
 خداوند هاي نعمت شكر با خطبه آغاز

 ( ألهم ما یعل الشكر له و أنعم ما یعل هلل الحمد)

 (است كرده الهام انسانها ما به كه آنچه بر را خداي سپاس و شكر و كرده، انعام آنچه بر را خداي ستايش و مد)ح

لَۡهَمَها]آمده 7سوره شمس آیه در كه انسان به ها یبد و ها یخوب الهام به است اشاره" ألهم ما یعل الشكر له و
َ
فُُجورََها  فَأ

 .آورد جا به را آن شكر دیبا كه است یبزرگ نعمت نیا و." كرد الهام انسان به را ها یخوب و ها یبد خداوند پس [َوَتۡقَوىَٰها

 دارد اصاختص اءیاول و اءیانب به فقط الهام و یوح ایآ: كند سؤال یكس است ممكن كه نیا شود اشاره آن به دیبا كه یگرید نكته

 شود؟یم الهام و یوح هم یمعمول مردم به كه نیا ای

را به  آنو گستردگی مطلب  كه به دلیل ضیق وقتاول معنا وحی و الهام و تقسیمات آن را تبیین كرد  دیبا سؤال نیا جواب در

 طور خالصه عنوان می كنیم:

 .شودمی القاء دیگری به كه است چیزی هر و پنهانی كالم الهام، نوشتن، كردن، اشاره معنای به لغت در وحی

 زیر عنایم هفت دركه  تشریعی؛ بعضی و است تكوینی بعضی دارد، مختلفی معانی «وحی» كه آید می بر خوبی به قرآن آیات از

 :است رفته كار به

 .شد می نازل پیامبران بر كه َتشریعی َوْحی  . 1

ْوَحْیَنا: »است آمده موسی مادر درباره آنچه: مانند شد؛ می انبیاء غیر به كه هایی الهام معنای به وحی. 2
َ
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َ
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یه   ع  ْرض 
َ
 ..." شیرده را او كه فرستادیم[ الهام] وحی موسی مادر به ما[ "7 آیه قصص، سوره] ...« أ

 فرشته كه است آمده[ 11 تا 17 آیات مریم سوره] در( السالم علیه)مریمحضرت  مورد در تر كامل صورت به بلكه معنا، همین نظیر

د بشارت و شد ظاهر او برابر در وحی
ّ
 .داد او به را عیسی حضرت تول

 : »است مدهآ 12آیه  انفال سوره در بدر غزوه داستان در چنانكه آنها؛ خود به الهی پیام یعنی فرشتگان به وحی. 3
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 هستم، ماش با من كه كرد وحی فرشتگان به پروردگارت كه را زمانی بیاور خاطر به" «آَمُنوا ال

 ."دارید قدم ثابت اند آورده ایمان كه را كسانی پس

َخَرَج : »است آمده( السالم علیه)زكریا حضرت داستان در كه مطلبی اشاره؛ با پیام معنای به وحی. 4
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ّیا  گفت آنها به اشاره با و آمد بیرون مردم سوی به عبادتش محراب از" [11 آیه مریم، سوره] «َوَعش 

 ."گویید تسبیح[ را خدا] شام و صبح

َك : »مانند شیطانی؛ مرموز القائات معنای به وحی. 5 ل 
َ

َنا َوَكذ
ْ
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ُ
 دهفریبن سخنان كه دادیم قرار جن و انس شیاطین از دشمن هرپیامبری برای گونه این"[112 آیه انعام، سوره] «غ

 ."گفتند می یكدیگر به سری طوری به (مردم اغفال برای) را اساس بی و

ْوَحی: »مانند تكوین؛ جهان در الهی قوانین تقدیر معنای به وحی. 6
َ
ی َوأ   ف 

 
ْمَرَها َسَماء ُكل

َ
 در خداوند" [12 آیه فّصلت، ]سوره «أ

 امعن همین به اشاره است ممكن نیز است آمده قیامت در زمین شهادت درباره آنچه و. "فرمود را الزم تدبیر و تقدیر آسمانی هر



ذ» باشد؛ ُث  َیْوَمئ  ْخَباَرَها ُتَحد 
َ
نَّ  أ

َ
أ َك  ب  ْوَحی َربَّ

َ
َها أ

َ
 كه چرا گوید، می باز را اخبارش زمین روز آن در" [5 و 4 آیات الزلزلة، سوره] «ل

 ."كرده وحی او به پروردگارت

ْوَحی: »مانند ها؛ غریزه آفرینش معنای به وحی. 7
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ْن  ُبُیوتا َجر   َوم 

َّ
ا الش مَّ وَن  َوم 

ُ
ش  سوره] «َیْعر 

 می درست مردم كه هایی داربست و درختان و ها كوه از كه فرستاد (غریزی الهام) وحی عسل زنبور به پروردگارت" [66 آیه نحل،

 ."برگزیند هایی خانه كنند

 به مخصوصا؛گرددیم الهام زین انسانها عموم به شود،یم الهام( ع)خدا اءیاول و امبرانیپ به كه نیا بر عالوهپس معلوم می شود 

  .سازندیم خود شهیپ یزندگ در را خدا یتقوا كه یافراد

  (والثناء بما قدم) 

( خداي را به آنچه پيش فرستاده اس و مدح و ستايش ) 

 . كنیممي استفاده آنها از ما و شده خلق ما از قبل كه چیزهایي همه و زمین و آسمان خلقت به است اشاره

 اصطالح و لغت در مدح شكر و حمد،
 دیدهپسن صفت و شایسته كار بر ستایش: از است عبارت اصطالح، در و است؛ ستایش و ثناء معنای به لغت در ،«َحمد» واژه. 1

 .شود ظاهر و انجام اختیاری صورت به كه ای

 كه است این در حمد با آن فرق ولی اند، مترادف هم با مدح و حمد جهتی از است؛ «ستایش» معنای به نیز، «َمدح» واژه. 2

 دیگر هنكت. شود می روشن مدح و حمد میان فرق و ارتباط بیان، این با .شود می گفته اختیار از خارج پسندیده كار   برابر در َمدح

 .است فضیلت او برابر در او ستایش خدا، حمد كه این

كر» واژه. 3
ُ

 سوی از شكر .است آمده نیز «سپاس» معنای به فارسی در. است آن نشر و اظهار و نعمت آوری یاد معنای به ،«ش

 .است شكور و شاكر جهت این از خداوند است، و سپاس و پاداش معنای به خدا

 حال بوده، نعمت غیر و نعمت برابر در تعظیم قصد به زیبا و نیكو ستایش باید گفت: حمد، حمد با شكر تفاوت و ارتباط باره در

 نعمت. برابر در تعظیم قصد به است سپاسی شكر كه آن

 فعل است  براي شكر است، صفت براي مدح، است، ذات براي به عبارت دیگر حمد

 به كه است نعمتي برابر در كند؛شكرمي شكرگزاري را خدا فعل و كندمي حمد را خدا ذات كند،مي مدح انسان را خدا صفات

 خواه برسد، انسان به چیزي خواه كند،مي مدح را صفتي انسان كه مدح برخالف   است، تربسته اشمحدوده رسد،مي انسان

 نرسد، یا برسد انسان به چیزي كندمي حمد را ذاتي یا نرسد،

 

  (من عموم نعم ابتداءها)

( به آفرينش آنها كرداز نعمت هاي فراگيري كه شروع  )  

 .بكند تقاضایي كسي كه این بدون یا و كسي هر وجود از قبل است، داده ابتدائا خدا كه نعمتهایي عموم از

 عطا هم خداوند و خواهندمي چیزهایي خدا از انسانها كه است چنین گاهي:  است قسم دو بر خدا هاي نعمت واقع در

 هایي نعمت داشته كه االطالقي علي فیاضیت بنابر خداوند بلكه بخواهد، چیزي خدا از كه نبوده كسي اول از گاهي اما؛كندمي

 دوم قسم به اشاره اینجا در حضرت كالم این .هستند مند بهره آنها از نحوي به هم موجودات همه و است فرموده خلق ابتدائا را



ا . و نمونه هایی ر است فرموده خلق خود االطالق علي فیاضیت بنابر و كسي درخواست بدون خداوند كه هایي نعمت یعني؛دارد

 هم در قرآن بدان اشاره كرده است:

َرَة إينَّ اللََّه َعل 02العنكبوت : -1 ُئ النَّْشأََة اْْلخي ني بگو: در زم" ٍء َقدير  ُكلِّ َشيْ   ىُقْل سريُوا ِفي اْْلَْرضي فَاْنظُُروا َكْيَف بََدأَ اْْلَْلَق ُُثَّ اللَُّه يُ ْنشي
 ت، "؛ زيرا خدا بر هر كارى تواناسكندبگرديد پس با تأمل بنگريد كه چگونه خملوقات را آفريد، سپس خدا جهان آخرت را اجياد مى

پی ببرند كه سوق می دهد تا در خلقت بی بدیل آن به قدرت خدا در این آیه خدا به سیر در زمین همراه نگاه با تأمل 

  كرده است. آغازبدون هیچ نمونه و مقدمه ایی را چگونه این جهان 

 نكته تفاوت دیدن و نظر كردن:

 

ْنساني ميْن طنيٍ الَّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ  7السجدة :  -2 نش ي رمهان كسى كه آنچه را آفريد نيكو ساخت، و آف" ٍء َخَلَقُه َو بََدأَ َخْلَق اْْلي
 انسان را از گيل آغاز كرد."

 خلقت آغازین و نیكوی  انسان از گل اشاره دارد.این آیه اشاره به 

 

لِّ ليْلُكُتبي َكما بََدأْنا أَوََّل َخْلٍق نُعيُدُه َوْعدًا َعَلْينا إينَّا ُكنَّا ف 421اْلنبياء :  "روزى كه آمسان را در هم  عيلنيَ ايَ ْوَم َنْطويي السَّماَء َكَطيِّ السِّجي
اى است ]كه عدهگردانيم. و ها را آفريدمي، دوباره آنان را باز مىان گونه كه خنستني بار آفريدهپيچيم، مانند در هم پيچيدن طومار، مهمى

 دهيم. "[، به يقني آن را اجنام مى[ بر عهده ما ]ستحتقق دادنش

 .آغازین آسمان می كنداین آیه اشاره به خلقت 

أَ َو َلَْ يَ َرْوا َكْيَف يُ ْبديُئ اللَُّه اْْلَْلَق ُُثَّ يُعيُدُه إينَّ ذليَك َعَلى اللَّهي َيسري   41العنكبوت :   

[ باز خواهد گرداند، يقيناً اين ]كار[ بر خدا آسان آفريند سپس آنان را ]پس از مرگشاناند كه چگونه خدا خملوقات را مىآيا ندانسته
 .است

 

( الء أسداهاو سبوغ آ )  

  (و گستردگی و فراوانی نعمت هايی كه عطا كرده است)

: "ثناء و ستایش خداي را به آنچه پیش فرستاده است، از نعمت هاي فراگیرش كه یعني این جمله عطف است به جمله قبلي، 

 ابتدائا آفریده، و گستردگي و فراواني نعمت هایي كه عطا كرده است.

  (و تمام منن أوالها)



( تمام نعمت هاي گرانقدري كه بذل كرده است و )  

 نعمت این ترین مهم از( 2.) است فرموده عطا بندگانش به خدا كه است ارزشمندي هاي نعمت منظور و است،" منة" جمع" منن"

 لََقدۡ ]: است آمده كریم قرآن در كه طور همان؛ است كرده عطا بندگانش به خداوند كه است ایمان و هدایت و رسالت نعمت ها
ُ َمنَّ  نُفِسِهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيٰتِهِ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ لََعَ  ٱّللَّ

َ
ِۡن أ ِيِهۡم َوُيَعل ُِمُهُم  ۦإِۡذ َبَعَث فِيِهۡم رَُسوٗلا م   ٱۡۡلِۡكَمةَ وَ  ٱۡلِكَتَٰب َوُيَزك 

بِين   بعوثم خودشان از پیامبري آنها میان در كه آنگاه داد مؤمنان به گرانقدري نعمت خدا" [ِإَون ََكنُواْ ِمن َقۡبُل لَِِف َضَلٰٖل مُّ

 ... ."كرد

 خداوند بيشمار هاي نعمت

  (جم عن االحصاء عددها)

 (آن نعمت ها از شمردن افزون است)

آن قدر نعمت هاي خدا زیاد است كه ما نمي توانیم آنها را بشماریم . این كالم حضرت اشاره است به كالم خدا در قرآن كه 

واْ نِۡعَمَت ] فرماید:مي ِ ِإَون َتُعدُّ و اگر در مقام شمردن نعمت هاي خداوند برآیید، آنها را نمي توانید "[ َٗل ُُتُۡصوَها   ٱّللَّ

 شمارش كنید."

  (و نأي عن الجزاء أمدها)

 (و ابتداي نعمت هاي خدا دورتر از آن است كه ما بتوانيم جزاي آنها را بدهيم)

 در خداوند اگر یعني.  بدهیم را آنها جزاي باشیم قادر ما كه است آن از دورتر خدا هاي نعمت مدت یا ابتدا: فرمایدمي حضرت

 هم را جزایش كه بگوییم توانستیممي شاید وقت آن كرد،مي نعمت بذل موجودات سایر و انسانها به مشخصي مدت در و روز یك

 از آن ابتداي بلكه نباشد، سال یك و روز یك به محدود الهي هاي نعمت وقتي اما؛آورد جا به مشخصي مدت در توانمي

 . بدهیم را خدا هاي نعمت جزاي بود نخواهیم قادر هرگز ما باشد، بوده پیش سال هااردمیلی

  (و تفاوت عن االدراك أبدها) 

 (و برتر است از ادراك بشر آخر و نهايت اين نعمت ها)

 شكر و كرد درك را آن است بایسته و شایسته كه طور آن توان نمي و است دور خیلي آخرش هم و اولش هم خدا هاي نعمت

 .آورد جا به را خدا هاي نعمت

 گسترش و تداوم نعمت ها در اثر شكر گذاري

  (و ندبهم ال ستزادتها بالشكر ال تصالها)

 (و خداوند براي افزايش و پيوستگی نعمت هايش مردم را به شكرگزاري فرا خوانده است)

زِيَدنَُّكمۡ ]: شریفه آیه به است اشاره( س)زهرا حضرت جمله این
َ
 ايه نعمت باشید كننده شكر اگر همانا"  [لَئِن َشَكۡرُتۡم ََل

 فرموده خلق خداوند كه هدفي همان براي را آن كه است این به نعمتي هر شكر راههاي از یكي البته و." كرد خواهم زیاد را شما

 . كنیم استفاده

  (واستحمد الی الخالئق باجزالها)

 (و خدا از آفريدگان طلب ستايش كرده است در مقابل فراوانی نعمت ها)



  (و ثنی بالندب الی أمثالها)

  (و تكرار كرده است خدا دعوت شما را به امثال اين نعمت ها)

 اخالص ثمره توحيد

  (و أشهد أن ال اله اال اهلل وحده ال شريك له)

و گواهی می) كه تنهاست و شريكی براي او نيست "اهلل"دهم كه نيست خدايی جز  )  

  (كلمة جعل االخالص تأويلها)

( كلمه اي است كه خداوند اخالص را نتيجه و تأويل آن قرار داده است اين شهادت به وحدانيت خدا ) 

همه عالم در مقابل او تسلیم و اگر انسان واقعا معتقد باشد كه غیر از خداي یگانه هیچ موجودي قادر مطلق نیست و 

باشد و اوست كه حاجات را برآورده فرمانبردارند و تنها اوست كه مستحق عبودیت است و روزي دهنده و خالق موجودات مي

 كند، آن وقت در اعمالش خلوص خواهد داشت و عباداتش با خلوص نیت خواهد بود.مي

اما اگر باور كردیم كه فقط خداست كه ؛این كه ما خلوص در اعمال نداریم براي این است كه براي غیر خدا ارزش قائل هستیم 

 .مستحق عبادت بوده و هر چه كمال است از آن اوست، طبعا در اعمال خود مخلص خواهیم بود

 بر شهادت و توحید كمال: " یعني" له االخالص توحيده كمال و: "فرمایدمي گونه این البالغه نهج اول خطبه در هم( ع) علي امام

 ." اوست بندگي در اخالص داشتن خداوند، یگانگي

 از توحيددرک قلبی و معرفت عقلی انسان ها 

  (و ضمن القلوب موصولها)

  (و خداوند پيوند با توحيد را در دلها جاي داده است)

پیوند با توحید و وصل شدن را. و به تعبیر دیگر خداوند بذر  :"و خدا در دلها جاي داده است "موصولها یعنی :و ضمن القلوب" "

در دلها كاشته است تا انسانها به وسیله سیر و سلوك و انجام دادن كارهاي خوب آن را پرورش داده و نهال توحید را در  توحید را

 .هایش بهره مند شوندوجود خویش بارور كنند و سپس از ثمره و میوه 

  (الفكر[ التفكر معقولها]و أنار فی )

  (و روشن كرد در انديشه ها درك عقلی توحيد را)

 همان به.  اوست استعداد اندازه به كسي هر عقلي هاي دریافت البته. دارد اشاره توحید از انسانها عقلي معرفت به عبارت این

 .كنندمي تعقل توحید كلمه از كه داده قرار افراد دل در را توحید نور خداوند اندازه

 حقيقت نا شناخته خدا

 (الممتنع من االبصار رؤيته ، و من االلسن صفته)

 (خدايی كه ديدگان قادر به رؤيت او نيستند، و زبانها قادر به توصيف او نمی باشند)

از آن نظر كه وجود و كماالت وجودي اش خداوند از آن جهت كه جسم نیست قابل رؤیت با چشم و ابزار دیگر نمي باشد، و 

نامتناهي است با زبان و امثال آن قابل توصیف نخواهد بود. بنابراین حقیقت و كنه وجود و ذات حق تعالي براي غیر خودش 

 قابل درك و شناخت كامل نیست .

ي و نامحدود بودن صفات و حضرت امیرالمؤمنین )ع( نیز در ابتداي خطبه اول نهج البالغه، عدم امكان توصیف حق تعال

 كماالت او را با عبارات دقیق و مختصري بیان فرموده اند.



 غَوْصُ يَنالُهُ ال وَ الْهِمَمِ بُعْدُ يُدْرِكُهُ ال اَلَّذى. الْمُجْتَهِدُونَ حَقَّهُ يُؤَدّي واَل الْعادُّونَ نَعْماءَهُ يُحْصی ال وَ الْقائِلُونَ مِدْحَتَهُ يَبْلُغُ ال الَّذى هللِ اَلْحَمْدُ]

 وَ بِرَحْمَتِهِ الرِّياحَ نَشَرَ وَ بِقُدْرَتِهِ الْخَالئِقَ فَطَرَ مَمْدود، اَجَل ال وَ مَعْدُود، وَقْت ال و مَوْجُود، نَعْت ال وَ مَحْدود، حَدّ لِصِفَتِهِ لَيْسَ اَلَّذى الْفِطَنِ،

خداوندی است كه ستایشگران هرگز به مدح و ثنای او نمی رسند و حسابگران ستایش مخصوص "[ .أرْضِهِ مَيَدانَ بِالصُّخُورِ وَتَّدَ

)زبردست( هرگز نعمتهایش را شماره نمی كنند و تالشگران هرگز قادر به ادای حّق او نیستند. همان خدایی كه افكار بلند و ژرف 

ی به كمال هستی اش پیدا ننمایند، همان اندیش، كنه ذاتش را درک نكند و غّواصان هوشمند )دریای علوم و دانش ها( دسترس

كسی كه برای صفاتش حّدی نیست و توصیفی برای بیان اوصافش وجود ندارد و نه وقت معّینی و نه سرآمد مشّخصی برای ذات 

پاک اوست. مخلوقات را با قدرتش آفرید و بادها را با رحمتش به حركت درآورد و گسترش داد و لرزش و اضطراب زمین را به 

 ."سیله كوه ها آرام ساختو

 (و من االوهام كيفيته) 

 (و كيفيت و چگونگی او در پندارها نمی گنجد)

 نور گنبد یك مثل خدا كه پنداردمي چنین یكي. رسد نمي آن به بشر فكر و ذهن است، چگونه خدا واقعیت كیفیت و  كه این

 انسان واهمه واقع در ولي كند،مي حكمفرمایي دنیایي سالطین مانند و نشسته تخت روي خدا كه كندمي تصور یكي است،

 چه است، ممكن موجود به مربوط كیف و كم.  نیست كیف و كم داراي خدا اصال كه چرا كند، تصور را خدا كیفیت تواند نمي

 . مبراست ممكن خواص از قهرا و است" الجهات جمیع من الوجود واجب" تعالي حق ذات ولي؛نباشد یا باشد جسماني

 آفرینش اشياء به توسط خدا

  (ابتدع االشياء ال من شئ كان قبلها)

 (خداوند اشياء را آفريد نه از چيزي كه قبل از آن وجود داشته باشد)

 را ودموج اشیاء فقط بلكه كند نمي خلق را چیزي هواپیما مخترع مثال؛دارد تفاوت" اختراع" با و است آفریدن معناي به" ابداع

 ريدیگ یا و است، كرده اختراع را هواپیما پرندگان از گرفتن الگو با و طبیعت در موجود مواد از استفاده با او دهد،مي شكل تغییر

 اصال؛ است نكرده استفاده چیز هیچ از اشیاء خلق براي خداوند اما؛كندمي اختراع دیگر مدلهاي روي از را جدیدي هواپیماي

 ".ابداع" گویندمي را این باشد، كرده استفاده آن از كه نبوده چیزي آن از قبل

 از قبل كه اي ماده و چیزي یك از نه": قبلها كان شئ من ال" آفرید را اشیاء خداوند": االشیاء ابتدع: "فرمایدمي حضرت اینجا در

 . است فرموده خلق ابتدائا را موجودات و اشیاء خداوند بلكه؛باشد داشته وجود آن

( احتذاء أمثلة امتثلهاو أنشأها بال  )  

  (و خداوند اشياء را ايجاد كرده بدون اين كه از نمونه هايی تقليد كرده باشد)

 .كند ایجاد و خلق را اشیاء آن روي از و باشد داشته قبل از مثالي و نمونه یك مخترعان، و مهندسان همانند كه نبوده طور این

  (كونها بقدرته و ذراءها بمشيته)

( موجودات را به قدرت خود به وجود آورده و به خواست و مشيت خود آنها را خلق كرده استخداوند  ) 

 العلل علة و بوده الهي مشیت و قدرت با اینها همه باالخره ولي دارند، دخالت موجودات تكوین در ظاهري علل و اسباب چه اگر

 . است خداوند اراده و قدرت چیزها همه

( تكوينها، و ال فائدة له فی تصويرهامن غير حاجة منه الی  )  

 (بدون اين كه خدا به تكوين موجودات احتياجی داشته باشد، و در صورت بندي آنها سودي حاصلش شود)



 كه است كرده اقتضا فیاضیتش بلكه ندارد، اي فایده كه او براي كند،مي خلق و بندي صورت را موجودات خداوند كه این

 نه و داشته موجودات خلق به حاجتي نه كه این خالصه. كند خلق و بندي صورت مختلف هاي شكل در را گوناگون موجودات

 . است شدهمي او عاید نفعي

بلكه تا بر بندگان جودي كنم ____من نكردم خلق تا سودي كنم   

  اهداف آفرینش

-1 (اال تثبيتا لحكمته)   

 (مگر اين كه خلق موجودات براي تثبيت حكمت اوست)

باشد، از آنجا كه مصلحت است و مطابق با منطق مي؛به معناي قدرت بر چیزي است كه مطابق با مصلحت باشد "حكمت"

شود، و خداوند به واسطه خلق موجودات فیاضیت براي حق تعالي یك كمال محسوب مي؛خداوند موجودات را خلق كرده است 

 حكیم بودن خویش را ثابت و ظاهر كرده است .

 ( طاعته و تنبيها علی ) 2-  

  (و براي اين كه شما را بر اطاعت خود آگاه سازد)

بینید همه این موجودات مخلوق خدا هستند و خود شما وقتي مي؛آگاه كند شما را بر این كه موظف به اطاعت از خدا هستید

ببندید و از محرماتي كه نهي فرموده نیز مخلوق خدا هستید، قهرا باید او را اطاعت كنید، واجباتي را كه دستور داده است به كار 

 خودداري و پرهیز كنید.

(و اظهارا لقدرته)  3-  

  (و براي اين كه قدرت خود را ظاهر و آشكار سازد)

 .سازد آشكار بزرگي و عظمت همه با ایجاد مقام در را خود قدرت كه كرده اراده خداوند

(و تعبدا لبريته)  4-   

( روحيه تعبد ايجاد شودو براي اين كه در مخلوقات  )  

 این و؛شد خواهد ایجاد آنها در تعبد روحیه است، نعمت و لطف و كمال همه این سرچشمه كه هست خدایي ببینند مردم وقتي

َخلَۡقُت  َوَما]: فرمایدمي كریم قرآن در متعال خداي. شودمي محسوب خدا بندگان براي بزرگي كمال عبودیت، مقام و تعبد روحیه
نَّ  نَس وَ  ٱۡۡلِ  خدا پرستش و عبادت كه این خاطر به." بپرستند مرا كه این براي مگر را انس و جن نكردم خلق"[إِٗلَّ ِِلَۡعُبُدونِ  ٱۡۡلِ

 تعبد روحیه انسان در وقتي.  است خلقت اهداف از یكي خود این و باشد،مي خدا سوي به بندگان درجه ارتقاء و كمال موجب

 .گرددمي منقطع او غیر از و شده خاضع خداوند مقابل در قهرا شد، پیدا

(و اعزازا لدعوته) 5-  

  (و براي تقويت و تثبيت دعوت خود)

 داشته دلیل باید خوانند،مي خدا طرف به را مردم و كنندمي اولیاء و انبیاء كه دعوتي.  است تثبیت و تقویت معناي به" اعزاز"

 آفریدگاري جهان این كه این و است آفرینش جهان و وجود نظام همین برهان و دلیل بهترین و شود، اقامه آن بر برهان و باشد

 براي كه شودمي دیده زیادي روایات در لذا و؛كنند زندگي توانند نمي او از نیاز بي و هستند خدا به محتاج  موجودات همه و دارد

 ستخدا دعوت تثبیت خلقت، اهداف از یكي پس . است شده استدالل هستي عالم در موجود نظم به ویكتا حكیم خالق اثبات

 .پذیردمي صورت اولیائش و انبیاء توسط كه



 عقاب و ثواب فلسفه

  (ثم جعل الثواب علی طاعته ، و وضع العقاب علی معصيته)

  (آنگاه خدا ثواب و پاداش را بر اطاعت خود، و مجازات و كيفر را بر معصيت خود قرار داد)

( لعباده عن نقمتهذيادة  )  

 (براي اين كه بندگانش را از كارهايی كه موجب عقوبت است باز دارد)
كند، به خاطر این است كه بندگانش را از آنچه دهد و بر معصیتش عقاب و عذاب وضع مياین كه خدا بر اطاعتش ثواب قرار مي 

پس در حقیقت یكي از علل جعل ثواب و  .خود سوق دهدكه موجب عقوبت است دور كند و به این ترتیب آنها را به سوي بهشت 

زیرا در اثر اطاعت به ثواب و ؛شود نه خداوندفایده اطاعت و ترك معصیت نیز عاید آنان ميیعني عقاب، بهره بردن بندگان است . 

 .كمال نایل شده، و در اثر ترك معصیت از نقمت و غضب و عذاب الهي در امان خواهند ماند
( م الی جنتهو حياشة له )  

  (و به خاطر اين كه بندگانش را جمع كند و به سوي بهشت سوق دهد)

 و كنند پیدا كمال انسانها كه بوده این خدا هدف خالصه.  بهشت سوي به كند ترغیبشان و جمع و": جنته الي لهم جمعا و"

 .ندهند انجام شودمي خدا عقوبت و غضب موجب كه را آنچه

 در ام امثال كه است بهشتي آن از برتر و باالتر بسیار شده داده وعده خدا اولیاء به كه بهشتي است، درجات داراي كمال البته

َِن ]: فرمایدمي ارتباط این در كریم قرآن؛ هستیم آن انتظار ِ َورِۡضَوٰٞن م  ۡكَبُ  ٱّللَّ
َ
 یعني."  است باالتر پروردگار رضاي مقام و" [أ

 كندمي تأمین را جسماني لذتهاي كه بهشتي آن از كند، احساس خود به نسبت را پروردگار رضایت آن در انسان كه رضوان بهشت: 

 . است تر مهم و باالتر

 طَاعَتِهِ، عَلَى الثَّوَابَ وَضَعَ سُبْحَانَهُ اللّهَ إِنَّ]ثواب و عقاب این چنین می فرمایند: نهج البالغه در مورد  363امیرالمومنین در حكمت 

 بر را كيفر و اطاعتش بر را ثواب سبحان خداوند "[.جَنَّتِهِ إِلَى لَهُمْ حِيَاشَةً وَ نَقْمَتِهِ عَنْ لِعِبَادِهِ ذِيَادَةً مَعْصِيَتِهِ، عَلَى الْعِقَابَ وَ

 ."دهد سوق بهشتش سوى به را ها آن و بازدارد خود عذاب از را بندگانش تا است داده قرار معصيتش

 رسالت زمينه عبودیت

عبده ورسوله(   (و أشهد أن أبی محمدا)ص)

بنده خدا و فرستاده اوست(و گواهی می دهم كه پدرم محمد)ص(  ) 

 ،"رسوله و عبده محمدا أن أشهد: " خوانیممي نیز تشهد در كنند،مي ذكر" رسوله" بر مقدم را" عبده" كلمه حضرت اینجا در

 مقام به عبودیت در و بوده خدا بنده چون( ص) پیامبراكرم كه است این علتش؛ گوییممي آن از بعد را" رسوله" و اول را" عبده"

 . است كرده پیدا را شدن" الله رسول" استعداد رسیده، واالیي

 رسالت از پيش مقامات

( و انتجبه [ قبل أن أرسلهاختاره]  )  

(را انتخاب كرد پيش از آن كه او را به پيامبري برگزيند  (خداوند پيامبر)ص)

 توجه وردم رسالت از پیش( ص)پیامبر كه معنا این به؛بود كرده اختیار كند مبعوث رسالت به كه این از قبل را( ص)پیامبر خداوند

 نمي كسي هر چون؛شد مبعوث رسالت مقام به داشت وجود كامل استعداد و لیاقت او در چون و بود، خداوند انتخاب مورد و

 .بشود خدا فرستاده و" الله رسول" تواند



  (و سماه قبل أن اجتباه[اجتبله])

( [و نامگذاري كرد او را پيش از آن كه او را برگزيند ]خلق كند )  

  (و اصطفاه قبل أن ابتعثه)

  (و او را برگزيد پيش از آن كه به پيامبري مبعوثش كند)

ی پیامبر به برگزیده گهای تورات و انجیل  . همانگونه كه در بشارت : برگزیدهیعني مصطفي" است، ر )ص( "یكي از صفات پیامب

َمۡرَيَم َيَٰبِِن  إِۡسَرَٰٓءِيَل إِّن ِ رَُسوُل  ٱۡبنُ قَاَل ِعيََس  ِإَوذۡ ] می فرماید:به نقل حضرت عیسی )ع( نیز )ص( اشاره شده  و قرآن 
 ِ ا ل َِما َبۡيَ يََديَّ ِمَن  ٱّللَّ قا ِ َصد  ِِت ِمنَۢ َبۡعِدي  ٱتلَّۡوَرىٰةِ إَِِلُۡكم مُّ

ۡ
َۢا بِرَُسوٖل يَأ َ ِ ۥ  َوُمبَش  ۡۡحَدُ  ٱۡسُمُه

َ
( ص)یامبرپ صفات از یكي .[أ

 مبعوث پیامبري به هنوز كه برگزید زماني را او خداوند: "فرمایندمي اینجا در( س)زهرا حضرت لذا و است،" بودن خدا برگزیده"

 ."بود نشده

 موجودات خلق از قبل( ص)پيامبر انتخاب

( الخالئق بالغيب مكنونةاذ  ) 

 (.زمانی ]او را برگزيد[ كه همه خاليق در عالم غيب پوشيده بودند)

مورد توجه و برگزیده خدا بود كه هنوز موجودات پا به عرصه این جهان نگذاشته بودند و به اصطالح  (زماني حضرت محمد)ص

 .بردنددر عالم غیب به سر مي

 (و بستر االهاويل مصونة)

( پرده بيم ها نگه داشته شده بودندو در پس  ) 

 البته. بودند وحشت و هول عالم در موجودات همه برگزید را( ص) پیامبراكرم خداوند كه زماني آن: بفرمایند خواهندمي حضرت

 بدون قرآن معاني از بسیاري درك كه طور همان است، دشوار بشر براي بزرگان این خود توضیح و كمك بدون عوالم این درك

 .آنهایند علم خرمن چین خوشه دانشمندان و علما و آنهاست نزد الكتاب علم كه این براي؛نبود میسر آنها توضیح

  (و بنهاية العدم مقرونة)

  (و به پايان عدم نزديك بودند)

 آن ایجاد از قبل وجود، نظام همه به خداوند حال این با .بود نگذاشته وجود عرصه به پا عدم از و نشده خلق موجودي هیچ هنوز

 دارد، مقامي چه و است اي رتبه چه در است، زماني چه در وجود نظام كه این.  است كرده گیري اندازه را آن و است داشته علم

 خالیق همه و بود نكرده خلق را موجودي هیچ هنوز كه وقتي مرتبه، همان در خداوند و است، بوده خدا علم مورد اینها همه

 .كرد انتخاب خود براي و برگزید را( ص)پیامبر بودند، معدوم و پوشیده

 را( ص)پیغمبر خدا چطور پس نداشت وجود موجودي هیچ زمان آن در اگر كه كند خطور ذهن به سؤال این است ممكن حال

 بردند؟مي سر به عدمستان در همه و نبوده موجودي هیچ كه آن حال و برگزید و كرد انتخاب وقت همان

 :فرمایدمي حضرت لذا

 (االمور بمائل تعالی اهلل من علما)

 (است بوده آگاه امور سرانجام به متعال خداوند كه اين براي)

 كه داندمي دارد علم وجود نظام به و دارد آگاهي و اطالع آینده از كه خداوند ولي است نبوده موجودي هیچ زمان آن در چه اگر

 منتهي( ص)محمد حضرت همچون سبدي سر گل یك به وجود نظام این نهایت، در و دهدمي رخ اتفاقاتي چه آینده در

 .شودمي



 به آن از و آیدمي دست به نهایت در كه است باغ آن شیرین هاي میوه به نظرش اول از كند،مي احداث را باغي وقتي كشاورز یك

 . است داده قرار خود توجه مورد ابتدا همان از را( ص)پیغمبر است،" الغیوب عالم" كه خدا حال. شودمي تعبیر" غایي علت"

 (الدهور بحوادث احاطة و)

 .( است داشته احاطه روزگار حوادث به و)

 [(االمور] المقدور بمواقع معرفة و)

 .( است داشته آگاهی و شناخت موجودات سرنوشت به و)

 (ص)پيامبر بعثت اهداف

 ( مره ال اتماما اهلل ابتعثه) -1 

 .(كند تمام را خود امر كه اين براي كرد مبعوث را پيامبر خداوند)

 

 را دیگران و بیاید( ص)پیغمبر كند، پیدا تحقق( ص)پیامبر بعثت واسطه به آید وجود به آفرینش نظام در باید كه كماالتي آن

 .كند كامل و تمام است داشته ازل از خداوند كه را امري آن و كند رهبري و هدایت

 همراه به را مختلفي هاي آیین و ها شریعت و كرده مبعوث را زیادي پیامبران بشر هدایت براي خداوند دانیدمي كه طور همان

 شدهمي تكمیل بعدي پیامبر وسیله به دین آن لذا و بوده خود زمان مخصوص ها آیین این از یك هر اما؛ است فرستاده آنان

 را آن تبیین و فرستاد انسانها هدایت براي( ص)محمد حضرت پیامبرش وسیله به را اسالم دین و قرآن خداوند كه این تا؛ است

 .شد اعالم رسالت ختم و كامل خدا دین قرآن، نزول با و؛نهاد گرانقدرش  اوصیاء و( ص)پیامبر عهده بر هم

 تلفمخ ابعاد در بشر براي جامع اي برنامه داراي اسالم كه چرا؛ است كرده تمام بندگانش بر را خود امر پیامبر، بعثت با خداوند

 راه آن در كمبودي و نقصان گونه هیچ و نداشته معیني زمان یك به اختصاص و بوده سیاسي و اجتماعي خانوادگي، فردي،

.  كنیممي كوتاهي اسالم دستورات به عمل در كه است این خاطر به داریم، مشكل مسائل بعضي در ما كه بینیدمي اگر و؛ندارد

 را دین كامل تبیین فرصت( ع) هدي ائمه تا گذاشتندمي سالطین و جور حكام اگر و.  اسالم دین از نه ماست از كمبود و نقصان

 آن عملي سیره نیز و بیانات و احادیث كه گذاشتندمي و دهند تشكیل را آن جامع معناي به اسالمي حكومت عمال و كنند پیدا

 ضرتح كه طور همان. بود دیگر اي گونه به مسلمانها بخصوص بشر تاریخ و سرنوشت وقت آن برسد، آیندگان دست به حضرات

 فرمودند، بیان انصار و مهاجر زنان براي خود خانه در كه هم اي خطبه در. دارند اشاره مطلب این به خطبه همین در( س)زهرا

 ایلن پیشرفتي و تعالي چه به مردم بگیرد قرار خود اصلي و صحیح مسیر در خالفت گذاشتندمي اگر كه كنندمي تأكید و تصریح

 .شد خواهند دچار بدي عواقب به گذاشتند، كه انحرافي بناي این با اكنون!  هیهات ولي؛شدندمي

 در و رسیده ما به( ع) هدي ائمه و( ص)پیامبر از كه روایاتي و احادیث همراه به است مانده مصون تحریف از كه قرآن همین البته

 از پس تازه امروز دنیاي موارد از بعضي در كه است مختلف هاي دانستني و معارف از دریایي حاوي خود گرفته، قرار ما دسترس

 پژوهشگران و محققان فرموده را مطلبي موضوع یك در( ع) صادق امام كه این از پس سال صدها و است، رسیده آن به قرنها

 محدود خاص موقعیت یا و زمان یك به اسالم دین كه است مطلب این نشانگر خود این و. اند یافته دست آن به امروز دنیاي

 . است آنان هدایت موجب و بوده حجت انسانها براي قیامت قیام تا بلكه نیست،

 ( حكمه امضأ علی عزيمة و) -2

 .( فرمانش و حكم رسيدن انجام به بر بود كرده اراده خدا و)

 ینهم روي و؛یابند دست اخالقي مكارم به انسانها شوند، پیدا كاملي موجودات عالم، این در كه بوده این بر بنایش ازل از خدا

 محقق را خود مشیت و حكم این آورد،مي بشریت براي كه دیني و حضرت آن وسیله به تا فرموده مبعوث را( ص)پیامبر اساس



 القياخ مكارم تا شدم مبعوث پیامبري به من: " یعني "االخالق مكارم تمم ال بعثت: "فرمودند( ص) پیامبراكرم كه است نقل. كند

 به ات خواسته خدا  و بوده، مطلق حق و كمال سوي به انسانها هدایت( ص)پیامبر بعثت اصلي فلسفه حقیقت در."  كنم تمام را

 .كند امضاء را خود ازلي حكم این پیامبرش كردن مبعوث وسیله

 ( حتمه لمقادير انفاذا و) -3

 .(خود حتمی مقدرات درآمدن اجرا به براي و)

 خودش قطعي و حتمي مقدرات": حتمه لمقادیر" درآورد، اجرا به:  یعني كند، تنفیذ خواستهمي خدا كه این براي و": انفاذا و"

 خدا حتمي مقدرات از( ص) رسول حضرت پیامبري پس شود، پیامبر و بیاید( ص) اكرم رسول كه بوده این حتمي مقدرات. را

 . است بوده خداوند حتمي تقدیر این اجراي حضرت آن شدن مبعوث و بوده

 (أديانها فی فرقا االمم فرأي)

 .(هستند دينشان در فرقه فرقه كه حالی در ديد را ها امت پس)

 (نيرانها علی عكفا)

 .( هايشان آتش بر بودند شده مالزم[  اي فرقه)]

 (وثانها ال عابدة)

 .(بودند هايشان بت كننده عبادت[  اي دسته)]

 (عرفانها مع هلل منكرة)

 .(كردندمی انكار را او داشتند شناخت و معرفت خدا به كه اين با)

 و علمي نظر از خداوند یگانگي و توحید كه این بر عالوه.  است داده قرار را خداپرستي و توحید انسانها همه فطرت در خداوند

 وجود به كند مراجعه خویش سلیم و پاك فطرت به انسان اگر و هست، نیز فطري امر یك است مسلم و شده اثبات امر یك فلسفي

ِ َٗل َتۡبِديَل ِِلَۡلِق  َعلَۡيَها ٱنلَّاَس َفَطَر ]: فرمایدمي هم كریم قرآن. كرد خواهد اعتراف خدا  در - خداپرستي -: " یعني [ٱّللَّ

 ." نیست شدني عوض و دگرگوني خدا آفرینش در و دارد قرار مردم فطرت

 .كردندمي انكار را او حال این با شناختندمي را خدا فطرتشان در كه این با( ص)پیامبر بعثت هنگام در مردم

 (ظلمها( ص)محمد بأبی اهلل فأنار) -4

 .(كرد روشنی به مبدل را مردم هاي تاريكی ،(ص)محمد حضرت پدرم، وسيله به خداوند پس)

 و توحید و ایمان نور و برداشت میان از جامعه در را پرستي بت و جهل و طاغوت هاي ظلمت( ص) پیامبراكرم بعثت با خداوند

 ستم و ظلم و پرستي بت با و كرد دعوت خدا به ایمان و خدا سوي به را جامعه( ص)پیامبر و كرد، آن جایگزین را خداپرستي

 و ها رنج تحمل و تالش سال سه و بیست از پس باالخره و؛شد متحمل راه این در كه هایي محنت و ها سختي چه و كرد مبارزه

 يخدا حقیقت در. كند مبدل عدالت و برابري به را ستم و ظلم و عداوت و خداپرستي، به را پرستي بت توانست ها مصیبت

 .كرد نور و روشنایي به مبدل را روز آن دنیاي در موجود ظلمت و تاریكي( ص) پیامبراكرم بركت به متعال

 (بهمها القلوب عن كشف و) -5

 .(را آن هاي شبهه و ابهامها دلها از كرد برطرف و)

 كه را اي ناشده حل شبهات و ابهامها آن( ص)پیامبر وسیله به خداوند. ابهامها یعني است،" بهمة" جمع و" بهم" ماده از" بهم"

 جهان خلقت، مبدأ زندگي، و مرگ مانند مسائلي درباره كساني اگر. كرد برطرف داشت وجود زمان آن مردم قلوب و دلها در

 .كردند برطرف را شبهات این تمامي( ص)پیامبر داشتند، خود دل در شبهاتي... و انسانها حشر كیفیت و آخرت



 (غممها االبصار عن جال و) -6

 .(را ها پوشش هايشان چشم از زد كنار و)

 ردهپ - است دل چشم مراد - هایشان چشم از و آورد بیرون داشتند كه تحیري آن از را مردم( ص)پیامبر بعثت وسیله به خداوند

 از و گیرند قرار انسانیت و عدالت و حق مسیر در و كرده درك را حقایق و ها واقعیت توانستند آنها و زد، كنار را ها پوشش و ها

 .بردارند دست جاهلیت و توحش

 انسانها هدایت براي( ص)پيامبر قيام

 ( بالهداية الناس فی قام و)

 .( برخاست راهنمايی و هدايت به مردم ميان در و)

 زخارف و مقامها از و خرید خود جان به را شداید و ها سختي نكرد، فروگذار را چیزي هیچ انسانها هدایت راه در( ص)پیامبر

 یممستق صراط و راست راه به و بخشد نجات بودند ور غوطه آن در كه گمراهي و ضاللت از را انسانها تا كرد، پوشي چشم دنیوي

 .كند هدایتشان

 ( العماية من بصرهم و ، الغواية من فأنقذهم)

 .(بخشيد بينايی و رهانيد كوردلی از را آنان و داد، نجات گمراهی از را مردم پس)

 را آنها دل چشم و دهد نجات لجاجت و گمراهي از را مردم توانست كه شد این( ص)پیامبر ساله سه و بیست زحمات نتیجه

 انسانیت واالي درجات آن به حاال كردند،مي گور به زنده را خود دختران و غلطیدندمي فساد در كه مردمي آن؛بخشد بصیرت

 .اند رسیده

 ( المستقيم[ الصراط] الطريق الی دعاهم و ، القويم الدين الی هداهم و)

 .(نمود دعوت راست راه به را آنان و كرد، هدايت استوار و محكم دين به را مردم و)

 ات باشد قوي و محكم دستورات داراي دیني چنین باید قهرا؛شد آنان بقاي و قوام موجب كه كرد هدایت دیني سوي به را آنان

 .كند هدایت مستقیم راه به گمراهي از را مردم و دهد نجات را منحط جامعه آن بتواند

 (ص) پيامبراكرم رحلت

 (اختيار و رأفة قبض اليه اهلل قبضه ثم)

 .(بود او برگزيدن و مهربانی روي از كه روحی قبض چنان خود، سوي به كرد روح قبض را او خداوند آنگاه)

 مترح جوار به و یافته نجات عالم این مشكالت از تا كرد روح قبض را او داشت رسولش به كه محبتي و لطف واسطه به خداوند

 .شود نایل خداوندي

 (ايثار و رغبة و)

 .( گذشتگی خود از و رغبت روي از و)

 یك هك بخواهد خدا از و شود ناراحت كه نبود طور این برود، عالم این از كه داد رضایت گذشتگي خود از با و رغبت با( ص)پیامبر

 آن و كند،مي صعود عالي عالم به داني عالم این از كه شد هم خوشحال خیلي بلكه كند، زندگي دنیا این در دیگري روز چند

 .داد ترجیح دنیا این به ایثار و رغبت با را عالم

 ( راحة فی الدار هذه تعب من( ص)فمحمد)

 .(شد راحت دنيا اين هاي رنج و ها سختی از[ خود رحلت با( ]ص)محمد حضرت پس)

 (الجبار الملك مجاورة و الغفار، الرب رضوان و االبرار، بالمالئكة حف قد)



 و بوده، آمرزنده پروردگار رضايت مشمول بزرگوار آن و باشند،می حضرت آن گرداگرد خدا سرشت نيك مالئكه عالم آن در همانا) 

 .(بردمی سر به[ خدا] مقتدر فرمانرواي مجاورت در

 ( صفيه و الوحی علی أمينه و ، نبيه أبی علی اهلل صلی)

 .(باد منتخبش و برگزيده و وحی در او امين و خدا، پيامبر پدرم بر خدا درود)

 ( رضيه و الخلق من خيرته و)

 .( خداست پسنديده و است برگزيده را او خود خلق ميان از كه پيامبري آن)

 (بركاته و اهلل رحمة و عليه والسالم)

 .(باد او بر بركاتش و خدا رحمت و سالم و)

دادند و پس از آن به اهل حضرت زهرا)س( تا این جاي خطبه به وحدانیت خدا و رسالت پدرشان حضرت محمد)ص( شهادت 

 مجلس و مهاجرین و انصاري كه در مسجد نشسته بودند رو كرده و خطاب به آنان جمالتي را بیان داشتند.

 انصار و مهاجرین هاي ویژگی

 ( نهيه و أمره نصب!  اهلل عباد أنتم)

 .(خداييد نهی و امر برپادارندگان!  خدا بندگان اي شما)

 .كنندمي پیروي شما از و بینندمي را شما رفتار و اعمال و كرده رجوع شما به خداوند نواهي و اوامر شناخت براي مردم

 ( وحيه و دينه حملة و)

 .(هستيد او وحی و خدا دين حامالن شما و)

 هب را دین این كه دارید وظیفه شما و كردید درك را( ص) پیامبراكرم محضر و وحي و قرآن نزول كه بودید انصار و مهاجرین شما

 . است بعدي هاي نسل به آن كامل و صحیح رساندن رسالت همان وحي، و دین حمل. كنید منتقل آینده هاي نسل و دیگران

 ( االمم الی بلغاؤه و ، أنفسكم علی اهلل أمناء و)

 .(ديگر هاي امت به خدا دين رساننده شماييد و است، داده قرار خودتان بر امين را شما خدا و)

 العرب جزیرة از اسالم هنوز رفتند دنیا از حضرت آن كه هم وقتي است، آورده عالم تمام براي را اسالم دین( ص) پیغمبراكرم

 حضرت كه است این. برسانند دیگر هاي ملت به را خدا دین بایستي انصار و مهاجرین اصحاب همین بود، نرفته بیرون

 تا دباشی عدالت و اسالم الگوي باید حقیقت در شما:  یعني. دیگر هاي امت سوي به خدایید دین رساننده شما: فرمایندمي

 منحرف اصلي مسیر از و كردید عوض را راه اسالم آغاز در اگر پس؛كنند انتخاب را شما راه و كرده تأسي شما به دیگر هاي ملت

 كنید؟ تبلیغ و كرده معرفي دیگر هاي ملت به را اسالم خواهیدمي چگونه شما و كنند؟ تأسي شما به چگونه دیگران شدید،

 (1( ) فيكم له حق زعيم)

 .(بود شما ميان در حق پيشواي و رهبر)

 يوح و دین حامالن خدا، نهي و امر برپادارندگان) كردند، ذكر انصار و مهاجرین براي كه هایي ویژگي و اوصاف دنبال به حضرت

 دارد اشاره ظاهرا كه؛بود شما میان در حق پیشواي و رهبر كه كندمي ذكر هم را ویژگي این( خدا دین مبلغان و خدا امناء خدا،

 و مصاحب و داشته نشر و حشر ایشان با نزدیك از شما و كردمي زندگي شما میان در حضرت آن كه این و ،(ص)خدا رسول به

 لهجم در كه كرد، شما به سفارشهایي چه عترت و قرآن به راجع كه اید شنیده را حضرت آن سخنان و ها توصیه و بودید همراهش

 . است شده بیان حضرت بعدي

 (ص)پيامبر یادگار دو عترت، و قرآن



 ( اليكم قدمه عهد و)

 .(كرد امر آن به را شما كه وصيتی و عهد و)

 : یعني باشد،( ص)پیامبر عترت به نسبت پیمان و عهد" الیكم قدمه عهد" از مراد:  اول احتمال: دارد وجود احتمال دو اینجا در

 الثقلين، فيكم تارك انی و...  ادعی أن اوشك انی": فرمودند و گرفتند مردم از خود حیات زمان در( ص)پیامبر كه عهدي همان

 كه بعد جمله و؛"را خود بیت اهل و عترت و خدا كتاب گذارم،مي یادگار به شما میان در گرانبها چیز دو من""عترتی و اهلل كتاب

 عترت یكي: باشد منظور چیز دو خالصه. باشد بوده - كریم قرآن - خدا كتاب آن از مراد ،"عليكم استخلفها بقية و: "فرمایدمي

 .خدا كتاب دیگري و( ص)پیامبر

 آیات خدا كتاب در نیز صورت این در كه باشد، خدا كتاب دو هر" عليكم استخلفها بقية" و" الیكم قدمه عهد" از مراد:  دوم احتمال

ْ ]:مانند؛ است كرده راهنمایي و سفارش( ص)پیامبر عترت به را مردم متعددي ِطيُعوا
َ
َ أ ْ  ٱّللَّ ِطيُعوا

َ
ْوِِل  ٱلرَُّسوَل َوأ

ُ
مۡ َوأ

َ
 رِ ٱَۡل

 .هستند معصومین ائمه" االمر أولي" از مراد كه."  خودتان امر ولي از و خدا رسول از كنید اطاعت و را خدا كنید اطاعت"[ِمنُكمۡ 

 (2( ) عليكم استخلفها بقية و)

 .(داد قرار شما بر خود جانشين را آن كه اي بازمانده و)

 جاي به آن از باید است، رفته دنیا از( ص)پیامبر كه اكنون كردید،مي اطاعت( ص)پیامبر از تاكنون؛كنید پیروي آن از باید شما

 ؟ است چیزي چه آن حال. كنید اطاعت مانده

 قرآن هدایتی هاي ویژگی

 ( الناطق اهلل كتاب) -1

 .( است ناطق كه خدا كتاب)

 همچنین. اند كرده" ناطق" به تعبیر اینجا در حضرت خاموش، و صامت است كتابي قرآن كه شودمي تصور آنچه برخالف

 و زاجر، آمر فالقرآن: "فرمایدمي ها خطبه از یكي در. اند برده كار به را تعبیر همین البالغه نهج جاي چند در( ع) علي حضرت

 گوینده، و است خاموش بازدارنده، و است دهنده فرمان قرآن: " یعني( 1")ميثاقه عليهم أخذ خلقه علی اهلل حجة ، ناطق صامت

 ناطق ، أظهركم بين اهلل كتاب و: "فرمایدمي دیگر جاي در و."  ایشان از است گرفته پیمان بدان كه بندگانش بر خداست حجت

 ."شود نمي عاجز گفتار از زبانش كه است اي گوینده شماست، میان در خداوند كتاب و: " یعني( 2")لسانه اليعيی

 ( الساطع النور و الصادق القرآن و) -2

 .( است فراگير نور و صادق كه قرآنی و)

 نورش رآنق كه معنا این به؛بلند نور:  یعني" الساطع النور. " نیست قرآن در حقیقت خالف و باطل هیچ:  یعني" الصادق القرآن"

 .كندمي نورافشاني عالم در است، فراگیر و دارد تاللؤ

 ( الالمع الضياء و) -3

 .( است بخش روشنی پرتوي و)

 درخشنده و است نور خود كه این بر عالوه قرآن:  یعني؛باشدمي دهنده روشني معناي به هم" المع" روشني،:  یعني" ضیاء"

 نور خود هم؛"لغیره نور" هم و باشدمي" لنفسه نور" هم دیگر عبارت به كند،مي پرتوافشاني هست، هم دهنده روشني باشد،مي

 .رساندمي روشنایي به ظلمت از را دیگران هم و است



 ( بصائره بينة) -4 

 .( است روشن آن داليل)

 استفاده خود فهم اندازه به قرآن از تواندمي نباشد دانشمند هرچند كس هر و است، آشكار و واضح قرآن هاي برهان و ها حجت

 .كند

 ( سرائره منكشفة) -5

 .( است شده نمايان آن حقايق و اسرار)

 از بتوان تا بود آشنا قرآن مخصوص زبان و لغت به باید البته.  است فهم قابل و شده روشن شما براي آن در نهفته اسرار و حقایق

 .كرد استفاده آن الفاظ در نهفته معاني

 ( ظواهره منجلية) -6

 .( است آشكار و واضح ظواهرش)

 سر االيب كه باشد این براي فقط قرآن كه این نه باشد، تكامل و زندگي و كار برنامه باید قرآن كه این بر كندمي داللت اینها همه

 تمام در باید قرآن بلكه! خیر؛نباشد حجت قرآن ظاهر اصال اخباریون از بعضي قول به یا و بخواني، ها مرده براي یا بگیري عروس

 آنقر  از ما درك و فهم تا باشد آن كنار در هم روایات باید البته؛باشد حجت ما براي كارها همه در و شده وارد انسان زندگي شئون

 .گردد تر عمیق و بهتر

 ( أشياعه به مغتبطة) -7

 .(هستند حسرت مورد آن واسطه به قرآن پيروان)

 او حسرت دیگران كه رسدمي بزرگي و كمال از درجه آن به كند، عمل آن ساز انسان دستورات به و باشد قرآن پیرو واقعا كسي اگر

 .ورزندمي غبطه او به و خورده را

 ( اتباعه الرضوان الی قائد) -8

 .( خداست[  بهشت يا] رضوان به انسان راهبر قرآن از پيروي)

 رضایت و خشنودي موجب قرآن از كردن پیروي است بدیهي.  خشنودي و رضایت:  یعني است،" رضا" ریشه و ماده از" رضوان"

 .شودمي خداوند

 ( استماعه النجاة الی مؤد) -9

 .(شودمی شما نجات سبب قرآن استماع)

 .است عمیق و دقیق دادن گوش معناي به و افتعال باب از" استماع"

 ( المنورة اهلل حجج تنال به) -11

 .(شودمی دريافت خدا نورانی هاي حجت قرآن واسطه به)

 استفاده قرآن از هم سنت و عترت حجیت حتي آید،مي دست به امور همه در خدا نوراني هاي حجت كریم قرآن واسطه به

 داد شما به خدا رسول كه را آنچه: " یعني( 2( )فانتهوا عنه نهاكم ما و فخذوه الرسول آتاكم ما: )فرمایدمي كه آنجا مثال؛شودمي

 .كندمي ایتكف تنهایي به سنت، اعتبار و حجیت اثبات براي كریم قرآن از آیه این داللت." كنید پرهیز كرد منع را آنچه و بگیرید

 ( المحذرة محارمه و ، المفسرة عزائمه و) -11

 .(خدا شده منع محرمات و شده تفسير واجبات و)



 رد،ك مشخص شما براي را خدا واجبات و شد نازل قرآن آیات.  است رسیده شما به و است شده بیان الهي واجبات قرآن وسیله به

ْ ]:نظیر آیاتي قِيُموا
َ
لَٰوةَ ٱََأ ْ ]،[لصَّ َكٰوةَ ٱَءاتُوا َيامُ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ]،[لزَّ ِ ِ  ٱۡلُعۡمَرةَ وَ  ٱۡۡلَجَّ  ]،[ٱلص  ْ ] ،[ ّلِلَّ ِ ِِف َسبِيِل  َوَقٰتِلُوا ِ  ٱّللَّ  ينَ ٱّلَّ

 ْ ا ِطيُعواْ  قُۡل ، ][يَُقٰتِلُونَُكۡم َوَٗل َتۡعَتُدو 
َ
َ أ  را الهي احكام سایر و جهاد حج، زكات، روزه، نماز، وجوب اینها همه ،...و  [ٱلرَُّسوَل وَ  ٱّللَّ

َِنَٰٓ َتۡقَرُبواْ  َوَٗل ]:همانند آیاتي. فرمایدمي حضرت كه هستند" مفسره عزائم" همان اینها كنند،مي بیان شما براي َما ، ][ٱلز   ٱِۡلَۡمرُ إِنَّ
نَصاُب وَ  ٱلَۡمۡيِسُ وَ 

َ
ۡزَلٰمُ وَ  ٱَۡل

َ
ِۡن َعَمِل  ٱَۡل ۡيَطٰنِ رِۡجٞس م  ُ  َيۡمَحقُ ، ][َٗل َيۡغَتب بَّۡعُضُكم َبۡعًضا]، [ٱلشَّ ْ  ٱّللَّ َِبٰوا  رماتمح نیز آن نظایر و[ ٱلر 

 .اینهایند" محذرة محارم" از منظور و كنند،مي بیان را خدا محذورات و
( ع) بیت اهل و( ص)پیامبر البته و است رسیده شما به قرآن وسیله به خدا محرمات و واجبات: بفرمایند خواهندمي حضرت پس

 قرآن مثال. كنندمي بیان شما براي را آنها باشند داشته بیشتري تبیین و تفسیر به احتیاج آیات این كه موارد بعضي در هم

قِيُمواْ ] :فرمایدمي
َ
لَٰوةَ ٱََأ  شده انبی( ع) هدي ائمه و( ص)پیامبر توسط نماز پاداشتن به طریقه اما." دارید پا به نماز: " یعني [لصَّ

 . است

 ( الكافية براهينه و الجالية بيناته و) -12

 .(خداوند كامل و كافی هاي برهان و الهی روشن هاي دليل و)

 داوند،خ كافي و ظاهر براهین و بینات از مقصود.  معناست یك به تقریبا و بوده" برهان" جمع" براهین" و ،"بینة" جمع" بینات"

ۡقَومُ  ٱۡلُقۡرَءانَ َهَٰذا  إِنَّ ]: آمده نیز قرآن در.  است آن فروع و دین اصول و معارف بیان براي قرآن واضح راههاي
َ
 [َيۡهِدي لِلَِِّت ِِهَ أ

 ." است استوارتر و تر محكم آنچه به كندمي هدایت قرآن این همانا"

 ( المكتوبة شرائعه و ، الموهوبة رخصه و ، المندوبة فضائله و) -13

 الهی قوانين و ،[ مباحات] است بخشيده شما به خداوند كه هايی رخصت و ،[ مستحبات] ايد شده فراخوانده آن به كه هايی فضيلت و)

 .( است شده واجب شما بر كه

 ٱۡلِبَّ َتَنالُواْ  لَن] :فرمایدمي كه آنجا در مثال؛ است آمده نیز مندوبات و مستحبات الهي، محرمات و واجبات بر عالوه كریم قرآن در
 ٰ ا ُُتِبُّونَ َحِتَّ  داللت مه مباحات بر قرآن."  شماست عالقه مورد آنچه از انفاق با مگر رسید نخواهید خوبي و كمال به" [ تُنفُِقواْ ِممَّ

ِ َمۡن َحرََّم زِينََة  قُۡل ]: فرمایدمي مثال؛دارد ِ  ٱلَِِّت   ٱّللَّ ۡخَرَج لِعَِبادِه
َ
ي َِبِٰت وَ  ۦأ ِۡزقِ ِمَن  ٱلطَّ  یایيدن هاي زینت كسي چه بگو: " یعني [ٱلر 

 "؟ است كرده حرام كرده خلق بندگانش براي خدا كه را پاك رزقهاي و

 كه طور همان البته و باشد،مي الهي دستورات و احكام تمام شامل است مانده باقي یادگار به( ص)پیامبر از كه قرآن این خالصه

 همین در كه راچ ،"الله كتاب حسبنا: "بگویند و باشند نیاز بي( ع) هدي ائمه از مسلمانان كه نیست معنا بدان این گفتیم هم قبال

 .كندمي راهنمایي و سفارش( ص)پیامبر عترت و بیت اهل به را مسلمانان صراحت با خداوند قرآن
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