  اول  در  سؤال  اللِه«  َوْجُه  »َفَثمَّ  ی 
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گویند اگر انسان توجه  اند، زیرا اینها می ی بقره را دليلی بر این که خدا در همه جا هست دانسته سوره 
وجه خدا اینجا است و وجه خدا اینجا است. ابن تيميه  کند و روی آورد، پس وجه خدا اینجا است و  
آید که( این آیه جزو آیات صفات نيست و مراد از وجه گفته: در مواضعی از »مجموع« )چنين برمی 
کنند یا اميد است که به آن سمت رو کنند. این چيزی  الله صرفًا یعنی جهتی که بندگان به آن رو می 

جهميه« به یاد ندارم چنين مطلبی گفته شده باشد، اگر هم چنين    فهميم. در »تلبيس است که ما می 
چيزی گفته باشد ممکن است با این منظور باشد که: وجه الله لزومًا دال بر اثبات صفت وجه است،  

های  تواند باشد که از یک سو بر صفت وجه و از سوی دیگر بر صفات جهت ليکن معنایش این می 
ت جزئی از ذات انسان است و در مورد خدای تعالی نيز همين گونه  دیگر داللت دارد. بی شک صور 

 باشد: صورت خدا از ذات او است«.می
 

ِ ْْوان هللا علْْْيهم لقولُْْ:  )س:  َل َهالٌَْْْا َإال  ﴿هْْنا يقْْْول: مْْا تفسْْْد السْْل  الصْْْا   يأ ل  شَْْ كْْْس
ُس  هَْْ فْْإن بعْْض الطوائْْ  مْْن أهْْل هْْنه الْْبالد تقْْول: إن كْْل صْْفاتُ هالكْْة إال الوجُْْ، ومْْن مث ﴾ َوجأ

 يستدلون أن صفاتُ خملو ة فهي تبلى كما تبلى كل املخلو ات. 
 رسش: پ

عليهم)  گوید: سلف صالحمی الله  نابودشدنی است مگر  »ی  آیه   (رضوان  اوهر چيزی  را    «وجه 
کرده  تفسير  می چگونه  سرزمين  این  اهل  طوایف  برخی  نابودشدنی  اند؟  خداوند  صفات  تمام  گویند: 

استدالل می  این رو چنين  از  او.  تمام  است مگر وجه  مانند  و  کنند که صفات خداوند مخلوق است 
 مخلوقات دستخوش تباهی و تلف شدن است.  

 

صفة من صفاتُ وجزل من هاتُ وكْل صْفاتُ ال  -تعاىل - ال يلزا هلا وال جيوز، بل وجُ هللا  ج:
ى َوجْأ ﴿ ا ْ هللا عن هلْا، فْإها كْان وجهُْ   يْ -تعاىل -أييت عليها التآلد، فال يقال إ ا تفىن،  ُس َويَْبْأقَْ

 فكنلا بقية صفاتُ ال  هي من هاتُ، واق  عند هنا، وهللا أعلم وصلى هللا على ذمد(. ﴾ َِبَ اَ 
 اسخ: پ

این موضوع نه الزامی است و نه مجاز، بلکه وجه خدای تعالی، صفتی از صفات او و جزئی از ذات  
تعالی الله عن  فانی می شود  او است و تغيير در هيچ یک از صفات او راه ندارد؛ لذا گفته نمی  گردد، 

ذاتش هستند،   که جزو  نيز  او  باقی صفات  پس  َک«  َربِّ َوْجُه  »َوَیْبَقی  است،  باقی  او  وجه  اگر  ذلک. 
گاه باشند. ما در اینجا توقف می همين گونه می   تر است، و درود خدا بر محمد.کنيم، و خدا آ
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 وهنه بعض األسِلة وإجابة ابن عليمني عليها:
 هایی است که ابن عثيمين به آنها پاسخ داده است: ینها برخی پرسش ا

 

ِ  هللا فْْيكم فضْْيلة الشْْيخ مْْن ايزائْْ  أبْْو بسْْاا يقْْول فضْْيلة الشْْيخ مْْا  ْْول أهْْل   السْْؤال:  
ِؤية املسلم ل بُ عز وجل يوا القيامة  .السنة وايماعة   

 رسش: پ
الجز از  ابوبسام  برکت دهد. جناب شيخ  به شما  عقيده ایر می خداوند  اهل  گوید: جناب شيخ!  ی 

 بيند، چيست؟  ی این که مسلمان در روز قيامت پروردگارش را میسنت و جماعت درباره 
 

ِؤية هللا سبحااُ وتعاىل يوا القيامة ما  الُْ هللا عْن  ايواب: الشيخ:  ول أهل السنة وايماعة   
ِسولُ صْلى هللا عليُْ والُْ وسْلم وٌه يَْوأَمَِْن﴿:  تعْاىل  ْال   كتابُْفْاق، افسُ و الُ عنُ  يعْأ  ﴾،وسجْس

َ ةٌ ﴿يْْوا القيامْْة  َ ٌة َإىَل َِهبَْْ َا اَنَِّْْ ألاُْْ ؛ مْْن النظْْ   لعْْني: اللاايْْة، ِبعْْىن حسْْنة: ان ْْ ة األوىل ﴾اَن َْْ
فْالوجوه ذْل العينْني الْ  يكْون هبمْا النظْ  وهْنا يْدل علْى أن املْ اد اظْ  ، أ اف النظ  إىل الوجوه

هبْا انِّْ ة( ولكنُْ  ْال: ان امل اد اظ  القلب و وة اليقني لقْالالعني ولو ك : ) لْوب يومِْن ان ْ ة إىل 
هبا انِّ ة  .(1) ()وجوه يومِن ان  ة إىل 

 اسخ: پ
عقيده  همان  شيخ:  قيامت،  روز  در  سبحان  خدای  رؤیت  خصوص  در  جماعت  و  سنت  اهل  ی 

در این باره گفته است. خدای تعالی    )ص(  ی خودش گفته و پيامبر اوچيزی است که خداوند درباره 
»ناضره  َناِظَرٌة«:  َها  َرِبّ ِإَلی  اِضَرٌة  »َنّ قيامت  روز  یعنی  َیْوَمِئذ«  »ُوُجوٌه  است:  فرموده  کتابش  ی  در 

می  چشم  با  کردن  نظر  از  دومی  و  است  زیبایی  معنای  به  وجوه  نخست«  به  را  کردن  نظر  زیرا  آید؛ 
گيرد و این  ا محل دو چشم است که نگریستن با این دو صورت میهها( اضافه کرده و چهره )چهره 

بود،  دليلی است بر این که مراد، نگاه کردن با چشم است، و اگر منظور نگاه قلب و قوت یقين می 
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گفت: »قلوب یومئذ ناضرة الی ربها ناظرة«، و حال آن که فرموده است: »وجوه یومئذ ناضرة الی  می
 .1ربها ناظرة« 

 

ِد: من املدينة النبويْة يقْول،  ال: السائل ا ن)السؤ   )اللهْم   : أسْأل عْن هْنا الْدعال هْل هْو وا
 ؟ من ال ت اه العيون وال يصفُ الواصفون(

 رسش: پ
ی این دعا است که آیا  گوید: پرسش من درباره ی نبوی می ای به نام »م.ن« از مدینه سؤال کننده 

يون وال یصفه الواصفون« )بارخدایا! ای کسی که دیدگان او  وارد است یا خير: »اللهم یا من ال تراه الع 
 بينند و وصف کنندگان او را توصيف نکنند(؟ را نمی
 

اللهْم   مْن ال تْ اه العيْون وأ لْق : ألاُْ إها  ْال؛ الشيخ: ال هنا َلع هنا َلْع عظْيم ايواب:
 عليُْ وسْلم أن املؤمنْون و ْد َبْت عْن النْ  صْلى هللا، صاِ   هنا إاكاِ ل ؤية هللا تعاىل   اآلف ة

ِهم كمْْا يْْ ون الشْْم  صْْحوا  لْْي  دو ْْا سْْحاب  هبْْم يْْوا القيامْْة عيْْاان  أببصْْا وكمْْا يْْ ون ، يْْ ون 
 .(2)( .......... القم  ليلة البدِ

 اسخ: پ
شيخ: خير، این اشتباه است، اشتباه بزرگی است؛ زیرا اگر بگوید »اللهم یا من ال تراه العيون«، در  

ثابت شده است که    )ص(  انکار رؤیت خدای تعالی در آخرت است، و حال آن که از پيامبراین مطلب  
با چشمان خود می را  پروردگارشان  قيامت  طور که خورشيد را در آسمان  بينند، همان مؤمنان در روز 

 3بينند....« طور که ماه را در شب بدر میکنند، و همان صاف و بدون ابر نظاره می 
 

واستشْْهد اجمليْْب علْْى ، فأجيْْب أباُْْ   السْْمال؟ أيْْن هللا : السْْؤال: .......... السْْائل يسْْأل
ن الك ري منها  ولُ تعاىل تََْوى﴾﴿: هلا آب ت من القِ  ولكن يبْدو أن هْنا  ،ال  محأَنس َعَلى الأَع أَش اسأ

 
 .249ی  از کالم ابن عثيمين در »فتاوای نور علی الدرب« نوار شماره - 1
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ِسْْل يستفسْْ   حْْول هلْْا األخ  ْْد استشْْكل هْْنه اطجابْْة وم تطْْابق مفهومُْْ الْْني كْْان يعتقْْده فأ
 ؟ ألي  تو حون لُ احلقيقة حول هنا املو وع

 رسش: پ
پرسش  پاسخ داده کننده ....  او  به  پرسيده است: خدا کجا است؟  فرد  ای  آسمان است.  اند که در 

خدای رحمان بر  »پاسخ دهنده بر مدعای خود به آیاتی از قرآن کریم استشهاد کرده است، از جمله:  
رسد این برادر بر این پاسخ اشکال گرفته است و مفهوم آن را  ر می ليکن به نظ    «باالی عرش است 

مطابق با اعتقادش نيافته است و آن را ارسال کرده است تا تفسيرش را بداند. آیا حقيقت این موضوع  
 دهيد؟ را برای او توضيح نمی 

 

تعْْاىل   )الشْْيخ: احلقيقْْة حْْول هْْنا املو ْْوع أاُْْ جيْْب علْْى املْْؤمن أن يعتقْْد أن هللا  ايْْواب:
)أمنْتم مْن   السْمال أن : السمال كما هك  هللا هلا عن افسُ   كتابُ حيث  ْال سْبحااُ وتعْاىل

خيس  بكم األِض فإها هي جِو أا أمنتم من   السمال أن ي سل علْيكم حاصْبا  فسْتعلمون كيْ  
 .(1)( ......... اني 
 اسخ: پ

شيخ: واقعيت این موضوع آن است که مؤمن باید معتقد باشد که خدای متعال در آسمان است،  
آیا از آن که در  »ی خود در کتابش چنين گفته است؛ آنجا که فرموده است:  طور که خدا درباره همان 

* آیا از    اید که ناگاه زمين را به لرزش درآورد و زمين شما را در خود فرو بردآسمان است ایمن نشسته 
نشسته  ایمن  است  آسمان  در  که  زودی  آن  به  فرستد؟  بر شما  با سنگریزه  بادی همراه  ناگاه  که  اید 

 .2« ....( خواهيد دانست که بيم دادن من چگونه خواهد بود
 

 

 

 * * * 
 

 
 من کالم ابن عثيمين في )فتاوی نور علی الدرب(.  -1
 از کالم ابن عثيمين در »فتاوای نور علی الدرب«. - 2



 

َي اأَلمْأ س َوَإىَل الَ  ﴿:   ال تعاىل ةس َو سضَْ اَا َوالأَمألَئكَْ َن الأآَلمَْ َهلأ يَنظس سوَن َإال  َأن أَيأتَيَْهسمس ال س َ  ِّسَلَل مَْ 
 .(1)﴾تْس أَجقس األمسوِس 

می خ متعال  ابر  »فرماید:  دای  از  سایبانی  زیر  در  فرشتگان  با  خدا  که  هستند  منتظر  اینان  آیا 
 .2«شودی کارها به خداوند بازگردانيده مینزدشان بياید و کار یکسره شود؟ حال آن که همه 

 

ِاة  فنْْزل الْْ ب   عمْْود سْْحاب  5.. ...)...: األصْْحا  اللْْا  عشْْ  -سْْف  العْْدد  -و  التْْو
فقْْال امسعْْا كالمْْي. إن كْْان مْْنكم اْْ   ٦وو ْْ     ب اخليمْْة ودعْْا هْْ ون ومْْ ري فخ جْْا كالمهْْا. 

وأمْْا عبْْدي موسْْى فلْْي  هكْْنا بْْل هْْو أمْْني   كْْل  7للْْ ب فبْْال ؤ  أسْْتعلن لُْْ   احللْْم أكلمُْْ. 
  .(3)( ...ن فما إىل فم وعياان أتكلم معُ ال  أللآلاز. وشبُ ال ب يعاي 8بي . 

ـ د آنگاه پروردگار در ستون ابر نازل شد،    5ـ اصحاح دوازدهم آمده است: »....  ِسفر اعدادر تورات 
پس فرمود:    6ی عبادت ایستاد و فرمود هارون و مریم جلو بيایند و هر دو جلو رفتند.  کنار دِر خيمه 

کنم و در  باشد، خود را در رؤیا بر او ظاهر می ای برای پروردگار  سخن مرا بشنوید، اگر ميان شما نبی 
گویم. او  ولی با موسی که خدمتگزار من است به این طریق سخن نمی   7کنم  خواب با او صحبت می 

کنم نه با رمز، و او شبيه  من با وی رودررو و آشکارا صحبت می   8ی من امين است.  در تمامی خانه 
 .4بيند....« پروردگار را می

 

)... وإها  ْْْْْد الْْْْْ ب  ْْْْْد ِّهْْْْْ    : األصْْْْْحا  السْْْْْادس عشْْْْْ  -سْْْْْف  اخلْْْْْ وج  -اة و  التْْْْْوِ 
 .(5)......( 12. فكلم ال ب موسى  ائال   11.  السحاب 

تورات    و ابر   -سفر خروج    -در  پروردگار در  ناگهان جالل  و  آمده است: »....  اصحاح شانزدهم 
 

 . 210البقرة :  -1
 .210بقره:  - 2
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 .1....« 12پروردگار به موسی فرمود.   11ظاهر شد. 
 

ِاة و  ال فقْْال الْْ ب ملوسْْى هْْا أان  ٩).........: األصْْحا  التاسْْق عشْْ  -سْْف  اخلْْ وج  -تْْو
ِت إليا   ِّالا السحاب لكي يسمق الشعب حينما أتكلْم معْا فيؤمنْوا بْا أيضْا إىل األبْد . 

 )................(2). 
ت: اینک من  پروردگار به موسی گف 9اصحاح نوزدهم آمده است: »....   -سفر خروج  -در تورات  و

ایمان   ابد  تا  نيز  تو  به  و  بشنوند  تو  با  مرا  گفتن  سخن  قوم  تا  آمد  خواهم  تو  نزد  غليظی  ابر  در 
 .3بياورند....«

 

ِاة  ْْو ْْف  اخلْْْْ وج  -و  التْْ ْْاا موسْْْْى  13)............. : األصْْْْحا  ال ابْْْْق والعشْْْْ ون -سْْ فقْْ
وأما الشيوخ فقال  م اجلسوا لنْا ههنْا حْجن ا جْق  14ويشوع فادمُ. وصعد موسى إىل جبل هللا. 

فصعد موسى إىل  15إليكم. وهو ها ه ون وحِو معكم. فمن كان صاحب دعوى فليتقدا إليهما. 
طْْاه 1٦ايبْْل. فآلطْْى السْْحاب ايبْْل.  السْْحاب سْْتة أ ا.  وحْْل  ْْد الْْ ب علْْى جبْْل سْْينال َو

ِأس  17و  اليوا السابق دعي موسى من وسع السحاب.   وكان منظ   ْد الْ ب كنْاِ ِكلْة علْى 
ْْ ائيل.  ْْان  18ايبْْْل أمْْْاا عيْْْون بْْْأ إسْ ودفْْْل موسْْْى   وسْْْع السْْْحاب وصْْْعد إىل ايبْْْل . وكْ

ِبعني ليلة(  ِا وأ ِبعني  ا  .(4)موسى   ايبل أ
پس موسی با خادمش    13ست و چهارم آمده است: »....  اصحاح بي  -سفر خروج    -در تورات    و

پس به رهبران قوم گفت: شما اینجا منتظر بمانيد تا    14یوشع آماده شدند و موسی باالی کوه رفت.  
برود.   آنها  نزد  دارد  که مشکلی  و هر کس  پيش شما هستند  و حور  بازگردیم. هارون  و چون    15ما 

و جالل پروردگار، کوه سينا را فرا گرفت. ابر مدت شش    16ند.  موسی باالی کوه رفت، ابر کوه را پوشا
منظر مجد پروردگار در نظر   17روز آن را پوشانده بود و در روز هفتم، موسی از ميان ابرها ندا داده شد. 

موسی ميان ابرها داخل شد. باالی کوه رفت و   18ی کوه بود.  بنی اسرائيل چون آتش سوزانی بر قله 
 .5روز در کوه ماند« مدت چهل شبانه
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ِاة  وكْْان مجيْْق الشْْعب إها  8)........ : األصْْحا  اللالْث واللالَْْون -سْْف  اخلْْ وج  -و  التْو
ِال موسْى حْجن يْدفل  ف ج موسى إىل اخليمة يقومون ويقفون كْل واحْد    ب فيمتُْ وينظْ ون و

يمْْْة. ويْْْتكلم وكْْْان عمْْْود السْْْحاب إها دفْْْل موسْْْى اخليمْْْة ينْْْزل ويقْْْ  عنْْْد  ب اخل ٩اخليمْْْة. 
ْْى.  ْْق موسْ ْْا   10الْْْ ب مْ ْْود السْْْحاب وا فْ ْْق الشْْْعب عمْ ْْل  فْْْدى مجيْ ْْوا كْ ْْة. ويقْ ْْد  ب اخليمْ عنْ

لوجُ كما يكلم ال جل  ويكلم ال ب موسى وجها    11الشعب ويسجدون كل واحد    ب فيمتُ.  
ِجق موسى إىل احمللة كان فادمُ يشوع بن اون الآلالا ال يا  من دافل اخليمة(    .(1)صاحبُ. وإها 

ـ د رفت،  هر وقت که موسی به طرف خيمه می  8ـ اصحاح سی و سوم: »....  سفر خروجر تورات 
می  خود  چادرهای  مقابل  در  قوم  می تمام  را  موسی  سر  پشت  و  داخل  ایستادند  موسی  تا  نگریستند 

به داخل خيمه می  9خيمه شود.   این که موسی  از  پایين میبعد  ابر  و در  رفت، ستون  مقابل در  آمد 
همين که مردم ستون ابر را در    10کرد.  وگو می ایستاد و پروردگار از داخل ابر با موسی گفت خيمه می

دِر خيمه می  برمیمقابل  دِر خيمه دیدند، همگی  بر  و هر یک   11گذارد.  ی خود سجده میخاستند 
روبه  موسی  با  میپروردگار  صحبت  همان رو  خودکرد،  دوست  با  نفر  یک  که  می  طور  کند.  صحبت 

گشت اما آن مرد جوان یعنی یوشع پسر نون که خادم موسی بود،  سپس موسی به طرف اردوگاه برمی 
 .2آمد«از داخل خيمه بيرون نمی

 

ِاة  )....... وبكْْْْ  موسْْْْى   الصْْْْبا   :األصْْْْحا  ال ابْْْْق واللالَْْْْون -سْْْْف  اخلْْْْ وج  -و  التْْْْو
فنْْْزل الْْْ ب   السْْْحاب.  5وصْْعد إىل جبْْْل سْْْينال كمْْْا أمْْ ه الْْْ ب. وأفْْْن   يْْْده لْْوحي احلجْْْ  

ِؤوف  ٦فو ْ  عنْْده هنْا  واندى  سْْم الْ ب.  ِحْْيم و فاجتْْاز الْْ ب  دامُْ واندى الْْ ب الْ ب إلُْْ 
اطمث واملعصْية واخلطيْة. حافع االحسان إىل ألوف . َاف   7بطي الآلضب وكلد االحسان والوفال.  

فأسْ ع  8ولكنُ لن يُا إب ال. مفتقد إمث اآل ل   األبنال و  أبنال األبنْال   ايبْل اللالْث وال ابْق. 
و ْْال إن وجْْدت اعمْْة   عينيْْا أيهْْا السْْيد فليسْْ  السْْيد    ٩موسْْى وفْْ  إىل األِض وسْْجد. 

 .(3)نان ملكا .......( وسطنا . فإاُ شعب صلب ال  بة. واَف  إننا وفطيتنا واخت
ـ اصحاح سی و چهارم: »....و موسی بامدادان برخاست و به کوه سينا باال  سفر خروج در تورات ـ   و
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پروردگار   5طور که پروردگار فرمانش داده بود در حالی که دو لوح سنگی در دست داشت.  شد همان 
پس پروردگار پيش    6م »پروردگار« ندا داد.  در یک ستون ابر پایين آمد و در برابر موسی ایستاد و به نا

و   احسان  ُپر  و  خشم  دیر  مهربان.  و  رحيم  خداوند  پروردگار،  پروردگار،  فرمود:  و  کرد  عبور  او  روی 
ی خطا و جرم و گناه، اما اختيار کرد  ی احسان برای هزاران نسل، بخشاینده دارنده نگه   7وفاداری.  

شان تا نسل سوم و  طاهای پدران را از پسران و پسراِن پسران که گناه را بدون مجازات نگذارد بلکه خ
و گفت: ای آقای من اگر به    9و موسی شتافت و سر به زمين نهاد و سجده کرد    8گيرد.  چهارم می

ام، پس پروردگار به وسط قوم ما بياید؛ این قوم، مردمی سرکش هستند.  راستی مقبول درگاهت شده 
 .1ز و ما را ملک خود برگير....«گناهان و خطاهای ما را بيامر 

 

ِاة   ال ب  د ملا فلتبتهج األِض ولتفْ    1): املزمِو السابق والتسعون -سف  املزامد    -و  التو
ْْ  الكلْْْدة.  ْْيُ.  2ايزائْ ْْق  اعْْْدة ك سْ ُْْ. العْْْدل واحلْ ْْباب حولْ ُْْ تْْْنهب انِ  3السْْْحاب والضْ  دامْ

 .ُْْ ْْداله حولْ ْْ ق أعْ ِأت األِ  4وحْ ْْكواة.  ُْْ املسْ ْْالت ب و ْ ْْدت. أ ْ ِتعْ ْْل  5ض وا ْْال ملْ هابْْْت ايبْ
ِأى مجيْق الشْعوب  ْده  ٦الشمق  داا ال ب  داا سيد األِض كلها.   7أفات السموات بعدلُْ و

مسعْت صْهيون  8خيزى كل عابدي جلال منحْوت املفتخْ ين  ألصْناا. اسْجدوا لُْ   مجيْق اآل ْة. 
ِب.  ِب علْْي علْْى كْْل  ألاْْت أاْْت   ٩فف حْْت وابتهجْْت بنْْات يهْْوها مْْن أجْْل أحكامْْا   

  ذ  الْ ب أبآلضْوا الشْ . هْو حْافع افْوس أتقيائُْ. مْن  10على كل اآل ة   األِض. علوت جدا  
اف حْوا أيهْا الصْديقون  12اِو  د زِع للصديق وف   للمستقيمي القلْب.   11يد األش اِ ينقنهم.  

 .(2) ل ب وامحدوا هك   دسُ( 
تورات    و مزامير -در  ه  -سفر  و  هشتاد  » مزمور  زمين    1فت:  پس  است.  یافته  سلطنت  پروردگار 

جزیره  و  کند  باشند.  خوشی  شادمان  بسيار  و    2های  عدالت  است.  او  گرداگرد  غليظ  ظلمِت  و  ابرها 
  4سوزاند.  رود و دشمنانش را در اطراف می آتش پيش روی او می  3ی تخت او است.  انصاف قاعده 

روشن میبرق  را  به  هایش جهان  و  دید  زمين  افتاد.  کند.  موم  کوه   5لرزه  مثل  حضور خداوند  در  ها 
ی اقوام  کنند و همه ها عدالت او را اعالم می آسمان   6شوند، در حضور آقای تمام زمين.  گداخته می 

شوند. ای  باليدند، خجل و شرمنده میهای خود میپرستان که به بت تمام بت  7بينند.  جالل او را می 
صهيون شنيد و شادمان شد و دختران یهودا مسرور گردیدند،    8د.  جميع خدایگان، بری او سجده کني
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زیرا که تو ای پروردگار بر روی تمامی زمين، متعال هستی و    9های تو، ای پروردگار.  به سبب داوری
های  داران پروردگار، از بدی نفرت کنيد. او حافظ جان ای دوست   10ی خدایگان.  بسيار برتر از همه 
نور بر عادالن ِکشته شده است و   11دهد.  د و آنها را از دست شریران نجات میباشمقدسان خود می 

راست  برای  سپاس    12دالن.  شادمانی  را  او  مقدس  نام  و  باشيد  شادمان  پروردگار  با  عادالن،  ای 
 .1گویيد« 
 

ِاة   وب. هْو ْالْ ب  ْد ملْا. ت تعْد الشعْ 1): املزمِْو التاسْق والتسْعون  -سف  املزامد    -و  التو
 3الْْ ب عظْْيم   صْْهيون وعْْال هْْو علْْى كْْل الشْْعوب.  2جْْال  علْْى الكْْ وبيم. تتزلْْزل األِض. 

وعْْز امللْْا أن مْْب احلْْق. أاْْت َبْْت االسْْتقامة  4ممْْدون امسْْا العظْْيم واملهْْوب.  ْْدوس هْْو. 
 ٦علوا ال ب إ نا واسجدوا عند مو    دميُ .  دوس هْو.   5  يعقوب    وعدال    أات أج يت حقا  
 7ني كهنتُْْْ وصْْموئيل بْْْني الْْنين يْْْدعون  مسُْْ. دعْْْوا الْْ ب وهْْْو اسْْتجاب  ْْْم. موسْْى وهْْْ ون بْْ

أيها ال ب إ نْا أاْت اسْتجبت  8بعمود السحاب كلمهم . حفظوا شهاداتُ والف يضة ال  أعطاهم. 
ِا   علْْوا الْْ ب إ نْْا. واسْْجدوا   جبْْل  دسُْْ ألن  ٩علْْى أفعْْا م.  كنْْت  ْْم ومنتقمْْا     ْْم. إ ْْا َفْْو

 .(2)دوس( ال ب إ نا  
ـ د تورات  مزامير ر  »سفر  است:  آمده  نهم  و  نود  مزمور  قوم   1ـ  است،  گرفته  سلطنت  ها  پروردگار 

پروردگار در صهيون عظيم    2نماید. زمين متزلزل گردد.  بلرزند. او بر تخت خود بر کّروبين جلوس می 
و عّزت    4  اسم عظيم و پرشکوه تو را حمد گویند که او قدوس است.  3ها متعال است.  و بر جميع قوم

دارد! تو استقامت و راستی را برقرار ساختی و عدالت و انصاف را در یعقوب  پادشاه، حق را دوست می 
او    5به عمل آوردی.   نمایيد که  او را پرستش  برابر تختش،  و در  پروردگار، خدای ما را ستایش کنيد 

است.   ب  6قّدوس  را  او  سموئيل  همچنين  و  هارون  و  موسی  یعنی  او،  خواندند.  کاهنان  اسمش  ا 
فرمود.   اجابت  را  ایشان  او  و  را خواندند  آنها    7پروردگار  و  کرد،  آنها صحبت  با  ابر  ميان ستون  در  او 

ای پروردگار، خدای ما، تو ایشان را اجابت فرمودی،    8ها و اوامر او را حفظ و اطاعت نمودند.  شهادت
پروردگار، خدای    9ناهانشان انتقام کشيدی.  تو ایشان را خدای غفور و بخشنده بودی، اما آنها را به گ

 .3ما را متعال بخوانيد و او را بر کوه مقدسش پرستش نمایيد، زیرا پروردگار، خدای ما قّدوس است«
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ِاة  ْْو ْْزامد  -و  التْ ْْف  املْ ْْة وال ابْْْق -سْ ِْْو املِْ ْْد  1): املزمْ ِب إ ْْْي  ْ ْْي   افسْْْي الْْْ ب.     ِكْ
املسْْْق   3البْْْ  النِْْْو كلْْْوب الباسْْْع السْْْموات كشْْْقة ال 2لبسْْْت.  وجْْْالال    ْْْدا   عظمْْْت جْْْدا  

ِ حْا وفدامُْ  4عالليُ  ملياه اياعْل السْحاب م كبتُْ املاشْي علْى أجنحْة الْ ي   الصْااق مالئكتُْ 
ِا ملتهبة   كسْوهتا الآلمْ  كلْوب.   ٦املؤس  األِض على  واعْدها فْال تتزعْزع إىل الْده  واألبْد.   5ان

ِعد  تف . من ااته 7فوق ايبال تق  املياه .  ِ  هت ب من صوت  تصعد إىل ايبال. تنْزل إىل  8ا
 .(1)البقاع( 

ـ   و ای جان من، پروردگار را متعال    1ـ مزمور صد و چهارم آمده است: »....  سفر مزامير در تورات 
  2نهایت عظيم هستی! تو ُمَلّبس به عظمت و جالل هستی.  بخوان. ای پروردگار، خدای من، تو بی 

هایش را بر  آن که خانه   3ای.  ها را چون خيمه گسترده پوشيده شده با نور هستی. آسمان مانند لباِس  
بال آب بر  و  است  َمرکب خود ساخته  را  ابرها  بنا کرده است.  باد می ها  را    4خرامد.  های  فرشتگانش 

فروزان.   آتش  را  و خادمانش  پایه بناکننده   5بادها گردانيده است  بر  ابد و ی زمين  تا  که  پایان    هایش 
گریزند و از  از عتاب تو می  7ها را پوشانيد.  دریاها آن را مانند ردا در بر گرفت و آب، کوه   6روزگار نلرزد.  

 .2گردند«ها سرازیر می آیند. به دره ها برمیبر فراز کوه  8شوند. ندای رعد تو پراکنده می 
 

ت بعْد  ْيق تلْا األ ا تظلْم وللو ْ 2٩).......  :  األصحا  ال ابق والعش ون  -و  إ يل مجن  
وحينِْن  30الشم  والقم  ال يعطْي  ْوله والنجْوا تسْقع مْن السْمال و ْوات السْموات تتزعْزع. 

تظهْ  عالمْة ابْن اطاسْان   السْمال. وحينِْن تنْو  مجيْق  بائْل األِض ويبصْ ون ابْن اطاسْان ِتيْا 
ِيُْْ فدسْْل مالئكتُْْ ببْْوق عظْْيم ال 31علْْى سْْحاب السْْمال بقْْوة و ْْد كلْْد.  صْْوت فيجمعْْون خمتا

ِبق ال    من أ صال السموات إىل أ صْائها ...........  وأمْا هلْا اليْوا وتلْا السْاعة  3٦من األ
وكمْْا كااْْت أ ا اْْو  كْْنلا يكْْون  37فْْال يعلْْم هبمْْا أحْْد وال مالئكْْة السْْموات إال أأ وحْْده. 

ن أيكلْون ويشْ بون ويتزوجْون ألاُْ كمْا كْااوا   األ ا الْ   بْل الطوفْا 38أيضا    ابن اطاسان. 
وم يعلمْْوا حْْجن جْْْال الطوفْْان وأفْْن ايميْْْق.   3٩ويزوجْْون إىل اليْْوا الْْني دفْْْل فيُْْ اْْو  الفلْْْا 

ْْان.  ْْا  ْْْ  ابْْْن اطاسْ حينِْْْن يكْْْون اَنْْْان   احلقْْْل. يؤفْْْن الواحْْْد ويْْْت   40كْْْنلا يكْْْون أيضْ
ه وا إها ألاكْْم ال اسْْ 42اَنتْْان تطحنْْان علْْى ال حْْى. تؤفْْن الواحْْدة وتْْت  األفْْ ى  41اآلفْْ . 
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ِبكم.   ِق  43تعلمون   أية ساعة أييت  ِب البيت   أي هزيْق أييت السْا واعلموا هنا أاُ لو ع ف 
لْْنلا كواْْوا أاْْتم أيضْْا مسْْتعدين ألاُْْ   سْْاعة ال تظنْْون أييت ابْْن  44لسْْه  وم يْْدع بيتُْْ ينقْْب. 

ليعطيهم الطعاا   حينُ.  فمن هو العبد األمني احلكيم الني أ امُ سيده على فدمُ  45اطاسان.  
احلْق أ ْول لكْم إاُْ يقيمُْ علْى  47 ور لنلا العبد الني إها جال سيده جيده يفعْل هكْنا.   4٦

 .ُْْ ْْق أموالْ ُْْ .  48مجيْ ْْ   دومْ ْْيدي يبطْ ُْْ سْ ْْ دي    لبْ ْْد الْ ْْال هلْْْا العبْ فيبتْْْدُ  4٩ولكْْْن إن  ْ
ِى.  ِفقاله وأيكل ويش ب مق السكا يْوا ال ينتظْ ه و   أييت سيد هلْا العبْد   50يض ب العبيد 

 .(1)فيقطعُ وجيعل اصيبُ مق امل ائني. هنا  يكون البكال وص ي  األسنان(  51ساعة ال يع فها. 
ـ   و به محض آن که مصيبت آن روزها به پایان    29اصحاح بيست و چهارم: »....  در انجيل متی 

رسد، خورشيد تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد، ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و  
شود  پس از آن، عالمت پسر انسان در آسمان ظاهر می   30های آسمانی متزلزل خواهند شد.  قدرت

و  و در آن هنگام، همه  با قدرت  انسان را خواهند دید که  ی ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر 
پس فرشتگانش را با صدای شيپور بزرگ خواهد فرستاد تا    31آید.  جالل بسيار بر ابرهای آسمان می 

و ساعت هيچ    از آن روز  36برگزیدگان او را از بادهای چهارگانه از کران تا کران فلک جمع کنند....  
زمان آمدن پسر انسان    37کس خبر ندارد و حتی هيچ یک از فرشتگان آسمان به غير از فقط پدرم.  

در روزهای قبل از آن یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی    38درست مانند روزگار نوح خواهد بود.  
دند تا این که سيل آمد  فهميو چيزی نمی   39کردند  نوشيدند و ازدواج می خوردند و میرفت، مردم می

از دو نفر که در مزرعه هستند،    40طور خواهد بود.  و همه را از بين برد. ظهور پسر انسان نيز همين 
برند و  کنند، یکی را میو از دو زن که دستاس می  41شود.  شود و دیگرای واگذارده مییکی برده می
به خاطر    43آید.  در چه ساعتی پروردگار شما میدانيد  بيدار باشيد، زیرا نمی  42گذارند.  دیگری را می

می  خانه  صاحب  اگر  باشيد:  می داشته  شب  از  ساعت  چه  در  دزد  که  می دانست  بيدار  و  آید،  ماند 
پس شما باید هميشه آماده باشيد، زیرا پسر انسان در ساعتی    44اش شود.  گذاشت دزد وارد خانه نمی

آمد.   ندارید، خواهد  انتظار  آ  45که  به سرپرستِی خادمان  کيست  را  او  اربابش  دانا که  امين  ن غالم 
خوشا به حال آن غالم، که اگر    46ی آنان را بدهد.  ی خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جيره خانه 

گویم که که  حق را به شما می   47گونه ببيند )در حال انجام وظيفه(.  گردد او را این وقتی اربابش برمی 
اما اگر غالم شریر باشد و بگوید    48ی وی خواهد گذاشت.  یملک خود را به عهده ی تمام مااو اداره 

گساران به  و به اذیت و آزار غالمان دیگر بپردازد و با می   49که آمدن ارباب من طول خواهد کشيد،  
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او نمی  50خوردن و نوشيدن مشغول شود،   انتظار ندارد و در وقتی که  او  اربابش  در روزی که  داند، 
کند و نصيبش را با ریاکاران قرار خواهد داد، در جایی که گریه و  و او را تکه تکه می  51د آمد  خواه

 . 1شيون و دندان بر دندان سایيدن وجود خواهد داشت« 
 

ِئي  الكهنة و ال : األصحا  السادس والعش ون -و  إ يل مجن  )....... ......... فأجاب 
 ال لُ يسوع أاْت  لْت. وأيضْا  ٦4هل أات املسي  ابن هللا. لُ أستحلفا  ق احلي أن تقول لنا 

تيْْا علْْى سْْحاب السْْمال.  أ ْْول لكْْم مْْن اآلن تبصْْ ون ابْْن اطاسْْان جالسْْا    ٦5عْْن  ْْني القْْوة ِو
ِئي  الكهنة حينِن َيابُ  ائال  د جدف. ما حاجتنا بعْد إىل شْهود. هْا  ْد مسعْتم خلديفُْ.  فمزق 

فْ ون ْحينِْن بصْقوا   وجهُْ ولكمْ ٦7مسْتوجب املْوت.  ماها ت ون. فأجابوا و الوا إاُْ  ٦٦ وه. ِو
ِجْا   الْْداِ .  أمْا بطْْ س فكْان جالسْْا   ٦٩ ْائلني تنبْْأ لنْا أيهْْا املسْي  مْْن  ْ با  ٦8لطمْوه  فا

ِية  ائلة وأات كنت مْق يسْوع ايليلْي.  ِي  فْأاك   ْداا ايميْق  ْائال   70فجالت إليُ جا لسْت أد
ِأتُْْْْ أفْْْْ ى فقالْْْْت للْْْْنين هنْْْْا  وهْْْْنا كْْْْان مْْْْق يسْْْْوع مث إه فْْْْ ج إىل الْْْْ 71مْْْْا تقْْْْولني.  دهليز 
وبعد  ليل جْال القيْاا و ْالوا لبطْ س  73بقسم إ  لست أع ف ال جل.  فأاك  أيضا    72الناص ي.  

فابتْْْدأ حينِْْْن يلعْْْن وملْْْ  إ  ال أعْْْ ف ال جْْْل.  74حقْْْا أاْْْت أيضْْْا مْْْنهم فْْْإن لآلتْْْا تظهْْْ  . 
ع الْْْني  ْْْال لُْْْ إاْْْا  بْْْل أن يصْْْي  الْْْديا فتْْْنك  بطْْْ س كْْْالا يسْْْو  75وللو ْْْت صْْْا  الْْْديا. 

ِج وبكى بكال م ا    .(2)( تنك   َالث م ات. فخ ج إىل فا
اصحاح بيست و ششم: ».... .... پس کاهن اعظم پاسخ داد و به او گفت: تو را  در انجيل متی ـ   و

اسخ داد:  یسوع )عيسی( پ   64دهم به ما بگو آیا تو مسيح، پسر خدا هستی؟  به خدای زنده سوگند می 
گویم که بعد از این پسر انسان را خواهيد دید که بر  تو )این گونه( گفتی. و همچنين من به شما می 

آن هنگام کاهن اعظم گریبان خود را    65آید.  دست راست قّوت نشسته است و بر ابرهای آسمان می
ال کفر او را )با گوش  درید و گفت: او کفر گفت! دیگر بعد از این چه نيازی به شهود داریم؟ شما حا 

آنگاه آب دهان    67نظر شما چيست؟ آنها جواب دادند: او مستوجب مرگ است.    66خود( شنيدید.  
بر رخسارش سيلی می  و کسانی  زدند  را  او  و  انداختند  که می   68زدند،  به صورتش  گفتند:  در حالی 

رس در بيرون، در حياط  در این وقت پط   69حاال ای مسيح به ما خبر بده چه کسی تو را زده است.  
پطرس در حضور همه    70خانه نشسته بود. کنيزی پيش او آمده گفت: تو هم با عيسی جليلی بودی.  
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تو چه می منکر شد و گفت: نمی  آنجا کنيز    71گویی.  دانم  بيرون رفت، در  به دهليز  آنجا  از  و چون 
باز هم پطرس منکر    72بود.  دیگری او را دیده، به اطرافيان خود گفت: این شخص با عيسی ناصری 

کمی بعد کسانی که آنجا ایستاده بودند    73شناسم.  خورم که آن مرد را نمیشده، گفت: من قسم می
پيدا است.   ات  از لهجه  زیرا  آنها هستی  از  یکی  تو  البته که  گفتند:  به پطرس  آمده  آن    74پيش  در 

را بشناسم. در همان لحظه خروس    هنگام شروع به لعن کردن و قسم خوردن نمودکه اگر من آن مرد
یاد آورد که عيسی به او گفته بود: پيش از آن که خروس بخواند تو سه بار     75بانگ زد   پطرس به 

 .  1شناسی. بيرون رفت و زار زار گریست« خواهی گفت مرا نمی 
 

 وأمْا   تلْا األ ا بعْد هلْا  24)............. : األصْحا  اللالْث عشْ  -و  إ يل م    
ْْم والقمْْْْ  ال يعطْْْْي  ْْْْوله.  ْْيق فالشْْْْم  تظلْْ و ْْْْوا السْْْْمال تتسْْْْا ع والقْْْْوات الْْْْ     25الضْْ

فدسْْل  27وحينِْْن يبصْْ ون ابْْن اطاسْْان ِتيْْا   سْْحاب بقْْوة كلْْدة و ْْد  2٦السْْموات تتزعْْزع. 
ِبْْْْْْْق الْْْْْْْ    مْْْْْْْن أ صْْْْْْْال األِض إىل أ صْْْْْْْال السْْْْْْْمال.  ِيُْْْْْْْ مْْْْْْْن األ حينِْْْْْْْن مالئكتُْْْْْْْ وجيمْْْْْْْق خمتا

وأمْْْا هلْْْا اليْْْوا وتلْْْا السْْْاعة فْْْال يعلْْْم هبمْْْا أحْْْد وال املالئكْْْة الْْْنين    32 ................
 .(2)السمال وال االبن إال اآلب( 

ـ د و اما در آن روزها، پس از آن مصيبت،    24اصحاح سيزدهم آمده است: »....  ر انجيل مرقس 
آسمان فرو خواهند ریخت و  ستارگان از    25خورشيد تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد افشاند.  

آنگاه پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جالل بسيار    26نيروهای آسمان به لرزه در خواهند آمد.  
می ابرها  از    27آید.  در  چهارگانه،  بادهای  از  را  برگزیدگانش  و  فرستاد  خواهد  را  فرشتگانش  پس 

کرانه کرانه  تا  زمين  آور های  خواهد  هم  گرد  آسمان،  را    32د.....  های  ساعت  و  روز  آن  کس  هيچ 
گاه نيستند«نمی  .3داند جز پدر؛ حتی فرشتگان آسمان و پسر نيز از آن آ

 

ِئْي  الكهنْة أيضْا  : األصْحا  ال ابْق عشْ  -و  إ يل مْ     و ْال لُْ أأاْت  )........ فسْألُ 
  . ِ عْن  ْني القْوة  ا  فقْال يسْوع أان هْو . وسْوف تبصْ ون ابْن اطاسْان جالسْ ٦2املسي  ابْن املبْا

تيْْا   ِئْْي  الكهنْْة َيابُْْ و ْْال مْْا حاجتنْْا بعْْد إىل شْْهود.  ٦3  سْْحاب السْْمال.  ِو  ْْد  ٦4فمْْزق 
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ِأيكْْم. فْْايميق حكمْْوا عليُْْ أاُْْ مسْْتوجب املْْوت.  فابتْْدأ  ْْوا يبصْْقون  ٦5مسعْْتم التجْْادي . مْْا 
مْْا كْْان بطْْ س   وبين ٦٦عليُْْ ويآلطْْون وجهُْْ ويلكمواُْْ ويقولْْون لُْْ تنبْْأ . وكْْان اخلْْداا يلطمواُْْ 

ِئي  الكهنة.  ِي  ِأت بط س يستدف  اظ ت إليُْ و الْت  ٦7الداِ أسفل جالت إحدى جوا فلما 
ِجا إىل  فأاك   ائال   ٦8وأات كنت مق يسوع الناص ي.   ِي وال أفهم ما تقولني. وف ج فا لست أد

ِية أيضا   ٦٩الدهليز. فصا  الديا.  فْأاك   70هم. وابتدأت تقول للحا ْ ين إن هْنا مْن ف أتُ ايا
ولآلتْْا تشْْبُ  أاْْت مْْنهم ألاْْا جليلْْي أيضْْا    ْْال احلا ْْ ون لبطْْ س حقْْا   . وبعْْد  ليْْل أيضْْا  أيضْْا  

وصْْْا  الْْْديا  72فابتْْْدأ يلعْْْن وملْْْ  أ  ال أعْْ ف هْْْنا ال جْْْل الْْْني تقولْْون عنُْْْ.  71لآلْْتهم. 
الث ابايْْة. فتْْنك  بطْْْ س القْْول الْْْني  الُْْ لُْْْ يسْْوع إاْْْا  بْْل أن يصْْْي  الْْديا مْْْ تني تنكْْ   َْْْ

 .(1)م ات. فلما تفك  بُ بكى( 
اصحاح چهاردهم آمده است: ».... باز کاهن اعظم از او پرسيد و به او گفت: آیا  ر انجيل مرقس ـ د

عيسی گفت: من او هستم. شما پسر انسان را خواهيد دید    62تو مسيح پسر خدای متبارک هستی؟  
کاهن اعظم گریبان خود را پاره    63آید.  که در دست راست قّوت نشسته است و بر ابرهای آسمان می 

ها را شنيدید. رأی شما چيست؟  شما کفرگویی   64کرد و گفت: دیگر چه احتياجی به شاهدان داریم؟  
دانستند.   مرگ  مستوجب  را  او  می بعضی   65همه  رویش  به  دهان  آب  چشمها  و  را  انداختند  هایش 

می  را  او  مشت  با  و  میبسته  و  خب زدند  ما  به  خدمت گفتند:  بده.  میر  را  او  هم  و    66زدند.  کاران 
و هنگامی    67هنگامی که پطرس در ایوان پایين ساختمان بود که یکی از کنيزان کاهن اعظم آمد.  

کند، به او نظر انداخت و گفت: تو هم همراه عيسی ناصری بود.  که پطرس را دید که خود را گرم می 
نمی   68 اصاًل  من  گفت:  شده،  منکر  نمی  دانمپطرس  می و  چه  تو  به  فهمم  بيرون  به  بعد  و  گویی. 

آن کنيز باز هم او را دید و به اطرافيان خود گفت:    69دهليز رفت و در همان موقع خروس بانگ زد.  
و باز هم انکار کرد. کمی بعد، اطرافيان به پطرس گفتند: تو حتمًا یکی    70این هم یکی از آنها است.  

اما او شروع    71ی آنها شبيه است.  ات به لهجه جليل هستی و لهجه از آنها هستی چون تو نيز اهل  
درباره  شما  که  را  شخص  این  من  که  کرد  خوردن  سوگند  و  کردن  لعن  میبه  صحبت  کنيد  اش 

درست در همان وقت خروس برای دومين بار بانگ زد. پطرس به یاد آورد که عيسی    72شناسم.  نمی
وس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه مرا انکار خواهی نمود. و چون  به او فرموده بود: پيش از این که خر 

 .2این را به یاد آورد، به گریه افتاد«
 

 
 . 85مجمع الکنائس الشرقية : ص   -2العهد القدیم والجدید : ج -1
 .85ـ مجمع کليساهای شرقی: ص   2عهد قدیم و جدید: ج  - 2
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هْْْْو ها أييت مْْْْق  7)......... : األصْْْْحا  األول -ِؤ  يوحنْْْْا الالهْْْْويت  -و  العهْْْْد ايديْْْْد 
 .(1)السحاب وستنظ ه كل عني والنين  عنوه وينو  عليُ مجيق  بائل األِض .........( 

ـ   و جدید  عهد  الهوتی در  یوهنا  »....  مکاشفات  اول:  اصحاح  می   7ـ  ابرها  با  او  هر  اینک  آید! 
همه  و  زدند،  نيزه  را  او  که  کسانی  همچنين  و  دید  خواهد  را  او  ناله  چشمی  وی  برای  دنيا  اقوام  ی 

 .2خواهند کرد....« 
 

 

 

 * * * 
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  ْْال: ،)ع(عْن علْْي بْن إبْْ اهيم، عْْن أبيُْ، عْْن ابْن أأ عمْْد، عْْن ابْن اهينْْة، عْن أأ عبْْد هللا 
؟ فقلت: جعلت فدا  فيماها ؟ فقال:   أها م وِكوعهم وسْجودهم،    ال: ما ت وي هنه الناصبة)

ِِه   النْوا، فقْال: كْنبوا فْإن ديْن هللا عْز  وجْل أعْز مْن أن فقلت: إ م يقولون: إن اأ بن كعب 
جعلْْت فْْدا  فأحْْدث لنْْا مْْن هلْْا هكْْ ا، فقْْال أبْْو : يْْ ى   النْْوا،  ْْال: فقْْال لُْْ سْْدي  الصْْد 

ِ  عليُْ : إن هللا عز وجل ملا عْ ج بنبيُْ )ع(عبد هللا   واللاايْة ، إىل مساواتُْ السْبق أمْا اولْيهن فبْا
ِبعون اوعْا   علمُ ف  ُ فأازل هللا ذمال   كااْت ذد ْة بعْ ش هللا تآلشْي   ،ِومْن أاْواع النْ من اِو فيُ أ

وواحْد منهْا أمحْ  فمْْن  ، أمْا واحْد منهْْا فأصْف  فمْن أجْل هلْا اصْْف ت الصْف ة، أبصْاِ النْاِّ ين
والبْْا ي علْْى سْْاي   ،وواحْْد منهْْا أبْْيض فمْْن أجْْل هلْْا ابْْيض البيْْاض، أجْْل هلْْا امحْْ ت احلمْْ ة

ِْْو وااللْْْوان   هلْْْا احملمْْْل حلْْْق وسالسْْْل مْْْن فضْْْة، مث عْْْ ج بُْْْ إىل السْْْمال  عْْْدد اخللْْْق مْْْن النْ
و الْْت: سْْبو   ْْدوس مْْا أشْْبُ هْْنا النِْْو بنِْْو  فنفْْ ت املالئكْْة إىل أ ْْ اف السْْمال وفْْ ت سْْجدا  

: هللا أكْْا هللا أكْا، مث فتحْْت أبْواب السْْمال واجتمعْت املالئكْْة فسْْلمت )ع(ِبنْا، فقْْال جائيْل 
: ،  ْْْْال النْْْْ  و الْْْْت:   ذمْْْْد كيْْْْ  أفْْْْو  إها ازلْْْْت فْْْْا  أه السْْْْالا أفواجْْْْا   علْْْْى النْْْْ  

، أفتع فواُ ؟  الوا: وكي  ال اع فُ و د أفن ميلا ا وميلا ُْ منْا وميلْاق شْيعتُ إىل يْوا القيامْة علينْا
وإان لنصْلي عليْا  -يعنون   كل و ْت صْالة  - وإان لنتصف  وجوه شيعتُ   كل يوا وليلة مخسا  

  .وعليُ
روایت   )ع(  از حضرت ابو عبدالله امام صادق  لی بن ابراهيم از پدرش از ابن ابی عمير از ابن اذنيهع

ناصبيان چه روایت میکرده است که حضرت فرمود: » ؟ عرض کردم: فدایت شوم در چه  کنند این 
گویند که ابی بن کعب در  موردی؟ فرمود: در مورد اذان و رکوع و سجودشان. عرض کردم: آنها می 

اند، دین خدا واالتر و برتر از آن است که در  گفته دروغ  فرمود:    )ع(  خواب چنين دیده است. حضرت
ای از آن  . )راوی( گوید: سدیر صيرفی به ایشان عرض کرد: فدایت شوم، پس تذکره خواب دیده شود

حضرت فرمایيد.  بيان  ما  آسمانفرمود:    )ع(  برای  به  را  پيامبرش  عّزوجّل  هفته خدای  ی گانه های 
ی دوم فرایض را به او تعليم فرمود. پس  برکت داد، در مرتبه   ی اول به اوخویش عروج داد. در مرتبه 

انوار   این  فرمود.  نازل  وی  بر  بود  نور  انواع  از  نوع  آن چهل  در  که  نور  از  محملی  جّبار  عزیز  خداوند 
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خيره   را  ناظرین  دیدگان  که  طوری  به  بودند  کرده  احاطه  را  تعالی  و  تبارک  خداوند  عرش  گرداگرد 
زرد رنگ بود و به دليل آن، زرد، زرد رنگ شد. دیگری قرمز رنگ بود و رنگ قرمز  کرد. یکی از آنها  می

ها از نورهای دیگر خلق شدند  از آن است. نور دیگر سفيد بود و سفيدِی سفيد از آن است و سایر رنگ 
ها در آن محمل حلقه زده، زنجيری از نقره ایجاد کرده بودند. سپس حضرت را به آسمان عروج  و رنگ 

سبوح  داد گفتند:  و  افتادند  سجده  به  سپس  شدند،  پراکنده  آسمان  اکناف  و  اطراف  به  فرشتگان   .
فرمود: الله اکبر الله اکبر )خدا    )ع(  قدوس، چقدر این نور شبيه به نور پروردگار ما است. پس جبرئيل

های آسمان گشوده شد و فرشتگان اجتماع نمودند. سپس محضر مبارک  بزرگتر است(! سپس درب
مشرف شدند، فوج فوج جلو آمدند و به آن سرور سالم نمودند. بعد عرضه داشتند:    )ص(  بی اکرمن

فرمود: آیا او    )ص(  ای محمد، برادرت چطور است؟ هنگامی که بازگشتی، به او سالم برسان. پيامبر
او و    شناسيد؟ عرضه داشتند: چگونه او را نشناسيم و حال آن که حق تعالی پيمان تو و پيمان را می 

های شيعيانش را هر روز و شب پنج مرتبه  پيمان شيعيان او تا روز قيامت را از ما گرفته است و ما چهره 
 . فرستيمکنيم و بر تو و او صلوات می گانه( لمس می)یعنی وقت نمازهای پنج 

 

ِبعني اوعا   وعْ ج  سلوسال من أاواع النِو ال يشبُ النِو األول وزاد  حلقا    ] ال:[ مث زاد  ِأ أ
فلما   بت من  ب السمال اللااية افْ ت املالئكْة إىل أ ْ اف السْمال وفْ ت ، أ إىل السمال اللااية

ِب املالئكة وال و  سجدا   ِبنا ،  و الت: سبو   دوس  : )ع(فقال جائيل ، ما أشبُ هنا النِو بنِو 
و الْْْت:   جائيْْل مْْن هْْْنا  أشْْهد أن ال إلُْْْ إال هللا. فاجتمعْْت املالئكْْة، أشْْهد أن ال إلُْْ إال هللا

فخ جْْْوا إ  شْْْبُ :  ْْْال النْْْ  ،  ْْْالوا: و ْْْد بعْْْث ؟  ْْْال : اعْْْم، معْْْا ؟  ْْْال: هْْْنا ذمْْْد 
املعْْاايق فسْْلموا علْْي و ْْالوا: ا ْْ أ أفْْا  السْْالا،  لْْت: أ تع فواُْْ ؟  ْْالوا: وكيْْ  ال اع فُْْ و ْْد أفْْن 

   وجوه شيعتُ   كل يوا وليلة مخسْا  ميلا ا وميلا ُ وميلاق شيعتُ إىل يوا القيامة علينا وإان لنتصف
ْْالة  - ْْت صْ ْْل و ْ ْْون   كْ ْْا   -يعنْ ِبعْْْني اوعْ ِْْو ال تشْْْبُ األاْْْواِ   ْْْال: مث زاد  ِأ أ مْْْن أاْْْواع النْ

ْْجدا   ْْ ت سْ ْْة وفْ ْْ ت املالئكْ ْْة فنفْ ْْمال اللاللْ ْْ ج أ إىل السْ ِب  األوىل، مث عْ ْْدوس  ْْبو   ْ و الْْْت: سْ
ِبنْا ؟ فقْال جائيْل  ِسْول هللا)ع(املالئكة وال و  ما هنا النِو الني يشبُ اِو  ، : أشْهد أن ذمْدا  
ِسْْْْول هللا. فاجتمعْْْْت املالئكْْْْة و الْْْْت: م حبْْْْا   ْْا    ألول وم حبْْْْا   أشْْْْهد أن ذمْْْْدا     آلفْْْْ  وم حبْْ

: مث سْْْلموا علْْْي ني.  ْْْال النْْْ   لناشْْْ  ذمْْْد فْْْد النبيْْْني وعلْْْي فْْْد الوصْْْي  حلاشْْْ  وم حبْْْا  
وسألو  عن أفي،  لت: هو   األِض أ فتع فواُ ؟  الوا: وكيْ  ال اع فُْ و ْد حنْج البيْت املعمِْو  
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ِق أبيض فيُ اسم ذمد واسْم علْي واحلسْن واحلسْني ]واألئمْة[  وشْيعتهم إىل  كل سنة وعليُ 
ْْة ْْوا القيامْ ْْا  ، يْ ْْة مخسْ ْْوا وليلْ ْْل يْ ْْيهم كْ ِ  علْ ْْا ْْ - وإان لنبْ ْْالة يعنْ ْْل صْ ْْحون  -ون   و ْْْت كْ و سْ

 .ِؤوسهم أبيديهم
فرمود:( سپس پروردگارم چهل نوع از انواع نورها که هيچ شباهتی به نور اول نداشتند را بر من  )

افزود و حلقه و زنجيرهایی بر من اضافه نمود و  مرا به آسمان دوم عروج داد. زمانی که نزدیک درب  
آسمان پراکنده شده، به سجده افتادند و گفتند: سبوح قدوس  آسمان دوم رسيدم فرشتگان به اطراف  

گفت: اشهد ان    )ع(   ربنا و رب المالئکه و الروح، چقدر این نور شبيه به نور پروردگار ما است. جبرئيل
ال اله اال الله اشهد ان ال اله اال الله. پس از آن فرشتگان اجتماع کردند و گفتند: ای جبرئيل، این  

با تو  است. فرشتگان گفتند: آیا    )ص(  فرمود: این حضرت محمد  )ع(  باشد؟ جبرئيل می   کيست که 
فرمودند: فرشتگان به سرعت به طرف من    )ص(  مبعوث شده است؟ جبرئيل فرمود: بلی. رسول خدا 

می  را  او  آیا  گفتم:  ایشان  به  برسان.  را  ما  سالم  برادرت  به  گفتند:  و  کردند  سالم  شناسيد؟  آمدند، 
ی او را  گونه آن حضرت را نشناسيم و حال آن که خداوند پيمان تو و پيمان او و شيعه گفتند: آری، چ

های شيعيان  تا روز قيامت از ما گرفته است و ما در هر روز پنج بار در هر یک از اوقات نماز به صورت
ب  )ص(  افکنيم. رسول خداآن حضرت نظر می  انواع نور را  از  ر  فرمودند: سپس پروردگارم چهل نوع 

این   فرشتگان  داد.  عروج  سوم  آسمان  به  مرا  سپس  نداشتند.  شباهت  اولی  انوار  به  که  افزود  من 
آسمان به اطراف پراکنده شده، به سجده افتادند و گفتند: سبوح قدوس  رب المالئکه و الروح، این  

الله    چه نوری است که شبيه نور پروردگارمان است؟ جبرئيل پس از آن گفت: أشهد أن محمدًا رسول
أشهد أن محمدًا رسول الله. فرشتگان اجتماع کرده، گفتند: آفرین به اول و آفرین به آخر و آفرین به  
کسی که متصل به حشر دهنده است و آفرین به کسی که متصل به نشر دهنده است، محمد خاتم 

وصی بهترین  علی  و  خداپيامبران  رسول  برا  )ص(   ها.  از  و  کردند  سالم  من  به  علی  فرمودند:  درم 
شناسيد؟ گفتند: آری، چگونه او را نشناسيم و حال  پرسيدند. گفتم: او در زمين است، مگر او را می 

ی نازک سفيدی است که  کنيم و بر روی آن پارچه المعمور را زیارت می آن که در هر سال یک بار بيت 
شته شده است و ما  و علی و حسن و حسين )و ائمه( و شيعيانشان تا روز قيامت نو   )ص(   اسم محمد

با دست روزی پنج مرتبه یعنی وقت نمازهای روزانه ایشان را برکت می بر  دهيم در حالی که  هایشان 
 کشند.سرهایشان مسح می 
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ِبعْْْني اوعْْْا   ْْال: مث زاد  ِأ أ ِْْو ال تشْْْبُ تلْْْا األاْْْواِ األوىل  ْ مث عْْْ ج أ حْْْجن ، مْْْن أاْْْواع النْ
فاجتمعْت املالئكْة  ،كأاُ   الصْدِو  ومسعت دو     ئكة شيِا  ااتهيت إىل السمال ال ابعة فلم تقل املال

: حْي علْى الصْالة حْي علْى )ع(ال جائيْل ْففتحت أبْواب السْمال وف جْت إ  شْبُ املعْاايق فقْ
حْْي علْْى الفْْال  حْْي علْْى الفْْال . فقالْْت املالئكْْة: صْْونن مقْْ وانن مع وفْْان، فقْْال ، الصْْالة
فقالت املالئكة: هي لشيعتُ إىل يوا القيامة، مث .   د  امت الصالة،  :  د  امت الصالة)ع(جائيل  

كي  ت كت أفا  ؟ فقلت  م: وتع فواُ ؟  ْالوا: اع فُْ وشْيعتُ وهْم اِْو :  اجتمعت املالئكة و الت
[ فيُ اسم ذمد وعلْي واحلسْن حول ع  ش هللا وإن   البيت املعمِو ل  ا من اِو ]فيُ كتاب من اِو

ِجل وإاُْ مليلا نْا وإاُْ ، واحلسني واألئمة وشيعتهم إىل يوا القيامة ِجل وال ينقص منهم  ال يزيد فيهم 
ِأسْْا   ذمْْد ِفْْق  ِأسْْي فْْإها أ بْْاق، ليسقْْ أ علينْْا كْْل يْْوا مجعْْة، مث  يْْل  : ا السْْمال  ْْد  ف فعْْت 

ِأسا، أاظْ  مْا تْ ى ِفعت، مث  ال  :  أ    ِأسْي فنظْ ت إىل  ف  ت واحلجب  د  ؟ فطأ ْأت 
مْن يْدي م يقْق إال عليُْ، فقيْل  :  بيت ملل بيتكم هنا وح ا ملل ح ا هنا البيت لو ألقيت شيِا  

ْْن صْْْْاد   ذمْْْد إن هْْْْنا احلْْْ ا وأاْْْْت احلْْْ اا ولكْْْْل ملْْْل ملْْْْال، مث أوحْْْى هللا إ :   ذمْْْْد ادنس   مْ
ِسْْْول هللا  مْْْن صْْْاد وهْْو مْْْال يسْْْيل مْْْن سْْْاق  فاَسْْل مسْْْاجد  و ه هْْْا وصْْْل ل بْْا فْْْدان 

ِسْْْول هللا ، العْْ ش األ ْْْن مث ، املْْْال بيْْْده اليمْْىن فمْْْن أجْْْل هلْْْا صْْْاِ الو ْْْول  ليمْْْني فتلقْْْى 
ِاعيْْْْا اليمْْْْىن ، أوحْْْْى هللا عْْْْز وجْْْْل إليُْْْْ أن اَسْْْْل وجهْْْْا فإاْْْْا تنظْْْْ  إىل عظمْْْْ  مث اَسْْْْل ه

ِجليْا إىل  ، ا تلقى بيد  كالميواليس ى فإا ِأسا بفضْل مْا بقْي   يْديا مْن املْال و مث امس  
ِ  عليا وأو يا مو ِا م يطأه أحد َد    .فهنا علة األهان والو ول، كعبيا فإ  أ 

رمود: سپس پروردگارم چهل نوع از انواع نور که به هيچ یک از انوار اول شبيه نبود برایم افزود.  ف 
ان چهارم عروج داد. در این آسمان فرشتگان هيچ نگفتند و صدایی شنيدم از ایشان  سپس مرا به آسم 
های آسمان گشوده شد و به سرعت به طرف  ها حبس بود. آنها اجتماع کردند و دربکه گویا در سينه 

من شتافتند. جبرئيل گفت: حّی علی الصلوة حّی علی الصلوة حی علی الفالح حی علی الفالح. پس  
فر  او  قامت از  قد  الصلوة  قامت  قد  فرمود:  جبرئيل  معروف.  یکدیگِر  قرین  ندای  دو  گفتند:  شتگان 

تعلق دارد به شيعيان علی پا می   )ع(   الصلوة. فرشتگان گفتند: نماز  به  را  قيامت آن  تا روز  دارند.  که 
اکرم نبی  به  کرده،  اجتماع  فرشتگان  چطور    )ص(  سپس  و  گذاردی  کجا  را  برادرت  کردند:  عرض 

می بمی را  او  آیا  فرمود:  ایشان  به  حضرت  را  اشد؟  شيعيانش  و  او  آری  داشتند:  عرضه  شناسيد؟ 
ای از نور است )که در آن  ها نوری هستند گرداگرد عرش و در بيت المعمور پارچه شناسيم، و آن می

مت ای از نور است( که در آن اسم محمد و علی و حسن و حسين و ائمه و شيعيانشان تا روز قيانوشته 
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گردد و آن، ميثاق ما است که  گردد و نه از آنها کم می نوشته شده است، نه مردی به آنها افزوده می 
شود. سپس به من گفته شد: ای محمد، سرت را بلند کن. سرم را بلند  هر روِز جمعه بر ما خوانده می

گفت: به پایين  ها کنار رفت. سپس به من  کردم؛ در این هنگام طبقات آسمان شکافته شد و حجاب
ی شما و حرمی مثل  ای مثل این خانه بينی؟ سرم را پایين گرفتم و نگاهم به خانه خيره شو، چه می

کرد. به من گفته  افتاد، فقط روی آن سقوط میاین خانه افتاد به طوری که اگر چيزی از دستم می 
سپس ِمثالی.  َمَثلی،  هر  برای  و  حرام  تو  و  است  حرم  این،  محمد،  ای  وحی    شد:  من  به  خداوند 

سجده  محل  شو،  نزدیک  »صاد«  به  محمد،  ای  برای  فرمود:  و  گردان  پاک  آنها  و  بشوی  را  هایت 
الله  نماز بگزار. پس رسول  از ساق راست عرش    )ص(  پروردگارت  آبی است که  به سوی »صاد« که 

راست جاری می با دست  که وضو  رو است  این  از  و  برداشت  آب  راستش  با دست  و  رفت  آغاز    شود 
نمایی؛  می را مالحظه  من  تا عظمت  بشوی  را  که صورتت  فرمود  وحی  عّزوجّل  شود؛ سپس خدای 

ی آب دستت  مانده سپس بازوی راست و چپت را بشوی تا کالم من به دست تو رسد؛ سپس از باقی 
را برکت می  تو  قوزک(، که من  )دو  قاب  دو  تا  را  پایت  دو  و  نما  را مسح  بر  سرت  را  نعمتی  و  تو  دهم 

 باشد.ام؛ و این علت اذان و وضو می دارم که به احدی نداده ارزانی می 
 

  ذمْْد اسْتقبل احلجْ  األسْود وكْا  علْْى عْدد حجْ  فمْن أجْْل : مث أوحْى هللا عْز وجْل إليُْ
فمْْن أجْْل هلْْا صْْاِ ، ألن احلجْْب سْْبق فْْافتت  عنْْد ااقطْْاع احلجْْب؛ هلْْا صْْاِ التكبْْد سْْبعا  

فمْن ، ة بيْنهن حبْاِ النِْو وهلْا النِْو الْني أازلُْ هللا علْى ذمْد االفتتا  سنة واحلجْب متطابقْ
واالفتتْا   فصْاِ التكبْد سْبعا  ، أجل هلْا صْاِ االفتتْا  َْالث مْ ات الفتتْا  احلجْب َْالث مْ ات 

، فلما ف غ من التكبد واالفتتا  أوحى هللا إليُ سمَ   مسي فمن أجل هلا جعل بسم هللا الْ محن َالاب  
ِة   ِب العاملني،  ال النْ    ،  ال حيم   أول السو مث أوحى هللا إليُ أن امحد ، فلما  ال: احلمد ق 

عْل   احلمْد ، فْأوحى هللا عْز وجْل إليُْ  طعْت محْدي فسْم  مسْي فمْن أجْل هلْا جافسُ شْك ا  
ِب العاملني شك ا  فلما بلغ وال الضالني  ال الن  ، ال محن ال حيم م تني فأوحى هللا ،  : احلمد ق 

ِة مث أوحْى  إليُ  طعت هك ي فسم  مسي فمن أجل هلا جعل بسم هللا ال محن ال حيم   أول السْو
ِ  وتعْاىل: : هللا عز وجل إليُ  ِبْا تبْا ٌد  ْسلأ هْس ﴿ا  أ   ذمد اسْبة  َمدس * َو ال س َأحَْ مَأ يَلَْدأ *  ال س الصْ 

  .﴾َومَأ َيكسن ل ُس كسفسوا  َأَحدٌ * َومَأ يسوَلدأ 
هایم تکبير  پس خداوند عّزوجّل به او وحی فرمود: به حجراالسود رو کن و و مرا به تعداد حجابس

حجاب  که  چرا  شد؛  سّنت  بار،  هفت  تکبير  دليل،  همين  به  و  هفگوی  قطع ها  با  که  است  تا  ت 
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شود و از این رو، افتتاح سنت شد و حجاب بين آنها دریای نور است که همان  ها برداشته می حجاب
محمد بر  خداوند  که  است  افتتاح    )ص(  نوری  مرتبه  سه  دليل  به  دليل،  همين  به  و  فرمود  نازل 

شد. هنگامی که از تکبير    ها، افتتاح، سه مرتبه شد؛ پس تکبير، هفت مرتبه و افتتاح سه مرتبه حجاب
و افتتاح فارغ شد خداوند به او وحی فرمود: مرا با اسمم بخوان؛ و از این جهت »بسم الله الرحمن  
الرحيم« ابتدای هر سوره قرار گرفت. سپس خداوند به او وحی فرمود: حمد )ستایش( مرا بگو؛ پس  

گفت؛ پس خداوند عّزوجّل به او   در نفس خودش شکر )ص( گفت: »الحمد لله رب العالمين«. پيامبر
از این جهت در سوره  ی حمد، »الرحمن  وحی فرمود: ستایش مرا قطع نمودی، پس نامم را بگو؛ و 

فرمود: »الحمد    )ص(  الرحيم« دو مرتبه قرار داده شد. هنگامی که به »وال الضالين« رسيد، پيامبر 
ر مرا قطع نمودی، پس اسم مرا بخوان؛ و  لله رب العالمين شکرًا«. پس خداوند به او وحی فرمود: ذک

او   به  داده شد. سپس خداوند عّزوجّل  قرار  الرحيم  الرحمن  الله  بسم  ابتدای سوره،  در  این جهت  از 
َحٌد  

َ
ْل ُهَو اللُه أ

ُ
َمُد    *وحی فرمود: ای محمد، برای پروردگار تبارک و تعاالیت بخوان: »ق َلْم    *اللُه الصَّ

َحٌد«. * َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد 
َ
 َوَلْم َیُکْن َلُه ُکُفًوا أ

 

ِسْْول هللا  فْْأوحى هللا إليُْْ: م يلْْد وم ، : الواحْْد األحْْد الصْْمد مث أمسْْا عنُْْ الْْوحي فقْْال 
ِسْْول هللا  يولْْد وم يكْْن لُْْ كفْْوا   : كْْنلا هللا كْْنلا ]هللا[ أحْْد، مث أمسْْا عنُْْ الْْوحي فقْْال 

ِاكْْْق  ْْْل: ، ذمْْْداِكْْْق ل بْْْا   : فلمْْْا  ْْْال هلْْْا أوحْْْى هللا إليُْْْ، ِبنْْْا ف كْْْق فْْْأوحى هللا إليُْْْ وهْْْو 
ِأسْا   ذمْد: ، مث أوحْى هللا إليُْسْبحان ِأ العظْيم ففعْل هلْْا َْالاب   ِفْْق  ِسْْول هللا ، أن ا ففعْل 

ِسْول هللا ، أن اسجد ل با   ذمد: فأوحى هللا عز وجل إليُ  فقاا منتصبا     ، سْاجدا   فخْ  
ُْْ، ففعْْْل هلْْْا َْْْالاب  ، لْْْىفْْْأوحى هللا عْْْز وجْْْل إليُْْْ  ْْْل: سْْْبحان ِأ األع ْْتو : مث أوحْْْى هللا إليْ اسْ

ِأسُْ مْن سْجوده واسْتوى جالسْا  ،   ذمْد  جالسا   ِفْق  اظْ  إىل عظمتُْ خللْت لُْ فخْ   ففعْل فلمْا 
ففعْل فلْم ، ااتصب  ائمْا  : فأوحى هللا إليُ، ساجدا  من تلقال افسُ ال ألم  أسم  بُ فسب  أيضا َالاب  

ِأى من العظمة فمن أجل  ِت الصالة ِكعة وسجدتنيي  ما كان    .هلا صا
فرمود: »الواحد االحد الصمد«. خداوند به او وحی    )ص(   پس وحی را بر او متوقف نمود. پيامبرس

 )ص(  فرمود: »لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد« و وحی را بر او قطع فرمود. پس رسول خدا
ما. هنگامی که آن را گفت، خداوند به او    فرمود: خداوند چنان است، چنان است )خداوند( پروردگار

وحی فرمود: ای محمد، برای پروردگارت رکوع نما. پس رکوع کرد و در حالی که در رکوع بود، خداوند  
به او وحی فرمود: »سبحان ربی العظيم«؛ پس آن را سه مرتبه انجام داد. سپس خداوند به او وحی  
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چنين کرد و راست ایستاد. خداوند عّزوجّل به    )ص(  فرمود: ای محمد، سرت را بلند کن. پس محمد
به سجده درافتاد. پس    )ص(  او وحی فرمود: ای محمد، برای پروردگارت سجده گزار. پس رسول الله 

خداوند عّزوجّل به او وحی فرمود: بگو »سبحان ربی االعلی«. پس او سه بار انجام داد. سپس خدای  
م ای  بنشين،  راست  فرمود:  وحی  سجده عّزوجّل  از  که  هنگامی  و  کرد  چنين  پس  سر  حمد.  اش 

برداشت و صاف نشست به نور عظمت خداوندی که بر او متجلی شده بود نگریست و از پيش خود و  
پس   گفت.  تسبيح  دیگر  بار  سه  و  افتاد  به سجده  دومرتبه  بود،  داده شده  او  به  که  فرمانی  نه طبق 

دید. از این رو  چنين کرد و دید آنچه از عظمت باید می  خداوند به او وحی فرمود: برخيز و بایست؛ و او
 است که در هر رکعت نماز، دو سجده وجود دارد.

 

إليُْ : مث أوحْى هللا عْز وجْل، فق أهْا ملْل مْا  ْ أ أوال  ، ا ْ أ  حلمْد ق:  مث أوحى هللا عز وجْل إليُْ
وفعْل   ال كْوع ملْْل مْا فعْل   املْْ ة ، ا ْ أ إان أازلنْاه فإ ْْا اسْبتا واسْبة أهْْل بيتْا إىل يْوا القيامْْة

ِبْْْا : األوىل مث سْْْجد سْْْجدة واحْْْدة، مث أوحْْْى هللا إليُْْْ ِأسْْْا   ذمْْْد َبتْْْا  ِفْْْق  فلمْْْا ههْْْب ، ا
ليقوا  يل:   ذمد اجل ، فجل  فأوحى هللا إليُ   ذمْد إها مْا أاعمْت عليْا فسْمَ   مسْي فْأس م 

  ذمْْْد صْْْل : ل احلسْْْىن كلهْْْا ق، مث أوحْْْى هللا إليُْْْأن  ْْْال: بسْْْم هللا و ق وال إلُْْْ إال هللا واألمسْْْا
مث التفْْت فْْإها ، و ْْد فعْْل، فقْْال: صْْلى هللا علْْي وعلْْى أهْْل بيْْ ، علْْى افسْْا وعلْْى أهْْل بيتْْا 

بصفوف من املالئكة وامل سلني والنبيني فقيل:   ذمد سلم علْيهم، فقْال: السْالا علْيكم ومحْة هللا 
ِيتا أن السال: فأوحى هللا إليُ، وب كاتُ   .ا والتحية وال محة والاكات أات وه

ی اول.  پس خدای عّزوجّل به او وحی فرمود: حمد را بخوان؛ پس او خواند درست مانند مرتبه س
سپس خداوند عّزوجّل به او وحی فرمود: »انا انزلناه« را بخوان که این سوره، مختص تو و اهل بيت  

تا روز قيامت می او چنين کرد و  تو،  در رکوع، مانند رکوع رکعت اول عمل نمود. سپس یک  باشد؛ و 
را   تو  خداوند  محمد،  ای  کن  بلند  را  سرت  فرمود:  وحی  او  به  عّزوجّل  خداوند  سپس  نمود.  سجده 
تثبيت نمود. هنگامی که خواست بایستد، گفته شد: ای محمد، بنشين. پس او نشست و خداوند به  

دیم، اسم مرا یاد کن. پس به آن هّمت نمود و گفت:  او وحی فرمود: هنگامی که نعمتی به تو عطا کر 
»بسم الله و بالله و ال اله اال الله و االسماء الحسنی کلها لله«. سپس خداوند به او وحی فرمود: ای  
بيتی«   اهل  علی  و  علیَّ  الله  »صّل  گفت:  او  پس  بفرست.  صلوات  بيتت  اهل  و  خودت  بر  محمد، 

صلوات بيتم  اهل  بر  و  من  بر  صف  )خداوند  متوجه  سپس  کرد.  چنين  و  و  فرستاد(  مالئکه  های 
او گفت:   بفرست. پس  ایشان سالم  بر  او گفته شد: ای محمد،  به  پيامبران شد. پس  و  فرستادگان 
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و  )درود(  تحيت  و  سالم  »که  فرمود:  وحی  او  به  خداوند  برکاته«.  و  الله  رحمت  و  عليکم  »السالم 
 رحمت و برکت بر تو و فرزندان تو باد«. 

 

ِا  مث وأول ِيْْْْة مسعهْْْْا بعْْْْد  ْْْْل هْْْْو هللا أحْْْْد وإان أازلنْْْْاه ِيْْْْة   أوحْْْْى هللا إليُْْْْ أن ال يلتفْْْْت يسْْْْا
ومْْن أجْْل ، أصْْحاب اليمْْني و أصْْحاب الشْْمال فمْْن أجْْل هلْْا كْْان السْْالا واحْْدة خلْْاه القبلْْة

مسْْق  ْْجة املالئكْْة  و ولُْْ: مسْْق هللا ملْْن محْْده ألن النْْ   هلْْا كْْان التكبْْد   السْْجود شْْك ا  
ِت ، فمْْن أجْْل هلْْا  ْْال: مسْْق هللا ملْْن محْْده، بي  والتحميْْد والتهليْْل لتسْْ ومْْن أجْْل هلْْا صْْا

ال كعتْْان األوليْْان كلمْْا أحْْدث فيهمْْا حْْداب كْْان علْْى صْْاحبهما إعادهتمْْا فهْْنا الفْْ ض األول   
 .(1) صالة الزوال يعأ صالة الظه (

ای که بعد از »قل هو الله  پس خداوند به او وحی فرمود که به راست متمایل نشود و اولين آیه س
ی اصحاب یمين و اصحاب شمال بود و از این رو است که سالم، یک  الحد« و »انا انزلناه« شنيد، آیه 

باشد و از این جهت است که تکبير در سجود، شکری است و سخن او که:  مرتبه و در جهت قبله می 
الله لمن حمده« چرا که پيامبر  فریاد مالئکه را به تسبيح و تحميد و تهليل شنيد و به    )ص(  »سمع 

شود: »سمع الله لمن حمده« و به همين ترتيب دو رکعت اول شکل  همين دليل است که گفته می
دهنده  انجام  بر  افتاد  اتفاق  آنها  در  هرچه  این  گرفت،  و  دهد(؛  )انجام  نماید  اعاده  که  است  آن  ی 

 .2ز ظهر بود« ی اول در نماز زوال یعنی نمافریضه 
 
ِأسُ من سجوده واستوى جالسا    .......) ِفق  مْن  اظ  إىل عظمتُ خللت لُْ فخْ  سْاجدا    فلما 

 :.......( تلقال افسُ ال ألم  أسم  بُ
از سجده ....  » او  و هنگامی که  بر  نور عظمت خداوندی که  به  و صاف نشست  برداشت  اش سر 

طبق فرمانی که به او داده شده بود، دومرتبه به سجده متجلی شده بود نگریست و از پيش خود و نه  
 ....«:  افتاد

 
 هنه الكلمات تبني بو و  مالزمة السجود احلقيقي للمع فة.

 دهد.ی حقيقی با معرفت و شناخت را نشان می ین جمالت به وضوح همراهی سجده ا
 

 .486 – 482ص  3الشيخ الکليني : ج –الکافي  -1
 .486تا   482ص   3کافی ـ شيخ کلينی: ج  - 2
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...(  ُْْ ْْم: وتع فواْ ْْا  ؟ فقلْْْت  ْ ْْة و الْْْت كيْْْ : ت كْْْت أفْ ُْْ مث اجتمعْْْت املالئكْ ْْالوا: اع فْ ؟  ْ

[ فيُْْ اسْْم  وشْْيعتُ وهْْم اِْْو حْْول عْْ ش هللا وإن   البيْْت املعمِْْو ل  ْْا مْْن اِْْو ]فيُْْ كتْْاب مْْن اِْْو
ِجْل وال يْْنقص مْْنهم  ذمْد وعلْْي واحلسْن واحلسْْني واألئمْْة وشْيعتهم إىل يْْوا القيامْة ال يزيْْد فْْيهم 

 : ....( ِجل وإاُ مليلا نا وإاُ ليسق أ علينا كل يوا مجعة
نبی اکرمسپس  ....  » به  و    )ص(  فرشتگان اجتماع کرده،  برادرت را کجا گذاردی  عرض کردند: 

شناسيد؟ عرضه داشتند: آری او و شيعيانش را  باشد؟ حضرت به ایشان فرمود: آیا او را می چطور می
ای از نور است )که در آن  ها نوری هستند گرداگرد عرش و در بيت المعمور پارچه شناسيم، و آن می

ی و حسن و حسين و ائمه و شيعيانشان تا روز قيامت ای از نور است( که در آن اسم محمد و علنوشته 
گردد و آن، ميثاق ما است که  گردد و نه از آنها کم می نوشته شده است، نه مردی به آنها افزوده می 

 ....«:  شودهر روز جمعه بر ما خوانده می
 

ِجْل هْم األئمْة واملهْديون حجْ ِجْل وال يْنقص مْنهم  ج هللا وشيعة علي هنا النين ال يزيْد فْيهم 
ِق مْْن اِْْو ومو ْْوعة   ، )ع(مْْن ولْْد علْْي  فهْْم النِْْو الْْني حْْول العْْ ش وأمسْْاؤهم مكتوبْْة   

ِت ، البيت املعمِو الني هْو  بلْة املالئكْة ِة لُْ صْو ِد   الْ وا ت أن الكعبْة إمنْا هْي صْو والْني و
ويقْْ أ علْْيهم  ، وكْْون هْْنه األمسْْال أي أمسْْال األئمْْة واملهْْديني هْْي ميلْْاق املالئكْْة، للنْْاس   األِض

ِهم عن اعتا هم عنْدما  كل يوا مجعة يبني بو و  نا أن هنه األمسال متعلقة بسجودهم و ستآلفا
بْل وحبسْب العال ْة بْني البيْت املعمِْو والكعبْة وحبسْب هْنه ال وايْة املباِكْة تعْ ف ،  أم وا  لسْجود

اِ لُْْ بو ْْو  نا والدة والْْني أشْْ، أن السْْجود إىل الكعبْْة إمنْْا لعلْْة وجْْود اِْْو هْْنه األمسْْال فيهْْا 
 .  الكعبة وو ق احلج  الني أودع العهد وامليلاق   ِكنها )ع(علي بن أأ  الب 

افزوده می   و آنها  به  نفر  نه یک  اینجا شيعيان کسانی هستند که  آنها کم  در  از  نفر  نه یک  و  شود 
مهدّیون، حجت می و  ائمه  اینها  علی گردد؛  فرزندان  از  الهی  نوری  باشنمی   )ع(  های  اینها همان  د؛ 

اند، و اسامی آنها در ورق نازکی از نور نوشته شده و در بيت المعمور هستند که عرش را احاطه کرده 
قبله  مانند صورت  که  را صورتی  وارد شده که کعبه  روایات  نهاده شده است. در  فرشتگان است،  گاه 

نام یعنی  اسامی  این  که  این  است.  زمين  روی  وآدمياِن  ائمه  فرشتگان    های  پيمان  و  عهد  مهدیين 
آنها خوانده می  بر  روِز جمعه  و هر  تمام نشان می است  به وضوح  نام شود،  این  به سجود  دهد که  ها 

شان نسبت به سجودی که به آن مأمور گشتند، تعلق دارد. بلکه طبق  فرشتگان و استغفار از اعتراض 



241                                                                                                                                ی توحيد(تفسير سوره کتاب توحيد )  

حس بر  و  دارد  وجود  کعبه  و  المعمور  بيت  بين  که  درمیارتباطی  مبارک،  روایت  این  که  ب  یابی 
  گزاری به سوی کعبه، تنها به دليل وجود نور این اسما در آن است. والدت علی بن ابی طالب سجده 

در کعبه و قرار گرفتن سنگی که عهد و ميثاق در رکن آن به ودیعه نهاده شده، به وضوح تمام به    )ع(
 این مطلب اشاره دارد.  

 
فمْن  ،  ذمد استقبل احلج  األسود وكا  على عْدد حجْ : وجل إليُمث أوحى هللا عز    ....)

 ( :ألن احلجب سبق ...... أجل هلا صاِ التكبد سبعا  
هایم  سپس خداوند عّزوجّل به او وحی فرمود: به حجراالسود رو کن و و مرا به تعداد حجاب ....  »

 ....«: ها هفت تا است ه حجاب تکبير گوی و به همين دليل، تکبير هفت بار، سّنت شد؛ چرا ک
 

التكبْْْدات السْْْبق   الصْْْالة مع وفْْْة للمْْْؤمنني وهْْْي تكبْْْدة اطحْْْ اا وسْْْت تكبْْْدات تفتْْْت  هبْْْا 
 الصالة.

گانه در نماز، برای مؤمنين شناخته شده و مشهور است، که عبارت است از تکبيرة  کبيرهای هفت ت
 شود. االحرام و شش تکبير )دیگر( که نماز با آنها شروع می 

 
 سْْْتقبالُ فْْْألن  أمْْْا كْْْون احلجْْْ  األسْْْود  خلصْْْوص مْْْن الكعبْْْة هْْْو الْْْني أمْْْ  هللا ذمْْْدا  

ل ذمْد  واملهدي أو يوس  ِل ذمد هو  بلة ذمْد ،  احلج  يشد إىل املهدي فكلهْم ، ِو
  د بش وا بُ وشاِكوا   هتيِة الط يق ط امة دولة العدل اط ي ال  سيقيمها املهدي.

را به رو کردن به    )ص(   تخصيص حجراالسود به کعبه، چيزی است که خداوند حضرت محمدما  ا
ی  کند و مهدی یا یوسف آل محمد، قبله آن آن امر فرموده است. از آنجا که َحَجر به مهدی اشاره می

سازی مسير  اند و در زمينه ی آنها به او بشارت داده باشد، پس همه می   )ع(   و آل محمد  )ص(  محمد
 اند. دارد، مشارکت نموده پایی حکومت عدل الهی که مهدی آن را برپا می بر 

 
 

ْْن احلجْْْ  األسْْْود  ْْت وفيُْْْ تفصْْْيل عْ ْْن   يْْْق األاتاْ ِدت عْ ْْ  و وهْْْنا جْْْواب أحْْْد األسِْْْلة الْ
ِتبا ُ  ملهدي أو القائم:  وا

ی هایی است که از طریق اینترنت رسيده است. در این متن درباره تن زیر، پاسخ یکی از پرسشم
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 االسود و ارتباط آن با مهدی یا قائم شرح داده شده است: حجر
 

 ؟ س/ من هنا ال جل
 السالا على  ا  ِل ذمد ومحة هللا وب كاتُ

ل ذمد األئمة   واملهديني وسلم تسليما  اللهم صل على ذمد ِو
 رسش: پ

 این مرد کيست؟ 
 سالم بر یمانی آل محمد و رحمة الله و برکاته 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیين و سلم تسليمًا. 
 

 ،ومعْْي زوجْْ  هْْْ  مْْت أبدال مناسْْا احلْْج وكااْْت احلجْْة اللاايْْة   وق احلمْْد1424  عْْاا 
ِة   األحسْْالوكنْا مْْق أحْْد محْْالت احلْج املشْْ  ،  تلْْا احلجْْة املباِكْْة وكْْان لنْا عْْا و صْْص، هو

فسْْمعوا ليلْْة ع فُْْ بعْْد أعمْْال تلْْا الليلْْة  فعنْْدما كااْْت ليلْْة ع فُْْ حصْْلت حادَْْة لنسْْال احلملْْة
والآل يْْب أن بعْْض ايالسْْني مْْن ، أيقْْع النائمْْة مْْن اومهْْا ( تكِْْ  مْْ تني ْْو    صْْيحة  ويْْة )صْْ افا  

ِعبْْت النسْْال وأفْْافتهم وم يع فْْوا مْْن أيْْن هْْنا  ،الصْْيحة النسْْال م يسْْمعوا تلْْا  فهْْنه الصْْيحة أ
 .الصوت 

ه.ق مناسک حج را به جا آوردم و الحمد لله این دومين حِج من بود و همسرم نيز    ۱۴۲۴ر سال  د
های مشهور حج در »احساء« بودیم و در این حج مبارک چه  کرد. ما با یکی از کاروان مرا همراهی می 

ای برای زنان کاروان اتفاق افتاد؛ در شب عرفه  هایی داشتيم. در شب عرفه حادثه ها و داستان عبرت 
پس از انجام اعمال آن شب، صدای فریادی بلند )بانگی شدید( که دو بار تکرار شد و زنان خواب را  
از زنانی که آنجا نشسته بودند، آن فریاد را نشنيدند.   بيدار کرد به گوش رسيد. شگفت آن که برخی 

 بانگ بلند باعث ترس و وحشت زنان شد و آنها نفهميدند که این صدا از کجا آمد.  این 
 

زحامْا  شْديدا   والقصة اللااية واألهم هي: عندما دفلت أان وزوج  احلْ ا لطْواف احلْج شْاهدت 
عنْْْدما : الْْْديأ للحملُْْْ وفشْْْيت أن ال أسْْْتطيق تطويْْْ  زوجْْْ   ْْْواف احلْْْج، و ْْْال لنْْْا امل شْْْد

ينفْْا الزحْْاا، حيْْث ج بْْت هْْنا الْْنك     ْْواف العمْْ ة  عظْْيمولْْوا:   علْْيم   تشْْاهدون زحامْْا   
ِا  مْْن  - عمومْْا   - والحظْْت الزحْْاا ينفْْا   لْْت مْْ ة واحْْدة:   علْْيم   عظْْيم، وإها ب جْْل أييت فْْو



243                                                                                                                                ی توحيد(تفسير سوره کتاب توحيد )  

وكأاُ َِت لنا مْن  وافُْ أو  بْل أن ، واملقاا ويشق صفوف احلجيج بعد ااتهائي من النك  بني ال كن
والكعبة فلفُ وم يكن     يقُ لنا أحد  واستقبلنا خمصوص،  وافُ حيث م يعا ال كن واملقااينهي 

أ وفكمْْا وههبْْت فلفُْْ مْْق زوجْْ  و وفنْْا  ْْواف احلْْج وم  و ْْال  : تعْْال فلفْْي، مْْن احلجْْيج
وكْْان يقْْ أ أدعيْْة وأهكْْاِ ومْْن بينهْْا دعْْال كميْْل وأان أكلْْ  الصْْالة علْْى ، اشْْع  أبي زحْْاا أو  ْْيق

ل ذمد وأ ول   افسي  ذمد ولكن أ ْول: مْن أان  )ع(ِبا يكون هنا املهدي ذمد بن احلسن :  ِو
: زوجْ  فلفْي و ْال   و  أَنال الشو  األول من الطْواف كااْت؟ حجن خي ج   املهدي ويطوفأ 

وأم هتا أن تكْون أمْامي وفلفُْ أي وسْطنا وهْو  صْد أن يعلمْأ كيْ  أحْافع ،  دع زوجتا أماما 
 .  أَنال الطوافعلى زوج

باشد: وقتی من و همسرم برای طواف حج وارد حرم تر است به شرح زیر می اجرای دوم که مهم م
دهم.   حج  طواف  را  همسرم  نتوانم  که  ترسيدم  این  از  من  و  است  زیاد  بسيار  جمعيت،  دیدم  شدیم، 

»یا عليم یا عظيم«،    کنيد بگویيدراهنمای دینی کاروان به ما گفت: وقتی انبوه جمعيت را مشاهده می 
می باز  باز  راه  جمعيت  معمواًل  که  دیدم  و  بودم  کرده  تجربه  عمره  طواف  در  را  ذکر  این  من  شود. 

شود. یک بار که گفتم »یا عليم یا عظيم«، ناگهان مردی را دیدم که همان لحظه وقتی من ذکر را  می
ی او در حين طواف خودش یا قبل  تمام کردم از بين رکن و مقام آمد و صفوف حاجيان را شکافت. گوی

طور   به  او  بود.  نشده  رد  مقام  و  رکن  از  وی  زیرا  بود  آمده  ما  به سراغ  شود  تمام  طوافش  که  این  از 
ای به پيشواز ما آمد، در حالی که کعبه پشت سرش بود و در مسيرش به سمت ما حتی یک نفر از  ویژه 

تا شما دو تا را طواف دهم. من با همسرم   حاجيان سر راهش نبود. او به من گفت: پشت سر من بيا
پشت سرش رفتيم و به طواف حج مشغول شدیم، و هيچ شلوغی و فشاری احساس نکردیم. او دعاها  

خواند و من بسيار بر محمد و آل محمد صلوات  خواند و در بين آنها دعای کميل را میو اذکاری می 
گفتم: من کی  باشد ولی می  )ع(  مد بن الحسنگفتم: شاید این مهدی محفرستادم و با خودم می می

هستم که مهدی به سراغ من بياید و مرا طواف دهد؟ در اثنای دور اول طواف که همسرم پشت سرم 
بود، آن مرد به من گفت: همسرت را جلویت بگذار. من نيز به او گفتم که جلوی من و پشت سر آن  

این مرد  آن  منظور  بياید.  تا  دو  ما  وسط  یعنی  از    مرد  طواف  اثنای  در  چگونه  بياموزد  من  به  که  بود 
 همسرم محافظت کنم. 

 
وعنْْدما ااتهينْْا مْْن الشْْو  ، وعنْْد وصْْولنا إىل احلجْْ  األسْْود يشْْد إليُْْ بيمينُْْ ويقْْول: هللا أكْْا

ِيد أن أ وف  واف النسال معا، فقْال  : إن شْال هللا،   )ع(السابق بعد مقاا إب اهيم    لت لُ: أ
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ِال وكأاُ أزا  تلا اآلالف من الناس وهو  شْي وكأاُ يودعأ و  ابلأ بوجهُ وهو  شي عأ إىل الو
 .وكأن احلجيج حب  وهو موجة  وية أزاحت مياه البح ، واتسق لُ املكان ومضى ، إىل اخلل 

گفت: »الله اکبر«. و  کرد و مینگام رسيدن به حجر االسود او با دست راستش به آن اشاره میه
خواهم با شما طواف  به او گفتم: می   )ع(  طواف هفتم فارغ شدیم پس از مقام ابراهيم  هنگامی که از

با من خداحافظی می گویی  و  الله«،  شاء  »ان  به من گفت:  او  آورم.  جا  به  که نسا  حالی  در  و  کرد، 
شد، به طوری که گویی آن هزاران نفر  رفت و از من دور میصورتش رو به روی من بود، به عقب می 

رفت، گویی حاجيان  شد و وی می کرد؛ جا برای او باز میزد و به عقب حرکت می ردم را کنار میاز م
 زد. شکافت و کنار می های دریا را میدریا بودند و او موج تنومندی بود که آب 

 
أما أوصاف هْنا ال جْل: فهْو َْائ  العينْني، مشْ ف احلْاجبني،  ويْل حنيْ ، أمسْ  اللْون، شْع ه 

ِأسُْ َطْال اسْميُ حنْن   أفضْ  فاحْا     ويل، والآل يب أاُ يلب  لباسْا  أسود   يْوا  ْواف احلْج وعلْى 
؟ ومْن أان حْجن أييت  ؟ هْل هْو  ْا  ِل ذمْد   خلليجي الطا يْة. سْؤا : مْن هْو هْنا ال جْل

أا أاُْ مْن أاصْاِ اطمْاا ، أا هْو اخلضْ  ِبْا أاُْ البْ  لباسْا  أفضْ ؟ ويطْوفأ  )ع(ذمْد   ْا  ِل
 ؟؟؟  )ع(هدي ذمد بن احلسن امل

ما اوصاف این مرد به این شرح است: چشمانی فرو رفته و ابروهایی بلند داشت، بلند قد و الغر و  ا
گندمگون بود و موهای سياه بلندی داشت، و تعجب آور اینجا است که او در روز طواف حج، لباس  

را  آن  ما  که  بود  پوششی  هم  سرش  بر  و  داشت  تن  به  روشنی  »طاقيه«    سبز  خليجی،  گویش  به 
است؟    )ع(ناميم. سؤال من این است: این مرد کيست؟ آیا او همان یمانی آل محمد)عرقچين( می 

 بياید و مرا طواف دهد؟  )ع( در حالی که من چه کسی باشم که یمانی آل محمد
 

ِبْا يكْون)ع(وسألت أحد  لبة احلوزة و ال: إاُ اطماا  اخلضْ   ، وسألت أحد املؤمنني، و ْال: 
 .)ع(أو أحد أعوان اطماا  )ع(
مهدی  ی امام  انصار  از  یکی  شاید  یا  است؟  داشته  تن  به  سبزی  لباس  بوده چون  او خضر  شاید  ا 

 بوده است؟؟  )ع( محمد بن الحسن
 

ِأيتهْا ولْو  ووصفُ   وهي اف  الصْفات الْ  مسعت  صة حصلت ألحد األاصاِ و صها علي  
ِجلِأيت ال جل الني  وفأ بعد   .هنه السنني ع فتُ من بني مليون 
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طلبه ا از  یکی  امامز  او  گفت:  او  کردم،  سؤال  حوزه  مؤمنين    )ع(  های  از  یکی  از  است.  بوده 
 باشد.  )ع( یا یکی از یاران امام )ع(  پرسيدم، گفت: شاید خضر

توصيف و  کرد  تعریف  من  برای  را  داستانش  او  شنيدم؛  نيز  انصار  از  یکی  از  را  ماجرایی  ش  چنين 
نمود، همان صفاتی بود که من دیده بودم و اگر بعد از این همه سال، آن مردی که مرا طواف داده  

 شناسم. بود ببينم، او را از بين یک ميليون نفر می 
 

  والسالا على  ا  ِل ذمد ومحة هللا وب كاتُ
ل ذمد األئمة واملهديني وسلم تسليما    اللهم صل على ذمد ِو

ِي   سنة 40مسلم  أاصا
 السعودية -األحسال 

 حصيل اباوي
 سالم بر یمانی آل محمد و رحمة الله و برکاته  و

 اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیين و سلم تسليماً 
 ساله  ۴۰مسلم انصاری 

 عربستان سعودی   -احساء 
 تحصيالت متوسطه 

 
 

 

 ج/ بسم هللا ال محن ال حيم
ِب   العاملنيواحلمد ق 

ل ذمد األئمة واملهديني وسلم تسليما    وصلى هللا على ذمد ِو
إبفْالص فْنك    إعلم أن هللا هاك  من هك ه ويعطي الكلد  لقليل وأاْت هك تُْ سْبحااُ   بيتُْ

لإلفْالص لُْ سْبحااُ والعمْل ملْا ي  ْيُ، أمْا عبْد  وأعااا ويس  أمْ  ، أسْأل هللا أن يوفقْا دائمْا  
، وعندما أم ه هللا أن يعينْا فالفضْل كلُْ ق سْبحااُ، هللا الني أعااا فهو أعااا حبول هللا و وتُ  

أن خيْْا   مسُْْ ألفْْا . أمْْا إن  فاشْْك  هللا سْْبحااُ وتعْْاىل الْْني مْْن  عليْْا هبْْنا ولْْو أن هللا أمْْ ه
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ْْد  مْْن النْْاس ، هْْنا العبْْد عنْْدما كْْان يصْْل احلجْْ  يقْْول: هللا أكْْا فهْْنا تكليفُْْ هْْو أمْْا أاْْت َو
َهَد َ  َ لأمسَوافَْاَة   :فتكليفكم أن تقولوا عند وصْول احلجْ  ُس لََتشْأ تْس ا َوَميلَْاَ ي تََْعاَهدأ اَاَ  أَد يْأتْسهَْ م  أَمَْ )الل هْس

ُس َوَأن  ذسَ الل هسم  تَ  َدهس اَل َش َيَا َل َُ َإال  ال س َوحأ َهدس َأنأ اَل إََل َديقا  َبَكَتاَبَا َوَعَلى سسن َة اََبيَ َا َأشأ دا  َعبْأدسهس صأ مْ 
وتعْدهم  -َوَِسسولسُس وأن عليا  واألئمة من ولْده حجْج هللا وأن املهْدي واملهْديني مْن ولْده حجْج هللا 

يأطَاَن  -ا اىل حجة هللا   زماا َت َوالأعْسز ى َوَعبَْاَدَة الشْ  َسوَت َوَ لْال  َبأَت َوالطْ ا َِمنأتس َ لَ  وََكَف أتس َ يأ
) َعى َمنأ دسوَن الَ   .َوَعَباَدَة كسلَ  اَدَ  يسدأ

 اسخ پ
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 العالمين والحمد لله رب 
 وصلی الله علی محمد وآل محمد األئمة والمهدیين وسلم تسليماً 

کند. شما  ی کسی است که او را یاد کند و در مقابل اندک، بسيار عطا میدان که خداوند یادکننده ب
اش یاد کردی، او نيز شما را یاد کرد و یاری نمود و کارت را آسان ساخت. از  ا با اخالص در خانه او ر 

نمایم که شما را همواره به اخالص برای او و عمل به آنچه مورد رضای او است،  خداوند مسئلت می 
خداوند به وی  گاه که  ی خدا و آن ی خدایی که به شما کمک کرد، به حول و قوه موفق بدارد. آن بنده 

خداوند   است.  سبحان  خدای  آِن  از  تمامًا  کمال  و  فضل  بنابراین  رساند؛  یاری  را  شما  داد،  فرمان 
داد  سبحان و متعال را بر این نعمتی که بر شما مّنت نهاد، شکرگزار باش. اگر خداوند او را دستور می

نام خویش مطلع می از  را  به شما بگوید، شما  نامش را  این  که  به حجر می ساخت.  رسيد بنده وقتی 
و دیگر مردم، وظيفه می ولی شما  بود،  او  تکليف  این  اکبر«؛  »الله  به  گفت:  این است که وقتی  تان 

خداوندا! ادای امانت کردم و به ميثاقم وفا نمودم تا این که به وفای به عهد  رسيد بگویيد:  حجر می
دهم که  کنم و گواهی می امبرت را تصدیق میبرایم گواهی دهی. بارخدایا، کتاب تو )قرآن( و سنت پي

ی او است و علی و ائمه از  همتا معبودی نيست و به راستی محمد بنده و فرستاده جز خدای یکتا و بی 
و آنها را تا حجت  های خدایند ـهای خدایند و مهدی و مهدیين از فرزندان او حجت فرزندان او حجت 

می  زمانت  در  ایم شماریخدا  خدا  به  پرستش  ـ  به  و  عّزی  و  الت  و  طاغوت  و  جبت  به  و  آوردم  ان 
 .شود کفر ورزیدمشيطان و پرستش آنچه همتای خدا خوانده می 

*  * * 
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ِ ي هك ها تعاىل بقولُْ:  َإ  َ ﴿ودين هللا كلُ يكاد يكون مسألة واحدة فت  هبا فلق اطاسان األ
ة   ٌل َ  اأَلِأَض َفَليفَْْ ن كلُْْ   الفاحْْة والفاحْْة   البسْْملة والبسْْملة   البْْال والبْْال   ﴾َجاعَْْ ، والقِْْ 

َْد  )ع(كْان أمْد املْؤمنني علْي   ، ومْاها(أان النقطْة)،  ْال أمْد املْؤمنني: )ع(النقطْة والنقطْة علْي 
ُ ِ  ؟!  أاُ فليفة هللا   أ

ی دین خدا تقریبًا یک موضوع است که خداوند آفرینش انسانی زمينی را با آن آغاز نمود و  مهه
با   تعالی  قرار میمن در زمين خليفه »خدای  به آن اشاره فرموده است. قرآن جملگی در    « دهمای 

است.    )ع(  در بسمله و بسمله در »باء« و »باء« در نقطه و آن نقطه علیی فاتحه است و فاتحه  سوره 
چيست؟! جز این که    )ع(  «. و اميرالمؤمنين علیمن آن نقطه هستمفرماید: »می   )ع(  اميرالمؤمنين

 باشد؟! ایشان جانشين خدا بر زمينش می
 

ن والدين  ،  إهن ِ ُ، والقِ  ن والدين كلُ هو فليفة هللا   أ فالنقطة والبال والبسملة والفاحة والقِ 
كلُْْ هْْو العهْْد وامليلْْاق الْْني أسفْْن علْْى العبْْاد إب اعْْة فلفْْال هللا وأودعُْْ هللا   حجْْ  األسْْاس أو 

،  ْدا حاكميْة الشْيطان والطْاَوت  احلج  األسود أو حج  الزاوية أو احلج  املقتطق من ذمد 
ا افتلفْْوا فْيمن ممْْل احلجْْ   و ْ يش عنْْدم، و ْد هكْْ  هْنا احلجْْ    الكتْْب السْماوية و  الْْ وا ت 

وكااْت مشْيِة هللا أن ، يعلمون أن هنا احلج  يشد إىل أمْ  عظْيم و ْنا افتلفْوا فْيمن مملُْ   كااوا
ِتُ سْبحااُ ُ لتتم ِيةهو من محل احلج  وو عُ   مكاا  ذمدا    إن  ْائم احلْق والعبْد  هللا، وإشا

  .الني محل احلج  الني أودعُ هللا العهد وامليلاق الني يشد لُ هنا احلج  سيخ ج من ذمد 
در  ب خدا  جانشين  همان  از  عبارتند  همگی  دین  و  قرآن  و  فاتحه  و  بسمله  و  باء  و  نقطه  نابراین 

است که از بندگان بر اطاعت جانشينان الهی گرفته  زمينش. قرآن و دین تمامًا همان عهد و پيمانی  
از حضرت  جدا شده  سنگ  یا  بنا  سنگ  یا  یا حجراالسود  االساس  در حجر  را  آن  خدا  و  است  شده 

در    )ص(  محمد این سنگ  است.  نهاده  ودیعه  به  و طاغوت  منهدم ساختن حاکميت شيطان  برای 
بر سر کسی که سنگ را بردارد با هم دچار  کتب آسمانی و در روایات یاد شده است. قریش آن گاه که  

دانستند این سنگ به موضوع مهمی اشاره دارد و به همين جهت در مورد کسی  اختالف شدند، می 
که   بود  آن  خدا  مشّيت  و  خواست  شدند.  چنددستگی  و  اختالف  دچار  باشد،  آن  حامل  بود  قرار  که 

ی الهی  دهد تا نشانه ایش قرار میدارد و در جکسی باشد که آن سنگ را برمی   )ص(  حضرت محمد
ای که خدا عهد و ميثاق را در ی خدای سبحان آن بود که قائِم به حق و بنده به سرانجام رسد؛ اشاره 

که سنگ را حمل کرده بود،    )ص(  کند، از محمدآن به ودیعه نهاده است و این سنگ به او اشاره می
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 گردد. خارج می 
 

َد ال َ  َد الَ  َعنأ َسَعيَد بأَن َعبْأ َعْأ ََج عَْنأ َأَأ َعبْأ َدمسوا الأبَْيْأتَ :  َْالَ  ،)ع( األأ َاَهَليْ َة هَْ  )َإن   ْسَ يأشْا  َ  ايأ
نْأهسمأ لَيَْْ  جن   َْْاَل  َائٌَْْل مَْْ بس حَْْ مس ال  عْْأ َي َ  ِسوَعهَْْ ُس َوأسلأقَْْ نَْْ نَْهسمأ َوبَْيْأ ْْأ اَلهس َحيَْْل بَْيْ َْْ َِادسوا بَن ا َأ َل فََْلمْْ  ل  َِجْْس أأيت كْْس
تسمسوهس َمنأ َ َطيَعَة ََِحَم أَوأ حَْ َاَا فََْفَعلْسوا َفخسلَْ َي بَْ  َتَسبْأ َُ َواَل ََتأتسوا ِبَاَل اكأ َُ َمنأكسمأ أبََ أَيَب َماَل َ بََنائَْ نَْهسمأ َوبَْنيأ يْْأ

َُ أَيْ هسمأ َيَضقس  َوَد فََْتَشاَج سوا َفي َسأ َجَ  األأ جن   فَْبَْنَْوأهس َحجن  ااْأتََْهوأا َإىَل َموأَ َق احلَأ َُ حَْ َع َوَد َ  َموأ َْ َسْأ َجَ  األأ احلَأ
ولس الَ   َجَد فََْْدَفَل َِسْْس نأ َ َب الأَمسْْأ فسلس مَْْ نأ يَْْدأ وا أَو َل مَْْ نَْهسمأ شَْْ   َفَحك مْْس وَن بَْيْْْأ اَد َأنأ َيكْْس ا  كَْْ فََْلمْْ 

َجَ  َ   َُ مثس  َأَفنَ   َأَنهسمأ أََمَ  بَلَْوأَب فََْبَسَع مثس  َوَ َق احلَأ ُس َوَسَط َت الأَقَباَئلس إَلََواَاَب اللْْ وأَب فََْ فَْعْسوهس مثس  تََْناَولَْ
  )َُ ُس ال س َب َُ َفَخص  ُس َ  َموأَ َع  .(1)فََْوَ َع
قریش در جاهليت خانه  نقل شده است که فرمود: »  )ع(   ز سعيد بن عبدالله اعرج از ابی عبدالله ا

که   هنگامی  کردند.  ویران  را  ترس  )کعبه(  که  بود  آن  و  آنها  بين  نيرویی  کنند  بنا  را  آن  خواستند 
ترین مال را  هایشان انداخت تا این که کسی از آنها گفت: از بين هر یک از شما، مردی که پاک دل

دارد بياید و مالی که از طریق قطع َرِحم یا از طریق حرام کسب کرده باشد، نياورد. چنين کردند و مانع  
بنا از بين رفت. شروع به بنا کردن آن نمودند تا به موضع حجر االسود رسيدند. با  بين آنها و ساخت  

نمودند که چه کسی حجر االسود را در جایگاهش قرار دهد تا جایی که نزدیک  یکدیگر مشاجره می
دِر مسجد از  که  کسی  اولين  کردند  ُحکم  نهایت  در  )نزاع شود(.  شود  واقع  شّری  داخل   بود  الحرام 

وارد شد. هنگامی که وارد شد، دستور داد پيراهنی پهن    )ص(  کار را انجام دهد. رسول الله  شود، این
های آن را گرفتند و بلندش  شود، سپس سنگ را ميان آن نهاد و پس از آن نمایندگان قبایل گوشه 

به  آن را برداشت و در جایگاهش قرار داد و )این گونه( خداوند آن را    )ص(  نمودند. سپس رسول اکرم
 .2«گردانيد  )ص(  مخصوص او

 

ِة أن القْْائم وحامْْل اخلطيِْْة وحامْْل ال ايْْة السْْودال  فمحمْْد  محْْل احلجْْ  األسْْود وهْْنه إشْْا
ألاُْ مسْتودع   ؛ هْو مْن مملُْ   صْلبُ وأيضْا  ذمْد ، ال  تشد إليها سيخ ج من ذمد 

ِسول هللا ذ فا مة بنت ذمد   .مد ولنا يكون حامل اخلطيِة احلقيقي هو 
محمدپ حضرت  اشاره   )ص(   س  این  و  نمود  حمل  را  و  حجراالسود  قائم  که  این  بر  است  ای 

 
 . 217ص 4الکافي : ج -1
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از حضرت محمدکننده حمل دارد،  اشاره  آن  به  که  پرچم سياه  و حامل  خارج خواهد    )ص(  ی خطا 
و نيز حضرت محمد او را در صلب خود حمل می   )ص(  شد،  او در فاطمه  کسی است که  کند؛ زیرا 

کننده   )ص(  دختر محمد لذا حمل  و  است  نهاده شده  ودیعه  پيامبر خدا حضرت  به  واقعی خطا،  ی 
 باشد.می )ص( محمد
 

أما اللون األسود الني شْال هللا أن يكتسْي بُْ هْنا احلجْ  فهْو يشْد إىل هاْوب العبْاد ويْنك هم 
ِا ت  ْْائم احلْْق،، خبطْْا هم لعلهْْم يتوبْْون ويسْْتآلف ون وهْْم   بيْْت هللا  ْْائم ِل  وهْْو افسُْْ لْْون 

المهْا يشْدان بلو مْا األسْود فْال ا ت السْود تشْد إىل احلجْ  واحلجْ  يشْد إليهْا وك،  ذمد السْودال
وأيضا  يشْدان إىل مْا يتحملُْ مْن عنْال ، فطيِة اقض العهد وامليلاق املأفوه على اخللق   النِ  إىل

العبْْْد الْْني أوكْْْل بكتْْْاب  -وحامْْْل ال ايْْْة السْْودال الْْْ  تشْْد إىل اخلطيِْْْة  -حامْْل هْْْنه اخلطيِْْة 
 .وهو احلج  األسود وهو  ائم ِل ذمد، العهد وامليلاق

ما رنگ سياهی که خداوند خواسته است تا این سنگ را با آن بپوشاند، به گناه بندگان اشاره دارد ا
به  ی خدا هستند توکند، تا شاید در حالی که در خانه هایشان را به آنها یادآوری می و خطاها و اشتباه 

های سياه به سنگ  کنند و آمرزش بخواهند. این رنگ، همان رنگ سياِه پرچِم حقِّ قائم است؛ پرچم
کند و این دو با رنگ سياه خود، با گناه و خطای نقض عهد و  اشاره دارد و سنگ هم به آن اشاره می

ح و  این خطا  حامل  که  رنجی  به  همچنين  و  شد،  گرفته  ذّر  عالم  در  خلق  از  که  پرچم  ميثاقی  امل 
ای که به نوشتن  نمایند؛ بنده کشد، اشاره میکند، بر دوش میسياهی که به این خطا و گناه اشاره می

 این عهد و پيمان موّکل شد؛ او، همان حجراالسود و همان قائم آل محمد است.  
 

فدين  الدين واحلج  م تبع ِبسألة الفدال املوجودة   الدين اط ي وعلى  ول املسدة املباِكة  نا
ِه   احلسْْني ؛ هللا واحْْد و بْْل  ،)ع(ألاُْْ مْْن عنْْد واحْْد، والفْْدال  ْْد ِّهْْ    اطسْْالا أبجلْْى صْْو

وخلْده أيضْا  بعبْد هللا والْد ال سْول ذمْد ، إبمساعيل  )ع(اطسالا خلد الفدال   احلنيفية دين إب اهيم  
ده   النص ااية  ملصلوب، وخل، )ع(بيح  بن زك    )ع(، وأيضا  خلده   اليهودية دين موسى 

ِى يتومهْْون أن املصْْلوب هْْو عيسْْى  افسُْْ، فْْإ م يعتقْْدون أبن  )ع(وبآلْْض النظْْ  عْْن كْْون النصْْا
جْالت  املصلوب هو حامل اخلطيِة ومعتقداهتم وإن كان فيهْا ح يْ  ولكْن هْنا ال يعْأ أ ْا مجيعْا  

كلْْد مْْن العقائْْد املنح فْْة   مْْن فْْ اغ نا ولْْي   ْْا أي أصْْل   ديْْن هللا سْْبحااُ ح فْْت عنُْْ، بْْل  
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احلقيقْْْة هْْْي تسْْْتند إىل أصْْْل ديْْْأ أفْْْنه علمْْْال الضْْْالل َْْْد العْْْاملني وح فْْْوه وبنْْْوا عليُْْْ عقيْْْدة 
فقضْْية كْْون ال سْْل يتحملْْون بعْْض فطْْا  أوهْْم ليسْْدوا  ألمْْة ككْْل إىل هللا موجْْودة   ، فاسْْدة

ِاة مْْلال  ، ديْْن هللا وم َتَت مْْن فْْ اغ  )ع(لإل ْْالع علْْى حمْْل موسْْى  و كنْْا م اجعْْة اصْْوص التْْو
ِسْْول هللا ذمْْد ، عنْْال  إ ْْافيا  ملْْا يقتفُْْ  ومُْْ مْْن اخلطْْا  حمْْل فطْْا  املْْؤمنني  ْْال تعْْاىل:  و

َدَيَا َص َا ا  ﴿ ُس َعَليأَا َويَْهأ َتَقيما  لَيَْآلأَفَ  َلَا ال س َما تََْقد َا َمن َهاَبَا َوَما ََتَف َ  َويسَتم  اَعأَمَت   .(1)﴾م سأ
ی فدا شدن که در دین الهی و در طول مسير یکتای مبارک این دین وجود  این سنگ با مسئله   و

دارد، ارتباط دارد؛ چرا که دین خدا یکی است؛ چون از سوی یگانه آمده است، و فداکاری و ایثار در 
  )ع(   نيز در دین حنيف ابراهيم تجلی یافت و قبل از اسالم    )ع(  ترین صورت در حسين اسالم با روشن 

محمد حضرت  پدر  عبدالله  در  را  موضوع  این  گشت.  متجّلی  اسماعيل  می   )ص(  با  و  نيز  یابيم؛ 
و در مسيحيت با مصلوب )به صليب    )ع(  ، در یحيی پسر زکریا )ع(  همچنين در دین یهود دین موسی

جلوه  شده(  می کشيده  گمان  نصاری  که  این  از  نظر  صرف  است؛  شده  خود  کنگر  مصلوب،  که  ند 
بر دوش کشنده   )ع(  عيسی آویخته شده همان  دار  به  فرِد  که  دارند  اعتقاد  آنها  است؛  گناه  بوده  ی 

است. چنين اعتقادی اگر چه دستخوش تحریف شده است ولی به آن معنا نيست که کاماًل پوچ باشد  
افته است، ندشته باشد؛  ای در دین خدای سبحان که این اعتقاد از آن انحراف یو هيچ اصل و ریشه 

بلکه بسياری از عقاید منحرف، در حقيقت مستند به مبدأ دینی است و خاستگاه دینی دارد که علمای  
ساخته  منحرف  گرفته،  دست  به  را  آن  غيرعامل،  پایه   گمراه  آن  مبنای  بر  فاسدی  عقيده  ریزی  و 

شوند تا امت را جملگی  حمل می های خود را متاند. این قضيه که پيامبران برخی خطاهای اّمت کرده 
پایه و اساس نيست. به عنوان مثال شما با  به سوی خداوند سير دهند، در دین خدا وجود دارد و بی

شود هنگامی  رنج و زحمت مضاعفی را متحمل می   )ع(   یابی که موسیمراجعه به متون تورات درمی
می مرتکب  را  خطاهایی  قومش  محمدکه  حضرت  خطا   )ص(  شوند.  متحمل  نيز  را  مؤمنين  های 

تا خداوند گناه تو را آنچه پيش از این بود و آنچه پس از این باشد  »فرماید:  شود. خداوند متعال می می
 .2« برای تو بيامرزد و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را به صراط مستقيم راه نماید
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ف ها هللا لُ ،: وتفسدها   الظاه   : ْال عن عم  بن يزيد بياع الساب ي أاُ حمل فطا  أمتُ َو
نأ َهاأبََْا َومْا ََتَفْ  َ ﴿ ول هللا   كتابُ :  )ع(ألأ عبد هللا    : لت) د َا مَْ :  ْال ﴾لَيَْآلأَفَ  َلَا ال س مْا تَْقَْ

  .(1)ما كان لُ من هاب وال هم بناب ولكن هللا محلُ هاوب شيعتُ مث َف ها لُ(
گت او  که  است  آیه چنين  بر دوش می فسير ظاهری  را  امت  او  ناهان  برای  را  آنها  و خداوند  گيرد 
تا    ی » ی آیه درباره   )ع(   عبدالله  آمرزد. از عمر بن یزید بياع سابری نقل شده است که گفت: به ابومی

  « سؤال کردم. حضرت   خداوند گناه تو را آنچه پيش از این بود و آنچه پس از این باشد برای تو بيامرزد
»  )ع( اراده فرمود:  و  نداشت  او  پيامبر معصيتی  بر  را  ولی خداوند گناهان شيعيان  نکرد  ی معصيتی 

 «.تحميل فرمود، سپس آنها را برای او آمرزید
 

وحمل ال سل خلطا  أوهم ال يعأ أ م يتحملون فطيِة اقض العهد وامليلاق عن منكْ ي فلفْال 
، هللا الْنين  وتْْون علْْى هْْنا اطاكْْاِ، بْْل هْْم يتحملْون فطيِْْة مْْن َفْْل عْْن تْْنك  العهْْد وامليلْْاق 

بحون كمْْا أن حملهْْم خلطْْا  أوهْْم ال يعْْأ أ ْْم يصْْ،  واقضُْْ مْْدة مْْن الْْزمن   هْْنه احليْْاة الْْدايا
  تبليْغ  إ افية وعنال  إ ْافيا   بل معناه ... أ م يتحملون أَقاال  ،  أصحاب فطيِة عو ا عن أوهم
ِادهتْْم هْْم، ِسْْاالهتم   هْْنه الْْدايا للنْْاس فْْاألب الْْ حيم ، أل ْْم هْْم مْْن يطلْْب هْْنا؛ وهْْنا  بعْْا إب

ِبْا اآلالا وإن كااْت تسْبب لُْ عنْال  ، أببنائُ يتحمل اتائج أفطائهم   كلْد مْن األحيْان ومشْقة و
ألن األب ي جْْْْو صْْْْال  أبنائُْْْْ    وهلْْْْا  ؛)ع(كمْْْْا هْْْْو احلْْْْال   احلسْْْْني ،  والقتْْْْل   سْْْْبيل هللا

ِبْْْا كلْْْدون ال يتْْْنك ون العهْْْد حْْْجن يْْْ اق دا أبْْْيهم و  هللا فيكْْْون سْْْببا  ، النهايْْْة لتْْْنك هم العهْْْد  و
نك  عْْدد كبْْد مْْن اخللْْق  ْْد تْْ   لتْْ الْْني شْْال هللا أن جيعلُْْ سْْببا   )ع(و ْْنا خلْْد احلسْْني  ،وامليلْْاق

 .)ع(احلج وأ بل مث اخلطى إىل مكان هحبُ 
شوند به این معنا نيست که آنها گناِه نقض  هایشان را متحمل می ین که فرستادگان گناهان امت ا

شوند بلکه آنها گناه کسی  ميرند، متحمل می عهد و پيماِن منکرین جانشين خدا را که بر این انکار می
گيرند که از یادآوری این عهد و پيمان غفلت ورزیده و مدت زمانی در این زندگی دنيوی،  وش می را بر د

شوند به این  هایشان را متحمل می نقض عهد نموده است. به عالوه این که فرستادگان گناهان امت 
است    شوند بلکه به این معناهایشان، خود اهل گناه و معصيت می مفهوم نيست که آنها به جای امت 

بر   مردم  برای  دنيا  این  در  خود  رساالت  تبليغ  در  بيشتری  و مشقت  زحمت  و  اضافی  بارهایی  که.... 
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می اراده دوش  با  طبيعتًا  موضوع،  این  که  می گيرند  صورت  آنها  خود  چنين  ی  خودشان  زیرا  گيرد 
می درخواست  را  می چيزی  پيش  بسيار  چه  دلنمایند.  و  مهربان  پدر  یک  که  پيامد آید  های  سوز، 

گيرد هر چند ممکن است این کار زحمت و مشتق برای  کاری و اشتباه فرزندانش را بر عهده میخالف
رنج  اوقات  گاهی  حتی  و  باشد،  داشته  پی  در  بزند او  رقم  او  برای  را  خدا  راه  در  شدن  کشته  و  ها 

دارد که    نيز همين گونه است، و این از آن رو است که پدر چشم اميد   )ع(  طور وضعيت حسينهمان 
آورند مگر آن گاه که  در نهایت کار، فرزندانش اصالح شوند. چه بسا که بسياری عهد را به خاطر نمی

شود بر این که آنها عهد و پيمان  خون پدرشان یعنی وّلی خدا بر زمين ریخته شود و این کار عاملی می 
می رو  این  از  آورند.  یاد  به  حسين را  امام  که  خداوند    )ع(  بينيم  برای  که  سببی  را  او  تا  فرمود  اراده 

کند و مسيری را که به مکان ذبح شدنش  ی بسياری از خالیق قرار دهد، حج را رها مییادآوری عده 
 گيرد. شود، در پيش میمنتهی می 

 

ِبْا ففْي فيمْا  فهنا أم   د تكفل األئمة   )ع(أما عال ة احلج  خبطيِة ِدا   بيااُ وإن كان 
ِادها هللا سبحااُ بل وعال ة احلج  خبطا  اخللق أيضا   د تكفلوا بيااُ و د ، مضى على الناس لعلة أ

ِسول هللا ذمد  ولكنُ بيان ملْن  ْم  -عندما  ب ل احلج   -أبو   بيان  لعمل  بني هنا األم  
كعمْ  بْن اخلطْاب الْني يصْ   إاُْ ، ال  كمْةاحلكْيم الْني يعمْل احل   لوب ويعون أفعال ذمْد  

ِسْول هللا ذمْْد  ؟! ويصْ   أن افسُْْ وحقيقتُْ ال تتقبْل تقبيْل احلجْْ    بْ ل احلجْ  ال يفهْم ملْاها 
ِسْْْول هللا ذمْْْدا   ِأى  وال  كنُْْْ ، يفعْْْل هلْْْا أمْْْاا اآلالف املسْْْلمني ولكنُْْْ يفعلُْْْ فقْْْع ألاُْْْ 

فأي مك  هنا،  ويسنت بُ  اا   ُ فعل ذمد فهو يسف، ألاُ يدعي أاُ فليفتُ  خمالفة ذمد 
ِي ومسْلم وأمحْد إ  ألعلْم أاْا حجْ  ال تضْْ  : )أن عمْ  جْال إىل احلجْ  فقبلُْ و ْال :ِوى البخْا

ِسول اللة صلى هللا عليُ وسلم يقبلا ما  بلتا( ِأيت    .وال تنفق، ولوال أ  
اند، هر چند  دار تبيين آن شده عهده   )ع(، موضوعی است که ائمه)ع(  رتباط سنگ با گناه آدم ما اا

این مسئله بنا بر علتی که خداوند سبحان اراده فرموده، ممکن است چند صباحی در گذشته بر مردم  
اند.  ه ی سنگ با گناهان خلق را نيز بر عهده گرفتهمچنين تبيين رابطه  )ع(پوشيده مانده باشد. ائمه

ـ با واضح   )ص(  پيامبر خدا حضرت محمد بيان عملی  این    -یعنی هنگامی که سنگ را بوسيد  ترین 
موضوع را تشریح فرموده است و البته این عمل، بيانی برای کسانی است که بصيرت دارند و کارهای  

محمد می   )ص(  حضرت  عمل  حکيمانه  و  است  حکيم  که  درمیرا  عمر  کند،  همانند  نه  بن  یابند، 
سنگ را بوسيده است!    )ص(   داند چرا پيامبر خدا حضرت محمدگوید نمی خطاب که به صراحت می 
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تابد ولی فقط از این رو تن به  گوید که نفس و حقيقتش بوسيدن سنگ را برنمیپرده می وی کاماًل بی 
نفر از    این کار را در حضور هزاران  )ص(  دهد که دیده است که پيامبر خدا حضرت محمداین کار می 

کند که  تواند با آن حضرت مخالفت ورزد زیرا ادعا می مسلمانان انجام داده است. عمر بن خطاب نمی 
داند و از روی اکراه و اجبار آن عمل را  را سفيهانه می  )ص(  جانشين او است. او کار حضرت محمد

اند: »عمر به  کرده   ای است؟! بخاری و مسلم و احمد روایت دهد. آخر این چه مکر و حيله انجام می 
دانم که تو فقط سنگ هستی و نه سودی داری و نه  سوی حجر آمد و آن را بوسيد و گفت: من می 

 بوسيدم«.بوسيد، تو را نمیتو را می  )ص( آوری، و اگر ندیده بودم که رسول خدازیانی به بار می 
 

ِوى أمحْد بسْْنده عْْن سْويد بْْن َفلْْة إ  ألعلْْم أاْْا : ِأيْت عمْْ  يقبْْل احلجْ  ويقْْول ْْال: ) ،و
ِأيت أ  القاسم صلى هللا عليُ وسلم با حفيا    (. حج  ال تض  وال تنفق، ولكأ 

می ا روایت  غفله  بن  سوید  از  خودش  سند  با  میحمد  که  را کند  حجر  که  دیدم  را  »عمر  گوید: 
می بوسيد  می میو  من  می گفت:  زیانی  نه  که  هستی  سنگی  تو  که  ولی  دانم  سودی،  نه  و  رسانی 

 داشت«.را دیدم که تو را بسيار گرامی می )ص( ابالقاسم 
 

ِه  نا الفعْل ومنكْ  لُْ ومسْتخ  هبْنا احلجْ   فعم  بن اخلطاب عندما  بل احلج  ص   أباُ كا
ن بََْْأ ﴿املْْأفوه علْْيهم   الْْنِ وكواُْْ الشْْاهد علْْى العبْْاد  لوفْْال  لعهْْد وامليلْْاق  َن َِبْْ َا مَْْ َوَإهأ َأفَْْ

اَن َأن تَْقسو  َهدأ ى شَْْْ السواأ بَْلَْْْ َ بَ كسمأ  َْْْ تس بَْْْ َهمأ أََلسْْْأ ى أَافسسَْْْ َهَدهسمأ َعلَْْْ تَْهسمأ َوَأشْْْأ ََِهمأ هسِ َيْْْْ  و ن ِّسهْْْس وأَا َِدَا مَْْْ واأ يَْْْْ لْْْس
ََاَفَلنيَ   .(1)﴾الأَقَياَمَة َإان  كسن ا َعنأ َهَنا 

عمر بن خطاب وقتی حجر را بوسيد، تصریح کرد که از این کار بيزا و متنفر است و این    نابراینب
شمارد در حالی که او شاهدی بر بندگان بر عهد و ميثاق گرفته شده از آنان  سنگ را خوار و سبک می 

ر خودشان  و پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانشان را بيرون آورد و آنان را ب»باشد:  در عالم ذّر می
دهيم تا در روز قيامت نگویيد گواه گرفت و پرسيد: آیا من پروردگارتان نيستم؟ گفتند: آری، گواهی می 

 .2« خبر بودیمکه ما از آن بی 
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ِة جلية ملن  م  لوب يفقهون هبا، أبن عم  بْن اخلطْاب منكْ  للعهْد وامليلْاق املْأفوه  وهنه إشا
 ، و لتْْْا  مْْْاول عمْْْ  إاكْْْاِ كْْْون احلجْْْ  شْْْاهدا  حقيقيْْْا  ، احلج الشْْْاهدولْْْنا فنفسُْْْ تشْْْمِز مْْْن 

)إ  ألعلْم أاْا : فيخا ب عم  بن اخلطاب احلج  الشاهد واحلج  األسْاس واحلجْ  األسْود بقولُْ
ِسْول هللا ، حج  ال تض  وال تنفق( ِأوا  وِبا أن الناس النين كْااوا ميطْون بعمْ    هْنا املو ْ   ْد 

بل هم أافسهم  د ، هبنا احلج  شديد االهتماا بُ ويقبل هنا احلج  ويسجد عليُحفيا     ذمدا   
َِْْوا عْْن حنيفيْْة إبْْ اهيم  ِ  عمْْ   ولُْْ بفعلُْْ فقبْْل ، تقْْدي  هْْنا احلجْْ  واالهتمْْاا بُْْ )ع(و لْْنا تْْدا

 ، احلجْْ  ولكْْن بعْْد مْْاها ؟! بعْْد أن سْْفُ عمْْ  تقبيْْل احلجْْ  األسْْود أباُْْ حجْْ  ال يضْْ  وال ينفْْق
ِاد أن يهمْْش احلجْْ  األسْْود وينفْْي  ، حكمْْة   تقبيلُْْ و لتْْا  فْْال و لتْْا  فْْإن عمْْ  بقولُْْ وفعلُْْ أ
ِسْول هللا ،  كواُ شاهدا   للحجْ  وسْجوده عليُْ أمْ ا  مبهمْا  َْد مفهْوا فاليْا  مْن  وجيعل تقبيْل 

ِسْول هللا  وحاشْاه  - احلكمة، واحلقيقة أاُ لو كان احلج  األسود ال يض  وال ينفْق لكْان فعْل 
ِسْْْول هللا ف - ْْا  مْْْن احلكمْْْة وال  كْْْن أن يكْْْون فعْْْل  ْْنا  اليْ ْْا  إن م يكْْْن هْ ُْْ معْْْىن وحكيمْ لْ

فمشْْيِة هللا أن يظهْْ  مْْا يبطنُْْ عمْْ  مْْن  ،احلجْْ  يضْْ  وينفْْق إبهن هللا وحبولُْْ و وتُْْ سْْبحااُ. إهن
سْان وسبحان هللا ال يضم  اطا، مو   خلاه احلج  أو العبد املوكل  لعهد وامليلاق أو  ائم ِل ذمد

 .سولا  إال أِّه ه هللا   فلتات لسااُ
فهمند، به این که عمر بن  هایی دارند که با آن می ای آشکار برای کسانی است که دل این اشاره   و

منزجر   و  بيزار  سنِگ شاهد  از  وی  نفِس  نتيجه  در  و  است  گرفته شده  پيمان  و  عهد  منکر  خطاب، 
نتيجه، عمر می  در  کهاست.  را  واقعيت  این  کند، پس سنِگ    کوشد  انکار  است  َحَجر شاهد حقيقی 

رسانی و نه سودی«  دانم که تو نه زیانی می شاهد، سنِگ اساس و حجر االسود را با عبارِت »من می
دهد. از آنجا که مردمی که گرداگر عمر بودند، در همين موضع، پيامبر خدا حضرت  مخاطب قرار می 

بس  )ص(  محمد را  سنگ  این  که  بودند  دیده  می را  گرامی  فراوانی  يار  اهتمام  آن  به  نسبت  و  داشت 
کرد، حتی خود آنها تقدیس و اهتمام به این سنگ را از  بوسيد و بر آن سجده میورزید و آن را می می

ابراهيم  حنيف  سخنش    )ع(  دین  جبران  درصدد  عمل،  آن  انجام  پس  عمر  لذا  بودند،  برده  ارث  به 
خردی خواند چرا که نه سودی  بوسيدن حجراالسود را بی برآمد، ولی چه حاصل؟ پس از آن که عمر  

رساند و نه زیانی دارد، بوسيدن آن فارغ از هر نوع حکمتی است و لذا عمر با گفتار و کردار خود  می
اهميت جلوه دهد و شاهد بودن آن را منتفی سازد و  خواست حجراالسود را نادیده بگيرد و آن را بیمی

گزاری حضرت بر آن را موضوعی مبهم، نامفهوم و عاری  ر حجر و سجده ب   )ص(   ی پيامبر خدابوسه 
رساند و نه سودی به بار دارد، االسود نه زیانی می از حکمت جلوه دهد. واقعيت آن است که اگر حجر
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  بود که هرگز چنين نيست و امکان ندارد که عمل پيامبر خداخالی از حکمت می  )ص(  کار پيامبر خدا
از    )ص( الهی خالی  با حول و قوت  معنا و حکمتی در بر داشته باشد، اگر این سنگ به اذن خدا و 

یا  سود و زیان می  بنابراین خواست و مشّيت الهی بر آن بود که آنچه را که عمر نسبت به حجر  بود. 
قائم آل محمدی مو بنده  یا  پيمان  و  به عهد  داشت، برمال سازد. سبحان  در دلش نهفته می   )ع(کل 

نمی  پنهان  دل  در  سوئی  نّيت  آدمی  لغزشالله  در  را  آن  که خداوند  این  مگر  گفتاری دارد  اش  های 
 گرداند.  پدیدار می 

 

ِسْْْول هللا ذمْْْد  ويكفْْْي أن  ،بيْْْان أمهيْْْة احلجْْْ  األسْْْود وفضْْْلُ أب والُْْْ وأفعالُْْْ و ْْْد تكفْْْل 
ِسْْْول هللا  ِسْْْول هللا  تعْْْ ف أن  علْْْى جْْْزل مْْْن الكعبْْْة َْْْد   بلُْْْ وسْْْجد عليُْْْ وم يسْْْجد 

ِسْول هللا ،  احلج  األسود  ْال: )اسْتلموا الْ كن، فإاُْ  ْني هللا  وبلغ عظيم هنا األم  وأمهيتُْ أن 
 .(1)(   فلقُ، يصاف  هبا فلقُ، مصافحة العبد أو الدفيل، ويشهد ملن استلمُ  ملوافاة

بيان اهميت حجراالسود و ارزش و فضليت آن را با گفتار و کردار    )ص(  يامبر خدا حضرت محمدپ
آن را بوسيد و بر آن سجده کرد، و این    )ص(  خود بر عهده گرفت و همين بس که بدانی پيامبر خدا 

ده است.  جز بر حجراالسود، بر هيچ جای دیگر کعبه سجده ننمو  )ص(   در حالی است که پيامبر خدا
رکن را استالم )ببوسيد و  فرمود: »  )ص(   عظمت و اهميت این موضوع تا آن جا رسيد که پيامبر خدا

با مخلوقاتش مصافحه می با آن  بندگانش است که  بين  او دست خدا  کند، مانند  لمس( کنيد چون 
بنده مصافحه با  پناهنده ای که  با  یا  و  به کسان ی خود میی خود  او را  کند، و آن سنگ نسبت  ی که 

می می لمس  و  ميثاق  کنند  و  عهد  به  وفای  و  مالقات  و  برخورد  به  شهادت  قيامت  روز  در  بوسند 
 .2«دهدمی

 

ِسْْول هللا  ألاُْْ مو ْْوع فيُْْ، ونبْْق األئمْْة ؛ واملْْ اد  لْْ كن أي احلجْْ  األسْْود     ْْج 
وأن ِدا  ْْد ، احلجْْ  هْْو حامْْل كتْْاب العهْْد وامليلْْاق ، فبينْْوا أنبيْْان أمهيْْة احلجْْ  أب ْْوا م وأفعْْا م

ِبعْْني يومْْا  واصْْب  لسْْا  للبكْْال بقْْ ب احلجْْ  ليكفْْ  عْْن فطيِتُْْ   اقْْض العهْْد  دأ ﴿بكْْى أ َوَلقَْْ
ُس َعزأما   دأ َل اَن َإىَل َِدَا َمن  َْبألس فََْنَسَي َومَأ  ََ  .(3)﴾َعَهدأ
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ی  نيز شيوه  )ع(نظور از رکن، حجراالسود است زیرا این سنگ در آن کار گذاشته شده است. ائمه م
در بيان اهميت سنگ را با گفتار و کردار خود ادامه دادند و بيان داشتند که سنگ،    )ص(  پيامبر خدا

دیک  حامل کتاب عهد و پيمان است و این که آدم چهل روز گریست و مجلس گریه و سوگواری نز
گيرد:   قرار  بخشش  مورد  عهد  نقض  در  گناهش  تا  کرد  برپا  پيمان  »سنگ  آدم  با  این  از  پيش  ما  و 

 .1« بستيم ولی فراموش کرد، و شکيبایش نيافتيم
 

ِة بيضْْال تضْْيل ولكنُْْ   األِض حْْول للسْْواد بسْْبب فطْْا  العبْْاد، فهْْنه  وإن احلجْْ  كْْان د
ِوها  ، م ات أماا أصحاهبم كلها َتكيد وبيان ألمهية احلج  األسْودالكلمات واألفعال املباِكة ال  ك 

 .ولعال ة احلج   خلطيِة األوىل بل واخلطا  على  ول مسدة اطاسااية   هنه األِض
ابتدا مرواریدی درشت و درخشان بود ولی در زمين به سبب گناهان بندگان، سياه  ا ین سنگ در 

اند، همگی ( بارها پيش روی اصحاب خود تکرار نموده )ع(شد. این کلمات و اعمال مبارکی که )ائمه
تأکيد و بيان اهميت حجراالسود است و این که حجر با گناه نخستين و بلکه با تمام گناهانی که در  

 گيرد، ارتباط دارد.  طول مسير انسانيت بر روی این زمين صورت می 
 

نَيَ  دأَ بْْأَن أَعْْأ أَلأتس َأَ  عَ ) : َْْالَ  ،عَْْنأ بسكَْْ َد الَ  سَْْ َن الْْ َني : )ع(بْْأ َ  َ  الْْ  كأ جَْْ َق ال س احلَأ أَلَيَ  َعلْْ َة َو َْْ
 َُ َو َفيْْْ َهَ  هْْس دأ قأ َ  ََْْْ َة تْسَقبْْ لس ، َومَأ يسو َْْ ةَ ، َوأَلَيَ  َعلْْْ  َنْْْ  َن ايأ َة أسفْْأ ََج مَْْْ اقس ، َوأَلَيَ  َعلْْْ  َق َميلَْْْ َة وس َْْْ َوأَلَيَ  َعلْْ 

دس َفيَُ  َهَ الأَعَباَد َوالأَعهأ ََدأ َُ ،  َومَأ يسوَ قأ َ   وََكيأَ  الس َببس َ  َهَلَا ختسأَاسَ  َجَعَلَأَ ال س َفَداَ  فََإن  تََْفك  َي َفيْ
بٌ  الَ :  َْْالَ . َلَعجَْْ َغ : فَْقَْْ َواَب َوفَْْْ  َغأ  َْلأبََْْا َوَأصْْأ يأَت فَْْافْأَهَم ايَْْأ تَْقأصَْْ أََلَة َواسأ لأَت َ  الأَمسْْأ أَلأَت َوأَعأضَْْ سَْْ

َاأَ  َإنأ َشاَل ال س  َنْ َة ، مَسأَعَا أسفأ َوَد َوَهَي َجوأَهَ ٌة أسفأ ََجتأ َمَن ايأ َسأ َجَ  األأ َإن  ال َ تََْباََِ  َوتََْعاىَل َوَ َق احلَأ
َن لََعلْ َة الأَميلَْاقَ ،  )ع(َإىَل َِدَا   ََِهمأ ، فَْوسَ َعتأ َ  َهلََْا الْ  كأ و نأ ِّسهْس نأ بََْأ َِدَا مَْ َن مَْ ا َأفَْ ُس َلمْ  َوَهلََْا أَاْ 

َْْ َاَلى  َْْسمأ  اَن تْ اَن َوَ  َهلََْْا الأَمكَْْ يأَهمس الأَميلَْْاَق َ  َهلََْْا الأَمكَْْ َن ال س َعلَْْ نَي َأفَْْ تَْهسمأ حَْْ  ْْ نأ َهلََْْا ، هسِ َيْ َومَْْ
َبعس الطْْ دأس َعلَْْى الأَقائَْْ  اَن يَْهْْأ َئَيْْلس فَْْ ، )ع(َم ْالأَمكَْْ َو َوالَ  َجاأ ُس َهلََْْا الطْْ ائَ س َوهْْس نأ يْسَباَيعْْس َوَإىَل ، )ع(َأو لس مَْْ

نأ َوافَْْ  اَهدس َلمَْْ َو الشْْ  ائََم َوهْْس لَيلس َعلَْْى الأقَْْ ةس َوالْْد  َو احلأسجْْ  َ هس َوهْْس ائَمس َِّهْْأ َندس الأقَْْ اَا يسسْْأ اهس َ  َهلََْْا َهلََْْا الأَمقَْْ
َد ال َني َأَفَن ال س َعز  َوَجل  َعَلى الأَعَبادَ الأَمَكاَن َوالش اَهدس َعَلى   َُ الأَميلَاَق َوالأَعهأ لَْةس ، َمنأ أَد ى إَلَيأ َوأَم ا الأقسبْأ

َد َوالأَميلَْْاقَ  َد خَلأَديْْدا  لََْنَلَا الأَعهْْأ َتاَلاس فََلَعلْْ َة الأَعهْْأ َُ الأعَ ، َوااَلسْأ َؤد وا إَلَيْْأ َة لَيْْس عَْْ َن َوخَلأَديْْدا  لَلأبَْيْأ َد الْْ َني َأفَْْ هْْأ
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َنا َعلَْيأَهمأ ،  ال س َعَليأَهمأ َ  الأَميلَْاقَ  ََمااََْة اللْ َنيأَن أسفَْ َد َواألأ َُ َهلََْا الأَعهْأ َنَة َويْْسَؤد وا إَلَيْأ لَ  سَْ َأاَل ، فَْيَْأأتسوهس َ  كْس
هَ  تسُس لََتشأ َوَوالَ  َما يْسَؤدَ ي َهَلَا َأَحٌد ََْدأس ؟ َد َ  َ لأمسَوافَاَة تََْ ى أَا َا تَْقسولس أََماَاَ  أَد يْأتْسَها َوَميلَاَ ي تََْعاَهدأ

يَعَتَنا َواَل  يَعَتَنا شَْْ دأس شَْْ ٌد ََْْ َد َوالأَميلَْْاَق َأحَْْ َع َهلََْْا الأَعهْْأ دَ  ْسهسمأ ، َحفَْْ أأتسوهس فَْيَْعْْأ َفْسهسمأ َويسصَْْ َْْ َُ ، َوَإ ْْ سمأ لَي ْْ َوأَيأتَي
هبسس  نَ  دأسهسمأ فَْيْسنأكَْْ سهسمأ َويسكَْْ دأسكسمأ ، مأ ََْْ عأ َهلََْْا ََْْ ُس مَأ َمأفَْْ  ْْ َهدس ، َوَهلََْْا أَا يأَهمأ َوالَ  َيشْْأ َهدس َوَعلَْْ مأ َوالَ  َيشْْأ فََْلكْْس
َ  َوايأسحسوَد َوالأكسفأ َ  َفأ ي،  َ خلأ ُس  لس َوهسَو احلأسج ةس الأَبالآََلةس َمَن الَ  َعَليأَهمأ يَْوأَا الأَقَياَمَة جيََ انٌ  َوَل قٌ انَ  َلسَْ نَْانَ   َْ  َوَعيْأ

سوىَل   صسوََِتَُ   َ   َلأقس  يَْعأ َفسُس  األأ َد ،  سهس يْسنأكَ  َواَل  اخلأ َع الأَعهْأ َدهس حَبَفْأ َد َوالأَميلَْاَق َعنْأ َد الأَعهْأ د  نأ َوافَْاهس َوجَْ َهدس َلمَْ َيشْأ
ََمااَةَ  َهدس َعَلى كسلَ  َمنأ أَاأَكَ  َوَجَحَد َواَ ،  َوالأَميلَاَق َوأََداَل األأ َِ َوَيشأ اأَكا َ  َواطأَ فََأم ا َعل ةس ، َسَي الأَميلَاَق َ لأكسفأ

َْْ س  جْ اَن احلَأ َْْ ا كْ َْْ َِي مْ دأ َْْ لأ تْ َْْ َة فَْهْ  ْْ َنْ َن ايأ َْْ ُس ال س مْ َْْ َ جْ ا َأفأ َْْ تس ؟ مْ ْْأ الَ ، اَل :  ْسلْ َْْ اَل :   ْ َْْ نأ عسَظمْ َْْ ْْا  مْ اَن َمَلكْ َْْ كْ
َد ال َ  َة َعنْْأ َن الأَماَلئَ ، الأَماَلَئكَْْ َن ال س مَْْ ا َأفَْْ َْْ   َهلََْْا الأَملَْْاس فََْلمْْ  َُ َوأَ ْ َن بَْْ نأ ِمَْْ اَن أَو َل مَْْ َة الأَميلَْْاَق كَْْ ، كَْْ

َق أَ  َلْْأ تَْعأَبَد اخلأ َدهس َواسْْأ ُس َعنْْأ َدعَْْ ُس الأَميلَْْاَق َوأَوأ َُ فَأَلأَقمَْْ يَْْق َفلأقَْْ َدهس َ  فَاختْْ ََنهس ال س أََمينْْا  َعلَْْى مجََ دسوا َعنْْأ نأ جيْْسَدَ 
 َِ َنَة اطأَ ْْْأ َا لَ  سَْْ يأَهمأ كْْس ل  َعلَْْ ز  َوجَْْ َن ال س عَْْ َد الْْ َني َأفَْْ َة ، َ لأَميلَْْاَق َوالأَعهْْأ َنْْ  َق َِدَا َ  ايأ ُس ال س مَْْ مثس  َجَعلَْْ

َنةَ  لَ  سَْْ َِ َ  كْْس َدهس اطأَ ْْأ َا دس َعنْْأ َد ، يْسنَكَ  سهس الأَميلَْْاَق َوجيْْسَدَ  اهس ال س الأَعهْْأ َنْْ َة أَاأسَْْ َن ايأ ى َِداس َوأسفْأ ََج مَْْ ا َعصَْْ فََْلمْْ 
َُ َوَعَلى وسلأَدَه َلمسَحم َد   َُ  َوالأَميلَاَق ال َني َأَفَن ال س َعَليأ َانَ  )ع(َوَلَوَصيَ  دأ ُس َنئَهْا  حَْ ا َنَب ، َوَجَعلَْ فََْلمْ 

َن َة َإىَل َِدَا ال س َعَلى َِدَا َحو َل َهَلَا الأمَ  ِ َة بَْيأَضاَل فََْ َماهس َمَن ايأ َنْأدَ  )ع(َلَا َ  صسوََِة دس َو أبََِأَض ا أ ، َوهْس
ُس ال س عَْز  وَ  وأَهَ ٌة َوأَاأطَقَْ ُس جَْ نأ أَاْ  َ  مَْ لَْْ َُ َوهسَو اَل يَْعأ َفسُس أبََكأ َُ َِاَ  إَلَيأ ُس فََْلم ا َاظََ  إَلَيأ اَل لَْ ل  فَْقَْ َداس أَ َ  ِ: جَْ

َ  َِبَْ اَ :   َالَ ،  اَل :   َالَ ؟  تَْعأ َفسَأ   اَ  هَكْأ يأطَانس فَأَاأسَْ َوَه َعَليْأَا الشْ  َتحأ َُ الْ َ  ، َأَجلأ اسأ وََِت مثس  حََْو َل َإىَل صْس
َة  َنْْ  َق َِدَا َ  ايأ اَن مَْْْ اَل آَلَداَ ، كَْْ دس َوالأَميلَْْاقس : فَْقَْْْ َن الأَعهْْْأ َُ َِداس ؟ أَيْْأ ى فََْوَََْْْب إَلَيْْأ اَق َوَبكَْْْ َ  الأَميلَْْ  َوهَكَْْْ

َد َوالأَميلَاقَ  َِ َ لأَعهأ ُس َوَجد َد اطأَ ْأ َا ُس َو َْبْ َل اَل ، َوَفَضَق َل ِ ة  بَْيأضَْ َ  دس جَْ وأَهَ َة احلَأ ُس ال س َعز  َوَجل  َإىَل جَْ مثس  َحو َل
ي اَفَية  تسضَْْ ُس  لس صَْْ اَلال   )ع( َِداس  َفَحَملَْْ َُ َإجْْأ ُس َوتَْعأَظيمْْا   َعلَْْى َعاتَقَْْ َئَيْْلس ، لَْْ ُس َجاأ ُس َعنْْأ ا مَحَلَْْ اَن َإَها أَعأيَْْ َفكَْْ

َُ َمك ةَ   )ع( لَْةَ ، َحجن  َواَ  َب ل  يَْْوأَا َولَيْأ ُس كْس َِ لَْ دس اطأَ ْْأ َا َُ ِبَك َة َوجيْسَدَ  ل  ، َفَما زَاَل أَيأَا س َب مثس  َإن  ال َ عَْز  َوجَْ
ا بَْْىَن الأَكعأبََْْة َو َْْ  انَ َلمْْ  َ  َ  َهلََْْا الأَمكَْْ جَْْ َد َِدَا  ؛َق احلَأ نأ وسلْْأ َن الأَميلَْْاَق مَْْ نَي َأفَْْ اىَل حَْْ ُس تَْبَْْاََِ  َوتَْعَْْ أَلَاْْ 

َم الأَملََْْا الأَميلَْْاقَ  اَن أَلأقَْْ اَن َوَ  َهلََْْا الأَمكَْ َنهس َ  َهلََْْا الأَمكَْْ َن َوحنَْْ ى ، َأفَْ َق َ  َهلََْْا الْْ  كأ َولََْنَلَا َو َْْ
و اَل َإىَل الأمَْ أَوةَ َِدَا َمنأ  َفا َوحَْ اَن الأبَْيْأَت َإىَل الصْ  َن ، َمكَْ ا َاظََْ  َِداس مَْ َن فََْلمْ  َ  َ  َهلََْا الْ  كأ جَْ َق احلَأ َوَو َْ

ُس َوَ  َدهس  َن َكا َ ال َ َوَهل َل َج س َ  ال  كأ َن فََلَنَلَا َجَ َت الس ن ةس َ لت كأ ، الص َفا َوَ دأ وسَ َق احلَأ َباَل الْ  كأ َتقأ بََْد َواسْأ
َفا َن الصْْ  جَْْ س مَْْ َُ احلَأ ةَ ، الْْ َني َفيْْ َن الأَماَلَئكَْْ ََه مَْْ دأ َد دسوَن ََْْ ُس الأَميلَْْاَق َوالأَعهْْأ َدعَْْ ز  ؛ فََْْإن  ال َ أَوأ أَلَن  ال َ عَْْ

َد  َة َوَلمسَحمْْْ  ُس َ ل  بسوبَيْْْ  اَق لَْْ َن الأَميلَْْْ ا َأفَْْ ل  َلمْْْ  يَ  َ ل َوجَْْ و َة َولََعلَْْْ َطك تأ فَْْْْ َاَئصس  )ع(نْ بْْْس ي َة اصْْْأ َ لأَوصَْْ
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ةَ  َد ، الأَماَلَئكَْ َد َوَِل ذسَمْْ  د  حسبْ ا  َلمسَحمْْ  نأ فَْيَهمأ َأشَْْ َِ َهلََْْا الأَملَْاس مَأ َيكْْس نأ َأسْْأ ََع َإىَل اطأَ ْْأ َا  فََْْأو لس مَْ
ُس  َتاَِهس ال س َمنأ  ،  َمنأ يَوَلَنَلَا افأ ُس الأَميلَاَق َوهسَو جيََ ُس  الأَقَياَمةَ  يَْوأاَ  لس بَْيأَنَهمأ َوأَلأَقَم ٌ  اَنَ قٌ  َلَسانٌ  َوَل  اَنََِّ ةٌ  َوَعنيأ

َهدس   .(1)( الأَميلَاقَ  َوَحَفعَ  الأَمَكانَ  َهَلاَ  َإىَل  َوافَاهس  َمنأ  َلكسل َ  َيشأ
که  بن بکير  زا است  شده  روایت  از می  اعين  ه ا  عبد  ابا حضرت گوید:  برای )ع(   للَّ چه   پرسيدم: 

شود؟  می  بوسيده  چه برای دیگر؟ و ارکان در نه داد قرار است  آن در فعالً  که رکنی در حجر را خداوند
 در شده است نه داده  قرار آن  در بندگان  عهد و  ميثاق  چه  برای شد؟ و  خارج  بهشت  از چه برای  و

فدایت  دیگر؟  مرا  از  شوم جای  موارد  این  می  و  سرگردان که کنيد  خبر  با  علت  بکير  متحير  باشم؟ 
 نمودی. پس  گيریپی  پرسيدی و  سختی و مشکل ی بسيارمسأله  ازفرمودند: »  )ع(  گوید: اماممی

ه تو را باخبر سازم. خداوند شاء  فراده تا ان  و گوش بدار فارغ  را  دلت  و بدان   حجر تعالی و تبارك اللَّ
قرار داده   رکن آن در و داد قرار)ع(   آدم حضرت نزد و آورد بيرون از بهشت  گوهری بود   که را األسود

 صلب  را از   آدم بنی یذریه  که بود. به این صورت که: زمانی آن در خالیق پيمان و  ميثاق  شد زیرا 
 را عهد و پيمان را اخذ نمود و در این مکان ایشان هاآن  از مکان  همين نمود، خداوند در   خارج  هاآن 

آید و اولين نفری که با قائم بيعت  فرود می   )ع(  قائم  حضرت بر پرنده  مکان همين از  نيز  و  کرد رؤیت 
تکيه    )ع(   قائم  مقام همين  باشد. بهمی   )ع(  کند آن پرنده است که به خدا سوگند، همان جبرئيلمی
دهد در حالی که او دليل و حجتی است برای قائم و شاهدی است برای کسی که عهدش را در  می
کند و شاهدی است بر کسی که در آن مکان عهد و ميثاقی که خداوند عّزوجّل از  مکان وفا میآن  

لمس کردنش به جهت تجدید عهد و ميثاق است؛   نماید. اما بوسيدن و بندگان گرفته است را ادا می
. بنابراین  تجدید پيمانی به جهت بازگردانيدنش به او، پيمانی که خداوند در عالم ذّر از آنها گرفته است 

گردانند؛  عهد و پيمانی که از ایشان گرفته شده است را به او بازمی آن  آیند ومی حجر نزد  سال هر در
 نمودم تا تجدید را ميثاقم  ادا کردم و را امانتم  گویی: رسی میمی حجر به وقتی که کنینمی  آیا توجه

به عهدم به که دهی شهادت برایم نمودم؟  ادا   را عهد آن احدی ما  شيعيان از غير سوگند خدا وفا 
غير  کندنمی کس  ایشان  از  و  هرگاه  نداشته نگه را  ميثاق  و  عهد  آن  هيچ  نزدش   است.   شيعيان 
 و کرده  انکارشان  رسندمی  به حضورش که دیگران و  کندمی تصدیقشان  شناسد ومی  را ایشان  آیندمی

 دارینگه  و  حفظ  را  عهد و  امانت  آن کسی  شيعيان شما از  غير  نماید؛ به این جهت کهمی  تکذیبشان 
 شهادت دهد؛ یعنی می  شهادت دیگران  به ضرر و  و عليه  شما نفع  است و به خدا سوگند که به    نکرده 

ورزیدند در حالی   کفر آن به  کردند و انکار و نقض را آن غيرشما  و کردید وفا  عهد به  شما  که دهدمی
بالغه  قيامت  روز در حجر که شهادت  در آیدمی حجر قيامت  روز است. در آنان  ی خداوند برحّجت 
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 او خالیق تمام  که  است  او  اّولين  صورت همان  حجر  هيأت  این  و  دارد چشم و دو  گویا زبانی که حالی
به او وفا نماید و عهد و ميثاقی که نزد    کسی کنند. برای هرنمی انکارش شناسند وصورت می آن با را

که آن را انکار     عليه هر کسی   دهد واو است را با حفظ کردنش و ادای امانت به جا آورد، شهادت می
این که خداوند   عّلت  دهد. امانماید و عناد ورزد و با کفر و انکار، ميثاق را فراموش نماید، شهادت می

آیا نمود،  از بهشت خارج  را  بکيرچيست  األسود حجر اصل دانیمی  آن  داشتم:   عرضه گوید:می  ؟ 
حضرت  عظيم فرمودند:    )ع(  خير.  َمَلکی  از وقتی  و  بود  مالئکه  بزرگان  از و  الشأنحجر،     خداوند 

به آن ایمان آورد و اقرار نمود.     که مالئکه بود   از  نفری  اولين را اخذ نمود آن ملک    مالئکه ميثاق
 قرار داد امانت  رسم به او  در را  خالیق ميثاق و داد قرار مخلوقاتش امين جميع ا بربنابراین خداوند او ر 

خداوند عّزوجّل از   که عهدی  و  ميثاق  به سال نزد او اقرار هر  در که گرفت  اقرار مخلوقات تمام  از و
 را  وی تا داد قرار در بهشت )ع(   همنشين آدم   را  خداوند او    نمایند. سپس تجدید را  است  گرفته هاآن 

به   را آن و کند اقرار شده  گرفته پيمان و عهد به او نزد)ع(   سال آدم هر نماید و نيز مزبور ميثاق متذّکر
متعال آن عهد و   خداوند شد بيرون از بهشت  و  نمود عصيان)ع(   آدم تجدید نماید. وقتی وسيله این

گرفته بود از    )ع(  و و صيش  )ص(  محمدپيمانی را که از او گرفته بود و همچنين برای فرزندانش بر  
را پذیرفت، آن ملک را    )ع(  ی آدمخداوند توبه  که  یادش برد و او را سرگردان و حيران نمود. هنگامی 

پرتاب نمود در حالی که او در سرزمين هند بود.    )ع(  به صورت مروارید سفيدی از بهشت به سوی آدم
او   )ع(   هنگامی که نگاه آدم  او افتاد، با  قدر است،  انس گرفت ولی بيش از این که گوهری گران   به 

 می مرا  آیا  آدم ای گفت:  و  آورد نطق  به  را  سنگ عّزوجّل آن شناختی نسبت به آن نداشت. خداوند 
گفت: سنگ شناسی؟  مرا خير!  که  البته   و شد غالب  تو بر شيطان منتهی شناسیمی گفت: 

 کجا  به او گفت:    و درآمد بود  آدم  با  در بهشت  که صورتی همان به  یادت برد. سپس از را پروردگارت
 و  خضوع سنگ برای و گریست  و آمد یادش به  ميثاق و به سوی او پرید   و ميثاق؟ آدم عهد آن رفت 

به گوهری   او را خداوند کرد. سپس  تجدید  او نزد را ميثاق  و عهد به  اقرار و بوسيد را  آن نمود و خشوع
با عزت و احترام آن را بر دوش خود گرفت و   )ع( تبدیل فرمود. آدم و درخشنده  نورانی و شفاف  و  سفيد

 همين به  و کردمی حمل  خود با و گرفت می آدم از را  آن  )ع( شد جبرئيلمی خسته هرگاه  حمل نمود و
 عهد و  ميثاق شب  و روز و بود مأنوس آن در مکه پيوسته با  )ع( مّکه رسيدند. آدم به  تا رفتندمی  منوال

تجدید  او،  برای  اقرار  با  وقتی نمود. سپسمی را  عّزوجّل  آن   نمود، بنا را کعبه خداوند  در  را  سنگ 
مکان قرار داد چرا که وقتی خداوند تبارک و تعالی از فرزندان آدم عهد و ميثاق گرفت، در آن مکان  

 رکن  آن در را ين علت خداوند حجرهم  اخذ نمود و در آن مکان آن َمَلک ميثاق را در خود فرو برد؛ به
سنگ را در آن   و  راند مروه  جانب  به  را حّوا  و  صفا  طرف  به  بيت  از جای  را  خداوند آدم  داد. سپس  قرار
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ه   شده  نصب  رکن  در که افتاد  حجر  به چشمش صفا از  آدم داد. وقتی  قرار رکن  اله ال  اکبر و  بود، اللَّ
ه ّاال  با رو شدنروبه هنگام در که  است  به همين علت سّنت  نمود تعظيم و تمجيد را خدا و گفت  اللَّ

او به ودیعه نهاد نه در   در را ميثاق  و عهد بگویند. خداوند تکبير صفا است، از آن  در حجر که رکنی
محمد حضرت  پيامبری  بر  و  خودش  ربوبيت  بر  عّزوجّل  خداوند  وقتی  که  چرا  دیگری؛  ملک    هيچ 

 پيمان گرفت، پشت مالئکه لرزید در حالی که آن َمَلک اولين  )ع(  المؤمنين و بر وصایت امير  )ص(
  )ع( دارتر از او نسبت به محمد و آل محمدبود که به اقرار شتاب نمود و در بين ایشان، دوست  کسی

داد. او روز قيامت    وجود نداشت. از این رو خداوند او را از بين ایشان اختيار فرمود و ميثاق را در او قرار
آید در حالی که زبانی گویا و چشم بينا دارد و برای هر کسی که در آن مکان عهد خود را وفا کند و  می

 .1« ميثاقش را حفظ نماید، شهادت خواهد داد
 

ِسْْول هللا ذمْْد  وأمْْ  أصْْحابُ أن يكْْون ِفْْ  ، دفْْل بيْْت هللا فبْْدأ  حلجْْ  وفْْتم  حلجْْ  و
ومْ  احلجْ  يسْبب ، بل ويستحب أن يسْتلم احلجْ    كْل  ْواف، حلج عهدهم  لبيت استالا ا

ِسْْول هللا ذمْْد ، َفْْ ان الْْناوب وحْْع اخلطْْا  علْْى احلجْْ  األسْْود وو ْْق جبهتُْْ  بْْل وسْْجد 
 .فماها  كن أن تفهم من هنا َد أن احلج  هو أهم ما   البيت، عليُ بعد أن  ب لُ

ی خدا شد و کارش را با حجر آغاز کرد و به آن خاتمه  وارد خانه   )ص(  پيامبر خدا حضرت محمد   و
ی خدا استالم )لمس و بوسيدن( حجر  داد و به اصحابش نيز دستور داد که آخرین کار آنها در خانه

و   گناهان  آمرزش  باعث  لمس کردن حجر  و  است  در هر طواف مستحب  استالم حجر  باشد. حتی 
االسود سجده گزارد و پس از آن که   بر حجر  )ص(  ضرت محمدشود. پيامبر خدا حریزش خطاها می 

ترین  توانی دریافت جز این که حجر االسود، مهم سنگ را بوسيد، پيشانی بر آن نهاد. از اینها چه می 
 ی خدا باشد؟ چيز در خانه 

 

َنانَ  َد الَ  :  َْالَ  ،َعنأ َعبأَد الَ  بْأَن سَْ ولس : )ع( َْاَل أَبْسو َعبْأ َ  َِسْس نأ   الَ  )هَكَْ ج  َفَكتََْب َإىَل مَْ احلَْأ
اَلَا َأن  َِسسوَل الَ   ُس َكَتابسُس َو نأ َدَفَل َ  اطأَسأ ج   بََْلآَل نأ َأ َْاَق احلَْأ ج  يْْسؤأَه سسمأ بََْنَلَا لََْيحسج  مَْ يس َيْدس احلَْأ

َبَل الأَكعأبَْةَ  تَْقأ َجَد اسْْأ ى َإىَل َ َب الأَمسْأ ا ااْأتَْهَْْ َد ال َ .... فََْلمْ  َبَة َفَحمَْْ يْأ ُس َ بس بََْأ شَْْ َناَن أَاْْ  َ  ابْْأنس سَْ  َوهَكَْْ
ُس  تََْلَم َجَ  فَاسأ َُ َإبْأ َاَهيَم مثس  أََتى احلَأ َُ َوَصل ى َعَلى أَبَي َأىَن َعَليأ َ َفلْأَ  ، َوَأ َعتَْنيأ ل ى َِكأ ا  َْاَف َ لأبَْيْأَت صَْ فََْلمْ 
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ْْأ َاَهيَم  اَا َإبْْ زَ  )ع(َمقَْْْ ْْأ َل َزمْ اَوَدفَْْْ هَْْْ َ َب َمنْأ َْْ الَ  ،َا َفشْ عا  : مثس   َْْْ ْْا  َواسَْْْ َِزأ ْ ْْا  اَنَفعْْْا  َو أَلسَا َعلأمْ ْْأ م  َإ  َ َأسْ الل هْْْس
َم  َبلس الأَكعأبَْةَ ، َوَشَفال  َمنأ كسلَ  َداَل َوسسقأ تَْقأ َو مسسْأ َحاَبَُ ، َفَجَعَل يَْقسولس َهلََْا َوهْس لََْيكسنأ ِفَْ س : مثس   َْاَل أَلَصْأ

دَكسمأ َ لأَكعأ  ُس مثس  َف ََج َإىَل الص َفا( َعهأ تََْلَم َجَ  فَاسأ َتاَلَا احلَأ  .(1)َبَة اسأ
حج را بيان    )ص(  رسول خدا فرمود: »  )ع(  صادق روایت شده است که امام   سنان  بن  عبدالله زا

  خدا رسد، نوشت که رسولاش به او می فرمود. پس برای هر کسی که وارد اسالم شده است و نوشته 
خواند  که هر کسی که در توانش هست، حج را به جا  ی حج نمود و آنها را نيز به آن فرامی اراده   )ص(

گوید که آن در، درِب می رسيد رو به سوی کعبه نمود )و ابن سنان   مسجد به درب وقتی آورد.... پس
 فرستاد. سپس  درود ابراهيم پدرش بر ثنا گفت و  را  او و نمود وستایش  حمد را بنی شيبه بود(؛ خداوند

 نماز ابراهيم دو رکعت  مقام نمود پشت  طواف وقتی خانه را استالم نمود. را آن  و  آمد سوی حجر به
 و سودمند و روزی گشاده  تو علم   از فرمود: خداوندا، سپس نوشيد، آن از و شد و داخل زمزم خواند

مسئلت  و درد هر از شفا را  که در  )ص(  پيامبر    نمایم.می بيماری  این     کعبه رویروبه  حالی  بود 
استالم )لمس و بوسيدن(     کعبه به  شما عهد آخرین فرمود: یارانش  به جمالت را بيان فرمود. سپس

 .2« شد خارج صفا سوی به   و نمود  را استالم آن باشد. سپس  حجر
 

ِوى البهيقي عن ابن عباس ِسول هللا صلى هللا عليُ وسلم سجد على احلج () ال: ، و  .ِأيت 
 

ابن عباس روایت کرده است که گفت: »پيامبر خداب از  را دیدم که بر سنگ سجده    )ص(   يهقی 
 نمود«.
 

ِسْول هللا  والبد مْن االلتفْات إىل أمْ  مهْم جْدا    ْد سْن ِكعْ  الطْواف عنْد مقْاا  وهْو أن 
ِسْْول هللا ، إبْْ اهيم والْْني يقْْ    صْْالتُ  )ع(يصْْلون عنْْد مقْْاا إبْْ اهيم  واألئمْْة  وكْْان 

وهنا يبْني بو ْو  نا ااطبْاق هْنه ، يكون احلج  األسود بني يديُ و   بلتُ  )ع(عند مقاا إب اهيم  
َُ َ  أَبَْت َإ  َ ﴿اآلية علْى  ْائم ِل ذمْد أو يوسْ  ِل ذمْد أو احلجْ  األسْود  َإهأ  َْاَل يسوسْس س أَلَبَيْ

َِأَيْأتْسهسمأ َ  َساَجَدينَ  َ  َوالأَقَمَ    .(3)﴾َِأَيأتس َأَحَد َعَشَ  َكوأَكبا  َوالش مأ

 
 . 249ص 4الکافي : ج -1
 .249ص   4کافی: ج  - 2
 . 4یوسف :  -3

javascript:OpenHT('Tak/Hits316.htm')
javascript:OpenHT('Tak/Hits316.htm')


262                                                                                                                               کتاب التوحيد )تفسير سورة التوحيد(  

پيامبر خدا م این است که  آن غافل شد  از  نباید  بسيار مهمی که  دو رکعت در مقام    )ص(  وضوع 
پيامبر خدا  و  نهاد  ائمه  )ص(  ابراهيم را در طواف سّنت  ابراهيم  )ع(و  گزاردند.  نماز می   )ع(  در مقام 

ابراهيم مقام  در  نماز  برای  که  حجر  )ع(  کسی  جهت   بایستد،  در  و  او  مقابل  قرار قبلهاالسود  اش 
آیه می انطباق  بر  کامل  به وضوح  این  و  آل محمدگيرد  قائم  بر  زیر  آل محمد  )ع( ی  یوسف  یا    )ع( یا 

آنگاه که یوسف به پدرش گفت: ای پدر، در خواب یازده ستاره و خورشيد و  »حجراالسود داللت دارد:  
 .1« کنندام میماه دیدم؛ دیدم که سجده 

 

،  )ع(مْْا معْْىن هْْنا السْْجود عنْْدما بينْْت َتويْْل هْْنه اآليْْة   اطمْْاا املهْْدي  و ْْد بينْْت سْْابقا  
كمْْْا أن   جامْْْا  ، ولكْْْن السْْْجود هنْْْا عنْْْد َتويلُْْْ   القْْْائم يكْْْون لفا مْْْة والسْْْ  املسْْْتودع فيهْْْا معْْْا  

 )ع(والقمْْْ  عليْْْا   فيكْْْون هنْْْا الشْْْم  ذمْْْدا   ،السْْْجود للكعبْْْة واحلجْْْ  األسْْْود املْْْودع فيهْْْا 
)احلسْن واحلسْني وعلْي : وهْم وفا مْة  )ع(من ولد علي  كبا هم األئمة واألحد عش  كو 

وسْْجودهم ِبعْْىن أ ْْم  هْْدون للقْْائم ، وذمْْد وجعفْْ  وموسْْى وعلْْي وذمْْد وعلْْي واحلسْْن وذمْْد(
و خلصوص أفْن حْق صْاحبة املظلوميْة األوىل واألعظْم منْن فلْق ،  وط امة العدل وإاصاف املظلوا

 .الساعةهللا اخللق وإىل أن تقوا 
تأویل کردم، بيان نمودم ولی    )ع(   يشتر معنی این سجده را هنگامی که این آیه را بر امام مهدیپ

می او  در  نهاده شده  ودیعه  به  سّر  و  فاطمه  برای  قائم  بر  آن  تأویل  هنگام  به  اینجا  در  باشد  سجده 
بنا است؛  آن  در  شده  نهاده  حجراالسوِد  و  کعبه  برای  سجده  که  این  مانند  اینجا  درست  در  براین 

محمد علی  )ص(  خورشيد  ماه،  و  ائمه  )ع(  است  نيز  ستاره  یازده  علی  )ع(و  فرزندان  و    )ع(   از 
محمد، می  )س(فاطمه علی،  موسی،  جعفر،  محمد،  علی،  حسين،  »حسن،  از:  عبارتند  که  باشند 

و سجده  محمد«  و  حسن  و  علی،  عدل  برپایی  برای  و  قائم  برای  آنها  که  است  معنا  این  به  آنها  ی 
کنند؛ به ویژه برای احقاق حق آن بانویی که از زمانی که خداوند  سازی میدادخواهی از مظلوم زمينه 

 باشد. ترین مظلوميت میگاه که قيامت برپا شود، صاحب نخستين و عظيم فرید تا آن خلق را آ
 

أمْا سْْجود بقيْْة اخللْْق وْْن فْْ ض علْْيهم أن يسْْجدوا إىل الكعبْْة و لتْْا  إىل احلجْْ  األسْْود فهْْو 
ِة وا ح  َأن  أَمَأ تَْْ َ ﴿:  ْال تعْاىل، ة وبيان أ م أبمجعهْم  هْدون للقْائم سْوال شْالوا أا أبْواِْبلابة إشا
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َج س  َبَْالس َوالشْ  َِأَض َوالش مأ س َوالأَقَم س َوالن جسواس َوايأ ُس َمن َ  الس َماَواَت َوَمن َ  األأ َوالْد َواب   ال َ َيسأجسدس َل
ُس َمن م كأ ََا إَ  َُ الأَعَنابس َوَمن يسَهَن ال س َفَما َل  .(1)﴾ن  ال َ يَْفأَعلس َما َيَشالس وََكَلٌد مَ َن الن اَس وََكَلٌد َحق  َعَليأ

گزاری سایر خالیق یعنی کسانی که سجده کردن به کعبه و به دنبال آن سجده کردن به  ما سجده ا
سازی  ای آشکار بر این است که آنها همگی برای قائم زمينه حجر االسود بر آنها واجب است، اشاره 

ها  ای که هر کس در آسمان آیا ندیده »فرماید:  لی می کنند، چه بخواهند و چه نخواهند! خدای تعامی
از  و هر کس که در زمين است و آفتاب و ماه و ستارگان و کوه  ها و درختان و جنبندگان و بسياری 

می  سجده  را  خدا  هيچ  مردم  سازد،  خوار  خدا  را  که  هر  و  است  حق  عذاب  بسياری  بر  و  کنند؟ 
 .2«کندچه بخواهد همان می ای نخواهد داشت زیرا خدا هر دهنده گرامی 
 

ِث أو القائم شالوا أا أبوا، فالشم  والقم  والنجْوا  هْدون للقْائم مْن  وأيضْا  ، فالكل  هد للوا
فح كْْة اخللْْق ومسْْدهتم العامْْة هْْي جهيْْد للقْْائم الْْني ، حْْق عليُْْ العْْناب  هْْد للقْْائم وكْْل حبسْْبُ

كطْوافهم  لكعبْة واحلجْ  األسْود املْودع   وإن كان أكل  اخللق جيهلْون هْنا، جامْا  ،  ينص  املظلومني
 فيها مق أ م ال يكادون يفقهون شيِا  من  وافهم.

زمينه ب حال  در  همگی  نخواهند!  نابراین  چه  و  بخواهند  چه  هستند،  قائم  یا  وارث  برای  سازی 
محقق  کنند. همچنين کسی که عذاب بر او  خورشيد و ماه و ستارگان برای قائم مقدمات را فراهم می

نيز زمينه  به فراخور حال و وضعيت خود. حرکت خالیق و مسير  شده است  قائم است، هر یک  ساز 
کند. البته اکثر مردم دیدگان دادخواهی می سازی برای قائم است؛ کسی که از ستمعمومی آنها زمينه 

کعبه قرار داده  اند، دقيقًا مانند طوافی که گرد کعبه و حجراالسود که در  نسبت به این موضوع جاهل 
 فهمند. نمایند و با این حال از طواف خود چيزی نمی شده است، می

 

ِاة واط يل أما   األد ن السابقة فقد هك  احلج  أيضا    :  التو
 ر ادیان پيشين، نام سنگ در تورات و انجيل نيز آمده است:د
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ِفضُ البناؤون ِأس الزاوية ومن  ) ال  م يسوع أما   أمت  ع   الكتب احلج  الني  هو  د صاِ 
 بل ال ب كان هنا وهو عجيب   أعيننا لنلا أ ول لكم إن ملكوت هللا ينْزع مْنكم ويعطْى األمْة 

ِه ومن سقع عليُ هنا احلج  يت ض ومن سقع هو عليُ يسحقُ(   .(1)ال  تعمل أنا
نخوانده آن   42» کتاب  در  مگر  فرمود:  آنها  به  عيسی  که گاه  سنگی  آن  که  رّدش    اید  معماران 

  43باشد.  نمودند، رأس زاویه شد )سنگ اصلی بنا شد(. این کار پروردگار است و به نظر ما عجيب می
می شما  به  و  بنابراین  ثمرات  که  شد  خواهد  داده  امتی  به  و  گرفته  شما  از  خدا  ملکوت  که  گویم 

و خرد خواهد شد و هرگاه    اگر کسی بر روی این سنگ بيفتد کوفته  44هایی شایسته به بار آورد.  ميوه 
 .2کند«کوبد و نرم می آن سنگ بر روی کسی بيفتد او را می

 

فْْامللكوت ، هْْو   أمْْة أفْْ ى َْْد األمْْة الْْ  كْْان خيا بهْْا )ع(فْاحلج  الْْني تكلْْم عنُْْ عيسْْى 
ألاُ كْان  - )ع(وهم بنو إس ائيل والنين ِمنوا بعيسى  )ع(ينزع من األمة ال  كان خيا بها عيسى  

دهم من بقية الناس  ويعطى لألمة امل تبطْة  حلجْ  الْ   -خيا ب هبنا الكالا تالمينه املؤمنني بُ َو
وأن ، وا ْْ  كْل الو ْْو  أاُْْ   بيْان فضْْل حجْْ  الزاويْْة )ع(فكْالا عيسْْى ، تعمْل أنْْاِ امللكْْوت 

ل ذمْْد ، يْدعون اتبْْاع عيسْى امللكْوت سْْينزع   النهايْة وْْن ويعطْْى ألمْة احلجْْ  وهْم أمْْة ذمْد ِو
  .ِبع حبكمة بني احلج  وبني األمة ال  تعطى امللكوت   النهاية )ع(فعيسى ، 
در مورد آن صحبت کرده است، در امت دیگری غير از امتی که او آنها را    )ع(   نگی که عيسیس

می  بود،  داده  قرار  عيسیخطاب  که  امتی  از  ملکوت  یعنی    )ع(   باشد.  بود  نموده  مخاطب  را  آنها 
عيسی بنی  به  که  کسانی  و  می  )ع(   اسرائيل  ستانده  ـ گرویدند  به  شود  خطاب  را  سخنان  این  او  زیرا 

ـ، و این سنگ به امِت مرتبط با  ایمان داشتند و نيز دیگر مردمان بيان کرده بود   شاگردانش که به او
شود. کاماًل واضح است که سخن حضرت  کنند، داده میسنگ که به دستاوردهای ملکوت عمل می 

در مقام بيان فضيلت »سنگ زاویه« )سنگ بنا( ایراد شده است و این که زمامداری را در    )ع(   عيسی
از کس از عيسی هستند مینهایت  پيروی  که مدعی  آل  انی  و  امت محمد  که  امت سنگ  به  و  گيرد 

و   )ع(  نماید. عيسیهستند عطا می   )ع(محمد نهایت ملکوت  امتی که در  بين  و  بين سنگ  ارتباط 
 شود را به صورتی حکيمانه به تصویر کشيده است.  پادشاهی به ایشان داده می 
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، يل ومن يدعون اتباعُْ وبْني أ ْم لْن ينْاولوا امللكْوت   النهايْةوأيضا   ابل هنه األمة ببأ إس ائ
 )ع(جعل احلجْ  علْة إعطْال امللكْوت ألمْة أفْ ى َْد األمْة الْ  تْدعي اتبْاع موسْى   )ع(فعيسى  
ون  ،)ع(وعيسْْْى  َْْد ْْن سْ ْْم مْ ْْ واُ هْ ْْن ينصْ ْْد وامليلْْْاق ومْ ْْ  أبدال العهْ ْْهد  ْْْم احلجْ ْْن يشْ أي أن مْ
إب امة حاكمية هللا أا   السماوات عندما يكش  هللا  م عْن سوال كان   هنه األِض ،  امللكوت 

 .ملكوتُ وجيعلهم ينظ ون فيُ أا   النهاية عندما يسكنهم هللا اينان   امللكوت 
یشان همچنين این امت را با بنی اسرائيل و کسانی که ادعای پيروی از او را دارند مقایسه کرده و  ا

سنگ را علت دادن    )ع(   رسند. بنابراین عيسیت به زمامداری نمی بيان داشته است که اینها در نهای
هستند    )ع(  و عيسی  )ع(  ملکوت و پادشاهی به امت دیگری غير از امتی که مدعی پيروی از موسی

می برمی گواهی  حجر  که  کسانی  یعنی  کرده شمارد؛  وفا  ميثاق  و  عهد  به  که  یاری  دهد  را  او  و  اند 
برند، چه در این زمين باشد با برپایی حاکميت  که پادشاهی را به ارث می اند  اند، همان کسانی رسانده 

گاه که خداوند از ملکوتش بر آنها پرده بردارد و آنها را کسانی قرار دهد که  ها آن خدا و چه در آسمان 
 دهد.کنند یا در نهایت خداوند ایشان را در بهشت ملکوتی جای می در آن نظاره می 

 

ِاد هبْْنا الكْْالا افسُْْ ويصْْ  ومْْن ي يْْد أن يفسْْ   ِة أفْْ ى ويقْْول أن عيسْْى أ هْْنا الكْْالا بصْْو
   )ع(وإال فليقْْ أ أصْْل القْْول وهْْو لْْداود ، علْْى هْْنا القْْول فإاُْْ يآلْْالع وال يطلْْب مع فْْة احلقيقْْة

ولكن احلقيقة إن ، فأيضا   كن أن يقول اليهود إن داود  صد افسُ وهكنا ال ينتهي ايدل،  املزامد
ِادوا املخلْْص الْْني أييت  سْْم الْْ ب   ِفْْ  الزمْْان )ع(وعيسْْى  )ع(داود  و ْْد بشْْ  بُْْ عيسْْى ، أ
ْْيم  )ع( ْْاه املعْْْزي والعبْْْد احلكْ ْْا،   موا ْْْق أفْْْ ى   اط يْْْل ومسْ ْْة فيكْْْون  وهنْ ْْ  الزاويْ مسْْْاه حجْ

عليهمْا ؟ هْل إن داود أو عيسْى  من هو الني ع ف أو  كن أن يع ف أباُْ حجْ  الزاويْةالسؤال:  
أو هك وا   مو ق ِفْ  علْى أ ْم حجْ  الزاويْة   ؟ فوا أب م حج  الزاوية   بيت ال ب عس    السالا

ِى يْْدل  بيْْت الْْ ب  ؟ وهْْل هنْْا  حجْْ  مو ْْوع   زاويْْة بيْْت الْْ ب أو ا يكْْل عنْْد اليهْْود والنصْْا
 ؟  عليهما السالا على داود أو عيسى 

از    )ع(   و بگوید منظور عيسی  خواهد این کالم را به صورت دیگری تفسير کندسی که مصرانه می ک
کند و به دنبال شناخت حق و حقيقت نيست.  گری میاین حرف خودش بوده است، در واقع مغلطه

داوود که سخن  را  اصل کالم  باید  نيز ممکن است    )ع(   این شخص  اینجا  بخواند.  مزامير است  در 
مناقشه را پایانی نيست.    یهودیان بگویند که داوود خودش را قصد کرده است؛ که در این صورت این 
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ای را که در آخرالزمان به نام پروردگار  دهنده نجات  )ع(  و عيسی  )ع(  ولی حقيقت آن است که داوود
در جاهای دیگری در انجيل به او بشارت داده و وی را عزت داده    )ع(  اند. عيسیآید قصد کرده می

خواندش. اینجا  ویه« )سنگ اصلی بنا( میی حکيم نام نهاده است و در اینجا نيز »حجر زاشده و بنده 
آید: چه کسی است که سنگ بنا را شناخت یا ممکن است او را بشناسد و بداند که  سؤالی پيش می 

گفته شده است که آنها خود، سنگ بنا در    )عليهما السالم( سنگ بنا کيست؟ آیا به داوود یا عيسی
یا در جایی دیگر به آنهاخانه  بنا در خانه   ی پروردگار هستند؟  ی  یادآوری شده است که ایشان سنگ 

ی خدا یا در هيکل، سنگی قرار داده شده است تا یهود و نصارا را  ی خانه خدا هستند؟ و آیا در گوشه 
 داللت دارد؟   )عليهما السالم( هدایت کند که سنگ بر داوود یا عيسی

 

و  بيْت الْ ب ، )ع(ولد إبْ اهيم احلقيقة إن هنا َد موجود ولكنُ موجود   األمة األف ى من 
وموجْْْود   الزاويْْْة و لْْْنات الزاويْْْة الْْْ  امسهْْْا الْْْ كن ، ابنُْْْ )ع(وإمساعيْْْل  )ع(الْْْني بنْْْاه إبْْْ اهيم 

وكْْل هْْنه األمِْْو تشْْد إىل أمْْ  واحْْد هْْو املخلْْص الْْني أييت   ِفْْ  الزمْْان أو الْْني  ،(1) الع ا ْْي
 آليت  سم ال ب.أشاِ إليُ داود   املزامد أاُ حج  الزاوية وا

 
می الرکن الغربي، ورکن  للکعبة أربعة أرکان: رکن شرقي ویسمی الرکن العراقي، وأیضًا یعرف برکن الحجر األسود، ورکن شمالي ویسمی الرکن الشامي، ورکن غربي ویس  -1

اجنوبي   ویطلق علی  )العراقيان(،  اسم  الشامي  والرکن  العراقي  الرکن  أي  الکعبة  باب  الذین علی جانبي  الرکنين  ویطلق علی  اليماني.  الرکن  والرکن  ویسمی  الشامي  لرکن 
من الرکن العراقي الذي فيه الحجر األسود، بحيث  الغربي: الشاميان، ویطلق علی الرکن اليماني والرکن العراقي الذي فيه الحجر األسود: اليمانيان. ویبدأ الطواف في الحج  

واف ... وهکذا. ومن ذلك نعرف أن  تکون الکعبة علی یسار الشخص، ویتوجه نحو الرکن الشامي ثم الغربي ثم اليماني ثم عندما یبلغ الرکن العراقي یکون قد أتم شوطًا من الط
حجر األسود وباليماني، وأیضًا بالشرقي ألنه واقع إلی جهة الشرق. ولکن اآلن الوهابيون وأمثالهم ... خصوا  الرکن الذي فيه الحجر األسود یسمی بالرکن العراقي ورکن ال 

، اسم )الشامي( علی الرکن المغربي  الرکن الشامي باسم الرکن العراقي .. وأطلقوا علی الرکن العراقي الذي فيه الحجر األسود اسم )الرکن( أو )رکن الحجر األسود(، وأطلقوا
م العلماء القدماء وغيرهم یشهد  وبقی الرکن اليماني علی اسمه بدون تغيير.أي انهم رفعوا اسم )الرکن العراقي( من رکن الحجر األسود .. وخصوه بالرکن الشامي ، ولکن کال 

 :علی ان رکن الحجر األسود یسمی بـ )الرکن العراقي(، واآلن اذکر شواهد من بعض کلمات العلماء )شيعة وسنة(

وأهل اليمن إلی الرکن اليماني وأهل   الرکن العراقي و هو الرکن الذي فيه الحجر، قال: )... وأهل العراق یتوجهون إلی  27الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد ص    -1
 المغرب إلی الرکن الغربي و أهل الشام إلی الرکن الشامي ...(. 

، وعليهم التياسر قليال، وليس علی من یتوجه إلی  الرکن العراقيفأهل العراق ومن یصلي إلی قبلتهم یتوجهون إلی    ، قال: )...257وأیضًا الشيخ الطوسي في االقتصاد ص  
 ...(.  الرکن الشامي، وأهل الشام إلی  الرکن المغربي، وأهل المغرب إلی الرکن اليمانيغير هذا الرکن ذلك، فإن أهل اليمن یتوجهون إلی 

إلی العراقي، وهو الذي فيه ، قال: )... وأهل کل إقليم یتوجهون إلی سمت الرکن الذي علی جهتهم: فأهل العراق  52ص  1إلسالم جالمحقق الحلي في شرائع ا  -2
 ، وأهل الشام إلی الشامي. والمغرب إلی المغربي. واليمين إلی اليماني ...(. الحجر

 -، والذي بعده  الرکن العراقي هو الرکن الذي فيه الحجر األسود: )48ة بالذات، هامش رقم  وجاء في تعليق السيد الشيرازي علی شرائع اإلسالم علی هذه المسأل   -3
 هو الرکن الشامي، ثم المغربي، ثم اليماني(.  -علی ترتيب الطواف 

 : )وهو الرکن الذي فيه الحجر األسود(. قائالً  381، هامش رقم 204ص1وأیضًا علق الشيرازي علی قول المحقق الحلي في الشرائع: )... ویستقبل الرکن العراقي ...( ج 
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، فإن البيت له أربعة أرکان: الحجر األسود الذي في الرکن العراقي، قال: )... ویجب أن یبتدئ في الطواف من 86ص  8العالمة الحلي في تذکرة الفقهاء )ط.ج( ج   -4

 رکنان یمانيان، ورکنان شاميان ...(. 

السائل    -5 ابن طاووس في: فالح  إلی  129ص السيد  العراق یتوجهون  )... وأهل  الذي فيه الحجر، قال:  الرکن  العراقي وهو  اليماني    الرکن  الرکن  إلی  اليمن  وأهل 
 وأهل المغرب إلی الرکن الغربي وأهل الشام إلی الرکن الشامي ...(. 

  25إلی الرکن الشامي    رکن الحجر وهو الرکن العراقيبيت من  ، قال: )مساحة الکعبة الشریفة: قال طول ال 169ص  7السيد محسن األمين في أعيان الشيعة: ج  -6
المغربي   إلی  الشامي  اليماني وعرضه من  إلی  المغربي  الرکن  الطول االخر وهو من  العراقي    20ذراعا ومثله  إلی  اليماني  من  الميزاب وعرضه االخر  ذراعًا    21ذراعا وعليه 

 وسمکه ثالثون ذراعًا(. 

، وأما الرکن الثاني من رکني الباب فهو الرکن العراقي، قال في معرض کالمه في احد المواضيع: )... هذا کله في  378ص  7الکالم: ج  الشيخ الجواهري في جواهر  -7
ألسود باسم )الرکن رکن الحجر األهل الشام وغيرهم ...(. ومن المعلوم أن رکني الباب أي باب الکعبة هما رکن الحجر األسود )العراقي(، والثاني هو الرکن الشامي، فخص  

 العراقي(. 

( اختلف  العراقي واليماني، قال: )... ویستحب أیـضًا في الطـواف )التزام األرکان( جميعًا )خصوصا  634ص  3ق  1المحقق السبزواري في ذخيرة المعـاد )ط.ق(: ج  -8
األرکا التزام  استحباب  األصحاب  بين  المشهور  )األول(  موضعين  في  المسألة  هذه  في  الرکن  األصحاب  التزام  استحباب  ویتأکد  کلها  واليمانين  یتأکد  العراقي  والذي   .)

 اقي(. استحباب التزامه مع الرکن اليماني هو رکن الحجر األسود بال خالف .. إذن، فقد خص المحقق السبزواري رکن الحجر األسود بـ )الرکن العر 

) فأهل المشرق ( وهم: أهل العراق ومن واالهم، وکان في جهتهم إلی أقصی المشرق وجنبيه   ، قال: )... 121ص  3السيد علي الطباطبائي في ریاض المسائل: ج -9
. وأهل المغرب إلی الغربي، وأهل الشام إلی الشامي، وأهل اليمن إلی  الرکن العراقي الذي فيه الحجر األسودمما بينه وبين الشمال أو الجنوب إلی الرکن الذي یليهم، وهو  

 اليمني ...(. 

وسمي بذلك ألنه یقابله جهة العراق. والذي بعده علی    الرکن العراقي: الرکن الذي فيه الحجر األسود: )1220إعداد مرکز المعجم الفقهي: ص  -لمصطلحات  ا  -10
 ترتيب الطواف هو الرکن الشامي، ثم بعد الطواف حول حجر إسماعيل یأتي الرکن المغربي ثم الرکن اليماني(. 

، وسمي بذلك ألنه یقابله جهة  )الرکن العراقي( الرکن الذي فيه الحجر األسود، قال: )  212  –  211الدکتور أحمد فتح الله في معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ص  -11
 اليماني(. العراق. والذي بعده علی ترتيب الطواف هو الرکن الشامي، ثم بعد الطواف حول حجر إسماعيل یأتي الرکن المغربي ثم الرکن 

والرکن الذي فيه الحجر األسود ویقال له العراقي لکونه  ، قال: )... والمراد بالرکنين اليمانيين الرکن اليماني  95 – 94ص 8محيي الدین النووي في شرح مسلم: ج -12
ين .... قال العلماء: ویقال للرکنين اآلخرین اللذین یليان الحجر بکسر  وقيل للذي قبله اليماني ألنه إلی جهة اليمن ویقال لهما اليمانيان تغليبا ألحد االسم  إلی جهة العراق

واستلم اليمانيان لبقائهما علی قواعد     الحاء الشاميان لکونهما بجهة الشام قالوا فاليمانيان باقيان علی قواعد إبراهيم صلی الله عليه وسلم بخالف الشاميين فلهذا لم یستلما
فاختص لذلك مع االستالم بتقبيله ووضع الجبهة عليه بخالف اليماني    ثم إن العراقي من اليمانيين اختص بفضيلة أخری وهي الحجر األسود  إبراهيم صلی الله عليه وسلم

 والله أعلم ...(. 

والرکن الذي فيه الحجر األسود  اني ، قال: )... إال اليمانيين بتخفيف الياء في األشهر وهما الرکن اليم 280ص  3جالل الدین السيوطي في الدیباج علی مسلم: ج  -13
 وذلك إلی جهة اليمن فغلب علی التثنية ...(.  ویقال له العراقي لکونه إلی جهة العراق

،  إلی جهة العراقوالرکن اليماني الذي فيه الحجر األسود، ویقال له الرکن العراقي لکونه ، قال: )... واليمانيين، الرکن اليماني 26ص  3العيني في عمدة القاري: ج -14
 لم(. والذي قبله یماني ألنه من جهة اليمن. ویقال لهما: اليمانيان تغليبا ألحد االسمين، وهما باقيان علی قواعد إبراهيم صلی الله عليه وس

والرکن الذي فيه الحجر األسود ليماني  ، قال: )... والمراد بالرکنين اليمانيين الرکن ا131ص  5ابو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود: ج  -15
 ، وقيل للذي قبله اليماني ألنه جهة اليمن ...(. ویقال له العراقي لکونه جهة العراق

. وقول  ، قال: )... وثبت عنه: أنه استلم الرکن اليماني، ولم یثبت عنه أنه قبله، وال قبل یده حين استالمه464ص  8الصالحي الشامي في سبل الهدی والرشاد: ج  -16
یقبل الرکن اليماني، ویضع خده عليه، رواه الدارقطني، من طریق عبد الله بن مسلم بن هرمز. قال ابن القيم: )المراد   -صلی الله عليه وسلم    -ابن عباس کان رسول الله  

، ویقال  ویقال له مع الرکن الذي یلي الحجر من ناحية الباب العراقيان  ،  بالرکن اليماني ها هنا الحجر األسود، فإنه یسمی الرکن اليماني مع الرکن اآلخر یقال لهما: اليمانيان
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موجود    )ع(  اقعيت آن است که چنين چيزی وجود ندارد ولی در امت دیگری از فرزندان ابراهيمو 
بنا نهادند وجود دارد و در گوشه و    )ع(   و پسرش اسماعيل  )ع(  ی خدایی که ابراهيماست؛ و در خانه 
دارددقيقًا در گوشه  نام  به یک چيز داللت  1ای که رکن عراقی  موارد  این  تمام  یافته است.  استقرار   ،

 
األسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده  للرکنين اللذین یليان الحجر الشاميان، ویقال للرکن اليماني، والذي یلي الحجر من ظهر الکعبة الغربيان، ولکن ثبت عنه أنه قبل الحجر  

 ، فوضع یده عليه ثم قبلها(. 

العراقيان(، ولکن عند االفراد ر تلك األقوال کثير ترکته لالختصار، ومنها نعرف اختصاص رکن الحجر األسود بـ )الرکن العراقي(، نعم یطلق عليه مع الرکن الشامي اسم )وغي
 فرکن الحجر األسود یطلق عليـه )الرکن العراقي(، والرکن الشامي معروف بـ )الرکن الشامي(. 

: 343ح  106ص  5، وایضًا رواه في تهذیب األحکام : ج743ح  141، بـ  217  –  216ص  2ما یؤکد ذلك: االستبصار للشيخ الطوسي: ج ل البيت وجاء في روایات أه
 استلم اليماني والشامي والغربي ؟ قال: نعم(.  )ع(أحمد بن محمد بن عيسی عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: )قلت للرضا 

أبي محمود عن بقية األرکان، وسمی الشامي بـ )الشامي( وهو الذي یسميه  وهو یدل علی أن الرکن العراق  ي مفروغ من جواز استالمه الن فيه الحجر األسود، فسأل بن 
،    -کن الحجر األسود  ر   -الرکن العراقي    -1البعض اليوم بـ )العراقي( کما وجدت في بعض مخططات أبناء العامة للکعبة. ومن الروایة نعرف أن األرکان األربعة معروفة بـ )

 الرکن اليماني(.  -4الرکن الغربي ،  -3الرکن الشامي،  -2

والشامي  : استلم اليماني  )ع(: عن إبراهيم بن أبي محمود قال: )قلت للرضا  17910ح   423ص   9بل جاء لفظ هذه الروایة في وسائل الشيعة )اإلسالمية( للحر العاملي :ج
نه سأل عن استالم کل األرکان األربعة، ونجده قد سمی الرکن الجنوبي باسمه وهو )اليماني(، وسمی الرکن الشمالي باسمه هو )الرکن  والغربي ؟ قال: نعم(. أي ا  والعراقي

 الشامي(، وسمی الرکن الغربي باسمه هو )الرکن الغربي(، فلم یبق إال الرکن الذي فيه الحجر األسود وهو )الرکن العراقي(. 

 الجمع بين الروایتين اآلتيتين :  وقد قال الشيخ الطوسي في

ویقبلهما ویضع خده عليهما   الرکن األسود واليمانيال یستلم إال   عن محمد بن یحيی عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السالم قال: )کان رسول الله 
 ورأیت أبي یفعله(. 

استلم   فإذا رجل یقول: ما بال هذین الرکنين یستلمان وال یستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله ، قال: )کنت أطوف بالبيت  )ع(عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله  

 یستلم األرکان کلها(.  )ع(، قال: جميل، ورأیت أبا عبد الله هذین ولم یعرض لهذین فال تعرض لهما إذا لم یعرض لهما رسول الله  

لم یستلمهما ألنه ليس   ، ویجوز أن یکون رسول الله  خبر األول ألنهما تضمنا حکایة فعل رسول الله  فقال الشيخ الطوسي: )فال تنافي بين هذین الخبرین وال  
، ولم یقل إن استالمهما محظور أو مکروه وألجل ما قلناه حکی جميل أنه رأی أبا عبد الرکن العراقي واليمانيفي استالمهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في استالم  

. فعبر عن الرکن األسود الذي جاء في الروایة األولی بـ  141، بـ 217 - 216ص  2( االستبصار للشيخ الطوسي : ج)ع(یستلم األرکان کلها فلو لم یکن جائزا لما فعله  )ع( الله 
 )اللجنة العلمية(. ه هو الذي فيه الحجر األسود. )الرکن العراقي(، ألن

 رکن که غربی رکن و شودمی ناميده شامی شمالی که رکن رکن است. نيزمعروف  األسود حجر رکن به  و شودناميده می عراقی رکن که شرقی دارد: رکن رکن چهار کعبه - 1
های عراقی«  باشند، نام »رکنمی شامی رکن  و عراقی قرار دارند که رکن   کعبه در دو طرف درب   که رکنی دو  بر شود.ناميده می یمانی رکن که جنوبی  رکن و نامندمی غربی

های یمانی« گفته  است، »رکن آن  در األسود حجر که عراقی رکن و یمانی رکن شود. به دوهای شامی« گفته میغربی، »رکن رکن و شامی به دو رکن و شودمی اطالق
و بعد   شامی رکن به شود؛ سپسواقع می   چپ شخص سمت در که کعبه ایگونه به شود،می در آن قرار دارد، شروع األسود حجر که  عراقی رکن از حج در طوافشود.  می

دانيم  رو می   این به همين ترتيب. از  .. ورسانده است.. پایان  به را طواف از شوط )دور(  عراقی برسد، یک رکن به که رسد و در نهایت وقتی و بعد رکن یمانی می به رکن غربی
شده است. اما   واقع شرق جهت در نيز معروف است چون   رکن شرقی به و شود،می ناميده یمانی و األسود حجر عراقی، رکن قرار دارد، رکن األسود حجر آن در که رکنی

 و اند،نموده األسود« اطالق حجر »رکن قرار دارد نام »رکن« یا األسود آن حجر در که عراقی رکن بر نامند.... ومی عراقی فقط رکن را شامی ها.... رکنآن امثال و هاوهابی
نهاده شامی  رکن  اسم  نيز  مغربی  رکن  رکنبر  و  می بدون خودش اسم بر یمانی اند  آن به ماند؛تغيير  دیگر  »رکن هاعبارتی  »رکن نام  از  را  را حجر عراقی«   األسود« 

شده  می عراقی« نيز ناميده »رکن األسود حجر رکن که  این بر دهدمی  گواهی غيره  گذشته و اند؛ اما سخنان علمایاختصاص داده   شامی رکن آن را را به اند.... وبرداشته
 کنم:می بيان سنی را و از علمای شيعه برخی شواهد اکنون است.
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 و یمانی رکن به یمن  اهل و  قرار دارد حجر  آن  در  که رکنی است که شوند می عراقی  رکن متوجه عراق اهل  گوید: ».... ومی ۲۷ ص المتهجد مصباح در  طوسی شيخ  -1

 شامی.... «.  رکن به شام اهل و غربی رکن به مغرب اهل
کمی به چپ   و کنند،می توجه عراقی رکن به سمت خواندمی نماز ی آنهاقبله به که کس آن و عراق اهل گوید: »...پسمی ۲۵۷ص   در االقتصاد طوسی شيخ همچنين و

 ....«. شامی رکن به شام اهل و ،مغربی رکن به مغرب اهل و باشند،می یمانی رکنیمن متوجه  باشد. اهلرکن می این غير متوجه که کسی بر نه و شوند،متمایل می
 آن در که رکن عراقی به عراق کنند: اهلمی توجه جهت آنها است در که رکنی سمت به اقليمی هر اهل گوید: ».... و می ۲۵ ص ۱ ج االسالم شرایع در  حلی محقق  - 2

 یمانی....«.  سوی به یمن و سمت مغربی، به مغرب و شامی، به شام اهل و ،قرار دارد حجر
 آن و ،قرار دارد آن در األسود حجر که عراقی، رکنی است  رکنتصریح شده است: »  48شماره   پاورقیمسئله در   این بر االسالم بر کتاب شرایع شيرازی سيد تعليق در و  - 3

 یمانی«.  سپس سپس مغربی، است، شامی ـ رکنطواف ترتيب برحسب -است آن از بعد که
 است رکنی آن  این گونه شرح داده است: »و  381پاورقی  204ص   1شود....« ج می روروبه عراقی رکن با  ».... و شرایع در حلی محقق  این کالم بر شيرازی  شيخ  همچنين

 در آن واقع شده است«.  األسود حجر  که
دارد:   رکن کند. خانه، چهار  شروع  قرار دارد عراقی رکن که در  األسود حجر از طواف  در است الزم گوید: ».... ومی  86ص    8« )ط.ج( ج   الفقها در »تذکرة حلی عالمه  - 4

 شامی....«.  رکن دو و یمانی، رکن دو

 و یمانی رکن سمت یمن به   و اهل  قرار دارد آن در است که حجر   که رکنی عراقی رکن متوجه عراق اهل گوید: ».... ومی ۱۲۹ ص السائل در فالح طاووس بن سيد  - 5
 شامی....«.  سمت به شام اهل و مغربی رکن به سمت مغرب اهل

  ذراع ۲۵ شامی رکن تا  است   عراقی که همان رکن رکن حجر از خانه طول ی شریف: گفتکعبه گوید: »مساحتمی ۱۶۹ ص ۷ الشيعه ج اعيان در امين محسن سيد  - 6
 ۲۱ عراقی تا  یمانی از دیگرش عرض و است آن بر که ناودان  است ذراع  ۲۰ مغربی تا شامی از عرض آن همان اندازه است و یمانی  تا  مغربی رکن  از آن  دوم طول باشد و می

 باشد«. می ذراع ۳۰ و ارتفاعش ذراع
که رکن دوم از دو رکن جنب درب   است، عراقی رکن ی اینها درگفته است: ».... همه موضوعات از جایی در در کالمش ۳۷۸ ص ۷ الکالم ج جواهر در جواهری شيخ  - 7

های حجر االسود )عراقی( و رکن شامی هستند؛ بنابراین  شود که دو رکن درب یعنی درب کعبه رکنمی این معلوم   است....« ازغير آن   )خانه( که شامل رکن اهل شام و
 رکن حجر االسود را به اسم رکن عراقی ناميده است.

عراقی و یمانی.   رکن خصوص ی ارکان الزم است بههالتزام به هم   طواف در همچنين گوید: »....ومی ۶۳۴ ص  3ق    ۱ ج ذخيرة المعاد )ط.ق( در سبزواری محقق   -8
باشد و این  یمانی می و عراقی به رکن   التزام استحباب تاکيد و ی ارکانالتزام به همه استحباب است مشهور نظر دارند: اول: آنچه   مورد اختالف دو در مسئله این در یاران

 نيست....«. بنابراین محقق سبزواری رکن حجر االسود را »رکن عراقی« ناميده است.  آن در خالفی است ألسود حجر است که رکن یمانی رکن باالتزام  استحباب که تاکيد
 و نقاط مشرق   دورترین تا آنها جهت در و باشند،و توابعش می عراق مشرق( که اهل اهل گوید: »....)پسمی ۱۲۱ ص ۳ المسائل ج  ریاض در طباطبایی علی سيد   -9

 به شام اهل  و غربی، سمت به مغرب  اهل  .األسود قرار دارد حجر آن در است که عراقی رکن آید،از آنها می بعد که رکنی تا جنوب یا شمال بين و او بين تا آنچه   جوارشهم
 یمنی....«.  سمت به یمن واهل شامی، سمت

در   شود چونمی   و این گونه ناميده   واقع شده است األسود حجر  آن در که عراقی: رکنی رکن: »۱۲۲۰ المعارف فقهی صدایرت ی مرکزمصطلحات، گردآوری شده –10
 باشد....«. می یمانی رکن سپس و مغربی رکن سوی به اسماعيل حجر گرد طواف بعد از سپس است، شامی آن، رکن از طواف بعد  ترتيب اساس مقابل جهت عراق است و بر

شود می نام ناميده این به و ،قرار دارد األسود رکن عراقی، رکنی است که در آن حجرگوید: »می  212و    ۲۱۱ جعفری ص فقه  الفاظ معجم در الله فتح احمد دکتر - 11
 یمانی«.  رکن سپس آید،می مغربی رکن اسماعيل، حجر حول بعد از طواف سپس است، شامی رکن طواف به ترتيب آن از بعد و است عراق جهت در چون

 عراقی آن  به األسود قرار دارد و حجر آن در که رکنیگوید: »....و منظور از دو رکن یمانی، رکن یمانی و  می  95و    ۹۴ ص ۸ مسلم ج  شرح در  نووی الدین محی - 12
قبل به و  است عراق جهت در چون گویندمی می  آن از آن که  یمانی  به   یمن جهت در چون گوینداست  و  دارد  یمانی« گفته   های( آن)مجموعهقرار  شود می »دو رکن 

هستند.  شام سمت به هاآن چون شودمی »دو رکن شامی« گفته آیندمی »حا« کسر  به  حجر از بعد که دیگری رکن به دو  اند: وگفته اسم(.... علما )برگرفته از یکی از دو
 و شوندنمی »دو رکن شامی« به همين علت استالم اند؛ پسبنا نموده است، باقی مانده  )ع(  هایی که ابراهيمپایه»دو رکن شامی«، »دو رکن یمانی« بر   خالف اند برگفته

 اختصاص دیگری فضيلت در بين »دو رکن یمانی« به رکن عراقیشود.  بنا نموده است، انجام می  )ع(  هایی که ابراهيمدو رکن یمانی به علت باقی ماندن بر پایه استالم
 که به این ترتيب به بوسيدن و قرار دادن پيشانی بر آن تخصيص یافته است برخالف رکن یمانی و خداوند داناتر است....«.   باشده است که دارا بودن حجر االسود مییافت
األسود   حجر آن  در که رکنی و یمانی  رکن هاآن مشهورترند وتخفيف »یاء«  دو رکن یمانی به گوید: ».... به جزمی ۲۸۰ ص ۳ علی مسلم ج دیباج  سيوطی الدین جالل  -13

 شود....«. به طرف یمن است و به این ترتيب دوگانه ناميده می  آن که و باشند،، میشودمی نيز گفته عراقی آن به دليل قرار گرفتنش به سمت عراق به قرار دارد و
 عراقی رکن آن جهت عراق به به دليل قرار گرفتن در  و قرار دارد، األسود حجر در آن که یمانی رکندو رکن یمانی،  »....وگوید: می ۲۶ ص ۳ القاری ج عمدة در عينی - 14
و رکن شود که به یکی از دو اسم مغلوب شده است و آن داست. به آن دو »دو رکن یمانی« گفته می یمن سمت در چون گویندآن، رکن یمانی می از به رکن قبل و ،گویندمی

 اند«. بنا کرده بود، بنا شده )ع( هایی که حضرت ابراهيمبر پایه
 قرار دارد و  األسود حجر آن در که رکنی و یمانی رکناز دو رکن یمانی،  مراد گوید: »....ومی ۱۳۱ ص ۵ المعبود ج عون در آبادی عظيم الحق شمس محمد طيب ابو - 15
 است....«.  یمن جهت در این دليل که  به گویندمی رکن یمانی آن از رکن قبل به و عراق قرار دارددر جهت  چون شودمی گفته عراقی آن به

 است، و آن از قبل که شودنمی آن ثابت از و کرد  را استالم  یمانی رکن او  شد: که ثابت آن از گوید: ».... ومی ۴۶۴ ص ۸ الرشاد ج و الهدی سبل در شامی صالحی - 16
نبوسيد. به گفتههنگام   ابناستالم آن، دست خودش را   از همين را، القطنی دار گذاشت.می آن روی را اشگونه و بوسيدمی را رکن یمانی  )ص(  عباس، رسول خدا ی 
و به همراه رکن دیگر که یمانی   شده است،واقع   األسود آن حجر است که در   یمانی گوید: ».... منظور رکنمی قيم ابن کند.می روایت هرمز بن  مسلم  بن عبدالله طریق

 حجر از بعد  که رکنی دو به و ، شودمی عراقی است، گفته درب آورد و در ناحيهکه حجر را می به همراه رکنیشوند؛ )این نام(  شود، »دو رکن یمانی« گفته میناميده می
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آید یا کسی که داوود در مزامير به او با »سنگ  است در آخرالزمان می   ای کهدارد و آن نجات دهنده 
 آید. که به نام پرودگار می  زاویه« )سنگ بنا( اشاره کرده و گفته است 

 

هْنا البْاب للْْ ب .  20افتحْوا   أبْواب الْا. أدفْْل فيهْا وأمحْد الْْ ب.  1٩ ...............)
 .ُْْ ْْا   21الصْْْديقون يْْْدفلون فيْ ْْ  الْْْني  22. أمحْْْد  ألاْْْا اسْْْتجبت   وصْْْ ت   فالصْ احلجْ

ِأس الزاويْْة.  هْْنا  24أعيننْْا  مْْن  بْْل الْْ ب كْْان هْْنا وهْْو عجيْْب   23ِفضُْْ البنْْاؤون  ْْد صْْاِ 
ِب أاقْْن.  25هْْو اليْْوا الْْني صْْنعُ الْْ ب. ابْْتهج وافْْ   فيُْْ.  ِب فلْْص. ِه    ِ   2٦ِه    مبْْا

 .(1)( اآليت  سم ال ب.  ِكناكم من بيت ال ب .........
گویم.    19....  » را سپاس  پروردگار  و  داخل شوم  تا  بگشایيد  برایم  را  عدالت  این،    20دروازه های 

پروردگدروازه  آن داخل می ی  به  را سپاس می   21شوند.  ار است. عادالن  اجابت  تو  زیرا که مرا  گویم 
سنگی را که معماران رد کردند، سنِگ رأس زاویه )سنگ اصلی بنا(    22فرمودی و نجات من شدی.  

می  23شد.   عجيب  ما  نظر  در  و  است  پروردگار  جانب  از  که    24نماید.  این  است  روزی  همان  این 

 
 األسود حجر از قبل که شد ثابت آن ولی از شود،می رکن غربی« گفته   آید »دوی پشت کعبه میناحيه از از حجر بعد آنکه و یمانی،  رکن به و شود،می گفته شاميان آیندمی

 بوسيد«.  را آن داد، سپس قرار آن بر را دستش نمود، و   لمسش دست با که شد ثابت از آن و قرار دارد،
بله، و به همراه رکن  یابيم که رکن حجر االسود، رکن عراقی نام گرفته است،از آنها درمی و گفتيم،ها، موارد بسياری وجود دارند که به اختصار ترک  گفته این از به غير و

گردد و رکن شامی نيز به »رکن شامی« شود، به رکن حجر االسود، رکن عراقی اطالق می شامی، نام »دو رکن عراقی« )عراقيان( گرفته است ولی وقتی به تنهایی گفته می
 شود. ناميده می

بر آن تأکيد شده است: احمد بن محمد بن عيسی از ابراهيم بن ابو محمود    )ع( در روایات اهل بيت  743حدیث    141باب    217و    216ص    2در استبصار شيخ طوسی ج  
 عرض کردم: یمانی و شامی و غربی را استالم نمایم؟ فرمود: بله.  )ع( روایت کرده است که گفت: به امام رضا

 را »شامی« ناميده رکن شامی و ها پرسيد،ی رکنی بقيهمحمود درباره ابی قرار دارد. ابن آن در األسود نماید چرا که حجرمی عراقی ودن استالم رکنبر جایز ب داللت که
یابيم که کردم. از روایت درمی پيدا )اهل سنت( در خصوص کعبه عامه هاینوشته از بعضی در گونه کهنامند آنها »عراقی« میاست که همان رکنی است که امروزه بعضی

 یمانی.  رکن -۴ غربی، رکن -۳ شامی، رکن ـ۲ األسود حجر عراقی یا رکن رکن -۱های چهارگانه معروفند به: رکن
 )ع(  ست که گفت: به امام رضاابراهيم بن ابو محمود نقل شده ا  : از ۱۷۹۱۰ ح ۴۲۳ ص ۹ است: ج نيز آمده الشيعه )اسالمی( حّر عاملی کتاب وسایل   در روایت متن این

بينيم که رکن جنوبی را به  آری. یا به عبارت دیگر او استالم تمام ارکان چهارگانه را سؤال نمود و می فرمود: استالم کنم؟  را غربی و عراقی و  شامی و یمانی آیا  عرض کردم:
ماند جز رکنی که حجر االسود در آن قرار دارد که همان رکن عراقی  نامد و رکنی باقی نمی»غربی« می»یمانی« و رکن شامی را به اسمش »شامی« و رکن غربی را به اسمش 

 است.
 آید، شرحی گفته است:روایتی که در زیر می دو بين جمع در طوسی شيخ

بوسيد و صورتش  فرمود مگر رکن اسود و رکن یمانی؛ آنها را مینقل کرده است که فرمود: »رسول خدا استالم نمی  از محمد بن یحيی از غياث بن ابراهيم از جعفر از پدرش 
 کرد«.گذاشت و دیدم که پدرم چنين میرا بر آن می

را   نمایيد و آن دو رکن دیگرکردم که مردی آمد و گفت: چرا این دو رکن را استالم میی خدا را طواف میفرمود: »خانه  )ع( از جميل بن صالح نقل شده است که ابو عبدالله
چنين کرده است«. گفت: چه زیبا و من    )ص(  فرمود و به این دو کاری نداشت. تو نيز آن دو را رها کن زیرا رسول خدااین دو رکن را استالم می  )ص(  نه؟ گفتم: رسول خدا

 فرمود. ها را استالم میتمام رکن )ع( دیدم که ابو عبدالله
 در نکند چون مسح را نمایند که جایز است آنهامی)ص(  خدا    از عمل رسول خبر، حکایت   وجود ندارد؛ زیرا هر دو خبر دو این  منافاتی بين   گوید: »هيچمی طوسی شيخ
دليل گفتيم که حکایت کرد چه  به همين   و است مکروه یا باشيد حذر بر آنها مسح  از  که نفرمودند وجود دارد، نيست و  رکن عراقی و یمانیرغبتی که در     و فضل آنها مسح

  217و  216ص   2داد«: استبصار شيخ طوسی: ج چنين کاری انجام نمی )ع( ها را استالم فرمود که اگر جایز نبود، ابو عبدالله تمام رکن )ع( زیبا چرا که دید که ابو عبدالله
 ر شده است زیرا که در آن حجر االسود قرار دارد. )هيأت علمی(. . پس، از »رکن اسود« که در روایت پيشين دیده شد به »رکن عراقی« تعبي141باب 

 .  915مجمع الکنائس الشرقية: ص – 1العهد القدیم والجدید : ج -المزمور المئة والثامن عشر   –مزامير  –التوراة  -1
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آه ای پروردگار، نجات بخش! آه ای    25ساخت. در آن، خوشی کنيم و شادمان باشيم.    پروردگار آن را
ی پروردگار برکت  آید. شما را از خانهمبارک باد او که به نام پروردگار می  26پروردگار، ما را خالص کن. 

 .1دهيم.....«می
 

ِاة و  اط يْل  هْو املخلْص الْني أييت   ِفْ  وللتأكيد أكل  على أن امل اد حبجْ  الزاويْة   التْو
ِأهْْا ملْْا العْْ اق   زمْْن داايْْال النْْ  ، الزمْان و  العْْ اق وهْْو  ْْائم احلْْق ِد هْْنه الْْ ؤ  الْ    )ع(أو

 :وهي تكاد ال حتاج إىل تو ي  )ع(وفس ها داايال الن  
ای است که  دهنده رای تأکيد بيشتر بر این که مراد از سنگ بنا در تورات و انجيل، همان نجات  ب

  آید و او قائم به حق است، این رؤیا را که پادشاه عراق در زمان دانيال نبیدر آخرالزمان در عراق می 
می   )ع( است،  کرده  تفسير  را  آن  حضرت  آن  و  بی دیده  توضيح  و  شرح  از  تقریبًا  رؤیا  این  نياز  آورم. 

 است:  
 

ِاة املوجْْْود وهْْو خيْْْاه، مللْْا العْْْ اق )ع(وهْْنا  ْْْول داايْْال النْْْ   : بْْ ؤ ه وتفسْْْدها كمْْا   التْْْو
أات أيها امللا كنت تنظ  وإها بتملال عظيم هنا التملال العظيم البهْي جْدا   31)...............

ِاعْاه مْن فضْة. بطنُْ   32و    بالتا ومنظ ه هائل.   ِه وه ِأس هنا التملْال مْن ههْب جيْد. صْد
كنت   34ا من حديد والبعض من فزف. سا اه من حديد.  دماه بعضهم  33وفخناه من حناس.  

تنظ  إىل أن  طق حج  بآلد يدين فض ب التملال على  دميُ اللتني مْن حديْد وفْزف فسْحقهما. 
ِت كعصْْْافة البيْْْدِ    35 فااسْْْحق حينِْْْن احلديْْْد واخلْْْزف والنحْْْاس والفضْْْة والْْْنهب معْْْا وصْْْا

ال فصْاِ جْبال كبْدا ومْأل الصي  فحملتها ال ي  فلم يوجد  ا مكان. أما احلج  الني   ب التملْ
أات أيها امللا ملْا ملْو  ألن إلُْ  37هنا هو احللم. فنخا بتعبده  داا امللا  3٦األِض كلها. 

ِا وسلطاان وفخ ا.   وحيلما يسْكن بنْو البشْ  ووحْوش الْا و يِْو   38السموات أعطا  ولكة وا تدا
وبعْد  تقْوا ولكْْة  3٩هْب. السْمال دفعهْا ليْد  وسْلطا عليهْا مجيعهْا. فأاْت هْنا الْ أس مْن ه

ِابعْة  40أف ى أصآل  منا وولكة ابللة أف ى من حناس فتتسلع علْى كْل األِض.  وتكْون ولكْة 
ْْل  ْْ  كْ ْْ  تسْْْحق وتكسْ ْْد الْْْني يكسْ ْْدق ويسْْْحق كْْْل شْْْ  وكاحلديْ ْْلبة كاحلديْْْد ألن احلديْْْد يْ صْ

ِأيْْْت القْْْدمني واألصْْْابق بعضْْْها مْْْن فْْْزف والْْْبعض مْْْن حديْْْد فاململكْْْة تكْْْو  41هْْْؤالل.  ن وِبْْْا 
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ِأيْْت احلديْْد خمتلطْْا خبْْزف الطْْني.  وأصْْابق  42منقسْْمة ويكْْون فيهْْا  ْْوة احلديْْد مْْن حيْْث إاْْا 
وِبْا  43القدمني بعضها من حديْد والْبعض مْن فْزف فْبعض اململكْة يكْون  ْو  والْبعض  صْما. 

ِأيت احلديْد خمتلطْا خبْزف الطْني فْإ م خيتلطْون بنسْل النْاس ولكْن ال يتالصْق هْنا بْنا  كمْا أن 
ْْد  ْْتلع  خلْْْزف. احلديْ ْْدا   44ال خيْ ْْة لْْْن تنقْْْ ض أبْ ْْموات ولكْ ُْْ السْ ْْيم إلْ ْْؤالل امللْْْو  يقْ  و  أ ا هْ

ألاْْا  45وملكهْْا ال يْْت  لشْْعب ِفْْ  وتسْْحق وتفْْأ كْْل هْْنه املمالْْا وهْْي تلبْْت إىل األبْْد. 
ِأيت أاُ  د  طق حج  من جبل ال بيْدين فسْحق احلديْد والنحْاس واخلْزف والفضْة والْنهب. هللا 

 .(1)ف امللا ما سيأيت بعد هنا. احللم حق وتعبده يقني( العظيم  د ع   
خطاب به پادشاه عراق است که در آن خوابش و تفسير آن را طبق آنچه    )ع( ین سخن دانيال نبیا

به وی اطالع می تورات موجود است،  »....  در  در خواب مجسمه  31دهد:  تو  پادشاه  بزرگی  ای  ی 
بو ترسناک  و  درخشان  بسيار  که  پا شد.  دیدی  بر  تو  روی  پيش  در  و  خالص    32د  از طالی  آن  سر 

ران و  نقره، شکم  از  بازوهایش  و  سينه  و  بود  برنج  ساخته شده  از  و  ساق   33هایش  آهن  از  او  های 
کردی، سنگی بدون این که  وقتی تو به آن نگاه می   34پاهایش قسمتی از آهن و قسمتی از ِگل بود.  

گل پاهای  به  بزند،  دست  آن  به  درهم  کسی  را  مجسمه  آن  و  کرد  اصابت  مجسمه  آن  آهنين  و  ی 
گاه آهن، ِگل، برنج، نقره و طال همه با هم ُخرد شدند و باد ذرات آن را همچون گرد  آن  35شکست.  

خيزد چنان پراکند که دیگر اثری از آن بر جای نماند. اما  و غباری که در تابستان از کاه خرمن برمی 
قدر بزرگ شد که مانند کوه بزرگی گردید و سراسر روی زمين   د کرد آنآن سنگی که به مجسمه برخور 

ای پادشاه، تو    37این خواب )پادشاه( بود و تعبيرش را برای پادشاه بيان خواهيم نمود    36را پوشانيد.  
 38ها به تو سلطنت و قدرت و قّوت و شکوه بخشيده است. شاه شاهان هستی، چرا که خدای آسمان 

ی بشر در آن سکونت دارند و حيوانات صحرا و پرندگان آسمان، همه را تسليم تو نموده و هر جا که بن
بعد از تو، سلطنت دیگری روی کار    39و  تو را بر آنها غالب گردانيده است. تو آن سر طالیی هستی.  

خواهد آمد که به بزرگی سلطنت تو نخواهد بود. بعد از آن سومين سلطنت که جنس آن از برنج است  
پس از آن چهارمين سلطنت است که    40روی کار خواهد آمد که بر تمام زمين حکمرانی خواهد کرد.  

کند، آن هم همه چيز را نرم و  قدرتی مانند آهن دارد. همان طوری که آهن همه چيز را نرم و ُخرد می
متی از آهن  ها قسمتی از ِگل و قستو همچنين در خواب دیدی که پاها و انگشت  41ُخرد خواهد کرد.  

طوری که آهن و ِگل با  ی آن است که آن سلطنت، قسمت قسمت خواهد شد. همان بود. این نشانه 
ها که  اما انگشت   42هم مخلوط شده بود، آن سلطنت هم مقداری از قدرت آهن را خواهد داشت.  
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قوی و  قسمتی از آهن و مقداری از گل ساخته شده بود، به این معنی است که بخشی از آن سلطنت  
بود.   خواهد  آن شکننده  از  بودند.    43بخشی  هم مخلوط شده  با  ِگل  و  آهن  که  کردی  مشاهده  تو 

معنی آن این است که پادشاهان آن دوره کوشش خواهند کرد که خویشتن را با نسل انسان آميخته  
د موفق ها هم در هدف خوتوانند با هم آميخته شوند، آن سازند. ولی همان طوری که ِگل و آهن نمی

ها سلطنتی بر پا خواهد کرد که هيچ گاه از بين  در زمان آن پادشاهی، خدای آسمان  44نخواهند شد. 
ها را به کلی از بين  نخواهد رفت. آن سلطنت هرگز مغلوب هيچ ملتی نخواهد شد؛ تمام این سلطنت 

ابد باقی خواهد ماند.  می تا  ا  45برد و خود  ز کوه جدا شد و  تو دیدی که سنگی بدون دخالت دست 
را   پادشاه  افتاد  اتفاق خواهد  آینده  آنچه در  از  بزرگ  را ُخرد کرد. خدای  نقره و طال  برنج، گل،  آهن، 

گاه ساخته است. این خواب، حق و تعبيرش دقيق است«  .1آ
 

فْْْاحلج  أو املخلْْْص الْْْني يْْْنقض هيكْْْل البا ْْْل وحكْْْم الطْْْاَوت والشْْْيطان علْْْى هْْْنه  ،إهن
وأييت   الع اق كما  هو ، ش  احلق والعدل   األِض أييت   ِف  الزماناألِض ويكون   ملكُ ا

ِؤ  داايْْال بينمْْا ال عيسْْى ، وهْْو احلجْْ  الْْني ينسْْ  الصْْنم أو حكْْم الطْْاَوت واألان، وا ْْ    
ِسلوا   الع اق و  ِف  الزمان فال  كن أن يكون أي منهما هو حج  الزاوية   )ع(وال داود    )ع( أ

، بل تبني بو و  مْن كْل مْا تقْدا أن حجْ  الزاويْة   اليهوديْة والنصْ ااية هْو افسُْ احلجْ   املنكِو
 .األسود املو وع   زاوية بيت هللا احل اا   مكة

زمامداری طاغوت و شيطان بر این زمين را  ای که هيکل باطل و  نابراین سنگ یا نجات دهنده ب
شود، در آخرالزمان و در عراق ظهور  شکند و در حکومت او حق و عدل در زمين منتشر میدرهم می

یابد که این معنا در خواب دانيال واضح است. این همان سنگی است که ُبت یا زمامداری طاغوت  می
از اصل برمی  انانّيت را    )ع(  و نه داوود  )ع(   . این در حالی است که نه عيسی سازدکند و ویران می و 

هيچ   که  ندارد  امکان  بنابراین  بودند؛  آخرالزمان  در  نه  و  بودند  شده  فرستاده  عراق  به  نه  یک  هيچ 
شود که  کدامشان همان سنگ بنای مزبور باشند. بلکه از تمام مطالب پيشين به روشنی مشخص می

ی بيت الله  ود دارد، همان حجراالسودی است که در گوشه سنگ بنایی که در یهودیت و نصرانيت وج
 الحرام در مکه نهاده شده است. 
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ِمز للموكل  لعهد وامليلاق هو افسُ ، فاحلج  األسود املو وع   ِكن بيت هللا والني هو خلَل و
ْْة الْْْني هكْْْ ه داود وعيسْْْى  ْْا السْْْالا، حجْْْ  الزاويْ ْْة عليهمْ ْْ  الْْْني يهْْْدا حكومْ ْْو افسُْْْ احلجْ وهْ

ْْاَو  ْْال الطْ ْْف  داايْ ْْني أييت   ِفْْْ  ، )ع(ت   سْ ْْدي األول الْ ْْد أو املهْ ْْائم ِل ذمْ ْ  ُْْ ْْو افسْ وهْ
ِسول هللا ذمد  ِوي عن   .وأهل بيتُ  الزمان كما 

ی خدا قرار داده شده، تجلی و نماد موّکل بر عهد و پيمان است، و  جر االسودی که در رکن خانه ح
اند و این همان سنگی است  ذکر کرده   لسالم()عليهما ا  همان سنگ بنایی است که داوود و عيسی 

دانيال  ِسفر  در  را منهدم می   )ع(   که  آل محمدحکومت طاغوت  قائم  او، همان  یا مهدی    )ع(سازد؛ 
  )ع(و اهل بيت ایشان  )ص(  های پيامبر خدا حضرت محمدطور که در روایت است که همان   )ع(   اول

 آید.وارد شده است، در آخرالزمان می 
 

 والسالا عليكم ومحة هللا وب كاتُ
  
 

 و السالم عليکم و رحمة الله و برکاته 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


