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Understanding the Divine Throne is one of the most important
theological issues explained in many of hadiths. One of the most
reliable of these hadiths has been narrated by Abu Qarah al-Muhaddith
from Imam Reza (AS). Some thinkers have introduced the Devine
Throne as transcendental and believe it belongs to the world of
abstractions, yet others have regarded it worldly. The present article is
based on text analysis and descriptive-analytical method. The study
addresses the theological analysis of Abu Qara's narration of the eighth
Imam (AS) in order to explain the meaning of the Throne by carefully
examining the narrations by the Ahl al-Bayt (AS) with a focus on Imam
Reza’s (AS) words as they are effective in explaining the divinity. The
result of the study of the above hadith shows that the Divine Throne is
not an object and has an independent truth, one that belongs to unseen
truths and the world of abstractions. What is meant by the truth of the
Throne is divine providence, management, lordship, and authority.
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پژوهشهای حدیثی -کالهی

تحلیل کالهیِ حدیث ابوقزه اس اهام رضا(ع) درخصوص فزاهادی بودى عزش الهی
ػلی احوذ ًبصحالف ،رضب روبلیة ،رضب ًزفی
الف
ة

د*

استبد توبم گزٍُ ػلَم لزآى ٍ حذیج داًطگبُ لن

داًص آهَختِ سطح چْبر فمِ ٍ اصَل حَسُ ػلویِ لن

د ػضَ ّیأت ػلوی گزٍُ هؼبرف اسالهی داًطگبُ خلیذ فبرس ،ثَضْز

واژگاى کلیدی

چکیده

ابو قرزه ،تردبیز

ضٌبخت ػزش الْی اس هْن تزیي هسبئل کالهی است کِ احبدیج فزاٍاًی در تجییي آى رسییذُ اسیتی یکیی اس

عالن ،عزش ،علن

هؼتجزتزیي احبدیج را اثَ لزُ هحذث اس اهبم رضب(ع) رٍایت ًوَدُ است ثزخیی اس داًطیوٌذاى ،ػیزش را صیزفب

الهی.

هبدی ٍ رسوبًی داًستِ ،استَای الْی ثز ػزش را هبًٌذ ًطستي ثز تخت پبدضیبّی هییداًٌیذ در حیبلی کیِ

تاریخ دریافت1401/02/20 :
تاریخ پذیزش1401/03/01 :

ثزخی دیگز ػزش را فزاهبدی ٍ اس ػبلن هززدات هؼزفی ًوَدُ اًذی همبلِ حبضز ثب استٌبد ثِ هٌبثغ هکتَة ٍ ثیب
رٍش تَصیفی -تحلیلی اًزبم ضذُ استی هسألِ ایي پژٍّص تحلیل کالهیِ رٍایت اثَ لیزُ اس اهیبم ّطیتن(ع)
است ،تب هفَْم ػزش ثب ثزرسی ٍ دلت در رٍایبت اّل ثیت(ع) ٍ ثب تأکیذ ثز کالم اهبم رضیب(ع) ثزرسیی ضیذُ،
حمیمت آى تجییي گزدد چزا کِ در ضٌبخت رثبًیت الْی هؤحز استی ًتیزِ ثزرسی کالهی حذیج هذکَر ًطبى
هی دّذ کِ ػزش الْی رسن ًیست ٍ حمیمتی هستمل ٍ اس رٌس حمبیك غیجی ٍ در هزتجیِ ػیَالن هزیزدات
داردی هزاد اس حمیمت ػزش ،ربیگبُِ تذثیز ٍ هذیزیت ٍ رثَثیت الْی ٍ ،همبهی استی

 .1هقدهه
آیات لشآو کشین ظاوی لغات و فباساجی اعث که گاه به فىست هقًای ظمیمی ،گاه هصاصی و گاهی کًایه یا اعحقاسه
بکاس سفحه اعث .همیى هىضىؿ هىشب بشوص دیذگاه های هخحلف دس فشفه های ادبی ،فمهی ،جفغیشی و کالهی ؽذه
اعث .یکی اص ایى واژگاو که باسها دس لشآو بکاس سفحه اعث ،لغث «فشػ» اعث .آیهای اص لشآو ،اص «اعحىای خذاويذ بش
فشػ» گضاسػ هیدهذٕعه ٔ5 /آیهای دیگش ،اعحىای بش فشػ سا به «خلمث آعماوها و صهیى دس ؽؼ سوص» ،پیىيذ
هیدهذٕ .االفشاف ٔ55 :چًاوکه آیهای دیگش ،اص اعحمشاس فشػ خذا بش آب ،ظکایث هیکًذٕ .هىد ٔ7 :آیهای دیگش،
خذاويذ سا به فًىاو « ْ
سب فشػ» هقشفی هیکًذٕ ،االيبیاء ٔ22 :چًاوکه آیاجی دیگش ،فشػ سا با ففاجی چىو «فؾین» و
«هصیذ» جىفیف هیکًًذٕالًملٔ22 :
آیاجی دیگش ،اص فشؽحگايی هیگىیًذ که دس اعشاف فشػ ،آو سا اظاعه کشده ،و خذا سا جغبیط و ظمذ هیکًًذٕ .الضهش:
 ٔ75و فشؽحگايی که ظاهل فشػايذٕ ،الغافش ٔ7 :چًاوکه دس آیهای دیگش ،ظاهالو فشػ سا هؾث فشؽحه
هیدايذٕ.العاله ٔ77 :اص عىی دیگش ،واژه فشػ دس کاسبشد لغىی و فشفیاػ ،ظکایث اص اهشی هادی داسد ،چًاوکه دس
آیاجی اص لشآو يیض ،دس همیى هقًای فشفی اعحقمال ؽذه اعث ،هايًذ داعحاو ظضشت علیماو ٕؿٔ و هلکه عبأ دس آیه
ِّ َ َ ٓ ُ ٓ َ َ ً َ ٓ ُ ُ ٓ ُ ٓ
یث ه ٓى ُک ِّل َؽیء ،و َلها َف ٓش ِػ َفؾ ِ
ین»ٕ ،الًمل ٔ22 :و داعحاو ظضشت یىعف دس
ٍ
ّ
ؽشیفهّ « :إيی وشذت اهشأة جم ّلکهن و أ ّوج ّ
* ًَیسٌذُ هسئَل
آدرس پست الکتزًٍیکnajafi9487@gmail.com :
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َ
آیه ؽشیفهَ « :و َس َف َـ أ َب َى ّیه َف َلی ٓال َق ٓ
ػ»ٕ .یىعف ٔ711:همیى اهش ،هؾغىلیث رهًی بشای ايذیؾمًذاو هغلماو فشاهن
ش
ّ
کشده اعث که :ظمیمث فشػ -آوشا که به خذاويذ هحقال يغبث داده ؽذه -چیغث؟ آیا به همیى هقًای فشفی اعث یا
داسای ظمیمحی بشجش و هًضه اص شغن و شغمايیث اعث؟
دس پاعخ به ایى هغأله هعذذیى ،هفغشیى و هحکلمیى جالػ های فشاوايی داؽحه ايذ .اظادید هحقذدی يیض به فًىاو
هبًای هباظد ایؾاو لشاس گشفحه اعث؛ اص شمله سوایث ابى لشه هعذخ اص اهام سضإؿٔ که اص هقحبشجشیى اظادید ؽیقه به
ظغاب هی آیذ .ظمیمث فشػ اص ظید هادیث یا فشا هادی بىدو ،هغأله ای شذی اعث که هحکلمیى ؽیقه ،هقحضله و
اؽافشه به آو پشداخحه ايذ .دس ایى پژوهؼ هغأله فشػ با هبًای ظذید ابىلشه اص اهام سضإؿٔ هىسد بشسعی و جعلیل
کالهی لشاس گشفحه اعث.
 .2پیشینه پژوهش
اص هیاو آذاس ٕجفغیشی ،کالهی ،ظذیری و ٔ. . .افشادی با جفقیل بیؾحشی به بعد فشػ پشداخحهايذ؛ فاظب «جفغیش
المیضاو» ،به رکش دیذگاههای هخحلف دس سابغه با هقًای فشػ پشداخحه اعث؛ دس يهایث فشػ سا هماهی هیدايذ که هعل
فذوس اواهش الهی اعث و آو سا اص فالن هصشدات بش هیؽماسدٕعباعبایی ٔ752/8 ،7222 ،دس کحاب «هصمىؿ الفحاوی»،
ابى جیمیه با اعحذالالجی ،اعحمشاس هادی خذاويذ بش فشػ سا لبىل داؽحه ،بش ایى يؾشیه افشاس هیوسصدٕ .ابى جیمیه،
 ٔ755/5 ،7995همچًیى دس هماله « بشسعی جعلیلی دیذگاه هالفذسا دسباسه فشػ و کشعی با جکیه بش هبايی ظکمث
هحقالیه»  ،بش اعاط يؾشیه هشظىم هالفذسا ،هشجبه وشىدی فشػ سا اص هشاجب فالن فمل و هشجبه وشىدی کشعی سا اص هشاجب
وشىدی فالن هرال جغبیك داده ،لائل اعث به ایًکه فشػ هشجبهای اص هغحی اعث که يغبث به کشعی اص عمث فلیث
بشخىسداس اعث و فشػ هماو ظمیمث ْ
هعمذیه اعثٕ .وعى دوعث ،ٔ778 - 715 ،7297 ،هماله «چیغحی ظمیمث
فشػ و جعلیل دیذگاه هفغشاو» يیض ،پظ اص بشسعی دیذگاههای هخحلف ايذیؾمًذاو هغلماو يغبث به هقًای فشػ،
هق حمذ اعث فشػ ،هشکض و شایگاه فیًی و ظمیمحی اص ظمایك هغحی اعث که صهام جذبیش اهىس شهاو ،با همه کرشت و
جًىؿ ،دس آوشا هصحمـ و عاهاو یافحه و اص آوشا به عىی هغحی فادس هیؽىدٕ .کاليحشیٔ28-7 ،7292 ،
دس آيچه بیاو ؽذ به هغأله فشػ پشداخحه ؽذه اعث ،اها دس آيها بشسعی و جعلیل دلیمی بش هبًای سوایات
هققىهیىٕؿٔ ايصام يؾذه اعث .به خقىؿ سوایث ابى لشه اص اهام هؾحنٕؿٔ هغفىل هايذه اعث .دس پژوهؼ ظاضش با
جکیه بش جالػ هحکلمیى ،هغأله سا با جمشکض بیؾحشی بش ظذید هزکىس جعلیل ؽذه اعث.
 .3هفهوم شناسی
 .3-1عزش در لغت
لغث ؽًاعاو هقًای فشػ سا ؽیئ هشجفـ هیدايًذ و هیگىیًذ :فشػ اص هاده «ؿ ،س ،ػ» بىده ،که هقًای هاده آو
فباست اعث اص اسجفاؿ چیضی که بًا هی ؽىد ،عپظ بشای هش چیض هشجفقی به لعاػ هًاعبث با آو به کاس سفحه اعثٕ .ابى
صکشیا ٔ 225/5 ،7515 ،به همیى دلیل دس بشخی کحب لغث ،فشػ سا به دلیل باال بىدو و اسجفاؿ ،به هش ؽی هغمف هی-
گىیًذ ،که دس ایى فىست شمـ آو فشوػ اعثٕ.ساغب اففهايی ٔ558 ،7575 ،لزا بشخی دیگش يیض با همیى يگاه فشػ
سا ،به هقًای جخث ظکىهث هیدايًذ و «فشػ خايه» سا به دلیل اسجفاؿ عمف آو خايه هقًا هیکًًذٕ،ابى هًؾىس،7575 ،
 ٔ7119/2دس فیى ظال خايه سا به واعغه اسجفاؿ بًاهایؼ «فشیؼ» يیض هیگىیًذ ،و اگش به عشیش يیض« ،فشػ» هیگىیًذ
پژوهشهای حدیثی -کالهی  /سال  /1401دوره  1شواره 1

تحلیل کالهیِ حدیث ابو قزه اس اهام رضا(ع) درخصوص فزاهادی بودى عزش الهی

41

َ
هاکاو ٓ
َ
یق ًَ ُـ ّف ٓش َف ٓى ُو َو ل ٓى ُه ُه َو ها
به ایى دلیل اعث که يغبث به چیضهای دیگش هشجفـ اعث ،هايًذ آیه ؽشیفهَ « :و َد َّه ٓشيا
ُ
کايىا ٓیقش ُؽ َ
ىو»ٕ .االفشافٔ 727 :
ّ
 .2-2فشػ دس افغالض
دس ادبیات دیًی ٕافن اص لشآو ،سوایات و فلىم و هقاسف دیًیٔ ایى واژه دس هقًایی خاؿ -هًحغب به خذاويذ-
اعحقمال ؽذه اعث که دس جفغیش و کؾف ظمیمث آو ،دیذگاههای هخحلفی بیاو گشدیذه اعث و بعد گغحشدهای دس ایى
صهیًه وشىد داسد؛
 .7فشػ ،جخحی اعث که دس آعماو هفحن لشاس داسد و خذاويذ بش سوی آو شای گشفحه اعث.
ْ
هؾب ْهه اعثٕ .ؽهشعحايیٔ92/7 ،7285 ،
ایى دیذگاه هًغىب به ظؾىیه ،هصغمه و ّ
 .2فشػ ،به هقًای فلک يهن اعث که هعیظ بش فالن شغمايی اعثٕ .هعمك عبضواسیٔ279/5 ،7279 ،
ایى دیذگاه که بشاعاط هیأت بغلمیىعی به جفغیش آیات لشآو دسباسه آعماوها و صهیى هیپشداصد ،فشػ سا بش فلک
يهن جغبیك يمىده ،که با ظشکث یىهیه خىد ،صهاو سا به وشىد هیآوسد و بش عایش افالک که دس دسوو آو شای گشفحهايذ
اظاعه داسدٕ .س.ک :عباعباییٔ295/7 ،7222 ،
 .2فشػ ،به هقًای هلک اعثٕ .ؽیخ هفیذ ،7572 ،ؿٔ72
 .5فشػ ،به هقًای هصمىفه فالن هغحی و یا فالن هاوساء عبیقث هیباؽذ و ظاهالو آو فشؽحگايی هغحًذ که
پایههای جذبیش ایى شهاو به فشهاو خذا بش دوػ آوها اعثٕ .هکاسم ؽیشاصیٔ28/21،7277 ،
 .5فشػ ،به هقًای هماهی اص هشاجب فلن فقلی الهی اعث که همه جذابیش و اواهش الهی دس آوشا فادس ،و خذاويذ
هحقال فالن سا با آو جذبیش هیکًذ ٕعباعبایی.ٔ298/77 ،7291 ،
 .4بزرسی ویژگیهای عزش در حدیث اهام رضا(ع)
 .5-7فذم شغن بىدو فشػ
یکی اص دیذگاههای دايؾمًذاو ،شغمايی بىدو فشػ اعث و با جىشه به دلث دس ؽًاخث هقًای والقی فشػ ایى
ايؾاس جبییى و بشسعی هی گشدد؛
بقضی اص فالماو علف اص شمله اهل ظذید و بشخی اهل عًث ،ظؾىیه ،هصغمه و هؾبهه هیگىیًذ :واژه «فشػ»
دس همه آیات و سوایات هماو هقًای ؽاهشی یقًی جخث سا داسد ٕس.ک :هالفذسا .ٔ779 ،7987 ،ایى گشوه بش اعاط آیه
ؽشیفه« :الشظمى فلی القشػ اعحىی»ٕ ،عه ٔ 5:اعحىای خذاويذ بش فشػ سا هايًذ يؾغحى پادؽاهاو بش جخث پادؽاهی
جفغیش هیکًًذ ٕس .ک .ؽهشعحايی.ٔ 92/7 ،7285 ،
بشخی دیگش اص فلما يیض گفحه ظؾىیه سا اداهه داده ايذ و با اعحًاد به آیات فشػ ،ؽاهش آیات سا هبحًی بش وشىد شهث،
هکاو ،ظشکث و فشاص و فشود بشای خذای هحقال دايغحهايذ ،و هیگىیًذ :خذاويذ دس فالن باالعث ،هماو شایی که فشػ
ً
ً
َ َّ
َ ٓ ٓ
ِ َّ
ُ ُّ َ
کاو الل ُه َعمیقا َبقیشا»ٕ الًغاء:
لشاس داسد ،که به آیاجی هايًذ« :کل ؽی ٍء ها ّله ّإال َو ٓش َه ُه ل ُه ال ُعک ُن»ٕ ،المقـ ٔ88 :و «
ُ َّ َ ٓ َ َ
یذیهن»ٕ الفحط ٔ71:اعحذالل هیکًًذ که خذاويذ چؾن و گىػ داسد ٕس.ک :اؽقشی،7521 ،
أ
 ٔ725و «یذ الل ّه فىق
ّ
.ٔ721
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جعلیل کالهی
اعحذالل به ظذید اهام سضإؿٔ
َ
ٓ
َ
ٓ
َ
ُ
َ
ٓ ٓ
َ
َ ٓ َ
َ َ َ َ
َّ ُ
َٓ
یـ َها
دس سوایث اهام سضا فلیه الغالم هی فشهایذ« :و لن یخل ّك الق ٓشػ ّلعاش ٍة ّب ّه ّإل ّ
یه ِّليه غ ًّی ف ّى القش ّ
ػ و فى ش ّم ّ
َخ َل َك َال َ
یىف ُف ب ٓال َک ٓىو َف َلی ٓال َق ٓشػ َِل َّي ُه َل َ
یظ ّب ّص ٓغ ٍن»ٕعبشعی :ٔ572/2 ،7512 ،خذای هحقال فشػ سا به خاعش
ّ ّ
ّ
ّ
ظاشحی به فشػ يیافشیذه اعث ،صیشا او اص فش ػ و اص همه خلك غًی اعث و به بىدو سوی فشػ جىفیف يمیؽىد صیشا
خذای هحقال شغن يیغث.
دس ایى ظذید اهام سضإؿٔ جبییى هی فشهایذ که فشػ سا به خاعش يیاص يیافشیذه اعث ،صیشا او اص فشػ و جمام
هخلىلات بیيیاص اعث ،همچًیى دس هىسد رات ظضشت ْ
ظك يمیجىاو گفث :بش سوی فشػ يؾغحه اعث صیشا او شغن
يیغث ،خذاويذ بغیاس بشجش و واالجش اص ففات هخلىلیى اعث .پظ فشػ الهی شغن يیغث و فشاهادی اعث.
ََ َ
سوایث دیگشی اص اهام سضا فلیه الغالم اعث که بش جمذم آفشیًؼ فشػ بش آفشیًؼ آعماوها و صهیى دس سوایث «فمال
َ
َّ َّ
ُّ َ ٓ ُ
َ َ ٓ َ َُ َ
الل َه َج َب َاس َن َو َج َق َالی َخ َل َك ٓال َق ٓش َػ َو ٓال َم َاء َو ٓال َم َالئ َک َة َل ٓب َل َخ ٓلك َّ
الغ َم َاوات َو ٓاِل ٓ
ك َو کاي ّث ال َمال ّئکة ج ٓغ َح ّذل ّبأيف ّغ َها َو
س
ّإو
ّ
ّ
ّ
ّ
َٓ
َّ َ َّ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ َ ٓ َ ُ َ َ
َٓٓ َ ٓ َ ََ
ػ و الم ّاء فلی الل ّه فض و شل ذن شقل فشؽه فلی الم ّاء» ٕؽیخ فذوق ٔ227 ،7575 ،خذاويذ جباسن و جقالی فشػ
ّبالقش ّ
و آب سا لبل اص آعماوها و صهیى خلك فشهىد جا بذیى وعیله لذست خىد سا به هالئکه يؾاو بذهذ ،جا هالئکه بفهمًذ که
خذاويذ بش هش کاسی جىايا اعث ،عپظ با لذست و جىايایی خىیؼ ،فشػ سا بلًذ کشده اعث.
َ َ ٓ ُ َ ٓ َ َ ِّ َ َ ٓ َ ُ ٓ َ ٓ َ َ ِ
ماي َیة» ٕالعاله ٔ77 :اعث که هیگىیذ :ظاهالو
دلیل دیگش ،داللث آیه ؽشیفه« :و یع ّمل فشػ سبه فىلهن یىه ّئ ٍز ذ ّ
فشػ فشؽحگاو هغحًذ که اگش ایىچًیى باؽذ و فشػ هکاو هقبىد باؽذ ،الصم هیآیذ که هالئکه ظاهالو هقبىدؽاو
باؽًذ و ایى غیش هقمىل اعث؛ صیشا خالك کغی اعث که ظافؼ هخلىق اعث يه بالقکظ و يمیجىايذ هخلىق خالك سا
ظمل کًذ ولحی هکايیث او يفی ؽذه اعث .پظ ذابث هی ؽىد جصشد خذاويذ اص هکاو و هادیات و هشاد اص اعحىاء هقًایی
غیش اص شلىط اعث هايًذ :اظاعه فلمی و لشب به سظمث و افاضه و خلك و جمذیش که به فشػ اخحقاؿ يذاسد صیشا همه
ایى ها هخلىق و همذس خذایًذ پظ ؽاهل فشػ و غیش فشػ اص جمام اؽیاء هیؽىد .پظ با سظمث و فلن و لذسجؼ بش
فشػ ،بش همه چیض هغحىلی ؽذ ،صیشا هیچ چیضی الشب به او اص چیض دیگش يیغث؛ یقًی اخحالف دس لشب اؽیاء و بقذ آو-
ها هیچ جفاوجی يذاسد ٕهالفذسا .ٔ227/2 ،7282 ،بًابشایى اکرش فالعفه هقًای فشػ سا دس ایى سوایث ،با جىشه به عایش
سوایات اص ائمه هققىهیىٕؿٔ ،فلن فقلی خذاويذ هیدايًذ ٕهیشداهاد .ٔ272 ،7512 ،همچًیى با جىشه به آیات و سوایات و
همچًیى عبك هبايی فملی هبحًی بش فذم هعذودیث خذاويذ هحقال ،هیچگىيه ؽباهحی دس ففات و افقال و رات بیى
خذای هحقال با هخلىلات خىد يذاسد ،هماو عىس که دس آیات عىسه جىظیذ هیفشهایذ« :لل هى الله اظذ» و ایى خللی دس
وظذايیث و فذم جصغین خذاويذ ایصاد يمیکًذ ٕعباعبایی.ٔ755/8 ،7291 ،
بشخی دايؾمًذاو يیض به لعاػ فلغفی ایى يؾشیه سا باعل هیدايًذ و اعحذالل هیکًًذ که  :اگش خذاويذ هحقال بش
فشػ اعحمشاس داؽث ،بایذ شذای اص فشػ ،اص عشفی که سوی فشػ هیيؾیًذ هحًاهی باؽذ و اال الصم هیؽىد فشػ
داخل دس رات باؽذ و ایى هعال اعث .و اگش خذاويذ هحًاهی باؽذ عبقا اص بشخی شىايب لابلیث صیادت و يمقاو داسد و
هش چیضی ایى چًیى باؽذ اخحقاؿ به همذاس هقیًی داسد ،به خاعش جخقیـ هخقـ و جمذیش همذس ،و هش آوچه ایى
عىس باؽذ ،هعذخ اعث .يحیصه ایى که اگش خذاويذ شالظ بش فشػ باؽذ ،هعذخ اعث و ایى اهش هعال اعث ٕهالفذسا،
ٔ218/2 ،7282
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َ َ َ ُ ُ ََ ٓ
ماء»ٔ
 .5-2هکاو فشػ ٕهقًای«و کاو ف ٓشؽه فلی ال ّ

َ
َّ ٓ ٓ
القل ّث ال َه َش ّوی
یکی اص اظادیری که ابىفلث هشوی اص اهام سضا فلیه الغالم يمل هی کًذ چًیى اعث« :أ ُبى
َٓ
َ ٓ َ ٓ َّ
َ َ َ َ َ ٓ َ ٓ ُ ُ ِّ َ
اِل ٓس َك فی ع َّحة َأیام و َ
الله َف َّض و َش َّل -و ُه َى َّالزی َخ َل َك َّ
کاو
ماوات و
الغ
لال :عأل المأهىو
الشضا ٕفلیه الغالمٔ فى لى ّل ّ
ّ
ّ
ّ ّ ّ ٍ
َ
َ
ٓ
ً ََ َ
َ ُ ُ ََ ٓ
َ َ ُ َ ٓ َ َ
ُ
ٓ
ُ ُ
َّ َ َ َ َ َ َ ٓ َ
ماء ّل ٓیبل َىک ٓن أیک ٓن أ ٓظ َغ ُى َف َمال فمال ّإ َّو الل َه ج َب َاسن و ج َقالی خل َك ال َق ٓشػ و ال َم َاء ّلیؾ ّه َش ّبز ّله ل ٓذ َسج ُه ّلل َمال ّئک ّة
ف ٓشؽه فلی ال ّ
َ
ُ ِّ َ
َ َ َ َّ
ف ًَ ٓقل َن أي ُه َفلی کل ؽی ٍء ل ّذ ِیش» ٕؽیخ فذوق.ٔ222 ،7298 ،
أبى ْ
ْ
هشوی هیگىیذ :هأهىو اص ظضشت سضا ٕفلیه ْ
الغالمٔ دسباسه آیه هباسکه« :و اوعث آو که آعماوها و صهیى
القلث
سا دس ؽؼ سوص بیافشیذ و فشػ او بش آب بىد ،جا ؽما سا بیاصهایذ که کذاهحاو يیکىکاسجشیذ -عؤال يمىد ،اهام ٕفلیه ْ
الغالمٔ
دس شىاب فشهىد :خذاويذ جباسن و جقالی فشػ و آب سا خلك فشهىد جا بذیى وعیله لذست خىد سا به هالئکه يؾاو بذهذ ،جا
هالئکه بفهمًذ که خذاويذ بش هش کاسی جىايا اعث ٕهماؤ.
یکی اص هىاسد ههمی که ایى ظذید به آو اؽاسه کشده« ،هکاو فشػ» اعث که بشخی فالعفه دس ایى هىسد هقحمذيذ
ٓ
ُ َّ َ
ماء کل ؽ ٓي ٍء َظي» ٕااليبیاء:
که :ظیات هش چیضی دس ایى فالن آب اعث ،هماوعىس که خذای هحقال هیفشهایذّ « :ه َى ال
ّ
ُ َ ٓ ٍ
َ َ َ ُ َ
ماء» ،يیض به ایى
 ٔ21بقالوه ظیات هش چیضی دس فالن آخشت يیض به فلن اعث و کالم خذاويذ« :و کاو ف ٓشؽه فلی ال ّ
هقًاعث که فلن خذاويذ هحقال به هش چیضی اص هماو اول بش آب بىده اعث یقًی هماو فًقش اولی که فىس هقلىهات
همگی دس آو اعث بًا بش ایىکه آو فًقش يیض فلن اعث ،ولی فلمی که هصمل اعثٕهالفذسا ٔ225/2 ،7282 ،اص ایى
سو بش خالف آيچه بشخی هؾبهه گفحهايذ ،هشاد اص آب دس آیه ؽشیفه فًقش شغمايی يیغث.
َ َ َ ُ ُ ََ ٓ
ماء» هشاد اص فشػ ،فلن و لذست و عقه اظاعه فلمی و ؽهىدی و يیض
بًابشایى دس آیه ؽشیفه «و کاو ف ٓشؽه فلی ال ّ
اظاعه جؾشیقی و جقلیمی و دیًی هشاد اعث که ظمل فشهىد و هىهبث يمىد بش هاء که فًقش بغیظ و لابلیث همه گىيه
فىست سا داسد و فىست هفقىالت و افل ظیات اعث که اص آو يفظ سظمايی جقبیش هیؽىد ٕيصفی.ٔ727/2 ،7222 ،
بشخی دیگش لائلًذ به ایًکه ظائلی بیى فشػ و آب يیغث و اعحذالل کشدهايذ به ایىکه آب اولیى ظادذی بىده اعث اص
اششام ایى فالن و بشخی دیگش يیض باد سا اولیى ظادخ ،و آب سا بش سوی باد هیدايًذ؛ اها اکرش فلما فشػ سا بش هقًای فلن
ظمل کشدهايذ و اعحذالل کشدهايذ که اگش هقًای دیگش یقًی شغمايی باؽذ ،الصههاػ ایى اعث که هعمىل لىیحش اص
ظاهل باؽذ ٕ هالفذسا.ٔ757/5 ،7282 ،
بشخی دايؾمًذاو هشاد اص هاء دس آیه ؽشیفه سا به هقًای ظمل فبادت و عافث و علغًث و هقشفث الهی و فلن الهی به
ظمایك اؽیاء و خىاؿ آيها و آذاس و کمیث آيها هیدايًذٕ .هاصيذسايیٔ759/5 ،7282 ،
 .5-2فشػ به هقًای فلن دس ظذید ابىلشه هعذخ اص اهام سضا فلیه الغالم
َ
ُ
َ
َ
ُ َ ٓ
َ َ َ
َ
ُ
یظ َف ٓى ُه َع ْمذ ٓبى َف ٓبذ ٓال َص ْباس َف ٓى َف ٓف َى َاو ٓبى ٓ
دس ظذید « َأ ٓظ َم ُذ ٓب ُى إ ٓدس َ
یعیی لال َعأل ًّی أ ُبى ل ْشة ال ُم َع ْذخ أ ٓو أ ٓد ّخل ُه
ّ ّ ّ
ّ
ّ
ّ
َ َ ّٓ َ ٓ َ ٓ ُ ُ َ َ
َ
َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ٓ َ َ
ٓ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َُ ْ َ ْ ْ
الل َه َه ٓع ُم ِىل َف َم َال َأبىُ
َ
َف َلی أبی ٓال َع َغى ْ
الشضا ؿ فاعحأريحه فأ ّرو ّلی فذخل فغأله ف ّى العالل و العش ّام ذن لال له أ فح ّمش أو
ّ
ّ
ّ
ٓ َ ُ َ ِ
ُْ َ ٓ ُ َٓ ُ ِ
ٓ
ُ َ ِ َ َ
ُ ٓ َ ِ ٓ َ ٓ ُ ُ ٓ ُ َٓ
ْٓ
ْٓ
ُ
َ
ـ ّفی اللف ّؼ و الع ّاهل ف ّافل و هى ّفی اللف ّؼ
ال َع َغ ّى ؿ کل هعم
ىل هفقىل ّب ّه هضاف ّإ َلی غ ّ
یش ّ َه هعحاز و المعمىل اعن يم َ ٍ
ٍ
َ ُٓ
ٓ ََ َٓ َ َ ْ
َ
َ
ُ
ِ ََ َ َ ُ َٓ
َ َ
ماء ٓال ُع ٓغًی َف ٓاد ُف ُ
الل ُه و ّل ْله ٓاِل ٓع ُ
ىه ّبها و ل ٓن یمل ّفی ک ُح ّب ّه
ّه ٓذ َظة و کز ّله ل ٓىل الم ّائ ّل ف ٓى َق و ج ٓعث و أ ٓفلی و أعفل و لذ لال
ّ
ْ َ
ُ
َٓ َ َ َ َ ٓ
ُْ ٓ َ ٓ ُ ُ َٓ َ َ ُْ ٓ َ ُ
َْٓ َٓ ٓ
ُٓ ٓ ُ ْ َ َ
ات و اِل ٓسك أ ٓو ج ُضوال و ال َم ٓع ُمىل َها ّع َىی الل ّه و ل ٓن
ّإيه المعمىل بل لال ّإيه الع ّاهل ّفی البش و البع ّش و المم ّغه الغماو ّ
َ ٓ ُ ُ َ َ َُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ
ٓ َ ٓ َ َ ِ َ َ ْ ََ َ َْ َ َ
ٓ ُ َٓ َ َْ َ ََُٓ ٓ َٓ َ ِ
ُ َ
مايیة و
یغمـ أظذ آهى ّبالل ّه و فؾم ّح ّه لظ لال ّفی دف ّائ ّه یا هعمىل لال أبى لشة ف ّئيه لال و یع ّمل فشػ سبه فىلهن یىه ّئ ٍز ذ ّ
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احود علی ناصح ،رضا جوالی ،رضا نجفی

َٓٓ ُ َ َ ُ َ ْ
ُ
ُْ َ
یى ٓ
یعم ُل َ
َل َال ْالز َ
ىو ٓال َق ٓش َػ َف َم َال َأ ُبى ٓال َع َ
الل َه و ٓال َق ٓش ُػ ٓاع ُن ف ٓلن و ُل ٓذ َس ٍة و َف ٓ
یه کل ؽی ٍء ذ ْن
ش
ى
ه
یظ
ل
ػ
ش
ق
ال
ؿ
ى
غ
ػ ّف ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
َ ّ
ً
َ
َ
َ
ٓ
ٓ
ٓ
َ
ٓ
ٓ
ٓ
َ
ُ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ٓ
َ
ُ
ُ
ٓ
َ
َ
َ
یغ ْبع َ
اف العمل إلی غیشه خلك ه ٓى خلمه ِليه ٓاعح ٓق َبذ خلمه بعمل ف ٓشؽه و ه ٓن ظملة فلمه و خلما َ
ىو ظ ٓىل ف ٓش ّؽ ّه و
أض
ّ
ّ
ّ ّّ
ّ ّ
ّ
ّ
ٍ ّ
ّ
ّ
َّ ّ
َ
َ
ٓ
ٓ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ٓ
ُ
ٓ
َ
ََ
ً
ْ
ٓ َََٓ ٓ
ُ َ
الغ َى َ ٓ َ
ُُ َ ٓ َ
َ
ُ ٓ ٓ َ َ
َ
َٓ
ٓ
ػ ٓاع َح َىی کما
ك ّب
ّ
اف ظىل بی ّح ّه و الله فلی القش ّ
هن یقملىو ّب ّقل ّم ّه و هال ّئکة یکحبىو أفمال ّفب ّاد ّه و اعحقبذ أهل اِلس ّ
ُْ
َ
ْ ُ ٓ َ ُ َ ُ ُ ٓ َ ُ َ ُ ُ ٓ ُ ٓ ُ َٓ ُ ََ ُْ َٓ
َ َ َٓ ٓ ُ َ ٓ ٓ ُ ُ َ ٓ َ َٓ َٓ ٓ
ظ و ف ٓى َق کل
ػ و الله الع ّاهل لهن الع ّافؼ لهن المم ّغه الم ّائن فلی کل يف ٍ
لال و القشػ و هى یع ّمله و هى ظىل القش ّ
َ ُْ َ
َ
ؽی ٍء و َفلی کل ؽی ٍء» ٕکلیًی.ٔ227/7 ،7517 ،
یکی اص اظادیری که هقًای ظمیمی فشػ سا جبییى هیکًذ ،ظذید ابى لشه هعذخ اص اهام سضاعث که ولحی ابى لشة
هعذخ بش ظضشت اهام سضإؿٔ واسد ؽذ و اص هغائل ظالل و ظشام پشعیذ ،عپظ فشك کشد :ؽما لبىل داسیذ که خذا
هعمىل اعث؟ ظضشت فشهىد :هش هعمىلی فقلی بش او والـ ؽذه که به دیگشی يغبث داسد ٕو آو فقل ظمل اعث که به
ظاهل يغبث داسدٔ و هعمىل اعمی اعث که دس جقبیش داللث بش يمـ داسد و ظاهل فافل اعث و دس جقبیش داللث بش هذض
داسد و همچًیى اعث لىل آوکه گىیذ :صبش ،صیش ،باال ،پائیىٕ ،که صبش و باال داللث بش هذض داسد و صیش و پائیى داللث بش
يمـٔ و خذا فشهىده اعث« :خذا سا يامهای يیکىعث ،او سا به آوها بخىايیذ» و دس هیچ یه اص کحب آعمايی خىد يفشهىده
اعث که او هعمىل اعث بلکه گفحه اعث او ظاهل اعث دس خؾکی و دسیا ٕفشصيذاو آدم سا دس آیه  71عىسه  ٔ78و يگهذاس
آعماو ها و صهیى اعث اص افحادو و غیش خذا هعمىل اعث و هیچگاه اص کغی که به خذا و فؾمحؼ ایماو داسد ،ؽًیذه
يؾذه که دس دفای خىد بگىیذ« :یا هعمىل» .ابىلشة گفث :خذا خىد فشهىده اعث :دس آوسوص فشػ پشوسدگاس جى سا هؾث
يفش دس باالیؾاو ظمل کًًذ و باص فشهىده اعث :کغايی که فشػ سا ظمل هیکًًذ.
ظضشت ابى العغىٕؿٔ فشهىد :فشػ که خذا يیغث؛ فشػ يام فلن و لذست اعث و فشؽی اعث که همه چیض دس
اوعث .آوگاه فقل ظمل سا به غیش خىد که هخلىلی اص هخلىلاجؼ باؽذ يغبث داده اعث ،بذیى شهث که اص آو هخلىق
به عبب ظمل فشػ فبادت خىاعحه اعث ،ظاهالو فشػ ظاهالو فلن خذایًذ و هخلىلی هغحًذ که گشد فشػ او
جغبیط گىیًذ و به فلن او کاس کًًذ و فشؽحگايی هغحًذ که کشداسهای بًذگايؼ سا هیيىیغًذ و اص اهل صهیى به عبب
عىاف گشد خايه خىیؼ فبادت خىاعحه اعث ٕپظ اص هش هخلىلی به يىفی خاؿ فبادت خىاعحه اعثٔ و خذا بش فشػ
جغلظ داسد چًاوچه فشهىد :و فشػ و آوها که ظملؼ کًًذ و آوها که گشدػ باؽًذ ٕهمگی يغبث به خذا هعمىلًذٔ و
خذا ظاهل آوها و ظافؼ آوها و يگهذاسيذه آوهاعث و به پا داسيذه هش شاو و باالی هش چیض و بش همه چیض اعث.
بشخی فلما لائلًذ به ایًکه ؽاهشا ابىلشه هايًذ ظًابله و اکرش افعاب ظذید ،هقًای والقی سا هحىشه يمیؽذيذ ،اال
ٓ ُ
َ
َّ ٓ ُ َ َ ٓ َ ٓ
یع ّمل َف ٓشػ
ػ ٓاع َحىی» با وشىد آیه ؽشیفه «و
جعث الفاػ با هذلىالجؼ ،لزا با جىشه به آیه ؽشیفه «الشظمى فلی القش ّ
َْ َ ََُٓ ٓ َٓ َ ِ
مايیة» ،اعحذالل کشده اعث که خذای هحقال هعمىلی اعث که هالئکهای که فشػ سا ظمل هی-
سبه فىلهن یىه ّئ ٍز ذ ّ
کًًذ ،خذا سا ظمل هیکًًذ ،چىو که خذا بش سوی فشػ اعث ،لزا اهامٕؿٔ يیض ولحی لقىس فکشی و فذم جىايایی
اعحذالل فماليی ایى عىال کًً ذه سا بش يفی هعمىل بىدو خذاويذ هحقال دیذيذ ،به فىست الفاػ و هذلىالت اولیه اػ با
او بعد هیکًذ و هیفشهایذ هش هعمىلی فقلی بش او والـ ؽذه که به دیگشی يغبث داسد ٕو آو فقل ظمل اعث که به
ظاهل يغبث داسدٔ و هعمىل اعمی اعث که دس جقبیش داللث بش يمـ داسد و ظاهل فافل اعث و دس جقبیش داللث بش هذض
داسد و ایىکه خذای هحقال ظاهل هش ؽیء اعث يه هعمىل هش ؽیء ٕهالفذسا.ٔ255/2 ،7282 ،
دس لغمحی اص ظذید که هیفشهایذ« :و کزله لىل المائل فىق و جعث و أفلی و أعفل» ،به ایى هقًاعث که اگش با ایى
الفاػ بًا باؽذ یکی اعن هذض باؽذ و دیگشی ا عن يمـ ،پظ فىق اعن هذض اعث و جعث اعن يمـ ،همچًیى افلی
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َ
ماء ٓال ُع ٓغًی َف ٓاد ُف ُ
اعن هذض اعث و اعفل اعن يمـ .دس لغمحی که به آیه ؽشیفهَ « :و ل َّله ٓاِل ٓع ُ
ىه ّبها» اعحذالل فشهىد ،به
ّ ّ
ایى هقًاعث که :اعماء ظغًای الهی که ها اهش ؽذهاین به دفا با آوها ،هعمىل يیغحًذ ،پظ شایض يیغث به آوها به
ْ
فًىاو هعمىل اعحذالل کًین .و دس فشاصی اص سوایث که فشهىديذ« :ايه العاهل في البش و البعش و الممغه للغماوات و
َ
االسك او جضوال»  ،به ایى هقًاعث که او ظاهل همه اؽیاء اعث ولی هعمىل هیچ چیضی يیغث .و دس فشاصی فشهىد« :ل ٓن
َ
ُ
َْ َ َ
ْ
َ
ٓ
یغ َم ٓـ أ َظ ِذ آ َه َى ّبالل ّه و َفؾ َم ّح ّه لظ لال ّفی ُد َف ّائ ّه یا َه ٓع ُمىل» ،به ایى هقًاعث که هشگض اص هىهًی ؽًیذه يؾذه اعث که
خذای هحقال سا به ایى فىست دس دفا فذا بضيذ و بگىیذ« :یا هعمىل» ،لزا اعحذالل به ایى اعث که الشاس به هعمىل بىدو
ُ
َ َ َ
َ
الهی شایض يیغث .ولحی ابىلشه اعحذالل کشد به هعمىل بىدو خذاويذ به وعیله آیه ؽشیفهَ « :و َی ٓع ّمل َف ٓشػ َس ِّبه ف ٓىل ُه ٓن
ََٓ َ ِ
َّ َ َ ٓ ُ َ ٓ َ
ىو ال َق ٓشػ»  ،اهام ٕفلیه الغالمٔ شىاب داديذ که :ایى دو آیه بش هعمىل بىدو
ماي َیة» ،وآیه ؽشیفه« :ال ّزیى یع ّمل
یىه ّئ ٍز ذ ّ
خذاويذ داللث يمیکًًذ صیشا خذاويذ هحقال فیى فشػ يیغث جا ظاهل فشػ ،ظاهل خذاويذ هن باؽذ .و دس بعد
اعحىای الهی فشهىديذ :اعحىای بش فشػ به هقًای شلىط و اعحمشاس هادی يیغث ،بلکه به هقًای اعحیالء و الحذاس اعث
و هشاد اص فشػ لذست و فلن اعث ٕهالفذسا.ٔ252/2 ،7282 ،
جعلیل ظذیری
ایى ظذید يىسايی داسای چًذ يکحه ههن دس سابغه با هقًای ظمیمث فشػ داسد؛
يخغث ایىکه ظذید بش هعمىل بىدو خذاويذ داللث يمیکًذ بلکه اهام سضا فلیه الغالم دس شىاب عىال کًًذه
هیفشهایذ :خذاويذ هعمىل يیغث ،و هش آوچه هغث هعمىل اعث ،و هعمىل اعن لفؾی اعث که بشای خذاويذ يمـ
ظغاب هی ؽىد صیشا هش هعمىلی ظاهلی داسد و خذاويذ هحقال بی يیاص اعث ،پظ هفهىم ظمل با ظمل شغمی هحفاوت
اعث.
دوم ایىکه فشػ ،خذا يیغث ،و دس فیى ظال فشاهادی اعث و يام فلن و لذست اعث و ایىکه کغايی که ظاهل فشػ
هغحًذ دس لیاهث به ایى هقًاعث که ظاهل فشػ هغحًذ و خذا بش فشػ جغلظ داسد چًاوچه فشهىد و فشػ و هالئکه
که ظملؼ کًًذ و آوها که گشدػ باؽًذ ٕهمگی يغبث بخذا هعمىلًذٔ و خذا ظاهل آوها و ظافؼ آوها و يگهذاسيذه
آو هاعث و به پا داسيذه هش شاو و باالی هش چیض و بش همه چیض اعث که دس ایى جقبیش يؾاو هی دهذ فشػ به هقًای فلن
الهی اعث يه شغمی که خذاويذ بش او هغحمش باؽذ.
َ ٓ َ
ٓ ٓ َّ
َ
ٓ ُ
دس ظذید « َو ال َق ٓشػ ُه َى ال ّقل ُن ال ّزی ال یم ّذ ُس أ َظ ِذ ل ٓذ َسه»ٕفذوق .ٔ227 ،7298 ،اهام فادقٕؿٔ يیض ،دس هىسد آیه
َ َٓ
ُ َٓ ُ
ؽشیفهَ « :وع َـ ُک ٓشع ُ
اِل ٓس َك َف َم َال َّ
یه َّ
الغ َم َاوات َو اِل ٓسك َو َها َب َیً ُه َما» ،هیفشهایذ :فشػ فلمی اعث که کغی
ماوات و
الغ
ّ
ّ
ّ
لادس به ؽًاخث آو يیغث.
دس ظذید دیگشی يیض هیفشهایذ :اها فشؽی که به هقًای فلن اعث ،چهاس يفش اص اولیى و چهاس يفش اص آخشیى آو سا
ظمل هی کًًذ .اها چهاس يفش اول ظضشت يىض ،ابشاهین ،هىعی و فیغی فلیهن الغالم و چهاس يفش آخشیى ،ظضشت
هعمذ ،فلی ،ظغى و ظغیى فلیهن الغالم هغحًذ ٕفذوق.ٔ55 ،7575 ،
 .5-5ظذید ابىلشه هعذخ اص اهام سضا فلیه الغالم دس باسه ظاهالو فشػ
بشخی اص سوایات به هغئله هقًای ظمل فشػ و ظاهلیى فشػ هیپشداصيذ .اص شمله دس ظذید ابىلشه اص اهام سضإؿٔ،
اص هعمىل بىدو خذای هحقال پشعیذ ،ظضشت فشهىد :هش هعمىلی فقلی بش او والـ ؽذه که به دیگشی يغبث داسد ٕو آو
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فقل ظمل اعث که به ظاهل يغبث داسدٔ و هعمىل اعمی اعث که دس جقبیش داللث بش يمـ داسد و ظاهل فافل اعث و
دس جقبیش داللث بش هذض داسد و همچًیى اعث لىل آوکه گىیذ :صبش ،صیش ،باال ،پائیىٕ ،که صبش و باال داللث بش هذض داسد و
صیش و پائیى داللث بش يمـٔ و خذا فشهىده اعث« :خذا سا يامهای يیکىعث ،او سا به آوها بخىايیذ» و دس هیچ یه اص کحب
آعمايی خىد يفشهىده اعث که او هعمىل اعث بلکه گفحه اعث او ظاهل اعث دس خؾکی و دسیا ٕفشصيذاو آدم سا دس آیه
 71عىسه  ٔ78و يگهذاس آعماوها و صهیى اعث اص افحادو و غیش خذا هعمىل اعث و هیچگاه اص کغی که به خذا و
فؾمحؼ ایماو داسد ،ؽًیذه يؾذه که دس دفای خىد بگىیذ« :یا هعمىل» .ابىلشة گفث :خذا خىد فشهىده اعث :دس
آوسوص فشػ پشوسدگاس جى سا هؾث يفش دس باالیؾاو ظمل کًًذ و باص فشهىده اعث :کغايی که فشػ سا ظمل هیکًًذ
ظضشت ابى العغىٕؿٔ فشهىد :فشػ که خذا يیغث؛ فشػ يام فلن و لذست اعث و فشؽی اعث که همه چیض دس
اوعث .آو گاه فقل ظمل سا به غیش خىد که هخلىلی اص هخلىلاجؼ باؽذ يغبث داده اعث ،بذیى شهث که اص آو هخلىق
به عبب ظمل فشػ فبادت خىاعحه اعث ،ظاهالو فشػ ظاهالو فلن خذایًذ و هخلىلی هغحًذ که گشد فشػ او
جغبیط گىیًذ و به فلن او کاس کًًذ.
ٓ
ٓ َ ٓ ُ ٓ ٓ ُ َ َ ِ َٓ ََ ِ ْ َٓ ََ ِ ْ ٓ َ َ ْ
اهام فادقٕؿٔ فشهىدَ « :ظ َم َل ُة ال َق ٓ
ػ و القشػ ال ّقلن ذم ّايیة أسبقة ّهًا و أسبقة ّهمى ؽاء الله» :ظاهلیى فشػ ،و فشػ
ش
ّ
به هقًی فلن اعث ،هؾث يفشيذ :چهاس کظ اص ها و چهاس کظ اص آوها که خذا خىاهذ ٕکلیًی.ٔ225/7 ،7517 ،
بشخی اص ایى هفغشاو هقحمذيذ که هالئکه ،فشؽی سا که اص آو اواهش و اظکام الهی فادس هیؽىد به عىی کل
فالن ظمل هیکًًذٕس.ک :عباعبایی.ٔ218/77 ،7291 ،
فالعفه يیض با افحماد به ایى که فشػ خذا فلن اوعث ،و با جىشه به بشخی سوایات ،هايًذ :سوایث اهام فلی «فلیه
ْ
الغالم» که فشهىديذْ « :إو الزیى یعملىو القشػ هن القلماء الزیى ْ
ظملهن الله فلمه»ٕکلیًی.ٔ221/7 ،7517 ،
ظمیمث فشػ ،فمل بغیظ اعث و دس فیى بغاعث فلن خذاويذ هحقال به جماهی فالن اعث ،و هش کغی ایى ظمیمث
فشػ سا آو گىيه که هغث ،به فىست والقی ؽًاخث ،آو فشد ظاهل فشػ الهی اعث .پظ ظاهل فشػ الهی ،هماو
ظاهل فلن اوعث ٕهالفذسا.ٔ222/2 ،7282 ،
دس فیى ظال بشخی اظادید به هؾث ظاهل فشػ دس لیاهث خبش هیدهًذ که گىیا با ظاهالو دس ديیا هحفاوت اعث،
هايًذ سوایث اهام فادقٕؿٔ که هیفشهایذ :دس سوص لیاهث ظاهالو فشػ هؾث يفش هغحًذ؛ چهاس يفش اص اولیى که پیاهبشاو
الهی ظضشت يىض ،ابشاهین ،هىعی و فیغی هغحًذ و چهاس يفش هن اص آخشیى که ظضشت هعمذ ٕؿٔ و ظضشت فلی،
ظغى و ظغیىٕؿٔ هغحًذ ٕفاهلی.ٔ522/75 ،7519 ،
بقضی اص فلما لائلًذ به ایًکه :ظاهالو فشؽی ؽذهايذ که فلن اعث ،صیشا پیاهبشايی که لبل اص ظضشت هعمذ ٕؿٔ
هبقىخ ؽذه ايذ بش ؽشائـ چهاسگايه ظضشت يىض ،ابشاهین ،هىعی و فیغی بىدهايذ و لبل اص ایؾاو فلىم به عىی ایى
چهاس يفش عىق داده ؽذه اعث ،همچًیى بق ذ اص ظضشت هعمذ ٕؿٔ و ظضشت فلی ،ظغى و ظغیى ٕفلیهن الغالمٔ
يیض فلىم به بقذ اص اهام ظغیى ٕفلیه الغالمٔ هًحمل ؽذه اعث ٕؽیخ فذوق.ٔ52 ،7575 ،
بشخی اص فلما دس ظل ایى هغئله ،سوایحی اص اهام فادقٕؿٔ هیآوسيذ که :ساوی ابی ظمضه هیگىیذ :اص اهام فادقٕؿٔ
ؽًیذم که هی فشهىد :هشاد اص فشػ فلن و اظاعه کبشیائی اعث و هعحمل اعث که عقه يفىر و فشهايشوائی باؽذ و عاظث
کبشیائی فشؽحگاو همشب سا هىکل فشهىده که اششای دعحىسات يؾام شهاو سا به فهذه بگیشيذ و دس يهایث ظاهالو فشػ و
اششای دعحىسات همام کبشیائی سا چًذ فشؽحه همشب هحقهذ هغحًذ و به هىلـ اششاء هیکًًذ ،ولی دس فالن لیاهث
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ظاهلیى فشػ کبشیائی هؾث ظاهل خىاهًذ بىد و فشق اعث هیاو ظمله فشػ و اششای دعحىسات کبشیائی دس شهاو
عبـ که هعىل به چهاس فشؽحه همشس ؽذه اعث و ظمله فشػ و اششای دعحىسات همام کبشیائی دس فالن لیاهث هعىل به
هؾث ظاهل ؽذه اعث و اهام ٕفلیه ْ
الغالمٔ فشهىد :دس فالن لیاهث ظاهلیى فشػ همام کبشیائی چهاس يفش اص ها اهل
بیث اعث و چهاس يفش دیگش اص آياو که عاظث کبشیائی خىاعحه ،همشس فشهىده اعث ،لزا هعحمل اعث دسباسه ظاهالو
فشػ کبشیائی دس شهاو عبـ هعىل به چهاس فشؽحه همشس ؽذه اص يؾش ایىکه سظمث همام کبشیائی دس ایى شهاو سظمث
ٓ ُ َّ َ
فمىهی و سظمث سظمايیه و عقه وشىد و بهشه هغحی اعث که فشهىدَٕ :و َس ٓظ َم ّحي َو ّع َقث کل ؽ ٓي ٍءٔ ،یقًی همه رسات و
سیض و کالو و همه عبمات هىشىدات سا بذوو اعحرًاء ؽاهل هیؽىد ٕهمذايی.ٔ299/2 ،7222،
خالفه ایىکه :همکى اعث هفاد لى ل اهام فادقٕؿٔ ياؽش به ایى ظمیمث باؽذ که يؾش به ایىکه سظمث عاظث
کبشیائی دس فالن لیاهث اخحقاؿ به سظمث سظیمیه داسد ،اخحقاؿ به اهل ایماو کاهل داسد اص يؾش ایىکه يحیصه
هغافی سعىلٕؿٔ و اوفیاء عاهشیىٕؿٔ ،اهل ایماو کاهل خىاهًذ بىد .بش ایى اعاط ظاهلیى فشػ کبشیائی بش
فشؽحههای همشب اضافه خىاهذ ؽذ و فباست اص سعىل گشاهیٕؿٔ و اهیش هؤهًاو فلیه ْ
الغالم و اهام ظغى و اهام
ظغیىٕؿٔ خىاهذ بىدٕهماؤ ؽیخ فذوق يیض با جىشه به هغئله ظاهالو فشػ هی يىیغذ :افحماد ها دس باسه فشػ ایى
اعث که فشػ کل هصمىؿ هخلىلات اعث و دس وشه دیگش فلن اعث ٕفذوق.ٔ57 ،7575 ،
ٓ
َ
َّ ٓ ُ َ
ْ
َٓ
ػ ٓاع َحىی»
دس ظذیری يمل هی کًذ اص اهام فادق فلیه الغالم که عؤال ؽذ اص هقًی لىل الهی« :الشظمى فلی القش ّ
ٕعه .ٔ75/یقًی خذاويذ سظماو بش فشػ لشاس گشفث ،آو شًاب فشهىد :لشاس گشفث دس هش چیضی پظ هیچ چیض يضدیهجش
به او يیغث اص چیضی دیگشی ،و ظاهالو فشػ همیى چهاسيفشيذ و چىو لیاهث ؽىد هؾث هله ؽىيذٕؽیخ فذوق،
 .ٔ57 ،7575و اها فشؽی که فلن اعث ظمله او چهاس فشد هغحًذ؛ اص اولیى و چهاس کظ اص آخشیى اها چهاس اص اولیى يىض
اعث و ابشاهین و هىعی و فیغی ٕؿٔ و اها چهاس اص آخشیى ْ
هعمذ ٕؿٔ اعث و فلی و ظغى و ظغیى ٕؿٔ ،به ایى عشیك
سوایث ؽذه به عًذهای فعیعه اص ائمه ٕؿٔ دس بیاو فشػ و ظاهالو آو و عبب آوکه ایى اؽخاؿ ظاهالو فشػ
ؽذهايذ ایى اعث که پیغمبشايی که بش چهاس ؽشیقث هقهىده بىدهايذ ،اص پیغمبش ها ٕؿٔ ،يىض و ابشاهین و هىعی و فیغی
َّ
بىدهايذ ،و پیؼ اص ایى چهاس کظ فلنها به عىی پیغمبشاو دیگش آهذه و همچًیى آهذه فلن بقذ اص ْ
هعمذ ٕفلی الله فلیه
و آله و علنٔ و فلی و ظغى و ظغیى ٕؿٔ به عىی اهاهايی که بقذ اص اهام ظغیى ٕؿٔ هغحًذ و فشػ هماو فلن اعث
ٕهماو ٔ55/بشخی دیگش اص فلما هیفشهایًذ :صهايی که هشاد اص فشػ فلن باؽذ ،هشاد هماو ايىاس اسبقه اعث که فًىف
فلن و ايىاؿ آو سا ؽاهل هی ؽىد .و صهايی که هشاد اص فلن ايىاس باؽذ ،يىس هعبث و هقشفث و فبادت و فلن سا ؽاهل هیؽىد
ٕهصلغی.ٔ75/2 ،7515 ،
جعلیل کالهی
اص هیاو اظادید هشبىط به فشػ ،هیجىاو هفاد بشخی اص آيها سا به فًىاو هیضاو ،ؽاخـ و افىل ظاکمی دايغث که
هفاد عایش اظادید سا بایذ بش اعاط آيها جفغیش کشد؛
افل اول؛ ایًکه اعحیالی خذاويذ بش فشػ به فىست شغمايی يیغث؛
سوایات به خىبی به هغئله فذم شغن بىدو خذاويذ و به جبـ آو يفی جخث و عشیش بىدو فشػ اؽاسه کشده ايذ؛ يخغث
ْ
َ ُ
شػ َل َ
یظ ُه َى الل ُه» ،دوم ایىکه فشػ
ایىکه فشػ ،شغن يیغث «اليه لیظ بصغن» و همچًیى فشػ ،خذا يیغث؛ «الق
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احود علی ناصح ،رضا جوالی ،رضا نجفی

َ َ َ ُ
شػ َکما َج ُّؾ ُّى َک َهیئة َّ
الغشیش» ،و عىم ایىکه اعحىای خذا بش فشػ همايًذ لشاس گشفحى
همايًذ جخث يیغث؛ «لیظ الق
ّ
ََ
َّ ُ َ َ َ َ
الؾیء» ٕؽیخ فذوق ٔ272 ،7298 ،ایى اظادید ،به هبايی
الؾیءّ فلی ّ
چیضی بش چیضی يیغث؛ «ال إّيه فلیه ککىوّ ّ
فملی هن اؽاسه داسيذ؛ هبًی بش ایًکه اص خىاؿ شغن هعذودیث و فًا اعث ،و خذای هحقال هًضه اص خقائـ اعث ،لزا
شغن يیغث.
ایى سوایات يغبث به دیگش سوایاجی که به شغمايی بىدو فشػ و یا بشخی خىاؿ که به فىست هؾحشک بیى هصشدات و
شغمايیات هغحًذ ،ظاکن هغحًذ و به هصشد بىدو فشػ و اعحیالی الهی به فىست غیش شغمايی جفغیش هیؽىيذ.
ٓ ٓ َ
َّ ٓ َ َ
ضائ ًُ ُه و إو بیى المائمة هى لىائن القشػ و المائمة الرايیة خفماو الغیش المغشؿ
هايًذ« :لىله و ّإو ّهى ؽی ٍء ّإال ّفًذيا خ ّ
هغیشة ألف ف ام و القشػ یکغی کل یىم عبقیى ألف لىو هى الًىس ال یغحغیـ أو یًؾش إلیه خلك هى خلك الله و اِلؽیاء
کلها فی القشػ کعلمة فی فالة» ٕيیؾابىسی .ٔ57 ،7275 ،دس ایى سوایث به لائمههای فشػ اؽاسه هیکًذ و هیگىیذ:
یه لائمه اص لىائن فشػ و بیى لائمه دیگش آو ،فافله صیادی اعث ،لزا بشخی اص هفغشاو يیض لائلًذ به ایًکه :همقىد اهام
ٕؿٔ جؾبیه هقمىل به هعغىط بىده ،هذلىل هغابمی کالم يیغث ٕعباعبایی .ٔ771/8 ،7291 ،همچًیى سوایثَ « :ه ٓى
َ َ
َ َ َ
َ
ٓ
َّ
َ َّ
ََ ََ ُٓ ُ َ
َّ
َ َ َ
َ
َ
َص َف َن أ َّو الل َه َف َّض َو َشل ّه ٓى ؽ ٓي ٍء أ ٓو ّفي ؽ ٓي ٍء أ ٓو َفلی ؽ ٓي ٍء فم ٓذ کف َش للث ف ِّغ ٓش ّلي لال أ ٓف ًّي ّبال َع َى َای ّة ّه َى الؾ ٓي ّء ل ُه أ ٓو
ٓ َ َ َ
َ
َ
ان ل ُه أ ٓو ّه ٓى ؽ ٓي ٍء َع َبم ُه» ٕهماو .ٔ277/يیض دلیل بش اعحیالی الهی به فىست غیش شغمايی اعث.
ّب ّئهغ ٍ
افل دوم؛ ایًکه یکی اص هقايی فشػ ،فلن الهی اعث؛
َ
َٓ
َ
دس آیه ؽشیفهُ « :ه َى َّالزی َخ َل َك َّ
الغماوات و ٓاِل ٓس َك فی ّع َّح ّة أیام ُذ َّن ٓاع َحىی َف َلی ٓال َق ٓشػ ٓیق َل ُن ها ّیل ُس فی اِل ٓ
ك و ها
س
ّ
ّ
ٍ
ّ
ّ
ُ ٓ ُ ٓ َّ
ٓ
الل ُه بما َج ٓق َم ُل َ
الغماء و ها ٓیق ُش ُز فیها و ُه َى َه َق ُک ٓن َأ َ
یخ ُش ُز ه ًٓها و ها ٓیًض ُل ه َى َّ
ىو َبق ِیش» ٕالعذیذ .ٔ2 :عخى اص
و
ن
ح
ً
ک
ها
یى
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
فشػ اعث و جذبیش والقی خذا هغشض اعث و دس کًاس رکش فشػ ،فلن فقلی خذاويذ هحقال هغشض اعث که فیى جذبیش
اوعث.
دس سوایات يیض فشػ سا به هقًای فلن جفغیش کشده ايذ؛ فشػ فلمی اعث که کغی لادس به ؽًاخث آو يیغث؛ « َو
َ ٓ َ
ٓ ٓ َّ
َ
ٓ ُ
ال َق ٓشػ ُه َى ال ّقل ُن ال ّزی ال یم ّذ ُس أ َظ ِذ ل ٓذ َسه» ٕؽیخ فذوق .ٔ227 ،7298 ،فشػ به یک هقًا یقًی دايؾی که خذا به
ٓ ٓ َّ
َ ٓ َ َّ
ٓ ُ
َ ُ َ ََ َ َٓٓ ُ
ْ
َ ٓ
آخ َش ال َق ٓشػ ُه َى ال ّقل ُن ال ّزی أعل َـ الل ُه
فشعحادگاو و ظصثهای خىد فغا فشهىده اعث؛«ها هما فمال القشػّ . . .فی وش ٍه ّ
َ
َ
َف َلیه أ ٓيب َ
یاء ُه و ُس ُعل ُه و ُظ َص َص ُه» ٕؽیخ فذوق .ٔ225 ،7512 ،و او بش فشػ هغحىی اعث فلمؼ ؽاهذ همه يصىاهاعث؛
ّ ّ
ِّ
ٓ
ٓ
َ
ُ
َ
َ
َ ُ َ َ
َٓ
ػ ٓاع َحىی ّفل ُم ُه ؽ ّاه ِذ ّلکل ي ٓص َىی» ٕؽیخ فذوق .ٔ225 ،7298 ،او اگش دس آعماو پائیى باؽذ همچًاو
«و هى فلی القش ّ
دس فشػ اعث ٕدس یه ولث هقیى فلمؼ به هش دو ياظیه هغاویغثٔ و فلن و لذست و علغًث و اظاعه او بش همه چیض
ٓ َ
ُ ِّ َ
یکغاو اعث .دس خقىؿ سوایثَ « :و ُه َى َف َلی ٓال َق ٓ
ػ ٓاع َحىی ّفل ُم ُه ؽ ّاه ِذ ّلکل ي ٓص َىی» ٕؽیخ فذوق.ٔ225 ،7298 ،
ش
ّ
یقًی دس هش يصىایی ظاضش اعث و با هش فشدی هغث اص فىق فشػ با فلمؼ ،صیشا فلن او به همه اظاعه داسد و هیچ
چیضی اص فلمؼ پىؽیذه يیغث و او با جمام کمالؼ فىق فشػ یقًی هغلظ بش فشػ اعث ٕداسهی« .ٔ27/2 ،7572 ،و
ٓ ً ُ ً ٓ ً
ُ ُّ َ
َ ٓ
ٓ َٓ
َ ٓ َ
َ ً
َ
ػ َو اِلؽ َی ُاء کل َها ل ُه َع َى ِاء ّفلما َو ل ٓذ َسة َو ُهلکا َو ّإ َظاعة» ٕکلیًی ٔ722/7 ،7517 ،دس سوایث « ِّل َّو ُهله
ک َما ُه َى َفلی ال َق ٓش
ّ
ٓ ٓ ُ
ٓال َق ٓشػ ع َىی ُه ٓله ٓال ُک ٓشعی َو ف ٓل َم ُه َأ ٓغ ُ
یب ّه ٓى ّفل ّن الک ٓش ّعی» ٕؽیخ فذوق .ٔ227 ،7298 ،که هیگىیذ :فلن فشػ غیب-
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
جش اص فلن کشعی اعث ،ضمى ایًکه فشػ سا فلن الهی هقشفی هیکًذ ،غیب بىدو فشػ سا يیض جذافی هیيمایذ.
لزا سوایات دس خقىؿ ظاهالو فشػ الهی يیض یکی اص هقايی فشػ یقًی فلن سا بیاو هیکًًذ؛
َ
َ
َ َ
ْ
َُ
َ ِ
َ
هايًذَ « :ل َال َّ
الق ّاد ُق ؿ إ َّو َظ َم َل َة ٓال َق ٓ
ػ ذ َم ّايیة ،و سوایث «أ ّبی َظ ٓم َضة َف ٓى أ ّبی َف ٓب ّذ الل ّه ٕفلیه الغالمٔ لال َظ َملة
ش
ّ
ّ
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ْ
َ
َ ِ
ٓ ُ ٓ ٓ َ ِ َ ِ
ٓال َق ٓ
ػ و ال َق ٓشػ ال ّقل ُن ذ َم ّايیة أ ٓس َب َقة ّه ًْا و أ ٓس َب َقة ّه ْم ٓى ؽ َاء الله» ٕکلیًی .ٔ225/7 ،7517 ،که اص هؾث ظاهل فشػ هی-
ش
ّ
ْ
ْ
ْ
گىیذ ،و سوایث «إو الزیى یعملىو القشػ هن القلماء الزیى ظملهن الله فلمه» ٕ کلیًی .ٔ221/7 :7517 ،که فلما سا
ظاهلیى فشػ هقشفی هیکًذ ،و دس ابىلشه هعذخ اص اهام سضا فلیه الغالم ،خذاويذ و هالئکه سا ظاهالو فشػ هیدايذ؛
َّ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ ُ ٓ ُ َ ٓ ُ َ َ
َ ٓ ٓ َ ٓ َ ِّ َ َ ٓ ُ َ ٓ ٓ ُ َ َ َ
َ َ َ َ َ
یع َمل لال ا َّلً ٓق َش ّايی فکیف ران و
یع َمل فمال َف ّلی ؿ ّإو سبًا شل شالله یع ّمل و ال
« . . .أخ ّبش ّيی فى سبه أ یع ّمل أو
ٓ
ُ
َ
ٓ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ َ
َ
َ َ
ٓ ٓ
َٓ ُ َ ُ
ٓ ُ َ ٓ َ َ ِّ َ ٓ ُ ٓ ٓ َ
مايیة فمال َف ّلی ؿ ّإ َّو ال َمال ّئکة ج ٓع ّمل ال َق ٓشػ ٕؽیخ فذوق،
ص
ي
اْل
یل و یع ّمل فشػ سبه فىلهن یىه ّئ ٍز ذ ّ
ّ
يعى ي ّصذ ّفی ّ
ّ
َ
َّ
َ .ٔ222 ،7298ف َم َال َأه ُیش ٓال ُم ٓؤهً َ
الل ُه َف َّض و َش َّل َظاه ُل ٓال َق ٓشػ و َّ
الغ َم َاوات و ٓاِل ٓ
ك ٕکلیًی .ٔ278/7 ،7517 ،که به
س
ؿ
یى
ّ
ّ
ّ
ّّ
ّ
ّ
هخلىلات الهی اص شمله فشؽحگاو اؽاسه هی کًذ که ظاهلیى فشػ هغحًذ ،همه ایى هىاسد فشػ به هقًای فلن الهی سا
َ َ َ ُ ُ ََ ٓ
ماء» يیض به همیى فىست اعث و
جبییى هیکًًذ .دس هغئله هکاو فشػ هقًای دس آیه ؽشیفه« :و کاو ف ٓشؽه فلی ال ّ
َ
ََ َ
َ َ ٓ ُ ُ ََ ٓ ََ َ َ ُ ُ َ ُٓ ُ ُ ُ َ ْ َٓٓ َ َ َ َ ٓ
ْ
او َفلی ال َم ّاء  ...فمال ّإ ْو الل َه َظ ْمل ّد َیً ُه
ماء فمال ها یمىلىو للث یمىلىو ّإو القشػ ک
اظادیری هايًذ« :کاو فشؽه فلی ال ّ
ٓ ٓ
و ّفل َم ُه ال َم َاء »ِ ٕکلیًی .ٔ222/7 ،7517 ،يیض به فشػ به هقًای فلن اؽاسه هیکًذ.
افل عىم؛ ایًکه فشػ هخلىق الهی اعث؛
ٓ
َ
ُ
َ
ٓ
دس سوایث ابىلشه هعذخ به خىبی به هغئله خلمث فشػ الهی ،اؽاسه هیکًًذ هايًذ..« :و ل ٓن یخل ّك ال َق ٓشػ ّل َع َاش ٍة

َ
یه» ٕعبشعی .ٔ572/2 ،7512 ،ایى سوایث هی گىیذ :خذای هحقال فشػ سا خلك کشده اعث يه به خاعش يیاص خذا به
ّب ّه ّإل ّ
آو .دس سوایث خقائـ فشػ« :و َلک ًَّ ُه َؽی ِء َه ٓع ُذ ِود َه ٓخ ُل ِ
ىق ُه َذ َّبش»ِ ٕؽیخ فذوق .ٔ272 ،7298 ،جمذم آفشیًؼ فشػ
ّ
َّ َ َ َ ٓ َ
َ
َ
ٓ
ٓ
ٓ
َ
ٓ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
َ َ َ َّ
َ َ
َٓ َ
ٓ
ٓ
ك»
بش آفشیًؼ آعماوها و صهیى؛ «فمال ّإو الله جباسن و جقالی خلك القشػ و الماء و المال ّئکة لبل خل ّك الغماو ّ
ات و اِلس ّ
ؽیخ فذوق .ٔ227 ،7298 ،همگی هخلىق بىدو فشػ سا جاکیذ و جاییذ هیکًًذ؛ لزا هؾخـ هیؽىد فشػ الهی اص
صهشه فلن راجی يیغث ،بلکه فلن فقلی اعث و اگش سوایحی به فشػ به هقًای رات الهی اؽاسه کشد با جىشه به ایى آیات و
سوایات ،به فلن فقلی جفغیش هیگشدد.
افل چهاسم ایًکه فشػ به هقًای سبىبیث الهی و هعل اششایی ؽذو اواهش الهی اعث؛
فشػ ،یک همام ظمیمی و والقی اعث که صهام علغله جمام ظىادخ با وشىد جمام کرشت و اخحالف که ياؽی اص یک
علغله اعباب و فلل هغحًذ به آوها هًحهی هیؽىيذ ،و دس فشػ فىس جمام اهىس کىو و هکاو که به جذبیش الهی اداسه هی
ؽىد ،وشىد داسد .بًابشایى ظمیمث فشػ هشکض جذبیش و سبايیث جکىیًی خذاويذ دس جمام هغحی اعث.
ََ
ُ
دس ایى هىسد يیض آیات و سوایات به آو به جفقیل اؽاسه هیکًًذ و ایىکه خذای هحقال هیفشهایذ« :ذ َّن ٓاع َحىی فلی
َٓٓ
ػ» ،دس فیى ظالی که هرال اعث بشای اظاعه جذبیش خذا دس هلکؼ ،بش ایى هن داللث داسد که دس ایى هیاو ظمیمحی
القش ّ
َ
َّ َ ٓ ُ َ ٓ َ
هن دس کاس هغث و آیات ؽشیفه« :و ُه َى َس ُّب ٓال َق ٓشػ ٓال َ
ىو ال َق ٓشػ َو َه ٓى َظ ٓىل ُه» ٕهؤهى:
ین» ٕجىبه« ٔ729 :ال ّزیى یع ّمل
ؾ
ق
ّ
ّ
ّ
َ َ َ ٓ َ َ َ َ ِّ َ ٓ َ ٓ ٓ
َ ٓ ُ َ ٓ َ َ ِّ َ َ ٓ َ ُ ٓ ٓ َ َ ِ
َ
ٓ
ػ» ٕصهش .ٔ75 :يیض
« .ٔ7و یع ّمل فشػ سبه فىلهن یىه ّئ ٍز ذ ّ
مايیة» ٕظاله .ٔ77 :و «و جشی المال ّئکة ظافیى ّهى ظى ّل القش ّ
ِ
ٓ
ٓ
َ
ُ
صیذ ف َّقال لما ُ
داللث بش همیى هقًا داسيذ ،پظ ؽىاهش ایى آیات و آیاجی هايًذ« :رو ال َق ٓشػ ال َم ُ
یشیذ» ،اؽاسه به ایى اعث
ّ
ّ
که فشػ هماهی اعث که جذابیش فام الهی و اواهش جکىیًی اص آوشا فادس هیگشدد ٕعباعبایی.ٔ757/8 ،7291 ،
 .5نتیجه
ثزرسی ٍ تحلیل هٌبثغ رٍایی ضیؼِ ثِ خصَظ حذیج اهبم رضب ػلیِ السالم ًطبى هی دّذ:
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احود علی ناصح ،رضا جوالی ،رضا نجفی

 .7فشػ الهی شغن يیغث و به هقًای فلن و هشکض جذبیش خذاويذ هحقال اعث .دس يمغه همابل ،ؽاهشگشایاو فشػ سا
هکايی بشای يؾغحى خذاويذ هیدايًذ .اؽافشه اگشچه هقحمذيذ بایذ به فشػ ایماو داؽث ،اها دس خقىؿ هقًای آو
عکىت کشده ايذ .اص ایى سو اص ايذیؾیذو دس آو يهی يمىده ايذ.
 .2هشاد اص «اعحىای فلی القشػ» اعحیالی الهی بش فشػ اعث يه هايًذ يؾغحى پادؽاهاو بش جخث .يؾغحى
خذاويذ بش فشػ کًایه اص جذبیش شهاو و فلن او به جمام اهىس فالن هغحی اعث.
 .2هًؾىس اص «و کاو فشؽه فلی الماء» يیض با جىشه به سوایث اهام سضا فلیه الغالم هماو فلن الهی و هشکض جذبیش و به
جقبیشی آب ظیات اعث.
 .5ظاهل بىدو خذاويذ يغبث به فشػ يیض به هقًای فافل بىدو وظاکن بىدو اعث يه ایًکه خذای هحقال به فىست
هادی چیضی سا ظمل کًذ .و دس سوایاجی که به هغئله ظاهلیى فشػ اؽاسه هیفشهایذ يیض ،فشػ به هقًای آو فلمی اعث
که خذاويذ به ظاهلیى فشػ داده اعث .بًابشایى فشػ و اعحىای بش فشػ دس شمله « ُذ َّن ٓاع َحىی َف َلی ٓال َق ٓ
ػ» ،يیض اگش
ش
ّ
َ ٓ ُ
َ
َ
یع ّمل َف ٓشػ َس ِّبه» به هقًای فلن خذا اعث ،دس هش فىست هش دو به هقًای
گفحه ؽىد به هقًای هله خذا و دس شمله «و
هماهی اعث که با آو همام شمیـ اؽیاء ؽاهش ؽذه ،جذابیش شاسی دس يؾام وشىد همه فالن دس آو همام هحمشکض هیباؽذ.
به فباست دیگش ایى همام ،اص یک شهث همام هله اعث و اص آو شمیـ فشاهیى ْسبايی فادس هیؽىد؛ و اص شهث دیگش همام
فلن الهی اعث که با آو شمیـ هىشىدات فالن جذبیش هی ؽىد.

 .6هنابع
لزآى کزین
1ی اثي ضؼجِ حزاًى ،حسي ثي ػلى ،تحف الؼمَل ،لن ،ربهؼِ هذرسیي1444 ،قی
2ی حسیٌى ّوذاًى ًزفى ،هحوذ ،درخطبى پزتَى اس اصَل کبفی ،لن ،حَسُ ػلویِ لن1363 ،ی
3ی دارهى ،ػخوبى اثي سؼیذ ،الزد ػلى الزْویِ ،کَیت ،دار اثي األحیز1416 ،قی
4ی ضیخ حز ػبهلى ،هحوذ ثي حسيٍ ،سبئل الطیؼِ ،لن ،هؤسسِ آل الجیت1449 ،قی
5ی ضیخ صذٍق ،اثي ثبثَیِ ،االػتمبدات ،لن ،الوؤتوز الؼبلوی للطیخ الوفیذ1414 ،قی
6ی ییییی ،التَحیذ ،لن ،هؤسسِ ًطز اسالهی1398 ،قی
7ی ییییی ،هؼبًی األخجبر ،لن ،دفتز اًتطبرات اسالهى1443 ،قی
8ی صفبر ،هحوذ ثي حسي ،ثصبئز الذرربت فی فضبئل آل هحوّذ ،لن ،کتبثخبًِ آیت اهلل هزػطی1444 ،قی
9ی طجزسى ،فضل ثي حسي ،اإلحتزبد ،هطْذ ،الوزتضى – هطْذ1443 ،قی
14ی طجبطجبیی ،هحوذ حسیي ،الویشاى فی تفسیز المزآى ،ثیزٍت ،هؤسسِ اػلوی هطجَػبت1394 ،ی
11ی ػزیضى ،ػلى ثي رؼفز ،هسبئل ػلیّ ثي رؼفز ٍ هستذرکبتْب ،لن ،هَسسِ آل الجیت1449 ،قی
12ی کلیٌی ،هحوذ ثي یؼمَة ،اصَل کبفی ،تْزاى ،دار الکتت اإلسالهیِ1447 ،قی
13ی هبسًذراًى ،هحوذ صبلح ثي احوذ ،ضزح الکبفی ،األصَل ٍ الزٍضة ،تْزاى ،الوکتجِ االسالهیِ1382 ،ی
14ی هزلسی ،هحوذثبلز ،هزآُ الؼمَل فی ضزح أخجبر آل الزسَل ،تْزاى ،دارالکتت االسالهیِ1444 ،قی
15ی هالصذرا ،هحوذ ثي اثزاّین ،ضزح أصَل الکبفی ،تْزاى ،هؤسسِ هطبلؼبت ٍ تحمیمبت فزٌّگى1383 ،ی
16ی هیزداهبد ،هحوذ ثبلز ثي هحوذ ،التؼلیمِ ػلى أصَل الکبفی ،لن ،الخیبم1443 ،قی
17ی ًؼوبًی ،هحوذ ثي اثزاّین ،الغیجِ ،تْزاى ،هکتجة الصذق1397 ،ی
18ی ًیطبثَرى ،هحوذ ثي حسي فتبل ،رٍضِ الَاػظیي ،لن ،اًتطبرات رضى1375 ،ی
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