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 مقدمۀ مترجم 

 الکتاب است.« فاتحه، امَّ   ۀسور اند: »فرموده و عترت پاک  رسول خدا

ترجمِش یپ   کتاب »ش   ی فارس  ۀرو  نوشت  ء یکتاب  الفاتحة«  سورة  تفسیر    د ی س  ۀمن 
  د ی س   یو رسا  وایش  انیکتاب با ب  نیدر ا .  است   ی و فرستاد امام مهد   یوص   الحسناحمد
حق    ۀندی فاتحه ارائه شده که عطش جو ۀ از اسرار نهفته در سور  یی ها یروشنگر ، الحسناحمد

م برطرف  بسازدیرا  روشنگر   یرخ .  ا  ییهایاز  در  ب  نیکه  شده  رینظ یکتاب  از:  عبارت  ،ارائه  اند 
خداوند  ییهایروشنگر  اسماء  خداوند   ؛از  اسماء  مرتب  ،مراتب  مرتب  ۀشامل  نه،  مرتب  ۀک  و    ۀ ذات 

سور   یهااسم  ح یتوض  ؛انسان در  رح  ۀخداوند  و  رحمان  الله،  العالم   م،ی فاتحه:    ملک   ن،یرب 
  ن، یدر مقام فتح مب   رسول خدا  ژهیوبا عترت طاهره به  هاسما  نیو ارتباط ا  نیالد  ومی  )مالک(

 .  میاز عبادت و استعانت و صراط مستق ییهایروشنگر ؛ ی، و امام مهد و فاطمه یعل

مفاه  نیا  در به  میکتاب  دبال  قابل  وایش  یان یب   م،یمفاه  گریهمراه  و  استوار  براو    ی درک 
  هایدگی چیدور از پ ـ بهقرار داده است  ی ماد  ی ایدن  نیکه خود را در حجاب اـ  ینوع بشر   یهاعقل

ناش متعارف  تعارضات  برداشت  ی و  بشر   ی هااز  گوارا  یناقص  آب    ۀ از سرچشم  ییارائه شده، که 
 است.  یحق  یایهر جو   یزلل معرفت برا

  ی معادل فارس و هر کلمه با    قیطور دق بر آن بوده است که کلمات به  ی سع  یفارس   ۀدر ترجم
قاعده در    ن یقرار داده نشود؛ چراکه حفظ ا  گرید  ۀکلم  یجابه  یاآن برگردان شود و به خطا کلمه

مفاه بس  ن یا  قیعم   میدرک  ول  اریکتاب،  است؛  ترجمه  یمهم  هر  در  حال  هر    ر یناگز   ،یابه 
صورت  ییمعنا  افشک  یمقدار  در  و  دارد  ا  یوجود  از  کمبود  نیکه  از    یبابت  باشد  داشته  وجود 

ان، امام مهد  ف محترم کتاب و کل  یخداوند منَّ   ی . در برخمیخواهیپوزش م   نیمؤمن  یۀو مؤلَّ
 . شده که با درج عبارت »)مترجم(« افزوده شده است  ازیاحساس ن  ییها یصفحات، پاورق 



 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

ِه  ْلِک  ،رب  اْلعاَلمِیِن َاْلَحْمد  ِللَّ ْلِک  ، ماِلِک اْلم  ْجِري اْلف  یاِح  ،م  ِر الر  َسخَّ   ،فاِلِق اإلْصباِح   ،م 
اِن الْدیِن   ربَّ اْلعاَلمِیِن   ،َدیَّ

 روان ، کسی که مالک سلطنت ؛ پروردگار جهانیان است   ،یش مخصوص خداوند ستاحمد و 
ر (، وجود)کشتی   ۀکنند سخَّ فرمای روز جزا و  حکم  ، صبح ۀسپید ۀ شکافند ،بادها  ۀکنند م 

 .پروردگار جهانیان است

کاَنها ماء  َو س  ِذي ِمْن َخْشَیِتِه َتْرَعد  السَّ ِه الَّ اَرها  ، َاْلَحْمد  ِللَّ ْرض  َو َعمَّ
َ
وج    ،َو َتْرِجف  األ َو َتم 

 اْلِبحار  َو َمْن َیْسَبح  ِفي َغَمراِتها 

ت اوسپاس مخصوص خدایی است که از ترس و  ند و  غرَّ آسمان و ساکنانش می ،خشیَّ
ور است موج  که در اعماقش غوطهلرزند و دریاها و هر آنزمین و آبادکنندگانش می 

 . زنندمی

د  َحمَّ د و آِل م  َحمَّ مَّ َصل  َعلی م  ه  َجِج اْلغاِمَرة، الَّ ْلِک اْلجاِرَیة ِفي الل  َمن  َمْن َرِکَبها َو   ،َاْلف 
ْ
َیأ

م  َلهم ماِرق ،ها َیْغِرق  َمْن َترکَ  َتقدَّ ْم زاِهق ،َاْلم  ر  َعْنه  خَّ
َ
َتأ م لِحق  ،َو اْلم  ِزم َله   َو الالَّ

هرکه بر   ؛ های ژرفکشتی روان در اقیانوس ؛ محمد درود فرستبر محمد و آل   !بار خدایا
از   ، ها پیش افتدکسی که از آن .ایمنی یابد و هرکه آن را رها کند غرق شود ، آن سوار شود

ملحق به   ،هاو همراه با آن ؛ نابود است  ،ها عقب بماند دین خارج است و کسی که از آن 
.ستهاآن



 

يم   الرَّْحمن   اهلل  ْسم  ب    الرَّح 

 ِْسِم ب (به نام ): متعلق به فعل و  مجرور  جار و« 
 
قَرأ

َ
  ۀاولیمعنای  .است خوانم«»می «أ

جایگاه    حاصل  خوانم«»می  ،نآ با    «الله بسم»از  سخن  که  اما    شود؛می غاز  آن  آاست 
شده  «طلبیدنیاری »  ت«استعان»معنای   و    ،خواندندر    چراکه  ؛محقق  استعانت  معنای 

   .متعالوسبحان  او ۀقوَّ   و حول ه ب  د مگرار طلبیدن نهفته است و هیچ قرائتی وجود ندیاری 

 »ن  آمعنای  بنابراین  
 
قَرأ

َ
الرحیمبا  أ الرحمن  اللِه   خوانممی»«  لله  نام    « رحیم  ِن ارحم  به 

   .ستعین ذات او  خداوند ۀلی صفات کما و اسما چراکه ؛است

این   است  ، دهیمانجامش میکه    »خواندن«عمل    : معناتوضیح  به خداوند  که    ،قائم 
  « بسم الله الرحمن الرحیم»در    به عبارت دیگر   ؛داشتچیزی وجود نمیهیچ    ،نبود او  اگر  

اعتراف به اینکه هرچه    و   «ال با الله  ة ل قوَّ   ل حول و »  کهوجود دارد  بنده  جانب  اعترافی از  
او اشراق  تاریکی به نور    و  ، قوام یافتند و بر پا شدندهمه به وجود او  و    استغیر اوست عدم  

 . یافت

که    طور  همان  ؛وجود دارد  مطلق   یاز غن  فقیر مطلق  خواستن کامِل یاری   ،بسمله  در
است ن هدایت آقر  به صراط مستقیم  در  ِس   خواستار شروِع که  کسی    ،کننده  صراط  این  یر 

یر و سلوکش  که با آن هدایت شود و در ِس   است   یتقوَّ   نیازمند علم و حول و   ،مستقیم است 
  ؟! وجود  ۀسرچشمجز از    ، توانند به چنین چیزی دست یابدو از کجا می  ؛ از آن یاری جوید

که    پس است  این  و حق  الله  جستن  یاری   شروع  بسم  اسم جامع صفات    ؛ استبا  که  الله 
   . کمال خداوندی است

شدن  ظاهر   ویافتن  رشد   ،بال رفتنمعنای  به  است و  گرفته شده  «سما»از    «اسم»  ۀکلم



ِحیِم  ْحمِن الرَّ  9 ....................................................................................... ِبْسِم اللِه الرَّ

رو  هایشان به او  جبران کاستی   شده است و خلق در نیازهایشان و گرفته    «اله»الله از    .است
باشد قصد  هرکس    ،کندمی الله  قصد  باشد  علم  هان  ا خو هرکس    ؛کنندمی روزی  خواهان 

هرکه خواهان شفا باشد    ،کندت باشد قصد الله میو قوَّ   وهرکس خواهان نیر   ،کندالله می
الله می باشد خواهان جبران نقص و کاستی   کند و هرکسقصد  از هر جهتی  قصد    ،اش 

دربرگیرن که  است  تمام  ۀدالله  ذاتی  ؛  کندمی  ،کمالت  صفات  با  سبحان  خداوند  پس 
روبه کمالی خلقش  با  شد  اش  همرو  الهی   ۀو  ذات  بر  فقط  که  »الله«  اسم  در  را  صفات 

 . جمع فرمود ،گردداطالق می 

شایسته    ،حقبنابراین به   ؛ داندنمی   ( او)ت خداوند سبحان را جز »هو«  حقیق  نه و اما ک  
به  ِسیرش  آدم  فرزند  که  یاری است  با  را  کمال  بخشای سوی  و  کمال  از صاحب    ۀ ندجستن 

که خلقش با  ـ ش  ا یخداوند سبحان و متعالی که با اسم جامع صفات کمال  ؛ کمال آغاز کند
م نمود  ـرو شدند و با آن او را شناختند روبهآن   . تکلَّ

 

 * * * 

يم  الرَّْحمن  الرَّح 
یعنیرحمان» رحمتش    «  که  »رحوسیع  کسی  و  رحمتش  یماست  که  کسی  یعنی   »

   .شدت بسیار دارد

به رحمت خداوند سبحان اشاره دارد امور    چه در  ؛خرتآچه در    چه در دنیا و  ؛هر دو 
رحمت اشاره    بودنزیاد   اسم رحمان بر کثرت و از آنجا که    لیو   ؛ دینیامور  در  چه    دنیوی و 

را در در ستون فیوضات رحمت دنیوی    ،دارد روزی و    و  چون خلقت   اموری   که حتی کافر 
در  دللت دارد  آن  ت  قوَّ   بر شدت رحمت وکه  اسم رحیم  درج شده و    ،گیردمی  بر در  ،شفا

  و  از قبیل بعثت انبیاهای دینی نعمت  چراکه ؛ ه استرحمت دینی قرار گرفتستون فیوضات 
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نعمت   ، شریعت دنیوی  از  رحمتی    و   استتر  بزرگهای  برابر  آخرت صد  در  رحمت خداوند 
نموده  دنیا منتشر  در  ائمه   ؛است که  از  از    .روایت شده است  همان طور که در حدیث 

عام    رحیم اسمی  و  ،رحمان اسمی خاص با صفتی عام»  : روایت شده است  امام صادق
 1« .است با صفتی خاص 

مختص  رحیم    خلق و  ۀ رحمان برای هم»  :فرمایندمی  امام صادق  و  امام باقر
 2« .ین استمؤمن

دادن یا اختصاص   ،دنیوی   های مادیدادن اسم رحمان به دنیا یا نعمت اما اختصاص
به   نعمت آرحیم  یا  دنیا معارض    ودینی  های  خرت  این  در    .استن  آصریح قر متن  شرعی 

ْحَمن     :فرماید می متعال  خداوند   ْرآَن   * الَرَّ َم اْلق  و    (داد   تعلیم  را   رحمان * قرآن  خدای)  َعَلَّ
   . استاخروی حتی  و ینعمت دین ترین بزرگ  ن به یقین آقر 

ن آتعلیم قر   یادگیری و خداوند سبحان    .ستوند ا راه رسیدن به خدا   نارحم   ، این دنیا  در
  العابدیندعای صباح از امام زین  طور که در همان  ؛فرمودهرا با اسم رحمان خود قرین 

 «. رحمان دنیا و آخرت» :مده استآ

ائمه از  دعایی  در  شده   همچنین  ذکر  آخرت»  :است  که  و  دنیا  رحیم    ،رحمان  و 
 3«.هاآن

معنای  ْحمناللهِ بْسم»  پس  ِحیمالرَّ و  من    :شودمی   «الرَّ به توبه  را  سوی  بازگشتم 
را به وجود آغاز  شدنم  و ظاهر  شدنم را به خالقمو تسلیم   ،ام را برای خالقم یاری   و  ، پروردگارم

 
. 23ص  1ج  :المیزان ؛81ص  1ج  :تفسیر صافی ؛94ص  1ج  :تفسیر مجمع البیان  - 1
. 28ص  1ج  :تفسیر قمی ؛230ص  :توحید صدوق ؛114ص  1ج  :کافی - 2
صلوات بر    393ص    :دتهج مصباح الم   ؛هاشدن غم در دعای ایشان برای برطرف  389ص    :سجادیه  ۀصحیف  -  3

. در روز جمعه  پیامبر
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کمالتش    ۀ هم  او با  در حالی که از ظهور   ، نبودمذکری قابلچیز  از اینکه هیچ پس   ؛کنممی
می  افاضه    را کمالتی    ؛جویمیاری  جهانیان  با  فرمود  بر  را  ها  ن آو  گویم  می  . شناختنداو 

الله» کمالتش  «بسم  بین  از  سپس  را    ، و  می  وگزینم  برمی رحمتش  یاری  آن    ؛ جویم از 
نمی   چراکه او  از  که  به کسی  آن  طریق  از  نمی او  را  او  و  می  ، شناسدخواهد    ؛ فرمایدعطا 

  نیز   و  است   را سیاه کرده  صورتم   ، گناهان  چراکه  ؛ من مستحق عطایش نیستم رو که  آناز
با این بهانه    ؛امگفته ترک  کند  هدایت می   راهنمایی و  شسوینچه مرا به آاز  رو که برخی  آناز

در حالی  و این    ، کندعقوبت نمی  ، گفتنشانترک خاطر  به   ودستور نداده   انجامشانکه مرا بر  
 ! امبردهاز یاد فضلش را  م ورَ کَ که است 

کند  هدایت میسمتش  را به   نچه اوآ  کند ومی او را معصیت ن را در نظر بگیر که  ای  بنده 
می  وپیروی  یاد    نماید  روز  و  شب  را  را    ،کندمی خدا  او  صالحبندهحتی    ، نیکوکار   ،ای 

طور قطع و  ای به چنین بنده   ؛نظر بگیر برای خداوند سبحان درمخلص   صبور و  ،شکرگزار
 و گزارد  میو شکر  کند  میاست که بندگی    عصمت خداوند  توفیق و  ه وبه حول و قوَّ یقین  
خداوند    . کندمی  عمل  بنده قوَّ سبحان  اگر  از  را  که    ، برداردای  تش  عدمی  همان  هیچ  به 

رها    شبه حال خوداو را    ای توفیق را سلب کند واگر از بنده   و  ،گرددمی ازب   داردوجودی ن 
 .داردر به عصیان و گناه برمی س ، نماید

توفیق خداوند به این    ، بنده عظیم باشد  گزاریشکر هم که  هرقدر  جاست که  از همین  
شکر  این  برای  بودتر  عظیم  ، گزاریبنده  بندگان  است  گونه  این   .خواهد  بر  خدا  نعمت  که 

  گزاری شکر نیازمند  جدید است که    ینعمتها  گزاری آنشکر   عمل و  تر است وب عظیم مقرَّ 
تر  عظیم نعمتی    ، که خود پذیرد  صورت می ت خداوند  قوَّ   حول و   توفیق و  ا ب این شکر   و   ،است

عنان    ،کریم با کرمش  ، به این ترتیب  و  ؛تر نیاز دارد نعمت پیشین است و به شکری بزرگ از  
به دست   را  بندگان  بند می   ،گیردمی این  آن    ،شودبار می دیدگانشان اشک  و  ،آیدزبانشان 

می  که  سبحان هنگام  او  شکرگزاری  از  ناتوانوفهمند  این   ؛اندمتعال  که  حالی  در  ها  در 
  ، ظلمت  ،عدم ها پیوسته با  فهمند آنآن هنگام که میـ  شده قرار دارند های ستوده جایگاه
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شان را  خویش را دشمن و ماندگاری وجود  در حالی که    ـ هستندحقیقتش آمیخته  و    ، نقص
گردند و عفو و  کنند و به او بازمی طلب بخشایش می   ،الهیدرگاه  پس از    ؛ بینندگناهی می 

ماندن همین  مرهون باقی این در حالی است که وجودشان    ؛شوند رحمتش را خواستار می
مخلوط نماباقی   و  ،حجاب گرو  در  ظلمت  دنشان  و  عدم  با  ان  مؤمنامیر    .استبودنشان 

ْد  »  :فرمایدمی   علی
َ
َظِر َلَها َفَلَها اْلَوْیل  ِإْن َلْم َتْغِفْر َلَهاِإَلِهي ق ْرت  َعَلی َنْفِسي ِفي الَنَّ   1« ج 

ن را آپس وای بر نفس من اگر  ؛  من در توجهم به نفس خود بر خویش ستم کردم  ،بارالها»
 .«نیامرزی

  : گویممی  علیبارۀ  در حتی    ؛شمارد برمیرا گناه    خویش  توجه به وجود   حضرت
ن نه  آبدون  ای که  شائبه   ؛شمارد میگناه    ، ای از عدمخاطر وجود شائبه به   وجود مبارکش را 

جز خداوند واحد قهار چیزی    و شود  فنا می بلکه    ؛ نه رسمی  و ماند  نمی باقی    برایش   یاسم
 . ماندباقی نمی 

جبرئیل او را در موقفی متوقف نمود و  »  : روایت شده است  از امام صادق  در حدیث 
توانست به مقام  یعنی این مقام توست و جبرئیل نمی ـ ای محمد   (باش)بر جای خود  :گفت

یابد دست  می  ، پیامبر  اشاره  نماید بنابراین  عروج  مقامش  به  که  جایگاهی    ـکند  در 
  : فرمود  .دهدپروردگارت ندا می  .ایستاده استای که هیچ فرشته و پیامبری در آن نَ ایستاده

منم پروردگار    ، سبوح قدوس  : فرمایداو می   :جبرئیل گفت ؟دهددا میچگونه ن   ، ای جبرئیل
روح و  است  ، فرشتگان  گرفته  پیشی  خشمم  بر  پیامبر  .رحمتم  کرد  آنگاه    : عرض 

َفَکاَن    است  طور که خدا فرموده  و همان  :فرمود   .عفو و رحمتت را خواستارم  ،خداوندا 
ْدَنی

َ
ْو أ

َ
ْوَسْیِن أ

َ
اَب ق

َ
قاب قوسین او  »مراد از    : ه شدگفت  (تریا نزدیک  ،کمانتا به قدر دو  ) ق

آنمیان    :فرمود  ؟چیست  «ادنی سر  تا  کمان  طرف  حجابی    .دو  دو  این  میان  فرمود  و 
می می خاموش  و  این  .شددرخشید  جز  نفهمیدم  را  مطلب  فرموداین  است  : که    . زبرجدی 
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اراد به  گویی  میان    ۀپیامبر  از  شبیه  خدا  سوزن چیزی  عظمت    ،سوراخ  نور    ( الهی)به 
 1«.  ... فرمود  وندآنگاه خدا  .نگریست

استجابتی از جانب    ، در نوساناما حجاب    ؛ شدمشخص  پیامبر  از جانب  طلب بخشش  
ش جل  برابر  نه  أخداوند  عفو  در  جانب  طلب  واز  عدم  حجاب  زدودن  و  از    پیامبر  تاریکی 

اهل  متعال  وسبحان او  با آنکه ـ جزئی بود استجابتی    ،اینولی   ؛ استوجود مبارکش    ۀصفح
به  حقیقتی هیچ    و  یرسمهیچ    و  یاسمداشت هیچ  اگر حجاب را برمی  که  ـاستجابت است 

 .گشتبازنمیپیامبر 

این بزرگواراز  این  مقام  می  جا  خداوند  را  همه چیزش    . مشناسیرا  نمود  به    و تقدیم 
از عالمیان  آخداوند   احدی  به  که  را  است نچه  او    ،نداده  میان    : عطا فرمودبه  چیزی  »از 

 « .نگریست  (الهی)سوراخ سوزن به نور عظمت شبیه 

مقام اعطای  برای   است  که    دبدانی باید    ،این  ِس همه  لزم  این  ب در  او  ه یر  تالش  سوی 
است  ؛ کنند شده  افکنده  زیر  به  سرهایشان  که  حالی  به نابه اِ   ، در  هستند کننده  او    ، سوی 
 . باشندو خضوع و خواری سجود به عفو و رحمتش و در نوسان بین رکوع و  ارامیدو 

 
* * *
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 الْعالَميَن  َرب   هلل الْحمد  

  ؛ چیز جدیدی نیست است  مده  آ  بسمله بعد از    حمد   ۀسور   نچه در آداشت که  توجه  باید  
مده  آ فاتحه  ۀن غیر از سور آدر قر نچه آطور که  همان ؛استتفصیلی برای بسمله  فقط بلکه 
این  همین از  ؛ است فاتحه ۀ سور ی بلکه تفصیلی برا   ؛شودمحسوب نمی یچیز جدید  ،است

 1. استن آدر بسمله حتی  فاتحه و  ۀور سن در آقر تمام   ،رو

بسمله  بخش  و   حمد  ،در  برای  و    و   ،کمال   ۀ ندستایشی  از    ی طلبیدنیاری استعانت 
استغاثه   بندگان   ۀدهندپرورش  از رحم و  بنده  اای  از طرف  ای که مسیر  بنده   .استن رحیم 

هدایتش  متعال  وسبحان در حالی که از او    ؛ کندسوی حیَّ قیوم را آغاز میبازگشت و توبه به 
 .خواستار است ، شودرا به صراط مستقیمی که به او منتهی می

میخداوند   َن َسْبًعا آَتْیَناَك َلقدْ   : فرماید متعال  قْرآناْلَمثِاني م    ما )  2ْالَعِظیَم َوْال 
   (. دادیم  تو  به  را   بزرگ  قرآن و مثانیالسبع 

له  الل  : فرمایدهمچنین می َتَشِابًها ِکَتاًبا ْالَحِدیِث أْحَسَن َنزَّ لود  ِمْنه  َتْقَشِعر  َمَثِانَي م  ج 
ِذیَن َیْخَشْون ْم الَّ ه  ْم َتِلین  ثمَّ َربَّ ه  ود  ل  ْم ج  ه  وب  ل 

 
َدیذِلَك ِه اللِذْکرَإلیَوق َمْن بهِ َیْهِدي هِ الله 

ْضِللَوَمْن َیَشاء   صورت[ کتابی متشابه،  خدا زیباترین سخن را ]به )  3َهاد  ِمْن له  فَما ه  اللی 

 
قرآن»  :فرمایدمی   المؤمنینمیر ا  -  1 در  هستی  علوم  سبع   ،تمام  در  قرآن  علوم  تمام  علوم    ،مثانیالو  و 

ص    :چهل حدیث شیخ ابراهیم خویی«  هستم.و علوم بسمله در نقطه است و من آن نقطه    ،مثانی در بسملهالسبع 
231 . 

. 87 :حجر - 2
. 23 :زمر - 3
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ن وعده  هراسند، پوست بدنشان  آنان که از پروردگارشان می   .وعید، نازل کرده استومتضمَّ
این است هدایت    .گرددافتد، سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم می از آن به لرزه می 

 (. هرکه را بخواهد، به آن راه نماید، و هرکه را خدا گمراه کند او را راهبری نیست  ؛خدا 

اْلعَ لِ   اْلَحْمد    با  تحه فا   ۀسور  َرِبَّ  ِه  م  ِمیَن لَ اَلَّ بر   و   ثنایعنی    ؛شودی شروع    ای ستایشی 
  « َلِمیَن اَرِبَّ اْلعَ »توصیف    . کوت و عقللَ لک و مَ در عالم م    خلق   ۀدهندپرورش   ، کامل مطلق

و   مربی  و  ۀدهندپرورش یعنی  بنده  ،شانکننده کامل  خلق  جایگاه  و  مقام  با    از   ؛متناسب 
  وها  نعمت به   شاعتراف  و   اشگزاری از جهت شکر   ونیازش به کمال   و  شجهت بیان نقصان

با    ؛درنیاید   هبه شمار طور قطع و یقین  به که    ؛ای که بر او افاضه شده استگذشته   کمالت
که  نعمت  آنهایی  به  ها  با  قابل   آن هم   ،وجود گذاشت  ۀعرصپا  اینکه چیز  از  ذکری  پس 

اگر    و  ؛ تکامل رسیدبه  بدنش    ورشد کرد    ونمود  تغذیه  ها  با آنآنچه  با    و  ،نبود  از  چه بسا 
و  نیکی  که  باشد  به ح    کسانی  خداوند  جانب  از  سبقت  سنی  باشد سویش  ونفْ   ، جسته    س 

باشدنیز  روحش   رسیده  تکامل  نعمت   ؛ به  که  با  مستقیمهایی  از    و شد  هدایت    ، به صراط 
به   حمد وگویی    .گزیددوری    ،تش سوزانآدر  کردن  سقوط  همراهستایش خداوند سبحان 

  ؛ است   ناقص  ۀبند  و التماس و گدایی از سوی  شکر  اعتراف و  ۀکنندن تضمی   ،عالمینالرب
 . است عالمیان ۀ کنندکامل ربَّ کامِل سوی اش به در حالی که او در مسیر تکاملی

و حمد  گنج   پس  کلید  است ستایش  کمال  سور آ  ا ب  و  ،های    «الکتاب  امَّ »  مبارک  ۀن 
   .گشایش یافت

 
* * *



 

 الرَّحمن  الرَّحيم  

رحماناختصاص اسم  یا  »به    دادن  دنیوی«  روزی دنیا  کامل  به رحیم    وهای  به  طور 
و»آ نیست  «دین  خرت  دقیقی  طور  هما  ؛ تخصیص  تخصیصن  همین  مبنای  بر    ، که 

که  صفت رحیم  کردن  خاص   و  شودرا شامل می  کافر  و  مؤمن بودن صفت رحمان که  عام
مند  و کافر را بهره   مؤمن  ،دنیا   که رحمِت روزِی دلیل  این  به    ،شودشامل می   ین را مؤمن فقط  

آخرتمی و  دین  رحمِت  و  دربرنمی   مؤمن به    ،سازد  را  کافر  و  دارد  از  اختصاص  گیرد مگر 
 .ستیدقیق ن ، جهت دعوت به ایمان

و  وسعت    که بر   هستند   دو اسم مبارک  «الرحمن الرحیم»  است که   و درست آنصحیح  
  اسم رحمان به بیان وسعت و  ؛ن دللت دارد آعظمت    شدت و  و  ، رحمت خداوندیشمول  

 .اختصاص داده شده استبیان شدت رحمت به  و رحیم   ، شمول رحمت

البته برای کسی   ؛استروایات    یات وآها دللت دارد  نداشتن آبر عدم تخصیص آنچه  
  وها  نظیر روزی به امور دنیوی  ن«  ا»رحمتوان گفت  می  ،آری   .ر کندتدبَّ   ،دقت نهایت  که با  
و  ،سزاوارتر است  امور   سایر بر وسعت  این دلیل که  برآشمول    به  دللت  کافر    و  مؤمن  ن 
اگر شدت رحمتش نبود    ؛ ماندباقی میدر دنیا  سهم بزرگی    « رحیم»با این وجود برای    ؛دارد

 .گرفتنمی دربر  کردند را نمی درخواست از او  شناختند ورا نمی  که اوکسانی 

 . استاسم رحیم  ،شریعت دین و خرت و آتر به سزاوار   :توانیم بگوییم همان طور که می

 از ایشان  .کند وارد شده استدللت می   اچیزی که بر این معن  ائمهاز    در حدیث 
ْزِق َعَلْیَنا »  : روایت شده است ِذي َیْرَحم  ِبَبْسِط الِرَّ ْحَمِن اَلَّ ْنَیاَنا َو    ، الَرَّ ْدَیاِنَنا َو د 

َ
ِحیِم ِبَنا ِفي أ الَرَّ
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کند و رحیم نسبت به ما  ای که به گستردن رزق بر ما رحم میحمان و بخشاینده »ر  1«آِخَرِتَنا
و خداوند   2« .هاآنرحیم  خرت وآ ن دنیا ورحما» :همچنین .«در آیین و دنیا و آخرت ماست 

 .تر استکنندهداناتر و حکم 

*  * * 

 :فاتحه ۀ« در سور الرحيم  الرحمن»
الرحیم» با   ۀدر سور   «الرحمن  از کالم خداوند سبحان هستند   فاتحه  اینکه  به    ،توجه 

به  ی  یدعا  و  ،برای توجه به اوفراخوانی  و    ،استمتعال  وسبحانین به او  مؤمنبشارتی برای  
 . استدو اسم  این ۀواسطبه توسل به او   و ،اودرگاه 

میحق ْم   :فرماید تعالی  ه  ر  َبش  ْم ی  ه  ات  َوِرْضَوان  ِمْنه  بَرْحَمة  َرب  ْم َوَجنَّ َنِعیم  ِفیَهاله 
ِقیم خود  خشنودی  و  رحمت   به  پروردگارشان)  3م  جانب    آن   در  که   بهشتی  به  و  از 

 (. دهدمی بشارتشان  ،باشد   جاوید هاینعمت 

نیز  ایی  دگحتی  و    ثنا  شکر وها  این   ، زبان بنده  اسم بر  شدن این دوجاری توجه به    با   و
که همواره بنده او را با  متعال  وسبحان صفتی از او  ذکر  با  ولی این بار    ؛شوندمحسوب می

را او    کند ومی  شهای زمین هدایتکه در تاریکیدید  را نوری    او  ؛شناخته استاین صفت  
که از یادش    را   حتی کسی  و   ، کندفراموش نمیاش را  یاد کنندهکه  پروردگاری مهربان دید  

   .کندبرده است یاد می 

متعال  وسبحانخاصَّ برای او    ین« اسماماند این است که اسم »رحمآنچه باقی می

 
. 232ص  :توحید صدوق - 1
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دللت  ؛است جهت  اسم  از  این  وکردن  شمول  و  وسعت  مطلق  دربر   بر  مام  تبر  گیرندگی 
اسم    ؛موجودات دربر  ،رحیم اما  را  غیرخودش  که  است  و  قوَّ   ر ب  چراکه  ؛گیردی ماسمی  ت 

  ، غیر از خودش قیاس گرددمخلوقی که با مخلوق دیگری    و  کندشدت رحمت دللت می
 : توان گفتمی   و  ،مطلب بود اساس  این    . شودتوصیف    «ةرحمالشدید  »تواند با صفت  می

و    ؛است نیز    هان آاستعمال    و  دکاربر سبب  بودن رحیم به عمومی  بودن رحمان وخصوصی
 . خداوند داناتر است

الرحیم» تکرار شدهالرحمن  برای بسمله است  ،فاتحه   چراکه  ؛ «  طور    همان   ، تفصیلی 
 .است ن تفضیلی برای فاتحه آکه قر 

 
* * *



 

   ك  َمل   یا ك  َمال  

ک  ؛باشدمالک چیزی سی که ک  :کمال باشد مانند مالکیت خداوند  حقیقی چه این تملَّ
 .استیا اعتباری باشد مانند مالکیت ما که عاریتی و به نمایندگی   ، سبحان

 . رعیت  امورِ  ۀتدبیر کنند پادشاه  :کل  مَ 

دو  خداوند    هر  برای  یِن »بگوییم  اگر    .هستند یکسان    ،سبحاناسم  الدَّ َیوِم    « ماِلِک 
ون  ئتدبیر ش  ن وآ  ف در حق تصرَّ   مالکیت حقیقی بر هر چیزی دارد و او    ، «مالک روز دین»
برای او  به این ترتیب    .دارد   ،داندن را به هر نحوی که خود اصالح می مربوط به آامور    و

یِن مَ »اگر بگوییم    .ایماثبات کردهرا  سلطنت و پادشاهی    وبودن  مالک پادشاه  »  «ِلِک َیوِم الدَّ
غـ   «روز جزا  اینکه  اوبا وجود  از  نیست    یر  پادشاهی  پادشاهی  و  مالک سلطنت  او  و حتی 

را به  ها  نآ  ن وئحق تدبیر ش   وبر رعیتش دارد  او پادشاهی است که مالکیت حقیقی    ـاست
دارا نحو  هر   بخواهد  گفته  و   ؛ستکه  این  و    ،با  اثبات  پادشاهی  مالکیت  به  او  برای  را 

 .ایمرسانده 

ترتیب   این  هردرمیبه  که  دربردیگری    ،قرائتدو    یابیم  از  د  گیر میرا  قرائت  دو  وهر 
است   بیتاهل شده  مَ   علما برخی  هرچند    ؛ روایت  به لِ قرائت  را  روایات  ک  کثرت  جهت 
 (. خداوند داناتر است) والله اعلم ؛اندداده ترجیح بیتشده از اهل وارد

 

 * * *



 

ين   َيوم    الد 

منظور از    .»میدان جزا یا حساب«  باشد که بگوییم  تردرست چه بسا  و    «جزا »روز    یعنی
بلکه مانند این    نیست؛ طلوع تا غروب خورشید    ی از وقت معین  ، جادر این  « روز  =   یوم »   ۀکلم

زندگانی در    ،جا ایندر  روز  منظور از  بنابراین    ؛ حساب  ،فردا   عمل و  ،امروز گوییم  میاست که  
وقت معینی که  معنای  نه همان    ،ستابتالآزمون و    محل عمل وآوردگاه    چراکه  ؛ست دنیا

توجه به میدان  جلب این توصیف جدید برای    .رودمی سو  ن  آبه    »روز«   ۀ کلم  ذهن با شنیدن 
 .استوند سبحان خدا  ،مالک  پادشاه و ، آنجااینکه در  وست جزا و آوردگاه 

زندگانی    در   بر اشیامتعال  وسبحان که مالکیت او  داشته باشیم  توجه  نکته  باید به این  
باز    ،گریخته باشنداز او    کوچکش  حتی اگر بندگان  ؛استناپذیر  ثابت و تغییر   ،خرتآ  دنیا و

نفی  او  مالک   ۀکنندهم  در    او  مالکیت  چراکه  ؛نیستبودن  خون  هایشان  جسم همچون 
از    کنند وزمین او زندگی می  ر د  اند وفیض او زنده   اب پیوسته  ها  نآ  ساری است و  جاری و

سر    ،فرموده است هستی که وضع  تکوینی  قوانین  حتی در برابر    وکنند  ارتزاق میروزی او  
ِه   : فرمایدتعالی میحق   .آورندمی  دفروتعظیم   د    َوِللَّ َماَواِت   ِفي  َمن   َیْسج  ْرِض   السَّ

َ
  َطْوعاً   َواأل

م  َوَکْرهاً  ه  و    َوِظالل  د   ها آن   ۀهم  کنندمی  سجده  خداوند  برای  ناخواه  و  خواه)  1َواآلَصاِل   ِباْلغ 
هستند   و   هاآسمان   در   که   سجده   به   شامگاهان  و   بامدادان  نیز  هایشان سایه   و   ،زمین 
 (. آیندمی

است که    ایسئله م  ، طور کلی در زندگانی دنیا به   حاکمیت او در زمین و  وسلطنت  اما  
با پیروی و اطاعت از کسی که جانشین    نان را آ  و   تکلیف کردهکردنش  بندگانش را به قبول 
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ها را آن  لیو   ؛مورد آزمایش قرار داده است  ،خود کرده و فرمانشان را به تملیک او درآورده
کس  پس هر   ؛کردن از جانشین خود در زمینش مجبور نساخته استبر پذیرفتن و اطاعت 

می  ،بخواهد اطاعت  را  می الله  را  زمینش  بر  او  حاکمیت  و  بخواهدپذکند  هرکس  و    ، یرد 
مانی   ۀظار نتیجکند و در انت طاغوت را بندگی می  ل   . ماندمی اشتاریک و ظ 

ترتیب   این  بر روی  به  و  : ندحزب تشکیل شد  دو  ،زمیناین  در طول مسیر  الله    حزب 
کند که مالکیت و سلطنت  اعتراف می  کند وحزبی که خدا را عبادت می   یا   ؛ شیطانحزب  

  یپادشاهبنابراین اگر خواستار حاکم یا    ؛در این زمین در زندگانی دنیوی از آِن خداوند است
آن که  باشند   الهی  ها  بر  شریعت  کندطبق  تعی  ،فرمانروایی  را  او  نمی یخودشان    و   کنندن 

  ؛ پذیرندو جالوت را نمی ها حکومت کند مانند فرعون و نمرود  زور و ستم بر آنبا  کسی که  
می  خداوند  از  بر بلکه  که  او  اند  معترف  چراکه  ؛برگزیند پادشاهی  ایشان  خواهند  اینکه  به 

است  پادشاهی  و  سلطنت  ل  : که  هستندمعترف  و    ،مالک 
 
مَّ ق ه  لِك َماِلَك اللَّ ْؤِتيْالم  ت 

لَك  لَك َوَتْنزع  َتَشاء  َمْن ْالم  ْن ْالم  لک و پادشاهی  ۀدارند  تویی  ،بارخدایا  بگو)  1َتَشاء  ِممَّ   به  .م 
لک  بخواهی هرکه لک  بخواهی از هرکه و دهیمی م   (. ستانی می م 

کسی   وحق  پس  بندارد  ف  تصرَّ   پادشاهی  اجاز   اذن  ا مگر  حدود    حتی   ؛او  ۀ و  از  اگر 
 ! خارج نشودشریعت 

گروه   این  است  کردنداعتراف  که    مؤمنمثال  پادشاهی  مالک  خداوند  جماعت    ،تنها 
تری  چه بسا کسانی که از ایمان ضعیف  نفر بودند و 313ها نآ .استاسرائیل طالوت از بنی 

لْم  : فرمایدتعالی میحق   . ها ملحق شوندها برخوردار بودند نیز به آن نسبت به آن
َ
َإلیَتَر أ

وَسیَبْعدِ ِمْن إْسرائیلَبنيِمْن اْلَملِ  لوا إذم  م  ِلَنبي  قا  قاِتل َمِلًکالَنا اْبَعثله  َسبیل   ِفين 
  خود   پیامبران  از  یکی  به  که   ندیدی  موسی  از   پس  را   اسرائیلبنی   از  گروه  آن  آیا )  2ِه الل
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 (. پیکار کنیم  خدا  راه در تا کنمنصوب  پادشاهی ما  برای  :گفتند

آیین و    وسلطنتش    شیطان و   حاکمیت طاغوت و که  کسانی هستند    ، اما حزب شیطان
اقدامی    حرکت و   یتبرای تغییر وضع  شدند و  ش تسلیم  وپذیرفتند  زمین را  این  در    قوانین او

 . انجام ندادند

ِذیَن   ِإنَّ   :فرماید متعال می خداوند   م    الَّ اه  ِسِهْم   َظاِلِمي   اْلَمآلِئَکة    َتَوفَّ ْنف 
َ
واْ   أ ال 

َ
ْم   ِفیَم   ق نت    ک 

واْ  ال 
َ
ا  ق نَّ ْسَتْضَعِفیَن   ک  ْرِض   ِفي  م 

َ
اْلَواْ   األ

َ
َلْم   ق

َ
ْن   أ ْرض    َتک 

َ
ِه   أ واْ   َواِسَعةً   اللَّ َهاِجر  ْولَ   ِفیَها   َفت 

 
  ِئَك ـ َفأ

ْم  َواه 
ْ
م    َمأ   در   ستانندمی  را   جانشان  فرشتگان  که  هستند  کسانی)  1َمِصیراً   َوَساءْت   َجَهنَّ

  در   ما   گویند   ؟ بودید  کاری   چه   در   پرسند می   هاآن   از   . بودند  کرده   ستم   خویشتن   بر   که  حالی
  آن   در  که  نبود  پهناور  خدا  زمین  آیا   گویند  .گشتهمستضعف و زبون   بودیم مردمی  زمین  روی

 (. بد سرانجامی دارند  و است جهنم اینان مکان ؟کنید مهاجرت

  را   کههر آنبر مردم است که    واست    و پادشاهیلک  م    ۀدارند  اینکه تنها خداوند   نتیجه
می متعال  وسبحان او   باشند تعیین  پذیرا  سر که    ؛فرماید  کننداگر  را    خویشتن  ۀ بهر   پیچی 

و کرد  ضایع  غضبناک  را  که    ؛ ندا هپروردگارشان  حالی  می در  متعال  ْم   : فرمایدخداوند 
َ
  أ

وَن  د  اَس   َیْحس  م    َما  َعَلی  النَّ ه    آَتاه    َواْلِحْکَمةَ   اْلِکَتاَب   ِإْبَراِهیَم   آَل   آَتْیَنا  َفَقْد   َفْضِلِه   ِمن  اللَّ
م ْلکاً   َوآَتْیَناه    آنان   به  خویش  فضل  از   خداوند  که  نعمتی  خاطربه   مردم  بر   یا )  2َعِظیماً   م 

می   ، است  داشته   ارزانی   حکمت  و  کتاب   ، ابراهیم  خاندان  به   ما   که   حالی  در   ؟برندحسد 
 (. داشتیم  شانارزانی بزرگ   فرمانروایی  و دادیم

سنت و    و  ندا ه طاغوت بود  گان حقیر سف در طول این مسیر بیشتر مردم بند أتکمال  با  
ایشان تعیین کرده بود پذیرا  بر که  را  و پادشاهی    شریعت الهی را بین خویش جاری نساختند 
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ِلیل    ِإلَّ   َمَعه    آَمَن   َوَمابلکه    ؛شدند ن
َ
  َفَما و    (بودند   نیاورده  ایمان  او  به  اندکی  جز  و)  1ق

َن   َبْیت    َغْیرَ   ِفیَها   َوَجْدَنا ْسِلِمیَن   م   رداران ب  فرمان   از   خانه   یک   جز  شهر   آن  در   و)  2اْلم 
   (. نیافتیم

طاغوت    حتی پادشاهی  و  پذیرفتند   وحکومت  را  بآن  چه    ؛شیطان  که  ن  آ  ه کسانی 
از    شانو دور ساختن  یانطاغوت از میان برداشتن  چه کسانی که کاری برای    و رضایت دادند  

و قدرت  که  مسند  و  با    اً غالب  فرماندهی  تزویر  و  نیرنگ  و  حیله  با  گاهی  و  استبداد  و  زور 
 . از پیش نبردند یکار  ، سیطره یافته بودندن آ رب ها تحریف واقعیت 

هر در    ،صورت   به  اغلب  پادشاهی  در  نه    ،است بوده    یانطاغوت   ِن آاز    اوقاتزمین 
داو دوران    و   ؛خداوند وو حکومت  و  د  با  ـ ذوالقرنین    سلیمان  حکومت  زمان  مدت اگر 

 بسیار کوتاه بوده است. ـ شود مقایسه امثالشان  و یزید  ، فرعون  ،نمرودطاغوتیانی چون 

  ولی در دنیا از اهلش و  ، ستوند ا خدا   ِن آخرت از  آ  در دنیا وسلطنت   هرچند پادشاهی و
زمین در  خداوند  است  شجانشینان  شده  رو    ؛غصب  همین  روز    تأکیداز  بر  یادآوری  و 
یا میدان و آوردگاه حساب    « روز دین»الدین«  یعنی همان »یوم   ؛ بازگشتنش آورده شده است

جزا  اهل؛  و  از  آنچه  طبق  جهت  همین  به  است  بیتو  شده    « کلِ مَ »قرائت    ،روایت 
بگوییم  توانیهمان طور که می؛  است تر  صحیح  نیست   ، روز جزا م  بلکه    ، روز قیامت کبری 

مهدی امام  قیام  که    ؛ است  روز  حضرتآهنگامی  کند  ن  فرمانروایی  زمین    ، بر 
  وخلیفه و جانشین خداوند او  چراکه ؛پادشاهی و حاکمیت از آِن خداوند سبحان خواهد بود 

زبور    انجیل و  ،تورات   ،نآ نچه خداوند در قر آبه    و  استشده از طرف خداوند  تعیین پادشاه  
 .راندمی حکم  ،فرموده استنازل 
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  با قیام و   ،حساب  و  میدان جزا یا    «روز دین»«  یوم الدین»  یمی توانیم بگوهمچنین می 
   .شودبه حساب در قیامت کبری منتهی می و  ،آغاز حکومت امام مهدی

با توجه به  ـ دارد   بر را در   ناهایی چه مع  « پادشاه دین»حال که دانستیم »َمِلک الدین«  
سلطنت    نیز حاکمیتی حقیقی است و    ، ای که به حاکمیت خداوند و اینکه حاکمیت اواشاره

آنان توهمی  و  پوشالی  و حاکمیت  دید    ـصورت گرفت   ، طاغوتیان  این  که  خواهیم  از  پس 
به  که می  را   و گروهی  حزب  نیز  خود ووضعیت    جایگاه وباید    «بنده»  ،شناخت ن آخواهد 

مشخص   موسی  ؛ کندبپیوندد  فرعون   حزب  حزب  حسین   ، (اللهه لعن)  یا  یا    حزب 
یزید   شیطان    ، الله()لعنه حزب  حزب  یا  الله  بندمیاینکه    والله(  )لعنه حزب    خدا   ۀ خواهد 

 ! شیطان ۀدباشد یا بن 

 
* * *



 

ين   وإ يَّاَك  نَْعب د   إ يَّاَك   نَْسَتع 

خداوند   زمین  همانبندگی  در  خدا  جانشین  او  تسلیم   و  ششناخت  برابر  در  و شدن 
او  گردن به  به    و نهادن  اوستاست  ینی  آی  و شریعت  عمل  نظر  کتاب خدا   .که تحت  و    او 

 .ن استآخود قر و حتی ن آحامل قر 

سانی  آاین انتخاب    .کندبرای خداوند مشخص می   انتخابش را   جایگاه و   ،مؤمن جا  این 
عمل برای تحقق    زادی وکردن آانتخاب   به طاغوت وورزیدن  مستلزم کفر    چراکه  ؛نیست

است    .استن  آ وکه  طبیعی  طاغوتی   شیطان  با  ا عوامل  که  ستم حکومت    و استبداد  ش 
اندک  این    ،کنندمی نمی را    مؤمنگروه  تا  رها  قبض کنند  یابند  چنگالشان  ۀ از  در    و  رهایی 

تازانند  به تاخت می نان اسب باطل را آبلکه  ؛شان عمل کنند حکومت پوشالیکندن جهت بر 
جهنم   قعر  به  شوندواِص تا  ثله   و   کشتاراز  هرگز  اینان    .ل  وم  و    کردن  پست  اعمال  انجام 

که  فرعون  در گذشته    .کنندفروگذار نمی   ،کسی غیر از خودشاننسبت به    هفرومای  وخبیث  
باد او  بر  بود  و   موسی  ۀربار د   ، لعنت خدا  َلء   ِإنَّ   : جماعت مؤمنش گفته    َلِشْرِذَمة    َهؤ 

وَن  ِلیل 
َ
ْم   *  ق ه  وَن   َلَنا  َوِإنَّ * واندک  گروهی  اینان  که)  1َلَغاِئظ    و  (اندآورده   خشم  به  را   ما  اند 

موسیرا  ساحرانی   به  تهدید  آایمان    که  گفتآبه  الله(  )لعنهفرعون  و  کرد وردند    : نان 
 ََّعن ط 

َ
ق
 
ْم  أَل ْیِدَیک 

َ
م أ َلک  ْرج 

َ
ْن  َوأ ْم  ِخاَلف   م  ک  َبنَّ َصل 

 
وِع  ِفي َوأَل ذ  ْخِل  ج  نَّ  النَّ َنا َوَلَتْعَلم  ی 

َ
َشد   أ

َ
  َعَذاباً  أ

ْبَقی
َ
  دارتان   به  خرما  درخت  ۀتن  بر   و  برممی  راست   و  چپ  از  را   تانی پاها  و  هادست )  2َوأ

   (.است تر پاینده و  ترسخت  ما  از یککدام  عذاب که  بدانید  تا آویزممی
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این    خداوند  ۀدارا  بهای  بر  که  باشدآشد  عظیم  معنا  چراکه  ؛ زادی  مفهوم    دارای  و 
دنیا خون   .است  یعظیم و  جاری می   هاعرق و  ریخته    هادر  بسا  شود  از  چه  که  دردهایی 
است که    ایزادی آ  هااین  ۀ ی همبها  ، خرتآدر    د و نرسروح می  به نفس و   ،گذر کردهجسم  

   . قهار واحدِ  سبحاِن خشنودی خداوند یعنی   ؛نه گوشی شنیده است نه چشمی دیده و

لبه  و  در  دردها  این  این    رزوها آلی  اعماق  از  بیرون  خدا    ۀبند  ۀزادآ  مؤمن ندایی 
  است خداوند  ۀندب  ،خداوند سبحانقوت  حول و کند که با یاری واعتراف میاو  و جوشدمی

اَك محتاج است  َمَدد    یاری و این  به  پیوسته و   در   .«جوییمتنها از تو یاری می»  َنْسَتِعین   ِإیَّ
  ۀطرف بندعالوه بر اینکه بیانی از    ،وند وجود دارداعتراف به فضل خدا   شکر و  ،این کلمات
   .استخواستن از خداوند سبحان غنی مطلق فقیر و یاری 

 
* * * 

ين   وإ يَّاَك  نَْعب د   إ يَّاَك   نَْسَتع 
حول   به  مییگانه    تو  تنها  ،تو  ۀقو  وما  ورا  جز    پرستیم  ما  بندگی برای  را اینکه  ات 

یا  آ  ،باشد   توفیق تو  انتخاب به فضل و  اگر این اختیار و  و  ؛ماندچیزی باقی نمی   ،برگزینیم 
 !؟ماندباقی میاساسًا هیچ چیزی برای ما 

او  از  نه    ایبنده چنین   بر  یابند  ر سیطاینکه  بیمی  نه    ودارد  هراسی  ه  راه  هیچ  دل  به 
فرعون علیه    .شودمی   سالمتو  او سرد    تش برآن  آ  ،ندازدا میتش  آنمرود او را در    .دهدمی

لشکرکشی    دریا   ،کندمیوی 
 
ق بنده    ؛ بلعدمی  را   هاآن  ملز  ی  این  تااما  اینکه  خرین  آ  برای 

 . استتوفیق الهی   یاری و باشد محتاج مدد و برای خداوند ای خالص بنده عمرش  ۀلحظ



اَك َنْسَتِعین   د  وِإیَّ اَك َنْعب   27 ....................................................................................... ِإیَّ

 اَك د    ِإیَّ اَك   َنْعب  را می )   َنْسَتِعین    وِإیَّ تو  یاری می پتنها  تو  از  تنها  و  تو    و  ( جوییمرستیم 
  1؟!تریبه مردم نزدیک از رگ گردن در حالی که نباشی چگونه حاضر  

این   حاضرِ آدر  مخاطب  ضمیر  داردشاهد    یه  غایب  عبادتیا  آ  .وجود  فردی  کردن 
َک َتَراه  »  ؟! کردن از شخصی غایبیا درخواست یاری   ؟!استپذیر  امکان َنَّ

َ
َه َکأ ِد الَلَّ َفِإْن    ،اْعب 

ه  َیَراَک  ْنَت َل َتَراه  َفِإَنَّ بینی و اگر تو  گونه ای عبادت کن که گویی او را میخداوند را به »  2« ک 
 .« بینداو تو را می  ، بینیاو را نمی 

 ؟! من چیستم و وجودم چیست

زآیا به چیزی   ؟!هستم  تو پابرجای ج 

 . گوی تواندجملگی تسبیح  ،و باران ... و ستاره و درخت ...و این زمین و خورشید و ماه

 ! که کور است آن چشمی که تو را نبیند ... دهندو آوازی سر می 

در  ۀیغصاما   می»  «د  عب  نَ »  جمع  می»  «عینست  نَ »  و  «کنیمعبادت  آن    «جوییمیاری  از 
تنها  کافی است که   ؛ هستیم  گی همانند یک جسم واحدلم ج  است که ما حزب الله و جهت  

ای  گونهبه   ، یک قلب واحد هستیم  پس ما   ؛ جمع صحبت کنداز  نمایندگی  نفر از ما به  یک  
بیند که برای  بلکه جماعتی را می  ؛بیند خودش را نمی ،در این جماعت الهیکه هیچ فردی 

 . کندمی الله در زمینش تالش ۀ الی کلماعت

 
* * * 

 
ِإَلْیِه ِمْن   :ای به این سخن خداوند متعالاشاره  -  1 ْقَرب  

َ
أ َوَنْحن   ه   َنْفس  ِبِه  َوْسِوس   ت  َما  َوَنْعَلم   نَساَن  َخَلْقَنا اإْلِ َوَلَقْد 

گاه   او  نفس  هایوسوسه  از  و  ایم آفریده  را  آدمی  ما)  اْلَوِریدِ َحْبِل     . (تریم نزدیک   او  به  گردن  رگ  از  زیرا  ؛هستیم   آ
( 16، ق)
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 ص کالمخلَ مَ 
و کفر   ،در زمینش  او جانشین او و اطاعت از عبادت  ومتعال  وسبحانخداوند  ،بنده اگر 

که  را  اطاعت    این عبادت وباید   ،را برگزیند  شیطان  ۀدن سلطبه طاغوت و تالش برای برکن
  ، زکات   ، روزه  ، نماز  مانند   طاعاتی عبادات و    ؛ رساندببه پایان    ، است  بسیار فروع    ای اصلی بر 

منکر  از  نهی  و  معروف  به  تجارت   ،امر  در  او  قوانین  و  خداوند  حکم  و    ،پذیرفتن  اقتصاد 
به  و  سیاستاجتماع  و  صلح  و  جنگ  کلی  میخداوند    . طور    َیْصَعد    ِإَلْیهِ   : فرمایدمتعال 

ب    اْلَکِلم   ی  ه    اِلح  الصَّ   َواْلَعَمل    الطَّ پاک  نیکو   سخن)  1َیْرَفع   کردار  و  رودمی   بال  او  سویبه   و 
 (. بردمی بال  را   آن که است نیک 

  و سازی  پیاده   ای با تمام قوا بر   به مردم برساند و  این قوانین را ای باید  حتی چنین بنده 
  روح این چنین است که   .(در حد توان)کند    تالشاسالمی    ۀجامعدر    نانداختن آجریانبه 
می  یاعضاتمامی    و  او تکرار  کهبدنش  اَك   :کنند  د    ِإیَّ اَك   َنْعب  را  )   َنْسَتِعین    وِإیَّ تو  تنها 

طور  و نه فقط به   ،با اعتقاد صحیح و عمل صالح  (؛ جوییمرستیم و تنها از تو یاری می پمی
 !زبانی

اَك بسیاری تکرار کنند  شاید   د    ِإیَّ اَك   َنْعب  رستیم و تنها از تو  پتنها تو را می)  َنْسَتِعین    وِإیَّ
می  گفتهولی    ؛ (جوییم یاری  بیش  ا لقلقه  ، این  زبانی  که    ؛نباشد ی  حالی  ها ن آدر 

را عبادت می  اندطاغوت   ۀرسپردس  پرستند ورا می  خودهای  شهوت  او    هنگام آن    ؛کنندو 
نهی که   و  و های  امر  خداوند    طاغوت  که  شیطانی  نفرموده  نازل  برایشان    ی برهانقوانین 

بسیار قاریان قرآنی که  چه  »  :کندعده را لعنت می ن  ایکلمات کریمه    . را قبول کردنداست  
 2«.کندقرآن لعنتشان می 

 
. 10 :فاطر - 1
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نَا َراَط  اهد  يَم  الص  سَتق   الم 

  است خداوند  حزب  اعضای  از    عضوی  خدا و  ۀکه بنداین اقرار کرد به  انسان  اینکه  از    بعد
خ  و از  اطاعت  در  اقرار  این  از  پس  قوانین    خداوند   ۀلیفپیامدهای  پذیرفتن  و  زمینش  در 

ی و حکم الهی در زمین را پذیرا شد و  هخداوند و حاکمیت او و عمل بر اساس شریعت ال
همان کسانی که تمثیل  ـ هایی از سوی طاغوتیان و بندگان حقیرشانپس از تحمل سختی 

خداوند   حزب  مقابل  در  شیطان  خداوند    ـهستند حزب  جانشین  و  خلیفه  که  بفهمد  باید 
الهی و عقاید صحیح کدام استچه از    ، کسی است و شرایع  اطاعت  راستای  در  و سپس 

تطبیق  و  خلیفه  شریعت  این  کنددادن  خداوند    .اقدام  به  که  است  راهی  همان  این 
و  ، سبحانخداوند    چراکه  ؛ شودمی   منتهیمتعال  وسبحان  است  راه    حق  و    ؛حق هم  این 

َرب  َوَنْحن    :شناسدن را میآترین راهی است که انسان  کوتاه  ،گویم این راهمیحتی  
ْ
أق

  و   ماناعمال  ۀطواسولی ما به   (؛ تریم نزدیک   او  به   گردن  رگ  و ما از)  1ْالَوریدِ َحْبلِمْن َإلْیِه 
ت  بدی   . شویممینقصان عقل راضی  به جهل و  و ،دچار لغزش  هایماننیَّ

در    ،تنها چیزی که انسان نیاز دارد تا بندگی خداوند را برگزیند  : گویممی  در هر صورت 
اما این علم از کجا حاصل    ؛است سازی  ز آن عمل و پیاده اول علم و معرفت و پس ا   ۀوهل
عمل می این  توفیق  و  می شود  دست  به  برایش  چگونه  ندا    ؟!آیدکردن  این  رو  همین  از 

َراَط  اهِدَنا   :آیدبرمی سَتِقیَم  الص   (. ما را به راه راست هدایت فرما)  الم 

ِه »  ای کامل  ، اللههدایتمان کن ای   ِلَلَّ   پروردگار جهانیان و هدایتمان کن ای    ، «َاْلَحْمد  
و   ۀ دهندپرورش ای   کمال ای    خلق  اْلعاَلِمین»ها  نآ  ۀ ندنرسابه  ای    .«َرِبَّ  کن  هدایتمان 

بخشبخشنده  به  ای ترین  را  که همه سیعت  وَ رحمت    ن آندگان  است بر  درچیز  حتی    ؛ گرفته 
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که با  عظیمت ن رحمت شدید آبه  و  ، کنداز تو درخواست نمی   شناسد و تو را نمی کس که  آن
را  آ تو بودندپس  ن ساحران  اینکه دشمن  ِحیم»پذیرا شدی    ،از  الرَّ ْحمن  را    .«الرَّ   هدایت ما 

حزبت غصب    وجانشین  ن را از  آحزب شیطان    که ستمگران و  تو   که ما در مملکت   ،فرما
ینَیْومَمِلِك » کنیم زندگی می  ،اندکرده    .«الد 

ه هدایتمان کن ای که  ات و پیوستن به حزبت  ما را برای بندگی   ،اتبا یاری و حول و قوَّ
اَك »برگزیدی   د  إیَّ َنْسَتِعین  َنْعب  اَك  کن    .«ِوإیَّ بشناسیمهدایتمان  را  شریعتت  و  جانشین    . تا 

به شریعت عمل  هدایتمان کن   و  اطاعت  را  او  َراط  اهِدَنا »  : کنیمتا  لمسَتِقیَم الص  را    .«ا  ما 
مان را  های ما را برطرف کن و روزی نقص   ، توفیقمان ده ،فرما شناخت عنایت    ، فرماهدایت 

ل فرما  . تکفَّ

نامیده شده است که    . با سرعت بسیاربلعیدن  یعنی    صراط این دلیل چنین  راه به  این 
نیَّ که    همین  در  برای خداوند،  خالص    تبا  را  آپایت  به  می   خود  ،بنهین  ابتدای  بینی که 

 .ایآخرش رسیده 

بعضی از مؤمنین از  وارد شده است که    روایت معصومینبرخی  در  چنین مضمونی  
ه روایت شده  البالغدر نهج   المؤمنینمیرا از حضرت    1. دکننمیآسا عبور   رعد  ،راهاین  

َباَن َله  » :است
َ
ْبَواب  ِإَلی َو َبَرَق َله  َلِمع  َکِثیر  اْلَبْرِق َفأ

َ
ِبیَل َو َتَداَفَعْته  اأْل ِریَق َو َسَلَك ِبِه السَّ الطَّ

اَمِة 
َ
ق اإْلِ َداِر  َو  اَلَمِة  السَّ د  ناگهان)  2« َباِب  از  می روبرقی  او  روشن  ن  برایش  را  راه  و  جهد 

رود  از این در به آن در و از این منزل به آن منزل می کند و  و مسیر را با آن طی می  کندمی
 (. رسدبه درب سالمت و منزلگاه نهایی می  تا

از گذر از  پس  بازگشت از عالم ماده تا عالم عقل    ما را در مسیر انابه ومستقیمی که  راه  
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سَتِقیَم  َراَط الم   31 ....................................................................................... اهِدَنا الص 

  هستیم که فیض و   انیاین عوالم فقیر   ۀ در همما  در حالی که    ؛ رساندعالم ملکوت به تو می 
های  عالم یعنی  های کثرت و اختالفات  های خلق در عالم از شرارت  را خواستاریم و  م تورَ کَ 
نیز  کلیات    در عالم عقل و  وجوییم  به تو پناه می   ،مثال  های ماده وکوت یا عالم لَ مَ   لک وم  

به کسی  و  خواهد از راهی عبور کند  کوری است که می مثل    ل ما ثَ مَ   . زنیمبه تو چنگ می 
ما همواره و همیشه و تا ابد    .برساندسوی دیگر  به  ا ر   او  دست او را بگیرد و  تااحتیاج دارد  

   .که بر خلقت منع فرمودی م حقیقتاز عالَ  ؛چشم امید به یاری و مدد تو داریم 

معنایی    ینمؤمنامیرال فلیق »  :فرمایند میچنین  احد  خاف  بذي    تحصنت    :لاذا 
والَم الم   ال  واعتصمت    ،کوتلَ لك  درةبذي  ة  بذي    تنعت  سوا   ، روتبَ والَج   ق  من    ،هوتوال العزَّ

جعفر    محمد و  علی و  الحسین و  الحسن و  فاطمه و  علی و  بمحمد و و  ،وأحذر    ما أخاف    ل  ک  
و  و و  موسی  و  علی  و  محمد  و  علی  بگوید »  »1محمد  الحسن  ترسید  پناه    :اگر کسی 

ومی ملک  صاحب  به  و   برم  می   ملکوت  و چنگ  قدرت  صاحب  به  و   زنم  یاری    و  جبروت 
  علی و   به محمد و  و  ، نگرانم  ن ترسان وآاز هرچه از    ،لهوت  از صاحب عزت و  مطلبمی

و و  فاطمه  و  حسن  و  حسین  و  علی  و  محمد  و   جعفر  و  موسی  و  علی  و   محمد    حسن 
 .«محمد

 
* * *
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َراَط  يَن  ص  ْم  َأنَعمَت  الَّذ   َعَليه 

حقی دارد در  وجود  صراط  دو  الله   :قت  جحیم و  صراط  نظر    ؛ صراط    دور   و  نزدیک از 
الله همان صراط مستقیم است  .کردنپشت   وردن وآروی   یا  و  ،بودن درخواست    و  صراط 
َراَط  اهِدَنایعنی همان ـ تر بیان شد  ی که پیش هدایت سَتِقیَم  الص    مند نیازتخصیص به این   ـالم 
دادن یعنی راه کسانی که خداوند بر ایشان نعمت ارزانی داشته است و این تخصیص   ؛است

لک و مَ )از آن روست که در دو عالم جزئیات     . ها بسیار استراه  ( کوتلَ یعنی م 

  ، شود تواند به هدایت به صراط مستقیم تعبیر  می   ،هاسوی بعضی از این راههدایت به 
  صراط از آن روست که راه انبیا  نکردولی این مشخص   ؛ جزئی باشد  ی حتی اگر هدایت

زیرا است استآن  ؛  شده  ارزانی  ایشان  بر  نعمت  که  هستند  کسانی  متعال  خداوند    .ها 
اللَوَمْن   : فرمایدمی ِطع  ولهَ ی  س  ِذیَن َمَع َفأَولِئَك َوالرَّ یَن ِمَن َعلْیهْم ه  الل أْنَعَم الَّ بی  النَّ

یِقیَن  د  َهَداءِ َوالص  اِلِحیَن َوالش  َن   َوالصَّ   فرستاده اطاعت  و  خدا   از   هرکه   و)  1َرِفیًقا أَولِئَك َوَحس 
  و   صدیقان  و  انبیا  همچون  ،است  داده  نعامشانا   خدا   که  بود  خواهد  کسانی  با   همراه  ،کند

 (. رفیقانی هستند  نیکو چه  اینان ؛صالحان و شهیدان

یا همان صراط مستقیم    (المالسَّ ل ب  س  )سالم    هایراه  ۀ همه  بهدایت  درخواست  یعنی  
نزدیکی  بالترین درجات    عقل و  رسیدن به تمامِی   ،دنبال آنبه   کوت ولَ مَ   لک ودر عالم م  

 . استپذیر امکانکه برای یک انسان سبحان خداوند به 

میخداوند   ِذیَن   :فرماید متعال  وا َوالَّ ْم ِفیَناَجاَهد  ه  لَنالَنْهِدَینَّ ب  لَمَع هَ اللَوإنَّ س 
ْحِسنیَن    هدایتشان  خویش   های راه  به   ، کنند  مجاهدت   ما  راه  در   که   را   کسانی)  2اْلم 
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نَعمَت َعَلیِهْم 
َ
ِذیَن أ  33 ....................................................................................ِصَراَط الَّ

   (.است نیکوکاران همراه با  خدا  و ، کنیممی

ور  ِه اللِمَن َجاَءکْم قْد   :فرمایدهمچنین می  ِبین  َوِکَتاب  ن  َبَع َمنه  اللبِه َیْهِدي*م  اتَّ
لرْضَواَنه   ب  اِلم  س  ْم السَّ ه  ْخرج  لَماِت ِمَن َوی  ورالیالظ  ِصَراط  َإلیَوَیْهِدیهْم ِبإْذنِه الن 

ْسَتِقیم با    خدا   تا   *است    شده  نازل  شما   بر   آشکار   و  صریح  کتابی  و  نوری  خدا   جانب  از)  1م 
  خود  فرمان  به  و  کند  هدایت  سالمت  هایراه   به  اوست  خشنودی  پِی   در  که  را   هرکس  ،آن
 (. کند  هدایت  راست  راه به  را  آنان و ببرد  شانی روشنای به  تاریکی از

«  مغضوب علیهمالصراط  »را که همان  و دوزخ  گونه که دوری از صراط جحیم    همان
ایشان غضب  » بر    ؛ خواستاریم  ،در عالم ملک و ملکوت است  «شده استراه کسانی که 

دور  درخواست  راه  شدنیعنی  و از  جهل  می خداوند    . لشکریانش  های    : فرمایدمتعال 
 ِْم أْوفوا ِه اللَوبَعْهد اکْم ذِلک  ونبِه َوصَّ ر  کْم َتذکَّ ْسَتِقیًماِصَراِطيَهذا َوأنَّ *لَعلَّ وه  م  بع  َولفاتَّ

وا  بع  لَتتَّ ب  َق الس  اکْم َسِبیِلِه َعْن بکْم فَتفرَّ ْم بهِ ذِلکْم َوصَّ ک  قون لَعلَّ   وفا   خدا   عهد  به   و )  2َتتَّ
  است   این   و   *گیرید    پند   که   باشد  ؛ کندمی   سفارش  به آن  را   شما  خدا   آنچه   هاستاین   . کنید

  پراکنده   خدا   راه   از   را   شما   که  روید ن  گوناگون   های راه   به   و  کنید   پیروی   آن  از   ، من   راست  راه
 (. شوید  پرهیزگار  شاید ؛کندمی  سفارش  به آن را  شما خدا  آنچه هاستاین  .سازدمی

حتی    ؛نهفته استخطر بزرگی    ،سربازان جهلبرخی  به  س  نفْ   داشتنتمایل در    چراکه
 . های صراط مستقیم هدایت شده باشداگر انسان به بعضی از راه 

راه   (شدنتسلیم )اسالم    : مثال از  استراهی  مستقیم  صراط  راه   .های  جمله  های  از 
 .است اخالص  و عمل   ،علم  ، فقه  ،عقاید صحیح ،ولیت  ، ایمان ،ردیگ 

این کنار  با  ها  راه   در  زینتشیطان    ، نفسهوای    ،امیالانسان  روبه و  دنیا  رو های 
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أغَوْیَتنيقال  :شودمی َدنَّ ِفبَما  ع 
ْ
ْم أَلق ْسَتِقیَم ِصَراطَك له  ْم ثمَّ * ْالم  ه  َبْینِمْن آلِتَینَّ

ْم َولَشَماِئِلهْم َوَعْن أْیَمِانهْم َوَعْن َخْلِفهْم َوِمْن أْیِدیهْم  أْکثَره  گفت:  )  1َشاِکِریَن َتجد  
به  راه  »پس  سر  بر  حتمًا  آنان  ]فریفتن[  برای  هم  من  افکندی،  بیراهه  به  مرا  آنکه  سبب 

تو خواهم نشست آنگاه   راست    و   تازممی   هاآن  بر   راست  از  و   چپ  از   و  پس  از  و   پیش  از  * 
 (. یافت  نخواهی ار زسپاسگ  را   بیشترشان

اهل واز  عصمت  است  اب  طهارت   بیت  شده  روایت  مضمون  ِذیَن   ِصَراَط »  :این    الَّ
نَعمَت 

َ
به    «َعَلیِهْم   أ و یعنی  به   ؛اخالص   نعمت عمل  و    ،نعمت دین خالص   ،طور خالصه و 

 .دین خالص تنها از آِن خداوند است

این   ِذیَن   ِصَراَط »یعنی  یه  آدر  نَعمَت   الَّ
َ
  و سبحان  بازگشتی به ستایش خداوند    «َعَلیِهْم   أ

او  و   اقرار  و او    شکر به فضل  دارد  اعتراف  آن  چراکه  ؛ وجود  و طاعتش  عبادت    ، بنده  ، در 
در حالی که هر فضل و نعمتی از    ؛ شماردمی برهای الهی  نعمتی از نعمت برای خداوند را  

 !هر فضلی ؛ جانب خداوند است

درخواست   اینجا  کمتریِن   ، هدایتدر  که  دارد  راه    ،نآ  مراتبی  به ـ شناخت  طور  حتی 
ب  .استن  آدر  کردن  یر ِس   و   ـمختصر آ  ا اگر  به  خداوند  رحمت  و  اعالی  فضل  مراتب  ن 
کسانی    جزو   و  ، ارزانی داشتهرا نعمت  ایشان  که خداوند  خواهد بود  از کسانی    ، برسدقدسی  

اگر با هدایت    . پیشی گرفته است  شاناز جانب خداوند به سوی  یاحسان  که نیکویی و است  
راه از  بعضی  نمود   (المالسَّ ل ب  س  )  تیهای سالم به  مسیر حرکت  این  کسانی  به   ،در  همراه 

که در زمان ما اطاعت از امام    ،کنند رسولش را میخواهد بود که آهنگ اطاعت از خدا و  
اوقات نفسش گاهی ها که تاریکی  و هاحتی اگر بعضی از جهل ؛دهدرا معنا می مهدی

خورده  نآبا   گره  او    ،استها  شودبر  لغزش    ؛غالب  دچار  مانع  این  با  صورت  این  در  که 
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نَعمَت َعَلیِهْم 
َ
ِذیَن أ  35 ....................................................................................ِصَراَط الَّ

میمی سقوط  حفره  آن  در  و  وجود  ؛کندشود  این  با  ومیدوباره    ولی  شروع    ایستد  نو  از 
کس  یا بنده   نیچن ل  ثَ مَ   .کندمی ]مانند[  بسا  بر    یچه  در  را  او  خداوند  رحمت  که  باشد 
را نعمت  نآکسانی شود که خداوند  همراه  و    ،ردیبگ  ها عطا فرموده است ولی جزو آنها 

ِذیَن َمَع َفأَولِئَك   : پس نیک بنگر  . نباشد   خواهد  کسانی   با  همراهاو  )  1َعلْیهْم ه  اللأْنَعَم الَّ
و حمد و ستایش تنها از آِن خداوند  )  والحمد لله وحده  (؛است  داده  نعامشانا   خدا   که  بود

 (. یکتاست
* * *
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وب   م َغيراَلمغض  َن  َولَ  َعَليه  الي   الضَّ

 : دسته هستند مردم سه  .قرار دارند  مقابل اهل حق درکه ها دو گروهی هستند این

 .رسدمی ن آبه   و  کندمی کسی که حق را طلب  •

 . رسدمی ن آبه کند و طلب می باطل را  کسی که •

 .رودکند و به خطا میب میلطحق را  کسی که •

به  باطل را بطلبد و به خطا  برودو چنین تصوری که کسی    ؛ دهدمعنا نمی   ،سوی حق 
ت  ،رسیدن به حق  چراکه  . استمستلزم نیَّ

  هستند، اهل حق  همان    ،ن رسیدند آبه    ورا خواستار شدند  کسانی که حق    ، حال  هره  ب
َراَط »کسانی که به  همان  یا   سَتِقیَم   الص  خواستار  کسانی که باطل را    و  ؛اندهدایت شده   « الم 

وِب »شدگان خداوند هستند  اهل غضب  ، ن رسیدندآبه    وشدند   کسانی که    و  « َعَلیِهْم   َمغض 
ن» اندبه خطا رفتند گمراهان خواستار شدند ولی  حق را  الی   .«الضَّ

تطبیق به  کلی  یهودغضبدادن  طور  به  نصارا    و  ،شدگان  به    (مسیحیان)گمراهان 
از زمان  برهه در  هرچند    ؛ درست نیست از    ر ب  ، مشخصای  منطبق  نان  آگروهی مشخص 

از اعتراف به اینکه او خلیفه و  یهود  گروهی از    ، مبعوث شد   که عیسی  یهنگام  ؛است
است پیامبر  و  زمینش  در  خداوند  زدند   ، جانشین  باز  کافر   و  سر  او  همان    ؛ شدند  به  اینان 

اعتقادات نادرست  ولی پذیرفتند  را  عیسی ،گروهی از یهود  . شده هستندغضب یهودیان 
 . نتیجه گمراه شدند در حقش روا داشتند و در 

علت   بسا  وجود    نآـ شدنشان  هگمرا چه  با  های  مرض   ـبودند   حق خواستار  اینکه  هم 
که  انینفس بود  که  آبه    رسیدناز  پس  شان  به خداوند مینآن حقی  را    ،بودند   ، رسانیدها 

 .هستند  گمراهانهمان  ، اینان ؛بازداشتحق کردن ها را از قبول نآ



َن  الی  وِب َعَلیِهم َوَل الضَّ  37 ........................................................................... َغیراَلمغض 

متفاوت  یهود  وضعیت  امروزه  اما   نصارا  آن  ؛ استو  میها  ببینید  این    در   ؟خواهندچه 
های گمراهی و ظلم  و در راه  ،خواهان باطل هستندبیشترشان  ندارم که هیچ تردیدی  گفته  

وِب »طبیعتًا اینان    .اندور شده کردن حرام خدا غوطهو فساد اخالقی و حالل    « َعَلیِهْم   َمغض 
 .چه یهودی باشند و چه نصارا  ، هستند

عبارت خواهد بود    ، معینخارجی    ی بر مصداق  ی قرآنکردن مفهوم  محدود به این ترتیب  
که    متکبر او  لشکریان طاغوتی و  ابلیس وه نفع  قرآن بکردن و کشتن  تالش برای نابود از  

 . حساب ایمان ندارند به روز 

بسا   و در    که در باشد  سزاوارتر  چه  زمان  برغضب   ،اسالمیهای  سرزمین این    شدگان 
انصارشان    وطاغوتیان   که ادعای مسلمانی  در وضعیت کسی    .تطبیق داده شوداعوان و 

و    دهدمی  یاری کنند  پیکار می  که با آیین اسالمی محمدیرا  یانی  طاغوتدر حالی که    ،دارد
 . نیک بنگرید  ،کندقوانین وضعی شیطانی را پیاده می

نیزه  چون  را  دیدچنین شخصی  خواهی  در دست شیطان  قنوت    ،خواندمی   نماز  ؛ ای 
قرائت   ۀور س  ،گویدمی را  در  می  فاتحه  و  مامیانتها  کند  خدایا  که  راه    گوید  از  را 

در    ، شدگان باشدکند که از غضب می تالش  روز    شب و  ، این حالبا    ؛ کن  شدگان دور غضب
را میحالی که می راه َجحیم  وا   .پیمایدداند  ْم َواْسَتْیقَنْتَهابَهاَجَحد  ه  فس    در  آنکه  با)  1أن 

 (. کردند  انکارش ،جوییبرتری  و  ستم روی  از ولی ،بودند  آورده  یقین  آن به دل
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 ها روشنگری

 خداوند سماءا روشنگری از  :اول
یا    ،ظاهر نمایداسمی که او را از غیب به شهود متعال وسبحان در حقیقت برای خداوند 

مقدسش   و بلکه تمام اسامی کریم ؛شودیافت نمی  ، حقیقتش بدهد ه ون ک   شناختی کامل از
 . هستند افعالی اویا برای صفات ذاتی هایی اسم

خارج  افعالی    ذاتی و  کمالی  صفات   ۀهم  ۀبرگیرندبه اینکه اسمی است که در  اسم الله  
 . اختصاص داده شده است ،است شده از آن 

قرار   که این  و برای صفت رحمتش  ب  ؛ است   داده شده  اسم رحمان    رحمتش  ۀطواسه او 
  شده وضع  او    توانایی برای صفت    ( توانا)  قادر اسم    .ذات اوستعین    ، رحمت   و   کندرحم می 

  ائمهکه از    طور   همان  ؛ ستعین ذات او  ، و قدرت   قادر و تواناست  ، قدرتش  او با   ؛است
 1. استروایت شده 

غیر از    ،هااسم این    ۀوسیل به   شدهشناخته   و  ،این صفات  ۀلوسیه شده بتوصیف این ذات  
  .شناسد ن را نمیآاز خودش کسی    غیر که    حقیقتی  ؛استمتعال  وسبحاناو  حقیقت    نه و ک  

نهی   با  ک  ه   هنگام گفتن    «ذات»  ۀکلمانتهای  به    «هاءکردن »اضافه که  را    ( ذاَتش)ذات  آن 
ه و غایب  ، اثبات  . کنیمبیان می  ـ( )ـُـبودنش را نیز با إعراب ضمَّ

ضمیر   ، دیگر  عبارت به  اثبات    (ء ها)  ، (او)«  هو»غایب    در  برای    ( واو)و    اوبرای 
باقر   .است  ش بودنغیب  امام  فرمود   از  که  است  شده  تبارک »  :روایت    تعالیوخداوند 
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  َحد
َ
ه  أ َو الَلَّ ْل ه 

 
 1« .استاشاره به غیب « واو» ثابت واثبات  « هاء» که ،را نازل فرمود  ق

ی    وشناخت  در مقام    فقط  ،نه ذات و ک    باید توجه داشت که یکدیگر   با  ( یعنی ظهور) تجلَّ
نه    که نه جزئی دارد و است    2بسیط حقیقتی یکتا و    ، و متعالسبحان  او  وگرنه    ؛فرق دارند 

شبیه    چیزی  ۀنداز به ا   حضرت محمد برای  که  است  نوری  او    .وجود داردن  آترکیبی در  
نهی که برای  بود  ای  شدهفقط ذات توصیف و    ؛گشایش یافت   سوراخ سوزن نه حقیقت و ک 

  همان طور که از اهل بیت ؛تر از اوو چه پایین  چه محمد ،تمامی خالیق غایب است
است  شده  که    ؛روایت  حرف  وهفتاد کسانی  میچند  را  اعظم  اسم  و از  خداوند    شناسند 

از  در دعا  معنا این    .داده است  خود قرار  ۀویژب  علم غی   را نزد خودش دریک حرف  سبحان  
لمالذيالمخزونالمکنونالسم»  :روایت و در چند دعا تکرار شده است  بیتاهل

پوشید»  3«غیركإلیمنكیخرج  به نگهداری شده   ۀاسم  تو  از  که  دیگری سوی  ای    کس 
 .« خارج نشده است

اسمی  تعالی  وتبارک خداوند  »  : روایت شده است که فرمود  از امام صادق  در حدیث 
گوید و با  سخن نمی با لفظ    و  شودستایش نمی نمود در حالی که او عزوجل با حروف  خلق  

ها رنگین  رنگ با    شود و نمی توصیف  کردن  ا تشبیه آید و بت جسم درنمی ئشخصیت به هی 
و    (هاجهت )اقطار    ،گرددنمی  ندارد  راهی  او  از  در  به حدود  هر    ودور است  او  احساس  از 
ای ن اسم را کلمه آپس خداوند    ؛ ای باشدآنکه پرده ای پنهان و پوشیده است بی کننده م توهَّ 
اولویت  هیچ که  طوری  به   ؛داد  قرارزمان  بر چهار جزء هم تام   دیگری  بر  اجزا  این  از  کدام 

اسم  نآ  از   ؛ندارد به  به ها سه  نمود   هانآجهت احتیاج خلق  را    و  ظاهر  پوشیده نگاه  یکی 
ای هستند  گانه اسامی سه  هااین  است وشده  داشتهنگه  ۀشدکه همان اسم پوشیده داشت  
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کدام  برای هر خداوند سبحان    است وتعالی  وتبارک همان الله    ،پس ظاهر   .که ظاهر شدند
ر گردانیداز این اسم   1« .تا انتهای حدیث .. .ها چهار رکن مسخَّ

از  هر   یا شهر   ۀ سای  ؛ای در خلق داردسایه متعال  وسبحانخداوند  های  اسم اسم    ذات 
  که درب شهرـ  رحمان  ۀی سا  .استعلم  یا شهر   حضرت محمد ،کمالت الهی یا اسم الله

  که درب شهر ـ   رحیم  ۀسای  و  است  علم   شهر  ۀدرواز است که    علی   ـکمالت الهی است
است  خداوندی  فاطمه  ـکمالت  است  شهر  ۀواز در   یا   حضرت  همین صورت    و   علم  به 

در خلق    ایسایه هیچ  تنها اسمی که    .هستندچنین  سه اسم این   این   ۀگاندوازده سایر ارکان  
الهی است  ، آن  ۀسایبلکه    ؛استنه خداوند  ک  یا  حقیقت    ، ندارد عبادت  از همین رو    ؛ذات 

ک    ،حقیقی وعبادت  جز  ن  آدرجات  بالترین  که    استحقیقت    نه  کسی    محمدرا 
خلق به    ۀکرد که هم  لیاقت را پیدا که در مسابقه پیروز شد و این    یهمان کس  ؛شناسدنمی 
 . شهادت دهنداو بودن بنده 

توحید  ...»  :فرماید می   امیرالمؤمنین اخالص   ، کمال  کمال  و  او  برای    ، اخالص 
اوست از  صفات  می   چراکه  ؛ نفی  گواهی  صفتی  موصوف  هر  از  غیر  که  هر    استدهد  و 

 2« . ... دهد که غیر از صفت استموصوف گواهی می

رضا مگر»  :فرمایدمی  امام  نیست  شناختی  و  هیچ  اخالص  اخالصی    به  هیچ 
تشبیه همراه   نفی  و  ،کردنبا  تشبیه همراه    یکردنهیچ  برای  صفات  اثبات   ،کردنبا 

 . است حضرت محمدو جایگاه این مقام  و 3« .نیست

جز   اب  و»   :فرمودند  ین مؤمنالامیر  و که  برای    ،شناسد نمی را    آنسی  ک  او  ذاتی 
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 1«.ناخته شده استشخلقش 

به تجلی    و ذات  ظهور    با   ییعن خلق  در  با    ؛محمد   حضرت  ۀ لوسیآن  خداوند  پس 
  شناسد مگر اش است نمی شایسته گونه که  آنرا    و کسی محمد  شناخته شد  محمد

که کسی جز او  »آن :فرمایدمی  ینمؤمنالاز همین رو امیر  .نمودرا خلق  خداوندی که او
الله را  پس کسی    «.  ...شناسدآن را نمی  یا    ؛ متعالوسبحان  ( هو)شناسد مگر او  نمی ذات 

 .متعالوسبحان شناسد جز او  نمی خلق را   آن در ظهور که کسی تجلی و  طور  همان

تمامی آنچه در آن است  نه    ،دانددر شهر است می   را   آنچهبیشتر  علم    درب شهر  ،آری
فاطمه   علی بنابراین    .را  محمد  و  می   حضرت  نه    ، شناسندرا  که  ن آاما  آن  گونه 

 . شناسدرا می او  گونه که خداوند ن آنه  و  سد شناخودش را می حضرت

شود :فرمایدمی  ینمؤمنالامیر برداشته  من  برای  پرده  که    2« .  ...»اگر  حالی  در 
 3. برداشته شدمثل سوراخ سوزنی  رسول خدا برای همان طور که در حدیث آمده است 

توجه   حقیقت و نه وعبادت ک   ،متعالوبرای او سبحان اخالص  عبادت وبنابراین کمال 
از طمع    استمتعال  وسبحان او  به   به آن در کمترین حد خود خالی  توجه  به ذاتی که  نه 

 . آوردن کمال نیستدستبرای به 

این واز  جایگاه  به  حض مقام    جا  بزرگوار  سید  خدا  محمدر پیامبر  می پِ   ت    ؛ بریمی 
از آن استغفار  وجودش را خطایی می  وشمارد  برمی  یرا گناههنگامی که بقایش   داند که 

او  می از  بخشش  طلب  و  کریم پاسخ  و    نمایدمیمتعال  وسبحان کند  کریمان  از  ترین 
از  زدن  با کنار متعال  وسبحان  در  ؛شودمی داده    ، پردهبخش کوچکی  به نوسان   که  نتیجه 
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متعال  وسبحان با نور خداوند   کریم خداوند نور او  بزرگ  ۀ ئک برای مال که  آید تا آنجا  درمی
روایت    در حدیث معراج از امام صادق  .شوداشتباه گرفته می   ،که بسیار والمقام است

در اولی برکت بر    .عروج داد  گانههای هفت را به آسمان  خداوند پیامبرش»  :شده است
داد دومی  ،او  می  ... در  که  آنجا  به  : فرمایدتا  حضرت  کرد  سپس  عروج  دنیا    .آسمان 

شدند  پراکنده  آسمان  اکناف  و  اطراف  به  گفتند   ،فرشتگان  و  افتادند  سجده  به    :سپس 
پس از    . چقدر این نور شبیه نور پروردگار ماست  ، سبوح قدوس ربنا و رب المالئکة و الروح

اکبر    : فرمود  جبرئیل  ،این کالم الله  اکبر  فرشتگان ساکت    (!تر استخدا بزرگ )الله 
محضر مبارک  به  سپس    .های آسمان گشوده شد و فرشتگان اجتماع نمودندشدند و درب 

اکرم شدند مشرَّ   نبی  نمودندفوج   ،ف  سرور سالم  آن  به  و  آمدند  جلو  عرض    .فوج  بعد 
  : فرشتگان گفتند  .بر خیر است  : حضرت فرمود   ؟برادرت چطور است  ، ای محمد   : کردند

کردی درک  را  او  برسانسال  ،اگر  او  به  را  ما  می  :فرمود   پیامبر  .م  را  او    ؟ شناسیدآیا 
وجلَّ پیمان تو و پیمان او را از  چگونه او را نشناسیم و حال آن:  کردندعرض   که خداوند عزَّ

صلوات می او  و  تو  بر  ما  و  است  گرفته  به  سپس حق   .   ...فرستیمما  را  آن حضرت  تعالی 
زمانی که آن جناب نزدیک درب آسمان رسید فرشتگان به اطراف   . آسمان دوم عروج داد
شده  پراکنده  گفتند  ،آسمان  و  افتادند  سجده  و    :به  المالئکة  رب  و  ربنا  قدوس  سبوح 

اشهد ان ل اله ال الله    : گفت  جبرئیل   .چقدر این نور شبیه نور پروردگار ماست  ،الروح
 1« .تا انتهای حدیث  ....اشهد ان ل اله ال الله

 

 * * *  
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 : سبحان  خداوند  اسماء مراتب 

 نهک    حقيقت يا   ۀمرتب :اول ۀمرتب

اسماء خداوند  اول  ۀمرتب ک    حقیقت  ۀ مرتب  ،سبحان  از  ای  مرتبه   ،این مرتبه  .استنه  یا 
کلَّ  ما  است  برای  از  نه    و  یاسمنه  ی که  نیست  ،نآرسمی  آنچه    ،مشخص  برخی  از  مگر 

اشاره دارد به    وبه آن اشاره نموده است    (او)که با ضمیر غایب »هو«  روایات به ما رسیده  
اطالق    « به آناسم اعظم اعظم اعظم»که  متعال  وسبحانخداوند  اسماء    اعظم از   ۀمرتب
 .شودمی

 ذات   ۀمرتب :دوم ۀمرتب

ومرتبه که   تفصیلی  است  از    ای  وآفیض  است  سبحان    ن  با  او  مرتبه  این  خلقش  با 
فقط او    چراکه  ؛است  فقط حضرت محمد   ، در اینجا منظورم از خلق  .ه استرو شدهروب

  حجاب ذات برایش گشوده شد و  از   مشاهده کرد و  آیات بزرگ پروردگارش را کسی است که  
 .به نوسان درآمد

 . شد قرارها بی قلب   مد وآها به حیرت در ن عقل آبا   ؛به این مرتبه اشاره دارد «الله» اسم

الرحیم درِب  الرحمان  و   اسم  بآاز    ذات است  و  به آ  ۀوسیله ن    .شودمی افاضه  خلق    ن 
 ل
 
وا ق وا أوهَ اللاْدع  ْحَمَن   اْدع  وا َما أًیا الرَّ ْسَنیْاأَلْسَماء  َفله  َتْدع    را   الله   چه   : بگو)  1ْالح 

 (. اوست آِن  از نیکو  های نام  ، بخوانید که  را  هرکدام ، را  رحمان چه بخوانید 

 انسان  ۀمرتب :سوم ۀمرتب

همان طور که چنین    ؛نمایان شد  تجلی وم ،برای خلقدر قالب انسان کامل ذات الهی 

 
.110 :إسراء - 1
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است شده  روایت  حدیث  در  آفرید  :معنایی  خود  صورت  به  را  آدم  تعالی حق   1« .»خداوند 
َم   : فرمایدمی ْسَماءآَدَم َوَعلَّ

َ
َهااأل ْم ثمَّ کلَّ   آدم  به   را   هاتمام نام   و)   2اْلَمالِئکِة َعلی  َعَرَضه 

تعلیم در    (. کرد  عرضه   فرشتگان  به   را   هاآن   سپس   . بیاموخت و  اینجا  لفظ  بیان  از  دادن 
ت و  خارجی  حقیقت  از  شیء  یک  می  ، اری ذگثیر أمعنی  فراتر  را  از    .گذاردپا  اسماء  منظور 

ذاتی اسماء  فعو    ...حکیم  ،عزیز  ، علیم  ،رحیم   ،رحمن  ،اللهمانند    همان    مانند   لیاسماء 
چه در    ؛است  ، تعلق دارندها  نآتجلی به    ظهور و هر آنچه از  و    ...رزاق  ،ر مصوَّ   ،ئ بار   ،خالق

نورانی قدسی مراتب  انبیا   ، بالترین  و  ، ائمه  ،مانند  پایین   و   ،مالئکه  صالحین  در  ترین  چه 
  که در  طور  همان  ؛منشینی می  شفرشی که روی  مانند  ،های مادی و ظلماتمراتب تاریکی

 . روایت شده است امام معصوم حدیث از 

  ؛فطرت انسان بزرگ وعظیم است یتظرف   . آدم بر مالئکه بود  بودن  این علم سبب برتر 
افق از   جز  بزرگوار  ۀک مالئ   .ن نظر کندآتواند در  می  عظیمشخصی  که    یبه وسعت  اندکی 

ـ   تواناییاین   ودیعت  را  به  فطری  انسان  درون  خداوند  استکه  از    . نیستنددارا    ـگذاشته 
که خداوند را اطاعت    یسجده بر او و خضوع در پیشگاه آدم همین روست که مالئکه به  

سرشته  متعال  وسبحان به این جهت که او بر شناخت خداوند    ؛فرمان داده شدند   ،کندمی
 . استمتعال وسبحانخداوند های ای برای اسم شده است و ظهوری و تجلی 

امام رضا  از  بزرگوارش  در روایتی  امیر  از پدران  نقل شده است    ین مؤمنالاز 
تر از من باشد  خداوند خلقی که بهتر از من باشد و نزد او گرامی»  : فرمود  رسول خدا که  

است گفتم   : گوید  علی   . نیافریده  اکرم  پیامبر  خدا   : به  رسول  یا    ، ای  بهتری  شما 
علی  : فرمود  ؟ جبرئیل تبارک   ! ای  مالئک وخدای  بر  را  مرَسل  انبیای  برتری    ۀ تعالی  مقرب 

برتری از آِن تو و    !ای علی  ، داد و مرا بر جمیع انبیا و رسولن فضیلت بخشید و پس از آن
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   .خادمان ما و خادمان دوستداران ما هستند  ، امامان پس از توست و فرشتگان

ولیت ما حمد    ۀواسطحامالن عرش و کسانی که گرداگرد عرش هستند به   ! ای علی
به  را  میپروردگارشان  می جا  مغفرت  طلب  مؤمنان  برای  و  علی  . کنندآورند  ما    ! ای  اگر 

ت و   آفرید و چگونه از مالئکه  و آسمان و زمین را نمی آتش  نبودیم خداوند آدم و حوا و جنَّ
و معرفِت پروردگارمان و تسبیح و تقدیس و تهلیل او بر    برتر نباشیم در حالی که در توحید

وجلَّ خلق فرمود  ؛ایمها سبقت گرفته آن پس   ؛ارواح ما بود  ،زیرا اولین چیزی که خداوند عزَّ
ها ارواح ما سپس مالئکه را آفرید و هنگامی که آن  .ما را به توحید و حمد خود گویا ساخت

ما تسبیح گفتیم تا    ؛ امر ما را بزرگ دیدند  ، کردندرا در حالی که نور واحدی بودند مشاهده  
بدانند ما مخلوقاتی آفریده ه استشدهمالئکه  از صفات ما منزَّ با    ،ایم و خداوند  و مالئکه 

دانستند ه  منزَّ ما  صفات  از  را  خدا  و  گفتند  تسبیح  ما  بزرگی    . تسبیح  مالئکه  که  هنگامی 
تیم تا مالئکه بدانند که هیچ معبودی جز  ما تهلیل گف  ؛شأن ما را دیدند ما را تهلیل گفتند

نیست و بدانند که ما بندگانی کوچک هستیم و نه خدایانی که باید با او    ( ل اله ال الله)الله  
او پرستیده شویم الله  : ها گفتندپس آن  ؛یا در کنار  اله ال  را    ؛ل  بزرگی منزلت ما  و چون 

کردند بزرگ  ، مشاهده  خداوند  بدانند  مالئکه  تا  گفتیم  تکبیر  را  است  خدا  آن  از  الله  )تر 
عظمت  (نسبِت )که    ،(اکبر و  نَ   ،بزرگی  را  او  جز  ت    ؛زدِس کسی  عزَّ چون  تی  و  قوَّ که  را  و 

مالئکه بدانند که  تا  «ل حول و ل قوه ال بالله»گفتیم  ،بود دیدندفرموده   خداوند به ما عطا
که خداوند به ما داده و  را  خداوند و چون نعمتی    ۀواسطما هیچ قدرت و قوتی نداریم جز به

برابر واجب  در  را  ما واجب  آن  بر  دیدند  کردهنمودن طاعت و عبادت  الحمد  »گفتیم    ، بود 
حقوقی    ،هایی که بر ما ارزانی داشته استتا مالئکه بدانند که خداوند در برابر نعمت   «لله

نیز گفتند   لله»دارد و مالئکه  به   .«الحمد  و    ۀواسطپس  تعالی  توحید خدای  به معرفِت  ما 
 . تسبیح و تهلیل و تحمید و تمجید او رهنمون شدند

آدم تعالی  خدای  مالئکه    سپس  به  و  نهاد  ودیعه  به  او  صلب  در  را  ما  و  آفرید  را 
وجلَّ آن   ۀسجد  . دلیل تعظیم و اکرام ما بر او سجده کنندفرمان داد به    ،ها برای خدای عزَّ
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چگونه ما از    .زیرا ما در صلب او بودیم  ؛اکرام و طاعت بود  ، و برای آدم  ،عبودیت و بندگی
ها به  چون مرا به آسمان  .ها به آدم سجده کردندآن  ۀمالئکه برتر نباشیم در حالی که هم

  . پیش بایست  ! ای محمد  : سپس گفت  ،معراج بردند جبرئیل دو تا دو تا اذان و اقامه گفت 
تعالی پیامبرانش  وزیرا خدای تبارک   ، آری  :گفت  ؟آیا بر تو پیشی بگیرم  !ای جبرئیل  :گفتم

بر هم را و علی  را  تو  داده است  ۀالخصوص  برتری  ایشان    .مالئکه  با  و  ایستادم  پیش  من 
های نور را به پایان  و چون حجاب   ، هیچ فخری نیست  ۀمای   ، نماز خواندم در حالی که این

آیا   !ای جبرئیل : گفتم .پیش برو و از من عقب ماند  !ای محمد :گفت جبرئیل ، رساندم
ی که خدای تعالی برای   !ای محمد  :گفت  ؟شویدر چنین جایی از من جدا می نهایت حدَّ

سبب تجاوز از حدودی که پروردگار  همین جاست و اگر از آن بگذرم به   ، من مقرر فرموده
 . سوزدهایم میبال  ، بزرگوارم مقرر فرموده است

به  افکنده شدممن  شدید  نور  در  آن  ، شدت  به  اراده  تا  ملکوتش  از  تعالی  خدای  که  جا 
تو را    ! لبیک و سعدیک ای پروردگار من  :گفتم  !ای محمد  :فرموده بود رسیدم و ندا رسید

داشتم   متعالی  و  تعالیت  )مبارک  و  رسید  (. تبارکت   محمد  : ندا  بند  ، ای  من    ۀتو  و  من 
تو نور من در میان بندگان من و    . پس فقط مرا پرستش کن و بر من توکل نما ؛پروردگار توام

به   ۀ فرستاد بر  من  حجتم  و  خلقم  کند  .مردمانیسوی  پیروی  تو  از  که  کسی  و  تو    ، برای 
و برای اوصیای    ، و آتش من برای کسی است که با تو مخالفت ورزد  بهشتم را خلق نمودم 

داشتم مقرر  را  ثوابم  شیعیانشان  برای  و  گردانیدم  لزم  را  کرامتم    !پروردگارا   :گفتم   . تو 
چه  من  هستنداوصیای  رسید   ؟ کسانی  محمد  :ندا  آ  !ای  بر  ا نان اوصیایت  نامشان  که  ند 

َجاللم   و  جلَّ  پروردگار  پیشگاه  در  که  حالی  در  من  و  است  شده  نگاشته  من  عرش  ساق 
نام    ، بودم که  بود  نوری سطری سبز  در هر  و  دیدم  نور  دوازده  و  نگریستم  به ساق عرش 

بود بر آن نوشته شده  اوصیای من  از  ابی   .هریک  بن  ایشان علی  و آخر آناول  ها  طالب 
ها  آن  !ای محمد :ندا آمد ؟ ها اوصیای من هستندآیا آن  !پروردگارا  :گفتم  .م بودمهدی امت

ها اوصیا و  پس از تو هستند و آن  ،های من بر خالیق اولیا و دوستان و برگزیدگان و حجت
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از تو   بهترین خلق پس  تو و  به   .هستندخلفای  ت و جاللم سوگند که  ایشان   ۀواسطبه عزَّ
کلمه  و  چیره  را  می  امدینم  بلند  آنرا  آخرین  توسط  و  پاک  نمایم  دشمنانم  از  را  زمین  ها 

تملَّ می به  را  زمین  مغرب  و  مشرق  و  درمیگردانم  او  م  ک  را  باد  و  او می سخَّ آورم  و  ر  کنم 
برم و با لشکریان خود  سازم و او را بر نردبان ترقی بال میکشان سخت را رام او می گردن
که دعوتم را آشکار کند و مردمان  تا آن  ،رسانم فرشتگانم به او مدد می کنم و با  ش میا یاری 

روزگار و ایام حکمرانی را    ، و تا روز قیامت  ،سازمسپس دولتش را پایدار می   ؛گرد توحیدم آیند 
 1.«گردانممی  (دست به دست )میان اولیای خود  

امام صادق است  از  پیامبرگاه  هر »  :روایت شده  چون  د  آممی  جبرائیل خدمت 
 2«.شدبر او وارد نمی  ،نشست و هرگز بدون اینکه اجازه بگیردای در حضور ایشان می بنده 

 
* * * 

 نچه گذشت آعطفی بر  

و  تجلی   ومتعال  وسبحانذات الهی    از   خدا رسول   شناخِت   حقیقِت   نه و ک    درک برای  
تدبر و  ،برای خلق  در حضرتذات  ن  آظهور   این مثال  در  بین علم    : کرداندیشه    باید 

تش  آخودش  باشد تا آنجا که  تش سوخته  آ  در با کسی که  کسی که فقط آتش را دیده باشد  
  ، است کریم مقام رسول (شدن به آتشتبدیل )این جایگاه  ؛تفاوت وجود دارد ،باشد شده 

بین دو حالت  در حالی که او    ،گشایش رخ دادمانند سوراخ سوزنی    او  هنگام که برایآن  
  نماند نه رسمی برای حضرت باقی   و   ینه اسمشدن  که از این فتح   ، و نیستی  حالت فنا   : بود

ت یا  به منیَّ بود که در آن حالتی    ، دومو حالت    ؛ ماند بر جای ن واحد قهار چیزی    جز خداوند   و

 
 . 345ص  18ج   :بحار النوار ؛5ص  1ج  :عئعلل الشرا - 1
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 .گشتبازمی   ششخصیت

که   معراج  حدیث  شدپیش اگر  بیان  نمی   ، تر  کفایت  را  سور ،  کندشما  را  فت  ۀآیات  ح 
ا   :فرماید متعال میخداوند    .بنگرید بیًنا لَك فْتًحافَتْحَنا  إنَّ َم َماه  الللَك ِفَر ِلَیغْ   *  م  ِمْن َتقدَّ
َر َوَماذْنبَك  ِتمَّ َتأخَّ ْسَتِقیًما   ِصَراًطاَوَیْهِدَیَك َعلْیَك نْعَمَته  َوی    را  نمایانی پیروزی  تو  برای  ما)  1م 
تا کرده   مقدر  * برایت    باشد   این   از   پس  آنچه   و  بوده   این   از   پیش   آنچه   را   تو   گناه   خدا   ایم 

 (. نماید  راه مستقیم  صراط به  را   تو  و کند  تمام   تو  بر  را  خود  نعمت و بیامرزد 

این  منظور   در  فتح  نیست  ،یهآاز  مکه  فتح    هر  ؛فتح  این  ملزومات  از  مکه  فتح  چند 
حال اگر فتح در عالم    ؛دنبال داردبه را  عالم شهود    ر فتحی د  ،فتح در ملکوت   چراکه  ؛است

دهد  رخ  بود  ،لهوت  خواهد  چگونه  محمد  ؟!وضعیت  و  الهی  ذات  بین  که    فتحی 
 . جزئی از حجاب بودبرداشتن 

آاختصاص به    یه دادن  و    ،مکه  فتح فقط  منحرف  و  منظورش  ظلم  از  آیه  کردن  دور 
ا»به کار گرفته شده است  ماضی  ۀصیغ یه  آدر این   .شودمحسوب می ما برای تو  »  « فَتْحَناإنَّ

ن محقق شدن آنازل یه یا هنگام  آاین  شدن  نازل قبل از  و گشایش  فتح  یعنی    ؛ «فتح کردیم
 . پیوستبه وقوع یه  این آاز نزول پس حالی که فتح مکه دو سال   در ؛  است شده

  همان ـ این گناه   و  (رَ أخَّ تَ   وَم دَّ قَ تَ ) پیامبر بود  با ن گناه مالزم  تح سبب غفرا این فعالوه  به 
مخلوقی  هیچ  ظلمتی است که    او با تاریکی و  بودنآمیخته همان    ـتر بیان شد پیشطور که  

ن  آدر ظلمتی که هیچ  ی است نور مطلقمتعال وسبحان  فقط او چراکه ؛نیست  ا ن مستثنآاز 
 . راه ندارد

سالم   بن  هشام  است  از  شده  گفتنقل  اب  : که  حضرت    .شدموارد    اللهعبدو بر 
میآ»  :فرمود توصیف  را  خداوند  کن»  :فرمود  .بله  :گفتم  «؟کنییا  او    :گفتم   «.توصیف 

 
. 2و  1 :فتح - 1
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است بصیر  و  در  »  :فرمود   . سمیع  مخلوقات  که  است  شریک آاین صفتی  عرض    «.اندن 
توصیف    :کردم را  او  هیچ  »  :فرمود  حضرت  ؟فرماییدمیچگونه  که  است  نوری  او 

 1«. ... راه نداردن آتاریکی در  ظلمت و 

او   ،در ذات الهی  کریم   رسول   شدن  فنا  فتح مبین و  حجاب وشدن  سبب برداشته به 
و   خداوند  و  ۀتام  ۀکلموجه  شد  الله    ، دیگر  عبارت به   خداوند  اسم  خلق  او  های  اسم   ودر 

 . شدخلق  خداوند درنیکوی 

مرتبه  اسم سوم    ۀمرتب  ،این  ترتیب    استمتعال  وسبحان خداوند  های  از  همین  به  و 
به  ـ   مرسلین   و  اوصیاو    انبیاو    ائمهاز  ند  اوخد  های حجت و فراخور  هرکس    مرتبه 

وتمثیل    ـاشنزدیکی  خداوند  نیکوتر  اسم  وجه  که  ینه آها  نآ   ؛هستند او  های  هستند  ای 
متعال  وسبحان   که به اخالق خداوندکسانی    ؛است  یافته بازتاب    هانآدر  های نیکوتر  اسم

 .اندشده آراسته 

  : که گفتاست  از هروی روایت شده    عیوندر کتاب    از شیخ صدوق در کتاب توحید و
الرضا موسی  بن  کردم  به علی  خدا   : عرض  رسول  فرزند  که    ،ای  خبر  این  معنای 

شده الله  پاداش»  ؟چیست  ،روایت  ال  اله  خداوند  ،ل  وجه  به    حضرت«  .است  نظر 
اباصلت»  :فرمود از وجوه    ، ای  یکی  به  را  اما    ؛است   کافر شده  ،ف کندیوص تهرکس خدا 

  ـند بر ایشان باد که سالم و صلوات خداوـ او    ی هاحجت  و فرستادگان    ،انبیا   ،وجه خداوند
 2«.است

کرده    در  کلینی روایت  کافی  معاوی  :استاصول  عمار  ة از  اب  بن    ۀ ربار د   اللهدب عواز 
عزوجل   خداوند  سخن  ْسَماء لِه َولِ این 

َ
ْسَنیاأل وه  ْالح  نام )  3بَها فاْدع  نیکوترین  ها  و 

 
. 70ص  4ج   :بحار النوار ؛146ص  :توحید صدوق - 1
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دا  به خ   ... »  :فرمود روایت شده است که    ( ها بخوانید مختصَّ خداست، پس او را با آن نام 
مگر    ،کندقبول نمی از بندگان  ما هستیم که خداوند هیچ عملی را  ها  نیکوترین اسم سوگند  

 .استو مفصل اخبار و روایات در این زمینه بسیار  1« .امعرفت م شناخت و  اب

 : بايد بدانيم واست نچه مانده آ

اسم    ؛خداوند های نیکوتر  اسم بالتر    ۀ تجلی و ظهوری است از مرتب  ، ترپایین   ۀمرتب هر  
  محمد  .«هو»نه یا اسم اعظم یا  از حقیقت یا ک    ظهوری است   تجلی و   ، الله یا ذات الهی

و خلقبرای  ظهوری    تجلی  در  الله  اسم  یا  خلق  در  الهی  الرحیم»  .است  ذات   « الرحمن 
نمی   یی واحد هااسم از هم جدا  و  دارند  به رحمت خداوند  اشاره    ،آری   ؛شوند هستند که 

این دو  یا اسم    درِب این دو    ؛ وجود داردشدت رحمت    در وسعت و   ی تمایز  بین  الهی  ذات 
و  و،  الله هستند و   فاطمه  علی  این    تجلی  درب  ها  اسم ظهور  و  خلق  یا  شهر  در  علم 

ل   :فرماید متعال می خداوند    . هستند  حضرت محمد
 
وا ق وا أوهَ اللاْدع  ْحَمَن اْدع  َماأًیا الرَّ

وا  ْسَنیْاأَلْسَماء  َفله  َتْدع    که   را   هرکدام  ، را   رحمان  چه   بخوانید  را   الله  چه   :بگو)  2ْالح 
 .شده استپیچیده رحیم در رحمان و   (اوست آِن  از  نیکو هاینام   ،بخوانید 

از همین رو با    ؛ارکان اسم اعظم هستند   ( رحیم  و  رحمان  ، الله)  گانههای سه این اسم 
به    علی رحلت   دنیا  این  هدایت    :دادسر  ندا    جبرئیل  ، پروردگارشجوار  از  »ارکان 

ویران  در این جهان  ارکان هدایت    ها یعنی علیآن   با بازگشت سومیِن  ی یعن  « .ویران شد
 . از او پیشی جسته بودند و فاطمه پس از اینکه حضرت محمد   ؛شد

اسم به  این سه  اهمیت  بر به و حتی    ،جهت  و  شدنپا جهت  و سمانآ   خلق  به    ها  زمین 
  ؛ ها آغاز شداسم این    ا ب  ، شدهنوشته کتاب    ا ین  آقر و حتی    فاتحه  ۀسور   ، برکت این سه اسم

 
. 5ص  25ج  :بحار النوار ؛144ص  1ج  :کافی - 1
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این   همان با  را  تکوینی  کتاب  خداوند  که  نمودطور  گشایش  خداوند    .ها  که  چیزی  اولین 
و  ، نمود خلق  سبحان   محمد  و   نور  روایات    همان   ؛ بود   فاطمه  علی  در  که  ه  مدآطور 

این  همان   و  1است که گفته شد  الله  هاطور  نور  ترتیب  و    ؛هستند   رحیم  و  رحمان  ، به 
 . ایمترین است و ما از علم جز اندکی بهره نبرده کننده ترین و حکم خداوند عالم 

 فاتحه  ۀخداوند در سور های  اسم 
 :مده استآالهی که در فاتحه های اسم

 الرحیم و  الرحمن ،اهلل :اول

 ۀدرواز رحیم    رحمان و  و،  انی وضع شده استبرای ذات جامع کمالت ربَّ   «الله»اسم  
هیچ    و   ،شدنمی   ( پاکیزه)  بود کسی از جهانیان تزکیه رحمت نمی باِب  اگر    . هستند  ذات این  

نمی  کمال  به  بر    یحتو    ؛ رسیدکسی  خلقت  عالم چیزی  نمی های  مگر    ،شودافاضه 
اسماین    ۀواسطبه  از    .دو  فیض  با  الله  پس  رو    و  ،است  رحیم  رحمان  ۀطواسو  همین  از 

ل   : فرمایدمی خداوند  
 
وا ق وا أوهَ اللاْدع  ْحَمَن اْدع  وا َما أًیاالرَّ ْسَنیْاأَلْسَماء  َفله  َتْدع   2ْالح 

 (. اوست آِن  از  نیکو  هاینام  ، بخوانید که  را  هرکدام ،را  رحمان چه  بخوانید  را  الله چه  :بگو)

  رب العالمین   :دوم

 : ند ازا که عبارت  سه تا هستندها عاَلم

چیزی  ـ و از ماده  ،کنیمن زندگی میآ رعالم جسمانی که دهمین یا  :لکعالم م   -الف
و است  شبیه  عدم  به  وجود ای  بهره   که  وجود مگر  ندارد  داشتن  برای  برای  و    ـقابلیتی 

چه در  یابد و آن ماده با صورت قوام می  .شده استتشکیل   ،است  آن  ۀدکننظاهر که    یصورت

 
.و سایر منابع مراجعه کنید 170ص  54و ج  22ص  25و ج  ،و قبل از آن 24ص  15ج  :به بحار النوار - 1
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این  مربوط به مگی ه  ،رفتنبین از  رشد و ،حرکت ، بو ،طعم  ،احساسمانند جسم وجود دارد 
مثالی   و  ماده  است صورت جسمانی  مثال  به   ؛ نه  انسانعنوان  در دست  و   ، انگشت    گرما 

به    شجسم  ، انسان  هنگام مرگ  مواقع و در بیشتر    ،کندزبری را حس می   نرمی و  سرما و
   . خواهند شدهم مشتی خاک نامیده  انانگشتاین  و شودمی تبدیل خاک 

ن  آ  صورتی جدید بر   وشده صورت انگشت انسان از ماده برداشته    که  حقیقت این است
که    شده عرضه   احساسی  جسمی جدید    و  ، استصورت یک مشت خاک  است  که  است 

  ت صور  مربوط به ها در اجسام از لوازمکه حسشود می برای ما روشنبه این ترتیب  وندارد 
چنین است که اگر این مشت خاک تبدیل به یک پرتقال شود دارای بوی  این  .نه ماده است
اما    ،استیکسان  پرتغال    خاک و  با اینکه ماده در انگشت وو  شود  طعمی خوش می  زیبا و

بودن  حرامتغییر در باعث و حتی  ،احساس شده استو یر بو و طعم یسبب تغ ،یر صورتیتغ
 . بودن خوردن پرتغال حالل   و ، انگشت انسان خوردن خاک و

جایگاه قلب نسبت  بدان ای فالنی که »: روایت شده است که فرمود از امام صادق
بینی که تمام جوارح  آیا نمی   . الطاعه در بین مردم استبه جسد همانند جایگاه امام واجب

دو گوش و دو    ؟ هستند عمل از طرف او   ۀکنندقلب و مترجم و ادا   کنان عامالن و کار   ،جسد
هستند قلب  کارگزاران  همه  شهوت  عضو  و  پا  دو  و  دست  دو  و  دهان  و  بینی  و    . چشم 

اراد قلب  که  کند  ۀهنگامی  می   ، دیدن  باز  دیدن  برای  را  دو چشمش  هرگاه  انسان  و  کند 
و    ، شنود کند و میمی اش را فعال  گیرد و شنواییشنیدن کند دو گوشش را به کار می   ۀادار 

رساند و زمانی که  بوید و بینی است که آن بو را به قلب میوقتی بخواهد ببوید با بینی می 
می حرف  زبان  با  کند  صحبت  دهد  ، زند بخواهد  انجام  کاری  بخواهد  که  هنگامی    ، و 

ت    کنددارد و وقتی بخواهد حرکت کند با پا حرکت میها را به عمل وامیدست و وقتی نیَّ
شهوت  به  وادار  را  شهوت  عضو  کند  میشهوت  با    . کندرانی  همگی  جوارح  و  اعضا  این 
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به فعالیت درمی  امام در فرمانی که می   .آیندتحریک قلب  گونه  این   ،دهدسزاوار است که 
 1« .اطاعت شود

که  میدر  جا ایناز   قانون یابیم  و  ماده  ت به صور گذاری  تشریع  به  نه  دارد  و حتی    ، نظر 
استنظر اصل صورت جسمانی  که  ملکوتی  مثالی  به صورت  به    .کندکفایت می   ،داشتن 

دلیل   معصومینهمین  است  از  شده  خلق  خداوند  »  :روایت  را  عالم  این  که  زمانی  از 
های شما نظر  کند بلکه به قلب اه نمی شما نگ   ۀخداوند به چهر »و  «  .نمود به آن نگاه نکرد

 2«.افکندمی

ترتیب   این  ِکل    ۀ بهش به  خورده )  3«مأکول  و»آ و  می  ( شدهخورنده  داده    ؛ شودپاسخ 
  ی فقط ماده است و ماده عدم  ،پرتغال در مثال   خاک و  اشتراک بین انگشت ووجه    چراکه
 . که تنها قابلیتی برای وجود دارد و نه چیز دیگراست 

پرتغال وجود    خاک و  گونه اشتراک حقیقی بین انگشت و مشخص شد که هیچ بنابراین  
 . ندارد

ملکوت  -ب مثالِی   :عالم  است   عالم  ماده  از  خواب نآ شبیه    ،مجرد  در  شخص  چه 
در آن دخل و    سیطره دارد وآن  بر  حتی   و  ، استبالتر  از عالم جسمانی    ، این عالم  . بیندمی

 
. 247ص  3ج  :فصول المهمه فی اصول الئمه؛ 249ص  58ج  :بحار النوار ؛109ص  1ج  :عئعلل الشرا - 1
. 248ص  67ج   :بحار النوار ؛536ص  :امالی طوسی - 2
این شبهطور  به  -  3 خا به این صورت است    هخالصه  به  تبدیل  با مردن  انسان  و   ۀریشو  شود  یم  ککه   درختان 

  چه نو آخورد  ین را مدیگر آ  یانسان و  شود  یتبدیل به میوه مبه این صورت  و    ،دنکنین را جذب خویش مآنباتات  
شده به کدام جسد باز  خورده  ای این اجز  :شودیممطرح    یالؤدر اینجا س  .شودجسدش می از    یجزئ  ه استخورد

به جزئی از جسد دوم بازگردد اگر    ناقص خواهد بود واز مرگش  بعد  دوم  جسد    ،جسد اول بازگرددبه  اگر    ؟ گرددمی
متعلق به  شده  اگر جسم خورده  ویک انسان باشد    ،شدهالزامی ندارد که جسم خورده  !ناقص خواهد بودجسد اول  

را   یانمعاد جسم  ،هبهاین ش  با استناد به    یبرخبه این ترتیب    .له پابرجا خواهد بودئنیز همین مسحیوان باشد  یک  
.شوندمنکر می
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می ف  جسم  .کندتصرَّ م    یهر  عالم  و  ،لکدر  ملکوت  صورتی  شکل  عالم  که    ،دارد  در 
   . استجسم ن آحقیقت 

ملکوت عالم  در  انسان  یا    ، صورت  او  اوکاشته   ۀ ناطقنفس  قلب  در    که   ست شده 
یا ناطق  .این عالم مادی است  جسم در   ۀکنندتدبیر  همان    ، شده در قلبکاشته   ۀ این نفس 

 . است عقل  ۀیسا

عالمی کلی است    است وبالتر  از عالم ملکوت    ،استعالم سوم  که    :یعالم عقل  -ج
منافات و اختالفی وجود  ن  در آ  واند  برخی در برخی دیگر تنیده شده ن  آکه موجودات در  

 . وجود داردعالم ملک  که در عالم ملکوت وآن گونه  ؛ ندارد

و است  عالم  این  به  رسیدن  انسان  از    غایت  و    ،رسیدناین  غرض  معرفت  شناخت 
نه  شناخت ک   معرفت و ،این شناختطور که گفته شد  همان و استمتعال وان سبحخداوند 

او    و یا اسما وهمچنین    ؛نیستمتعال  وسبحان حقیقت  که عین  ـ   او  صفات   شناخت ذات 
و  ؛نیستهم    ـهستند   شذات اوست  اسم   هایشناخت سایه   بلکه معرفت  نیکوی  که  های 

های نیکوی  اسم   هایها سایه ن که آکنیم  می   تأکیدو    هستند  الهی  ی هاهمان حجت 
 هستند. او که عین ذات های نیکوی او خود اسم هستند نه خداوند 

نام    ( های نیکونام )الحسنی«  را »اسماء ها  ناست که آمده  آنچه از بعضی روایات  اما آ
این دلیل است که  است  نهاده   هنگامی که عکس    ؛استاصل    ۀکنندحکایت   ، صورتبه 

  ای وندیده را   شخصشما خود این  گویی این فالنی است در حالی که  میبینی  میکسی را  
   .ستعکس اوای دیده نچه آ

رویشان  و   به  را  رحمت  درب  که  را  از خلقش کسانی  بسا خداوند  و  برگزید    ،گشودچه 
از   را  آحجاب  روی  برداشت  پیش  آنان  نان  رسول  و  حکایت   کریمبه  یا    ذات   ۀ نندککه 

عبارت دیگر  به   ؛است  فاطمه   علی و شبابَ شهری که   ؛ نظر افکندند ،استشهر کمالت  
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 . نظر کردند 1، در ممکنات متعالوسبحان ن و رحیم و وجه او ارحم  ، الله ۀبه سای اینان

را  میرا  پروردگار جهانیان  ستایش خداوند    حمد و  ،موالِ عَ   این  ۀدر همانسان   او  کند و 
او در این    . کندعطا می  ، چشمداشتیاو کریمی است که بدون هیچ    چراکه  ؛ گویدمی   ح تسبی

خاک  ؛استپروردگار  عالم جسمانی     ، زندهتخمک    ومنی  سپس    ،رویانید گیاه    ،از مشتی 
 . رسدتدریج به تکامل می به   کند ورشد می کودک   سپس جسِم  ، کودکسپس  ، سپس جنین

همانسان   فقیر  ۀدر  مسیرها  است محتاج    و  این  غنی  برایش    کسی  ؛پروردگار  که 
های ناشی از  آسیب   و  فراهم کندرا  تکاملش  غذای کافی جهت رشد و  و    مناسب  گاهزیست

   .تضادها را از او دفع نماید  واضداد 

[ آن  یی]نها   جهیکه نت   یدر حال  ست؟یچ  ی تکامل در عالم ماد  ۀدی گفته شود: فا  دیشا
انسان   که جسم  نها ـ است  ا   ت یکه  در  م    ـاست  یعالم جسمان  نی کمال  به    ی شتسرانجام 

تبد ا ی م  ل یخاک  و  پست   یشتم    ن یشود،  جماد،  و  است،  جماد  موجودات    ِن ی تر خاک، 
 است!  یجسمان

پاسخ   بهاگر    :گویممیدر  انسان  و  شکل  جسم  کندحقیقی  درست  پیدا  بر  و    تکامل 
شود  حالل   صالِح   اب  وبنا  خدا   عمل  برای  باشد   وند خالص  شده  مشت  ،پاکیزه  خاک    یبه 

نمی است  ؛شودتبدیل  آمده  روایات  در  که  طور  صورت    ،همان  باقی  به  انسان  جسم 
اوصیا و شهدا و کسی که چهل هفته بر غسل جمعه مداومت    ،های انبیا جسم»  :ماندمی

باشد نمی   2« داشته  زمین  این    . بلعدرا  متعدد  در  را  واقعیت  مردم  کردموارد    ؛ ندا ه لمس 
ری  یهیچ تغی   هاآن  که جسمبینند  می  وکنند  می هنگامی که قبور بعضی از شهدا را نبش  

دیده   وشد نبش  بن یزید ریاحی جسد حر است طور که روایت شده  همان ؛استنکرده 

 
(مترجم ) .موجودات فانی که وجودشان از خودشان و در دست خودشان نیست :ممکنات - 1
. 565ص  :سدادالرشاد لمن اراد المنهج  ؛4ص  17ج  :تفسیر قرطبی رجوع کنید به  - 2
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به  شهادتش  از  سال  صدها  گذشت  با  که  علیشد  بن  حسین  هیچ    ،همراه  جسدش 
 . تغییری نکرده است

آبیشتر مردم و  جسم  رفتن  بین از ین  ا ر بناب به مشتبازگشت  ست که  از آن روخاک    ین 
 .اندو پاکیزه نکرده تزکیه  آن را  عمل صالح  اب  اند وداده پرتگاهی پرورش ۀ بر لب جسم را 

است که کمالت اخالقی را به او افاضه  پروردگاری  انسان محتاج    ،اما در عالم ملکوت 
به پروردگاری محتاج است که هواهای  او    .او را به عالم عقل ارتقا دهدکه  کمالتی    ؛نماید

و وسوسه  باطل  ونفسانی  انس  ِس را  جن    های شیاطین  در طریق  که جلوی  او  خداوند  یر 
 . از او دور نماید ،گیرند را میمتعال وسبحان 

باما گروه کوچکی   دارند  آن  ، رسنده عالم عقل می که  نیاز  پروردگاری  به  به  ها هم  که 
افاضه  نآ درجه   ونماید  ها  حسب  بر  را  بخشد  ،اشهرکس     وَ   :تکامل 

 
زْدنيَرب  ل ق

در این    را هایشان  همان طور که گام  (؛ بیفزای   من  علم   بر   ،من  پروردگار  ای   :بگو)   1ِعْلًما
که    .داردمی ثابت    ،عالم است  چنین  در  تمامی  این  پروردگار    عوالم  ۀهمموجودات  به 

وسبحان   دارند  امیدوارند  احتیاج  او  فضل  بخشش  چشم  و  ،به  و  عطا  انتظار 
 . شان هستند تا کاملشان کند و بقایشان بخشددهنده پرورش 

 ملک يوم الدين   :سوم

حجت پیشین  مبحث  از   که  شد  وخداوند    یهامشخص  الله  های  اسم   ۀ سای  وجه 
بنابراین    .اوستسلطنت    ،شانسلطنت  او وفرمان    ،هافرمان آنپس    ؛هستند او    نیکوی

  چراکه  ؛بود  خواهد  وندخدا   ِن آاز  پادشاهی    ،کند حکومت یا سلطنت    هاآناگر یکی از  
اعمال او   و  ،دهدن را بین مردم رواج می آ  و  راندمیشریعت خداوند حکم  طبق    معصوم

این حاکم  اطاعت از    .استمتعال  وسبحانخداوند  رضایت  در جهت  همگی به امر خدا و  

 
. 114 :طه - 1
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او حرام    از   نافرمانی   و د  تمرَّ  و  شود وند محسوب میخدا از  اطاعت  و  واجب است    معصوم
و  چراکه  ؛است خداوند  نافرمانی    معصیت  برابر  میدر  و    ؛شودمحسوب  جانشین  او  زیرا 

   .است شدر زمین خدا  ۀلیفخ

الَوإذْ   :فرماید متعال می خداوند  
َ
َك ق ي ِلْلَمالِئکِة َرب    و )  1َخِلَیًفةاأْلْرض ِفي َجاِعل  إن 

 (. دهمقرار می   ایخلیفه  زمین   در من گفت فرشتگان به  پروردگارت  چون

ونأْم   : همچنین د  اَس َیْحس  م  َما َعلی النَّ إْبَراِهیَم آل آَتْیَنا َفقْد فْضِلهِ ِمْن ه  اللآَتاه 
ْم ْالِکَتاَب َواْلِحْکَمة ْلًکاَوآَتْیَناه    فضل   از  خداوند  که  نعمتی  خاطربه   مردم  بر   یا)  2َعِظیًمام 

  کتاب   ، ابراهیم   خاندان  به  ما   که  حالی   در   ؟ برندحسد می   ،است  داشته   ارزانی  آنان   به  خویش
 (. داشتیم  شانارزانی  بزرگ  فرمانروایی  و دادیم حکمت و

د  َیا  :فرماید می  و اَداو  اسَبْیَن فاْحکْم اأْلْرض ِفيَخِلَیًفةَجَعْلَناَك إنَّ بع  َولباْلَحق  النَّ َتتَّ
َك ْالَهَوی ِضلَّ   در   . گردانیدیم  زمین  روی  ایخلیفه   را   تو   ما  ، داوود  ای)  3هاللَسبیلَعْن فی 

 (. سازد منحرف خدا   راه از را   تو  که مرو نفس  هوای ِپی  از  و کن داوری  حق  به مردم میان

ل : فرمایدتعالی میهمچنین حق 
 
مَّ ق ه  لِك َماِلَك اللَّ ْؤِتيْالم  لَك ت    : بگو) 4َتَشاء  َمْن ْالم 

لک و پادشاهی ۀدارند تویی   !بارخدایا لک  بخواهی هرکه  به .م   بخواهی  از هرکه و دهیمی م 
لک  (. ستانیمی  م 

  واست متعال وسبحانوند خدا  ِن آاز پادشاهی و سلطنت د بر اینکه  ن که دللت دار  ییاتآ
گمان   ِن آاز   یا  نفسشان  هواهای  طبق  که  نیست  عقلیبندگان  کنند شان  های    ، رفتار 

 
. 30 :بقره - 1
. 54 :ءنسا - 2
. 26 :ص - 3
. 26 :عمرانآل - 4
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 ند. بسیار 

که    همان شد هر  پیش طور  بیان  قرائت  تر    این   ۀکنندین تضم  »َماِلک«و    »َمِلک«دو 
او    استمعن آِن  از  این زمین  بر روی  پابرجا  ثابت و  چه    ؛ استمتعال  وسبحانکه پادشاهی 

 . مردم راضی باشند یا نباشند

ها را بر اطاعت از ولی و  که او آن ـ متعال  وسبحان جهت نپذیرفتن پادشاهی او  به   ، آری
  ـ ت مجبور نکرده اس  ،متعالوشده از جانب او سبحانحجتش و جانشینش و پادشاه تعیین 

آن به  زیان  و  رسید  ضرر  خواهد  جان و  ها  در  افتاد نابودی  خواهد  اموالشان  و    چراکه  ؛ها 
شده   اهنآ به  خلق  را  طاغوت  به  کفر  و  خداوند  از  اطاعت  و  بندگی  زمین  این  در  که  اند 

برگزینند  خود  آنمجبور و    اختیار  ونپذیرفتن  بر  ها  کردن  طاغوت  و  آبا  پیکار    حکم  ن 
  و   کندامتحان خدا را نفی میاین  اصل    ،جانشین خداوند کردن  حکم خدا و یاری داشتن  پابر 

 .سازداین کار را ضایع میغرض نهایی از 

  زیرا   ؛ کندن میی ما تبیبرای  را  بزرگی جایگاهشان    و  مطلب شرافت امت محمد این  
  ،کندسابقه اقامه می بی  و   نظیربی   ۀک حادث را در ی   شاست که حکم خداوند در زمین  یامت

یا همان آوردگاه جزا و حساب    (الدینیوم )روز دین  را در    مهدی   حضرت  خدا   جانشین   و
 . کندیاری می ، در این زمین

امت   ویعنی  این  مردم    مهدی امام  اصحاب    انصار  برای  که  است  امتی  بهترین 
با این    محمداطالق امت  اما    . ندنکمینهی از منکر    امر به معروف و  ؛استشده  خارج  

یعنی اینکه امر به معروف    ؛نیستپذیر  امکان  ،ها بودندتوصیف برای کسانی که پیش از آن
ها خلفای خداوند  در حالی که آن  استچطور چنین چیزی شدنی    . کنندو نهی از منکر می

و    کردند چه کسانی که طاغوتیان را یاری    ؛ را به قتل رساندند   و فرزندانش  یعنی علی
 . هر دو گروه یکسان هستند ؛ شتندرا تنها گذا  ی که معصومینچه کسان

معصومین  کمی  ۀعد  ،ریآ که  یاری    بودند  بیشتر  و    کردندرا  سرنوشت  مواقع  در 
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ائمه نآ سرنوشت  همانند  مسموم    ؛ بود   شانها  به  شدند  بعضی  شمشیر  با  بعضی  و 
 . امام حسینیاران    بن عدی کندی و  حجر همانند مالک اشتر و ؛ شهادت رسیدند

که  شرافت   است  این  به  امت  کسی  ها  آناین  را را  اولین  خداوند  حکم  زمین    که  در 
  او  : گویمو حتی می   ؛د کردنیاری خواه  ، کندبین مردم منتشر می   عدل را   قسط و   و   ،اقامه

اجر  شخصیت  و  کامل  ۀ کنندا تنها  است  زمین  در  خدا  که  )او  پیشینیان  بیشتر    شریعت 
   .دهنده بودندو بشارت  دهندهبیم  ، غ مبلَّ  ( ها بادآنصلوات خداوند بر 

  از نظر تمکین و   و  ،پادشاهی او نیست   القرنین به وسعت ملک وو ذ  پادشاهی سلیمان و
به نآبه    ، سلطنت نشده  ها  داده  اوبود  قدری  به  شد   که  خواهد  در    ؛ داده  که  جایی  تا 

آ قائم    رزوآ  که موسی بن عمراناست  مده  برخی روایات    محمدل آکرد که خودش 
 1. باشد

دانستیم   پیشین  مبحث  از  که  او  های  اسم های  سایه  الهیهای  حجت که  حال 
او  »َمِلِک   اسم   ۀی سا  امام مهدی شود که  برای ما روشن می  ،هستندمتعال  وسبحان   »
در زمین در روز خدا یعنی روز دین    (پادشاه)حاکم و َمِلک    ،پس امام  ؛استمتعال  وسبحان 

 . استروز دین  و خداوند پادشاه حقیقِی  است

  وِم ک یَ لِ مَ با ستایش    شود وآغاز  خداوند    یثنا   با حمد و   فاتحه  ۀسور   کهت دارد  مناسب
 . خاتمه پذیرد (ن یپادشاه روز د)  ینالدَّ 

 
به  اول  فر  ِس   درموسی بن عمران  »  :فرمایدمی  شنیدم اباجعفر محمد بن علی باقر  :کندنقل می  سالم اشل  -  1
مرا قائم    ، خداوندا  :گفت   موسی  پس  .نظر افکند  ،شودتمکین و فضل داده می   در  محمدلآنچه به قائم  آ
مانند همان را یافت و و  نظر کرد  فر دوم  ِس در  س  پس  .از نسل احمد استاو    :فرمود  وند خدا  .گردان  محمدل آ

او گفته شد به  را تکرار کرد و همان پاسخ  به    .دوباره همان  را مشاهده  کرد و همانند  فر سوم نظر  ِس سپس  همان 
  55ج    :بحار النوار  ؛246ص    :غیبت نعمانی«  .دوباره همان گفته را تکرار نمود و همان پاسخ به او داده شد  .نمود
. 77ص 
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محمد و  سبحانالله    ۀسای  حضرت  مهدی  است    ک لِ مَ اسم    ۀ سای  امام 
و  آغاز کرد  با ما    خداوند»   :روایت شده است  از ایشانطور که    و همان  ،متعالوسبحان 

 1«.دهدمی  پایان با ما 

 * * * 

 
یعن  ،یعل  یا  ...»: روایت شده است که فرمود  خدااز رسول    -  1 رأ نه  از امر خدا  پیروی    یهدایت  و    و  ،یهوا 

  ی و در اعطاکنند میو شراب را حالل گیرند را برمیشبهات  وکنند می ن را تأویل آکه قر هستی  یقومگویی در برابر 
ها که این اعمال را انجام  این  ،ای رسول خدا  :گفتم  .دهندهدیه میحرام را مال  ودهند خساست به خرج میزکات 

روند تا  ین فرو مآدر    .اندتنه اهل فها  آن  :فرمود  ؟ اند خارج شدهاند یا از دین  اهل فتنه   ؟ کسانی هستندچهدهند  یم
و با   کردآغاز با ما  خداوند  ؛از ماستالبته  :فرمود ؟از ماست یا از غیر ماعدالت  :گفتم  . ها را دریابدآن  ،اینکه عدالت

. 66ص  :امالی طوسی؛ 298ص 32ج :بحار النوار« . ...دهدما پایان می



 استعانت   عبادت واز   روشنگری  :دوم 
   :عبادت

از هر پیچیدگیطور ساده و به به  از  اطاعت  یعنی  متعال  وسبحان عبادت خداوند    ،دور 
برای عقل    اولامتحان  از همین روست که    ؛ های اونهی  وامرها    به سر سپردن    خداوند و

حضرتاول   و  محمد  یعنی  ساده  بسیار  عقل  عالم  بود  در  تفصیلی  هرگونه  از    ؛ خالی 
 . پیش آمد ، پیش آی :پشت کرد و فرمود  ،پشت کن  : فرمود

ل»  :فرماید می   امام صادق و  تا هدایت شویدشکرش  عقل  بشناسید  و    ، را  و جهل 
بشناسید را  شوید  لشکرش  هدایت  گوید   «.تا  کردم  :سماعه  شوم   ،عرض  از    ،فدایت  غیر 

ب فرمود   .دانیمی نم  ایدخته آمو ما  ه  آنچه شما  راتعالی  وتبارک   وندخدا »  :حضرت   عقل 
  :به او فرمود   . عقل اولین مخلوقش از روحانیون از سمت راست عرش از نورش بود  . آفرید

رفت  ،برو او  فرمود  . و  او  به  آی  : سپس  آمد  ، پیش  پیش  تبارک  . و  او  وخداوند  به  تعالی 
نمودم  :فرمود خلق  عظیم  خلقتی  بر  را  بخشید  تو  کرامت  مخلوقاتم  تمام  بر  سپس    .مو 

پیش    : سپس به او فرمود  . و او رفت  ، روب  : و فرموداز دریای شور و ظلمانی آفرید  جهل را  
نیامد  ،آی پیش  فرمود   .و  عزوجل  ورزیدی   :خداوند  کردم  ،تکبر  لعنت  را  تو  سپس    .پس 

 1« .تا آخر حدیث ... سرباز قرار داد 75برای عقل 

که   ا به   ه طور سادبه عبادت  حال  بند  ، استاعت  طمعنی  کند  اطاعت  را    ۀهرکس خدا 
و نکند  خداست  اطاعت  را  خدا  نمی متعال  وسبحان خداوند    ،هرکس  بندگی  حتی    ؛ کندرا 

  ؛ مثل رفتن جهل ، خدا دللت کنداز که بر اطاعت باشد اگر در ابتدا از او چیزی ظاهر شده 
یا  کند که پشت گمان می شخص ظاهربین   از فرمان  اطاعت  در جهت  جهل  رفتن  کردن 

تدبر وولی    ،بود   ونددا خ نفس  هوای  از  اطاعت  واقع   یابیم دردرمی  ،کنیم دقت    اگر کمی 

 
.ا اندکی اختالفب ،21ص  1ج  :کافی  ؛114ص  1ج  :عئعلل الشرا - 1
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اگر به این   .پیشی گرفت اوتکبر و معصیتش از که درست مانند عبادت ابلیس  ؛خودش بود 
و اولین    ، بود  خلق شد پدرمان آدمانسانی که  یابیم اولین  می در  ، نگاهی بیندازیمزمین  

  سجده به آدم ،ها بود نهمراه آبه که  کسنآهر  واز جانب خداوند برای مالئکه فرمان 
  و   ؛جای داشتند که در صلب آدم  بود    علی  و  به نور محمدواقع سجده   که در  ،بود

بود  برای مالئکه  ای  قبله فقط    و آدم  ،استمتعال  وسبحانبرای خداوند    ،سجدهاین  
به خداوند روی آورند  با آن  اوبه برتر و    ، که  به خود  بودن  این    . کننداعتراف    ،نسبت  به 

سنت خداوندی که در آن هیچ تبدیل و تغییری    ؛شد جاری  در زمین الهی  سنت  صورت این  
بندگانش را به اطاعت    وفرماید  می را مبعوث    هایشخداوند جانشینان و حجت  . نیست

مینآاز   امر  آاطاعت  بنابراین    ؛کندها  واز  اطاعت    ،هاناز  آن   خداوند  از    ،هانافرمانی 
   . استوند معصیت خدا 

پس   . شریعت هستند ان غمبلَّ  ،نان است و آ قرار گرفته ها  آن  یهادر زیر بال  ، اما شریعت
شدن در  تسلیم   وها  ها و سر سپردن به آناز آنبدون اطاعت  پذیرفتنش   عمل به شریعت و

متعال  وسبحانحالی که حکم او    داشته باشد درارزش  چطور    . نان هیچ ارزشی نداردبرابر آ
او طرد نمود و    ـکه لعنت خدا بر او باد ـ ابلیس   .است  سانزمین یک اهل   سمان و آاهل  میان  

  وند عبادت خدا با اینکه    ، سجده بر آدم را نپذیرفت و بر او تکبر ورزید  چراکه  ؛ لعنتش فرمود
بسیار  در عبادت خداوند    ،ه روایت شده استگونه کو آنرد نکرده بود    ،امرغیر از این  را به 

 1. کوشا بود

 
تالش سخت    ،کار طولنی  : پس عبرت گیرید از آنچه خداوند با ابلیس کرد   ...»  :فرمایدمی   المؤمنینامیر   -  1

های جهان های این جهان برآورد شده است یا سالکه روشن نیست بر حسب سال ـاش را  هزار سالهو بندگی شش 
کیست که از عذاب   ،سنگ اوبا گناهی هم  ،ماجرای ابلیساز پس  .پوچ ساخت ،ورزیدن تکبر ساعتی برابر در  ـدیگر

رهایی   فرشته   !کسهیچ  ؟ یابدالهی  که  گناهی  با  را  انسانی  هرگز  بخداوند سبحان  را  آای  راندا  بیرون  گناه  به    ،ن 
از بندگانش   کیهیچمیان خدا و  یکسان است و    ،حکم او در میان اهل آسمان و اهل زمین  .کندوارد نمی بهشت  

بندگان  پس ای    . باشد  کردهبر آن بنده مباح    ،استجهانیان حرام کرده    ۀکه چیزی را که بر هم   ،ای نیستمصالحه
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و    ، شدر زمین  او   جانشین  شناخت حجت خدا و  معرفت و   شود که ی ماز اینجا مشخص  
  و   وند سبحانخدا از  همان اطاعت    ،اونهادن به  گردن  وشدن  تسلیم   اطاعت و دنبال آن  به 

خداوند    ، کنندرا اطاعت نمی   شدر زمین  او  نان که حجت خدا و جانشین آ  و   ،ستبندگی او
نکرده متعال  وسبحان  عبادت  کنند   ؛اندرا  عمل  شریعت  به  اگر  بگیرند   ،حتی  نماز    ،روزه 

و جا    بخوانند  به  شده    پیامبراز    .ورندآ حج  زمان  »  :استروایت  امام  و  بمیرد  هرکس 
است مرده  به مرگ جاهلیت  نشناسد  را  متعال می  1« .خویش  َما   : فرمایدخداوند  أنَت إنَّ

نِذر   ل  م    رهبری   را   قومی  هر   و  هستی   ایدهنده بیم   تو   که   نیست  این   جز )  2َهاد  قْوم َوِلک 
   (.است

شود و نخواهد شد مادام  نمی محقق هدایت  ،راط مستقیمصسوی هرگز برای انسان به 
اینجا درمی   .نشودمطیع فرمانش    واو  تسلیم    ورا نشناسد  گر  هدایتکه   به  هرکس  یابیم  از 
در  ۀفخلی ننهد    ش زمین  الله  اطاعت  و  گردن  نشودبه   اواز  با  متوجه  خداوند    ، سمت 

می که  د  »گوید  هنگامی  َنْعب  اَک  و نفس  هوای    « ایَّ جهل    (اللهه لعن)ابلیس    خویش  و 
او    هنگام آن    و  ، داده است  خطاب قرار را  الله(  )لعنه به  که جسم    حقیقت و  ،قبله است رو 

در    چراکه  ؛شودقبله میجهت  خالف  متوجه  نفسش   و به   ،خویش  حقیقِت او  ماده    سمت 
هرچند    ؛ استتکبر ورزیده  او    به ولیَّ نسبت    و   ، اطاعت خداوند را رد کرده  عدم متوجه شده و 

اطاعت   امامخدا    ۀخلیف  .کند  تظاهرمتعال  وسبحان خداوند  از  به  این    مهدی   یا  در 

 
و به ندای خود    سازددچار    (تکبر و خودپسندی)شما را به بیماری خود    ،شیطان  ،بترسید از اینکه دشمن خدا  ،خدا

به جان خودم سوگند که او تیر تهدید در کمان   .فرود آوردشما    رشما را از جای برانگیزد و سواران و پیادگان خود را ب
ْغَوْیَتِني   :ه استو گفت  افکندمیبر شما تیر    کرانده و کمانش را سخت کشیده است و از جایی نزدی

َ
َقاَل َرب  ِبَمآ أ

ْم  َله  َننَّ  َزی 
 
ْجَمِعیَن   أل

َ
أ ْم  ه  ْغِوَینَّ

 
َوأل ْرِض 

َ
األ به)  ِفي  »پروردگارا،  ]هم  گفت:  من  ساختی،  گمراه  مرا  آنکه  سبب 

. 138ص  2ج  :نهج البالغه« . (...گناهانشان را[ در زمین برایشان می آرایم و همه را گمراه خواهم ساخت
.و پس از آن 376ص  1ج  :مراجعه کنید به کافی ؛10ص  :ةتبصر الو  ةمامال - 1
.7 :رعد - 2
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الهی    و   ،استخداوند  باب    ،زمان نازل می و وجود  فیض  او  اوگرداندن  روی و    شوداز   ،از 
بودن    تکذیِب   انکار وو    ، استسبحان  از خداوند  گرداندن  روی بنده  برتر    اهل  ۀ همبر  این 

او  آن  ؛ استزمین   که  اخالصش  گونه  را برای  با  شایستگی  این  سبب    خداوند  که  یافت 
به زمین و  الهی  نابود می   و   ،ن باشد آاهل    رساندن فیض  با اهلش  نبود زمین  او    ؛ شداگر 

نمایان    مواضعیدر    امام مهدی از  اطاعت    1. روایت شده است  ائمه طور که از    همان
یا  باشد  کردن خود  مادهآچه    ،استن حضرت  آشدن برای ظهور  ماده آن جمله  آاز    ؛شودمی

امکانیا مهیا   ،جامعه برای  در    پذیر شدنکردن شرایط  الهی  برپایی شریعت  و  او  حکومت 
 .بندگاندر میان رحمت  انتشار قسط و  و ، شزمین

 : استعانت
د  بر که  است  همبنده  دنیوی  ۀر  و  ،اخروی  و  امور  اعمال  و   ،عبادتش  در  خواب   در 

و ا بیداری  و  ش  بیماری  یاری  ا سالمتی  در  خداوند  غیر  از  چگونه  مهم  این  اما  ؛  نجویدش 
می و  ،شودمحقق  پزشک  و  مهندس  و  کشاورز  و  کارگر  از  ما  که  حالی  وعالِ   در  دینی    م 

 ! ؟جوییممییاری و مدد  ، اوصیا شهدا و اولیا و ارواح صالحین از جمله انبیا  مالئکه و

سد  مگر اینکه بنده بشنا  ، شودمحقق نمی یکتا  این اخالص در استعانت از خداوند   اً یقین
هیچ    و  ،ستت اودسه  امور ب  ۀهم   و  ، و او حقیقت وجود است  ،ستقائم به او  چیزهمه که  

و م   و  ، تی قوَّ   حول  و  موجود  و هیچ  و    ، ثرؤهیچ  ب  علت  مگر  نیست  واحد    ه معلولی  خداوند 
   .قهار 

هی  سطحی    ی معرفت  ، و شناخت بنده از معرفت    ممنظور  در  یقینی که    !از یقین نیستو ت 
متعال وسبحان وند  خدا   ، واقعی  ۀفا دهندشکه  بنده فهمید  اگر    . اعمالش ظاهر شود  و ار  گفت

خداوند و  است   به  مگر  نیست  کارساز  پزشکی  هیچ  و  دارو  که  ـ  هیچ  طور  و همان  دارو 

 
. 139ص  :غیبت طوسی  ؛534ص  1ج  :مراجعه کنید به کافی - 1
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رود و  به پزشک می   ـای فرماید ثیری نخواهند داشت اگر خداوند چنین ارادهأت  چهیپزشک  
  زیرا   ؛جستن از خداوند خواهد بود همان یاری   ،هاجستن از این و یاری کند  میمصرف  دارو  

هیچ چیزی  »  :بیند این بنده جز خداوند را نمی   ،روایت شده است  همان گونه که از ائمه
 1«.ن مشاهده کردمآبا همراه  ن و از آن و بعد از آرا ندیدم مگر اینکه خداوند را قبل  

با دعا یا    و  نیاز است پزشک بی   و دارو  در بیشتر اوقات از  ای  چنین بنده اینکه  بر    عالوه
  :این مضمون روایت شده است   ا بحدیثی    .جویدهای قرآن یاری می ای از سوره قرائت سوره 

 2« .است ،دردها غیر از مرگ   ۀهم فاتحه شفای ۀسور »

در پیشگاه خداوند  مالئکه  و اوصیا  و از انبیاجستن و یاری استعانت  باید توجه داشت که
به  اخالص    ،شدن حاجاتوردهآبر جهت  سبحان    ؛ ندارد  یمنافاتمتعال  وسبحاناو  برای  با 

  و   ، کرامت بخشیدهآن  ها را به  ن آ  وندنان برای بندگان کرامتی است که خدا آبلکه شفاعت  
قرار داده    رحمتش  ۀبرای افاضهایی  وسیله   وخود  فضل  شدن  هایی برای نازل دروازه نان را  آ

ونِعَباد  َبل   : فرمایدتعالی میحق   .است ْکَرم  قوَنه  * م  م باْلقْوللَیْسب   3َیْعَملون َبأْمرهِ َوه 
درگرامی  بندگانی  آنان   بلکه) که   * عمل    او  فرمان  به   و  گیرندنمی  پیشی  او  بر  سخن  اند 

آنشفاعت   (کنندمی زندگی در  ها  کردن  بهطول  یقین  شان  و  قطع  استطور  شده    .ثابت 
ْم َولوْ   :فرماید خداوند متعال می  ه  وا إذأنَّ ْم َظلم  َسه  وا أْنف  وَك َفاْسَتْغفر  م  هَ اللَجاء  َواْسَتْغفَرله 

ول س  وا الرَّ اًبا هَ الللَوَجد    آمده  تو   نزد   شدند   گناهی  مرتکب   که   هنگامی  اگر   و )  4َرِحیًما َتوَّ
  را   خداوند   ،بود   خواسته  آمرزش  برایشان   پیامبر  و  بودند  خواسته  آمرزش  خدا   از   و  بودند

   (. یافتندمی مهربان  و پذیرتوبه 
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قیامت   و روز  در  رسیده    و  یات آ  ۀ وسیله ب  شفاعتشان  اثبات  به    ۀ هم  واست  روایات 
و شفاعتش مورد قبول  است  کننده  شفاعت روز قیامت  در    خدا مسلمین بر اینکه رسول  

 . دارندنظر اجماع  ،است

برای  پس    هاآن  اما شفاعت برای    در دنیا وزندگان  از مرگشان چه  در  مردگان  چه 
قر نیز  برزخ  عالم   استآدر  ثابت شده  وَ إلَّ َإلهَ له  الل  :فرماید متعال می خداوند    .ن  ه 
وم  اْلَحي   ه  لْاَلقی  ذ  خ 

ْ
َماَواِت َماله  َنْوم  َولِسَنة  َتأ ِذيذا   َمْن اأْلْرضِفيَوَماِفي السَّ َیْشفع  الَّ

م  َوَما أْیِدیهْم َبْیَن َماَیْعلم  ِبإْذنهِ إلَّ ِعْنَده     او   جز   خدایی  هیچ   که   است  خدایی  الله )  1َخَلفه 
  آِن   از   . سنگین  خواب  نه  و  گیردمی  فرا   را   او  سبک  خواب  نه   . است  پاینده  و  زنده   .نیست
  او  نزد   در   او  اذن   به   جز  کسیچه   . است  زمین هر آنچه در    و  ها آسمان  در   آنچه   هر  اوست

 (. داندمی است  سرشان پشِت  که را  آنچه و  رو پیِش  که  را  آنچه ؟ کند شفاعت

آدر   از  عبارت    ، یه این  بعد  آشفاعت  از    ،استمده  آزمین    ها وسمان عبارت  پس  یعنی 
وعبارت   زندگی    ؛ خرتآ  دنیا  از  تعبیری  دنیوی زمین  از حیات    ی تعبیر ها  آسمان  و  ، مادی 
او  برای هرکس که    ؛ کندثابت می را به اذن خداوند  داشتن شفاعت  وجود یه  آ  و   استاخروی  
باشد  ؛ بخواهد پیامبر  حتی    .خرتآ  در دنیا و   ، شبندگان مؤمنبر    چه ولیَّ   چه وصی و  ، چه 

ه   :روایت شده است الکرسی  ةیآبرای از قرائت ائمه آیه که طبق تنزیل  َماَواِت ِفيَمالَّ السَّ
ْرض ِفيَوَما

َ
ماَوَمااأل َری َوَما َبْیَنه  الثَّ ْحمنَوالَشَهاَدةِ الَغْیب َعِالمَتْحَت  ِحْیم الرَّ ذا َمنالرَّ

ِذي ها  آن   انیم   و در  ن یها و زمدر آسمان   هرآنچهاز آِن اوست  )  2... ِه ِبإْذنإلَّ ِعْنَده  َیْشفع  الَّ

 
. 255 :بقره - 1
ابو  -  2 از حسین بن خالد روایت شده است که  از پدرش  ابراهیم   : قرائت فرمود   الحسن امام رضااز علی بن 
  وَ إلَّ َإلهَ لالله وم  اْلَحي  ه  ه  لْاَلقی  ذ  خ 

ْ
َماَواِت َما له  َنْوم  َولِسَنة  َتأ ما  اأْلْرضِفيَوَماِفي السَّ َریَتْحَت  َوَماَبْیَنه  الثَّ

ْحمنَوالَشَهاَدةِ الَغْیبَعِالم  ِحْیم الرَّ ِذيذاَمنالرَّ   او   جز  خدایی  هیچ  که  است  خدایی  الله)  ِبإْذنِه إلَّ ِعْنَده  َیْشفع  الَّ
 هاآسمان در آنچه هر او است آِن  از .سنگین خواب نه و گیردمی فرا  را  او  سبک خواب نه .است  پاینده  و زنده .نیست 

پایین  زمین  و آنها است و هر چه  بین  آنچه  از آن استو هر    ؟(. کند  شفاعت   او  نزد   در  او  اذن  به  جز  کسیچه   .تر 
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کس که  کیست آن   م، ینهان و آشکار است، اوست رحمان و رح ی است، دانا  ن یزم رِ یو در ز 
 (. جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ 

برزخ  را  شفاعت  که   ماَوَما)در  عالم   ( َبْیَنه  در  حتی  زمین ) تر  پایین های  و  های  یعنی 
َری َوَما)  مؤمنهای  برای جن و    (گانههفت الثَّ اثبات می  (َتْحَت  داناتر    ؛ رساندبه  و خداوند 
 .است

آ  در  رسیدهاثبات به   شفاعِت بنابراین   واین  است  مطلق  حال    یه  یا  وقت  و وضعیتی  به 
گمان  مشتبه شده است و    هاآن   امر بر  ،کنند میکه شفاعت را نفی  و گروهی    ، د نیستمقیَّ 
 .استو نیستی عدم  ،که مرگ کنند می

مرگ   یقتحق که  است  از    ،این  انسانی  نفس  و    ،است  دیگرسرای  به  سرایی  انتقال 
که ح است  این  و   ، مرگ   قیقت  احساس  در  ِغَطاَءَك َعْنَك فکَشفَنا  است   شعور   تکاملی 

َك    (؛ است  شده  تیزبین  چشمانت  امروز  و  برداشتیم   برابرت  از  پرده  ما)  1َحِدید  اْلَیْوَم فَبَصر 
 .کندنادرست از مرگ را انکار می ن این مفهوم  آحتی قر 

ِذیَن َتْحَسَبنَّ َول  : فرمایدخداوند متعال می وا الَّ ِتل 
 
ِعْندَ أْحَیاء  َبل أْمَواًتاهِ اللَسبیل ِفيق

هْم  ْرَزقونَرب  نزد    و  اندزنده   بلکه  ؛مپندار  مرده  ،اندشده  کشته  خدا   راه  در   که  را   کسانی)  2ی 
 (. شودداده می روزی  ایشان  به  پروردگارشان

خدا  رسول  که  خدا   حال  ومتعال  وسبحان   وندنزد  است  عام آقر   زنده  شفاعت    ن 
بی  ومطلق  را    قید  اجاز اذن  به مگر  شرط  است  بهخداوند    ۀو  رسانده  علت  پس    ،اثبات 

ن کسی که  آبرای    ـدر حالی که نزد او زنده است  ـاذن خدا  شفاعت پیامبر به شدن  منتفی
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شفاعت است  تنها یک نوع    ، آری  ؟چیست  ،امواتچه از    و زندگان  از  چه    ، خداوند بخواهد
   .استکه شفاعت هنگام مرگ  کندمی ن را نفی آکه قران 

قوا   :فرماید متعال می خداوند   ْقَبل  َول َشْیًئا َنْفسَعْن َنْفس  َتْجزي ل َیْوًما َواتَّ ِمْنَها ی 
ْؤَخذ  َولَشَفاَعة   ْم َولَعْدل  ِمْنَها ی  ونه  ْنَصر  کس چیزی ]از  و بترسید از روزی که هیچ )  1ی 

گرفته  عوضی  وی    ازکند؛ و نه از او شفاعتی پذیرفته، و نه  عذاب خدا[ را از کسی دفع نمی 
 (. و نه یاری خواهند شد ،شودمی

خواهد آمد و در آن  خشوع از روزی که  ترس و  و او را به  دارد  می  ر یه انسان را برحذ آاین  
یا روز  است  یا روز مرگ    ،که خواهد آمد   ی این روز   .داردوامی  ، شدکسی شفاعت نخواهد  روز  

  و   ؛ماندمی باقی  فقط روز مرگ    ،که شفاعت در روز قیامت ثابت شده است   جااز آن   ؛قیامت 
منتفی  فقط شفاعت هنگام مرگ    که است  روایت شده    بیت که از اهل است  این چیزی  

برای کسب اطالعات در خصوص این روایات به تفسیر صافی و سایر منابع مراجعه    .است
 2کنید. 

مفسر  از  این  ا بعضی  در  شفاعت  که  آن  باطلی  شفاعت  به  را  سوی  از  مشرکان  یه 
  ، مدعی بودند  ـشان باد که لعنت خدا بر همگی  دشمنان خدا یعنی  ـ شان  یاولیا  هایشان وبت 

می أت ت   .کنندویل  دقیق أاین  در    ، یهآ  چراکه  ؛ نیست  یویل  را  نفی    یمعینهنگام  شفاعت 
یعنی در   ؛داندمنتفی می در این روز   ، شفاعت داردکه را یه شفاعت کسی حتی این آ  ؛کندمی

ن هنگام خروج روح از بدن نجات پیدا  آکسی از سکرات موت و دردهای عظیم    .روز مرگ
کسنمی  مگر  بدن انکند  با  که  بودهم   هایشانی  مردم  روح    ،انده نشین  که  حالی  ها  آندر 

  ۀ تر به سختی یا در گسماده    هنگامی که انسان روحش را در دنیا و  .استمالء اعلی  قرین  
خروج روحش از بدن    ،های بسیاری به آن پیدا کرده باشدبستگیدل   ووسیعی گرفتار کرده  
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این دل نیازمند قطع  تمامی  بریدن  و  از  درست مانند خارج   ؛استبستگی  کردن  کردن خار 
توده  پشمیمیان  این    اگر   .ای  به در  دروضعیت  کنیم  اندیشه  که  می خوبی    اصولً یابیم 

در   نیستبل قا  یحالتچنین  شفاعت  قوانین    و تکوینی  نظام    ضنقمستلزم    چراکه  ؛ تصور 
زمین  ؛استالهی   این  در  انسانی  در طول مسیر  که  ندیده نقض  ، قوانینی  را    ،ایمشدنشان 

  ابراهیم  مانند نسوختن  ؛اثبات وجود خداوند جهت  به   ،نادر خاص و  های  مگر در حالت 
آتش این    ؛ توسط  در  اگر  اینکه  وجود  قانون  با  خرق  از  چیزی  شویم  عمیق  نیز  وضعیت 

ابراهیم سوز آشاید    ؛بینیم تکوینی در آن نمی  ابراهیم    بود و  نده تش    ،سوختن قابل نیز  بدن 
 (. و الله اعلم)خداوند داناتر است  ؛ جدا شده باشد ، شده یا با حجابیدور دلیلی از آن ولی به

 
* * * 



 مستقيمصراط نگری از روش : سوم 
به اخالق الهی آراسته  »  1«الله  أخالِق قوا بِ خلَّ تَ »  :استمتعال  وسبحان خداوند    ،همان

 .« شوید

کامل انسان  محمد  یعنی   همان  مکارمألتمم بعثتإنما »  : است  حضرت 
َك وَ   و   «.مبعوث شدم  ی اخالقمکارم  رساندن  کمالبه   برای من فقط  »  2« األخالق لَعلی إنَّ

ق َعِظیم ل  لقی تو   و) 3خ     (. عظیم هستی بر خ 

 4«.آن ۀدرواز   علی من شهر علم هستم و » :است فاطمه همان علی و

 5«.من از حسین حسین از من است و»  :است حسین و  همان حسن

سجاد   عبادت  همان  باقر   ، و  صادق  ، علم  موسی  ، صدق    ،صبر 
زکات    وپاکیزگی    تقوی و  ، هدایت هادی   ،جوادو بخشش  جود    ،خشنودی رضا

   .است عسکری

   .است ی مهد همان و  است یو همان مهد  است و همان مهدی

ب و بر  آو بر    ، در زمین بر سنگ سخت  و  ، سمانآ  ۀهنپ   شده بر ن را نوشته آکه    ایکلمه 
در  َفلْم   .بینممی   ،ختانبرگ 

َ
وا أ ر  بَّ ْم أْم اْلقْولَیدَّ ِت َمالْم َجاَءه 

ْ
م  َیأ ِلیَن آَباَءه  لم أْم *اأْلوَّ

وا  ْم َیْعرف  فه  ْم  َوله  ونله  َرس  ْنِکر  لونأْم *م  و  ة  بهِ َیق  ْم َبلِجنَّ ْم باْلَحق  َجاَءه  ه  ِلْلَحق  َوأْکثر 
ون اْلَحق  َولو* کاره  َبَع  ْم اتَّ َماَوات  فَسَدِت لَ أْهَواَءه  ْم َبل ِفیِهنَّ َوَمْن َوْاأَلْرض  السَّ أَتْیَناه 
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ْم بِذْکرِهْم  ونَعْن فه  ْعِرض  ْم أْم *ِذْکرِهْم م  ه  َك فَخَراج  َخْرًجاَتْسأل  وَ َخْیر  َرب  اِ َخْیر  َوه    زِقیَن الرَّ
َك * ْم َوإنَّ وه  ِصَراط  لَتْدع  ْسَتِقیمَإلی  ِذیَن َوإنَّ *  م  ونل  الَّ ْؤِمن  َراِط َعنباآلِْخَرةِ ی  الص 

ون   برای   است که  شده   نازل  چیزی  هاآن   برای  یا  ؟!اندیشندنمی   سخن   این   در   آیا )  1لَناِکب 
  *   ؟! کنندمی  انکارش   که  اندنشناخته   شان را فرستاده   آنکه  * یا  ؟!بود  نشده   نازل   نیاکانشان

  حق  از بیشترشان ولی ،شد  مبعوث هاآن بر حقه ب پیامبرشان ،نه  ؟!است دیوانه  گویندمی یا
  در   هرکه   و  زمین   و   هاآسمان  ، رفتمی  هایشان هوس   ِپی   از   حق   اگر   * دارند    کراهت

  یا   *شدند  گردانیرو  اندرزشان از هاآن  و فرستادیم اندرزشان ما ولی ،شدمی  تباه هاستآن
است    دهندگانروزی   بهترین  او  که  ، است  بهتر   پروردگارت   مزد   ؟طلبیمی   مزدی   هاآن   از   تو
  راه   از   ندارند  ایمان  آخرت  به  که   کسانی  و  *خوانی  می  راست  راه  به را  ها  آن   تو  آینه  هر  *

 (. ندا منحرف  راست

رحمان  تو    چراکه  ؛ ستایش  ۀ شایست  ییتو  !بارالها کریم  درپرودگار    هاعالم   ۀهم  رحیم 
اعتراف می  .هستی از  ما  پادشاهی  که  روزی خواهد    ،توست   ِن آکنیم  که  آو    ، در عملمد 

  و  باشد  ظهور امام مهدی  و  ا روز قیامت صغر   ، چه این روز  ؛تو خواهد بود آِن  پادشاهی از  
اولیا  هنگام آن    ؛ا چه روز قیامت کبر  بین بندگان تو حکم    تو بر اعراف خواهند بود وی  که 

   .کنندمیوارد  گروهی را به جهنم  گروهی را به بهشت و  ،به اذن تو   ورانند می

 

 باطناً   و اً ظاهر  و اً خر آ و الحمد لله اولً  و

 است و حمد و ستایش مخصوص خداوند است که اول و آخر و ظاهر و باطن 
* * * 
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 73 ......................................................................................................هایروشنگر 

 

 محمدآل  ۀماندباقی 

 الحسن احمد  ، رکن شدید

 امام مهدی ۀوصی و فرستاد

 مردمانسوی تمامی به 

 شده با اسرافیل یاری  ،شده با میکائیل تسدید  ، با جبرئیل شدهتأیید 

  ه  َسِمیع  َعِلیم َها ِمْن َبْعض  َوالَلَّ ًة َبْعض  َیَّ ِرَّ ذ 

 ( داناست و شنوا  خداوند  و ،دیگر برخی  نسل از  برخی ، فرزندانی)

 1ق 1424شوال  26 ، نجف اشرف
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