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  ).مترجم. ( ش.هـ ١٣٨٨تيرماه  -  ١





  گفتارپیش

 بسم ا الرمحن الرحیم
�������و�� � ��
���#" � !م � � $% 

 رب اْلعاَلمِیِن  ،دّیاِن الدیِن ،فالِق اإلصباِح ،مسّخِر الریاِح ،مجِري اْلُفْلک ،مالک اْلمْلک ،َاْلحمد لّله رب اْلعاَلمِیِن

و��'&� و  ��
DّFGُI  ،)و�Bد(� �@?�  رو�ن <=��� ،��� � >�;: �6789 ؛4ورد�3ر 0�12/�ن ��� ،-,�#" +*(�ص 

���=> Jد�K �، ���L�M N ��/O� � PQR �، STU ��� و 4ورد�3ر 0�12/�ن �VW روز ��<DY. 

 و َتموج اْلِبحار و من َیسبح في َغمراتها ،و َترِجف اَألرض و عمارها ،َاْلحمد لّله الَّذي من خشَیته َترعد السماء و سکاَنها

a� ��� � �ز `س و ^[ّ\] �و ��
���b-، �c "dس +*(�ص e�9 ن و�&fg �c "d�3��n$ز�� و mی���k  J و زhij و �Kgد<=

o�p "q�&r� m � نg s و �c ج�u ��� ور ��  .ز0

َاْلمَتقدم  ،َیْأمن من رکبها و َیْغِرُق من َترَکها ،َاْلُفْلک اْلجاِرَیة في الُلجِج اْلغامرة ،علی محمد و آِل محمد  اّلهم صلِّ
  و الّلاِزم َلهم الحق ،و اْلمَتَأخر عنهم زاهق ،َلهم ماِرق

ی� ��
�� kق  ، s� g yن ���ر ~�د ؛�J ژرف �@?� رو�ن �z�/{� mس ؛w+ y&� و gل +m �&wود �K !��DYر e Jن ر� رg � s ی��� و �����
�L� � �1,�. ~�دg ز� ��1 ��� �&��� ،��� �g ز� �رج ��� و ��� �� h�1 ؛!��د ��� ،�ز د��g �K ��D�� و، ��� � ���<. 

  



 مجمع אلبحرينبه ) אلسالم عليه(سفر موسی  ١٠  

اشت تا با مـا رא بـه رאه صـحيح و    سپاس خدאيی رא که برאی ما رאهبرאن و رאهنمايانی برگم
روشن رهنمون سازند و به غايتی که خدאی عزوجل ما رא برאی نيل به آن آفريده אست، نايـل  


 	� ��� �����   ( ١»ْعبُـُدونِ یَ َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواْإلِنَس إِالَّ لِ «: فرمايد خدאی متعال می. شويم�� � �
در تفسـير אيـن    b طـور کـه אز آل محمـد    همان ؛»دنبدאن«يعنی تا ، )�������� ،����� ����

 .مطلب نقل شده אست

کـه بـا   אست אی قرאر دאده  برאی ما قانون و قاعدهخدאوند אز جمله אلطاف אلهی آن אست که 
مـذکور  قانون دروغين، بازشناسيم؛ و آنها رא אز مدعيان تشخيص دهيم های אلهی رא  آن حجت

شـان علـم و    אولـين آنهـا وصـيت، و دومـی    که אست אز سه بخش مرتبط با هم تشکيل شده 
 . سومی، دعوت به حاکميت خدאوند متعال אست

אگر אمام قائم אز אهل بيـت  : عرض کردم g گويد به אمام אبوجعفر محمد باقر جارود می אبی
���  «: شـود؟ حضـرت فرمـود    אی شناخته مـی  آيد با چه نشانه درگذشت، کسی که بعد אز אو می

 � ���	� � �����	��� ،� !� "� 	���� �b �� #$� %� ،& � "��� �� '� ���( �    %�) ��� �*� ��+
&� �	 �,��� ���«٢. 

)�1��0% (/�& ���.& +��- �' ��     «: نقل شده אست که حضـرت فرمـود   g אز אمام صادق
2	��	� � &� �	 �3�� 4��� ���� �1�� � &/) %) &5	�� #��/� ��� ،��1) "���«٣. 

������� ��78& (�% )���� �' ��     ، +6 �&.... «: نقل شده אست که فرمود g אز אمام صادق
& � ���*� � ��+ 2����� 9��� ،& � 	��� �1��' 	� ���«٤. 

پيغمبـرאن و رسـوالن رא אز   : به زنديقی که پرسيد g אمام صادق: گويد هشام بن حکم می
����2�11 � :�«: کنی؟ فرمود چه رאه אثبات می �� %) 9���) ���; <�(   ��� = � ��� '� %) 9�	�� &>�

'� ��78& (% .@ & ��+�% ��+� =�  =� '��A«: تا آنجا که حضرت فرمود.... �,@�? ��=� �� '� ���
��� � �BC� ��B��. '��� � 	��D5 ?�: �� ،��� � &B��«٥. 
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 گفتار يشپ ١١

: عـرض کـرديم   g به אمام אبوعبـدאهللا جعفـر صـادق   : گويد نضری می ی حارث بن مغيره
�	���«: شود؟ فرمود صاحب אين אمر به چه چيزی شناخته می �� ،	��� ،�E�:� � 9@.«١.   

و همـان يمـانی موعـودی     g حضرت مهـدی  ی وصی و فرستاده g سيد אحمد אلحسن
غيبـتش و  کتـاب  شـيخ طوسـی در   . אشاره شده אستאو به  aت پيامبر خدאאست که در وصّي

אز  شـده  همچنـين در بسـياری אز روאيـات وאرد   . אند א نقل کردهאين وصيت رديگر علمای شيعه 
ولی با کمال אمر אيشان مثل روز روشن אست ؛ نيز نامی אز وی به ميان آمده אست b אهل بيت

ـا «: אند، زنگار بر دلهايشان بسته אست تاسف، آنچه مردم مرتکب شده كَـالَّ بَـْل َراَن َعـَىل ُقلُـوِبِهم مَّ
2 ���( ٢»كَانُوا يَكِْسبُونَ �+ F@/� <�+�3B� �� ����� 2��) %) &���	�) %) �G8.( 

بخـش אز علـم خـويش رא بـه      هر لحظه پرچمی هدאيت -که سالم خدא بر אو باد  -אيشان 
شود که אيشان אز  آن، بر هر אنسانِ دאرאی قلب سليم ثابت می ی آورد که به وسيله אهتزאز درمی

کتابی کـه پـيش روی   . پاکيزه و زالل آب بردאشته אستאی بس  دريايی بس پرآب و אز چشمه
حجت کامل و رسايی אست کـه بـه وضـوح     -های אيشان  همانند تمام ديگر کتاب -ما אست 

جزو کسانی אست که قدم در دאنش، אستوאر دאرند؛ کسانی  g دهد سيد אحمد אلحسن نشان می
 .موده אستها رא برگزيده و به آنها کتاب و حکمت عطا فر که خدאوند آن

אست که در آن אز يک رمز و رאز قرآنی پرده  b אين کتاب، گوهری אز جوאهرאت آل محمد
شان پيچيـده و   علما و אنديشمندאن در آن متحير، کلمات های شود؛ سرّی که عقل می  بردאشته

אند بدون אين که به حقيقت پنهانی که خدאوند  نامفهوم و حتی گرفتار رنج و سختی بسيار شده
  !های خودش بر مخلوقاتش قرאر دאده אست، دست يازند يدهايش رא در دستان حجتکل

شخصيت عبد صالح، عالِم، خضر، يا مجمع אلبحرين و אين که وی کيست، رمزی دشوאر و 
سزאوאر آن بود که אيشان אز غـور در אيـن   . ناگشوده در ذهن علمای مسلمين پنهان مانده אست

های  ا مخاطبان قرآن نيستند؛ ولی به هر حال אين عده با אنگيزهگرفتند زيرא آنه وאدی کناره می
آنهـا  . مختلف، متعرض אين موضوع شدند و به אين شخصيت عظيم، ستم فرאوאنی روא دאشـتند 

                                                                                                              
  .١٣٨ص  ٥٢ج : بحار אالنوאر -  ١
  .١٤: مطففين -  ٢
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آنهـا   هـای  جمـالت و عبـارت  . تـر نمودنـد   به همين مقدאر אکتفا نکردند بلکه مساله رא پيچيده
هـا، بسـترها و حکمـت آن رא     قرآنی، شخصـيت  ی سنگينی אست که وאقعيت אين قصه ی پرده

شان تصور کرده אست دنبال نمودنـد و بـه دنبـال     آنها حدسياتی رא که عقلهای. پوشانده אست
زند روאنه شدند، و در אيـن رאه   طعنه می b وאقعی که به حقيقت عصمت و علم אنبيا عبارאت بی

که عاقبتی برאی آن متصوّر باشند؛  محابا جاری ساختند بدون אين شان آمد رא بی هر چه برزبان
 ....زند دאند تبرش رא به کجا می شکنی که در تاريکی شب، نمی مانند هيزم

אز چنان قدرت و وضوحی  g بيند که بيان سيد אحمد אلحسن منصف آشکارא می ی خوאننده
دل،  عقـل و . يابد گيرد و אطمينان می برخوردאر אست که دل آدمی به طور کامل با آن آرאم می

فرمايـد، سـر تعظـيم     که אيشان אرאيه مـی  هايی هر دو با هم و به يک ميزאن، در برאبر אستدالل
 .مردم مختلف در سطوح مختلف، يکسان אست אی که برאی آورد؛ نتيجه فرود می

يابيم، در حـالی کـه אيـن     عبارאت و جمالت رא ساده و سهل می ها، با وجود عمق אستدالل
» سـهل ممتنـع  «אست که در چهـارچوب آنچـه אصـطالحاً     אی معجزهسهولت و سادگی، خود 

فـارغ אز آن   g های سيد אحمـد אلحسـن   عبارت. گيرد شود، جای می ناميده می) آسان سخت(
نـام  » مفّسر«אی אست که در کلمات ديگر کسانی که مردم آنها رא  های مشمئزکننده پيچيدگی

ان نه אز مقدمات وאژگانی عـريض و طويـل   אيش های در عبارت. شود نهند، فرאوאن يافت می می
אش  های منطقی يا فلسفی، که بيش אز هر چيز به نادאنی گوينـده  خبری هست و نه אز سفسطه

تـرين مسـير، بـه هـدف      ، به طور مستقيم و با کوتاهg سيد های کلمات و عبارت. אشاره دאرند
. آنها رא بفهمنـد و دريابنـد  توאنند  אی که مردمی در سطوح مختلفی فرهنگی می زند به گونه می

توאن نظير آن  و کلمات، دאرאی ويژگی منحصر به فردی אست که نمی ها به عالوه، אين عبارت
های بليغان و فصيحان يافت که همان قدرت نفوذ عجيبی אست کـه خوאننـده    رא در چهارچوب

جوشد و  ده میبه طور مستقيم אز دل و جان نويسن ها کند که אين عبارت بر אثر آن אحساس می
باشد؛  کند که گويی، وی با אو همنشين شده אست و چهره به چهره با אو در سخن می حس می

هايی که ممکن אست به ذهن فرد خطور کند آگاه אست و אحاطه دאرد  نويسنده، به تمام پرسش
. دگوي ها رא حتی پيش אز آن که در ذهن خوאننده بروز و ظهور نمايد، پاسخ می و אو אين پرسش

کند تا אو رא به  ، خوאننده رא به نرمی و آسانی و با خرسندی رאهبری میg به אين ترتيب אيشان
 .سر منزل مقصود برساند



 

 
 

 گفتار يشپ ١٣

گويند سيد אحمد אلحسن، אز فصـاحت و بالغـت    به وאقع بسيار در تعجبم אز کسانی که می
אم جز אين که آنهـا   نيافتهزنی آنها  من دليلی بر אين تهمت. بهره אست نظير پدرאن پاکش بی بی

هايشان رא کور کرده אست و درنتيجـه אز پرتـو    آشنايند و حسد و کينه، دل با حقيقت بالغت نا
 .تابان خورشيد برکنارند

آن رא پيش روی شما قرאر  g אکنون، אين دليل علمی ديگری אست که سيد אحمد אلحسن
אی که در معانی تک تک  داليل علمیبر شما جز אين نيست که در آن نيک بنگريد تا . دهد می

کلماتش نهفته אست رא دريابيد نه با نگاهی بغظ آلود که אز قبل حکم بـه ردّ آن صـادر نمـوده    
فريبانـه و   هـای عـوאم   هايتان رא אز تمام توطئه بر شما אست که گوش دل باز کنيد و قلب! אست

אنـد، پـاک نماييـد؛     به رאه אندאختهאی که فقهای آخرאلزمان در مورد آن  توزאنه های کينه جوسازی
َفإِن «: سان تابناک و پرفروغ אست چه g نسآن هنگام خوאهيد ديد که خورشيدِ سيد אحمد אلح

 َJْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعَىل ّهللاِ َوأُِمرُْت أَْن أَكُوَن ِمَن الُْمْسلِِم � (���( ١»تََولَّيْتُْم َفRَ َسأَلْتُكُم مِّH� �5� 
�� ،
%����,� &+���� I�� � + '� � �� ،     2��+ 	��J�� �� � ���� ������� �� � K���� %)   '� %�) ��

9�@/= 9+�� <�5�+.( ���� ���� ���� � ���	
 �.  
 

  
  استاد رزاق االنصاری

  )که خداوند در زمين تمکينش دهد(  g انصار خدا و امام مهدی
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  g سفر موسی

  به مجمع البحرین

 ِنِهRَ یْـَفلRََّ بَلََغا َمْجَمَع بَ *  ُحُقبًا یَ أَْو أَْمِض  نِ یْ َوإِْذ َقاَل ُموَىس لَِفتَاُه ال أَبَْرُح َحتَّى أَبْلَُغ َمْجَمَع الْبَْحرَ .... «
بًا یفِ  لَهُ یُحوتَُهRَ َفاتََّخَذ َسبِ  ایَ نَسِ   ِمْن َسَفرِنَا َهَذا نََصبًا نَایلََقْد لَقِ  َداَءنَالَِفتَاُه آتِنَا غَ َفلRََّ َجاَوَزا َقاَل *  الْبَْحِر َرسَ
ْخرَِة َفإِنِّ  نَایْ إِْذ أَوَ  َت یْ َقاَل أََرأَ *   یِفـ لَهُ یأَْن أَْذکُرَُه َواتََّخَذ َسـبِ  طَانُ یْ إِال الشَّ  هُ یالُْحوَت َوَما أَنَْسانِ  ُت ینَسِ  یإَِىل الصَّ

ا َعَىل آثَارِِهRَ َقَصًصا الَِک َما کُنَّ َقاَل ذَ *  الْبَْحِر َعَجبًا َرْحَمـًة ِمـْن  نَـاهُ یْ َفَوَجَدا َعبًْدا ِمْن ِعبَاِدنَـا آتَ *  نَبْغِ َفاْرتَدَّ
 Rًُْعلِّْمَت ُرْشًدا*  ِعنِْدنَا َوَعلَّْمنَاُه ِمْن لَُدنَّا ِعل َّRَک لَـْن  َل َقا * َقاَل لَُه ُموَىس َهْل أَتَِّبُعَک َعَىل أَْن تَُعلَِّمِن ِم إِنـَّ

ُ َصـاِبًرا َوال أَْعِصـ یَقاَل َسـتَِجُدنِ *  تَْصِربُ َعَىل َما لَْم تُِحْط ِبِه ُخْربًا فَ یْ َوکَ*  َصْربًا یَ َمعِ  عَ یتَْستَطِ   یإِْن َشـاَء هللاَّ
 یَفانْطَلََقا َحتَّـى إَِذا َرِکبَـا ِفـ*  ِمنُْه ِذکًْرا کَ َحتَّى أُْحِدَث لَ  ءٍ یْ َعْن شَ  یَفال تَْسأَلْنِ  یَقاَل َفإِِن اتَّبَْعتَنِ *  لََک أَْمًرا

فِ  *  َصْربًا یَ َمعِ  عَ یَقاَل أَلَْم أَُقْل إِنََّک لَْن تَْستَطِ *  إِْمًرا ئًایْ َخرََقَها َقاَل أََخرَْقتََها لِتُْغرَِق أَْهلََها لََقْد ِجئَْت شَ  نَةِ یالسَّ
ُغالًما َفَقتَلَُه َقاَل أََقتَلَْت نَْفًسا  ایَ َفانْطَلََقا َحتَّى إَِذا لَقِ *  ُعْرسًا یِمْن أَْمرِ  یرِْهْقنِ َوال تُ  ُت یسِ vَِا نَ  یَقاَل ال تَُؤاِخْذنِ 

َک َعْن َقاَل إِْن َسأَلْتُ *  َصْربًا یَ َمعِ  عَ یَقاَل أَلَْم أَُقْل لََک إِنََّک لَْن تَْستَطِ *  نُکًْرا ئًایْ نَْفٍس لََقْد ِجئَْت شَ  رِ یْ ِبغَ  ةً یَّ َزکِ 
اْستَطَْعRَ أَْهلََها َفـأَبَْوا  ةٍ یَ أَْهَل َقرْ  ایَ َفانْطَلََقا َحتَّى إَِذا أَتَ *  ُعْذًرا یَقْد بَلَْغَت ِمْن لَُدنِّ  یبَْعَدَها َفال تَُصاِحبْنِ  ءٍ یْ شَ 

َقـاَل َهـَذا ِفـَراُق *  أَْجًرا هِ یْ َفأََقاَمُه َقاَل لَْو ِشئَْت التََّخْذَت َعلَ  نَْقضَّ یَ أَْن  دُ یرِ یُ ِجَداًرا  َهایَفَوَجَدا فِ  ُفوُهRَ یِّ ضَ یُ أَْن 
فِ *  َصْربًا هِ یْ َما لَْم تَْستَِطْع َعلَ  لِ یَسأُنَبِّئَُک ِبتَأْوِ  ِنکَ یْ َوبَ  ینِ یْ بَ  ا السَّ الْبَْحـِر  یِفـ ْعَملُـونَ یَ  نَ یَفکَانَـْت لَِمَسـاکِ  نَةُ یأَمَّ

ا الُْغالُم َفکَاَن أَبَـَواُه ُمـْؤِمنَ *  َغْصبًا نَةٍ یکُلَّ َسفِ  أُْخذُ یَ َوکَاَن َوَراَءُهْم َملٌِک  بََهایَفأََرْدُت أَْن أَعِ  أَْن  نَایَفَخِشـ نِ یْ َوأَمَّ
ا الِْجَداُر َفکَاَن لُِغالَمـ*  ِمنُْه َزکَاًة َوأَْقرََب ُرْحRً  ًرایْ َربُُّهRَ خَ  بِْدلَُهRَ یُ أَْن  َرْدنَاَفأَ *  َوکُْفًرا انًایَ طُغْ  رِْهَقُهRَ یُ   نِ یْ َوأَمَّ
کَنْزَُهRَ  ْستَْخرَِجایَ وَ  ُهRَ أَُشدَّ  بْلَُغایَ َوکَاَن تَْحتَُه کَنٌْز لَُهRَ َوکَاَن أَبُوُهRَ َصالًِحا َفأََراَد َربَُّک أَْن  نَةِ یالَْمدِ  یفِ  نِ یْ مَ یتِ یَ 

� ���& �% +����5  (...  ١»* .... َصْربًا هِ یْ َما لَْم تَْسِطْع َعلَ  ُل یَذلَِک تَأْوِ  یَرْحَمًة ِمْن َربَِّک َوَما َفَعلْتُُه َعْن أَْمرِ 
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  سفر های تشخصی
» ُحُقبًا یَ أَْو أَْمِض  نِ یْ ال أَبَْرُح َحتَّى أَبْلَُغ َمْجَمَع الْبَْحرَ «عبد صالح که موسی در אين سخن خود  -١

)2���	 9� %� ��	� �� %) �7�� �= ��	 9���� <�10 � אز ) ����  	�9 �� . �� �% �� �& �� �&؛ ��� �
هـای   در بخـش . به عبارت ديگر، قرآن אو رא مجمع אلبحرين نام نهاده אست. کرده אست אو ياد

  .بعدی، تفصيل אين شخص، خوאهد آمد
אی אسـت کـه אز    אلعزم و شخصـيت مهـم و برجسـته    يکی אز پيامبرאن אولو g موسی  -٢

  .אين سفر، به אسم אيشان خاتمه يافته אست. باشد نياز می تعريف و توصيف بی
» َوإِْذ َقاَل ُموَىس لَِفتَـاهُ «: نام گرفته אست)  جوאنمرد(» فتی«אست که  g شع بن نونيو  -٣

)�D5 ��� ��5�+ %� &��� � (فتـی «گذאری دאرאی אمتياز خاصـی אسـت؛ منظـور אز     و אين نام« ،
 g طور که قرآن، يوشع رא فتی ناميده، جبرئيـل  همان. شخص شجاع و تنومند و زورآور אست

 g طالب معلوم و مشهور אست که علی بن אبی.  بلند کرده אست»  فتی אال علیال«نيز ندא به 
ضمناً پوشيده نيسـت  . ها رא فتح کرد و پهلوאنان کفرپيشه رא به خاک هالکت אفکند چگونه قلعه

وאرد سـرزمين مقـدس شـد و پـس אز      g که אين فتی يعنـی يوشـع، پـس אز وفـات موسـی     
אست که پـس אز   g پس يوشع بن نون، وصیّ موسی. بنی אسرאئيل رא رهبری کرد g موسی

بنی אسرאئيل رא رאهبری کرد، با کفار جنگيد، شهرهای کافرאن رא فتح نمـود و   g وفات موسی
  .دين אلهی رא در سرزمين مقدس روאج دאد

 ���> «: نقل کرده אست که فرمود g אبوحمزه אز אمام אبوجعفر محمد باقر� _+�� ،  &�:�
<�� . � &��� g ��� ،��� 2��) ��� �� '� ����) 	� ������ %) ��� &���� <� � �� �«١  

پايـان   g ، وظيفـه و نقـش يوشـع   g با عبد صالح g به هنگام مالقات حضرت موسی
. پـردאزد  بيند، به فرאگيری علم و دאنش مـی  يابد و مانند يک همرאه و تماشاچی، אز آنچه می می

و بـه   g های موسـی  گيری وی مانند موضعهای  گيری وی موضع مستقلی ندאرد بلکه موضع
 g و عبد صالح g لذא در قرآن فقط אين دو تن يعنی موسی. پيروی אز آن حضرت بوده אست
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אسمی در ميان نيست زيرא אو در אيـن سـفر نقشـی ندאشـته      g نام آورده شده אست و אز يوشع

  (» ....ةٍ یَ أَْهَل َقرْ  ایَ َفانْطَلََقا َحتَّى إَِذا أَتَ .... ُغالًما ایَ إَِذا لَقِ َفانْطَلََقا َحتَّى .... َفانْطَلََقا َحتَّى إَِذا َرِکبَا«: אست��

���+ 	��� �= �1��	 ....����� �	 ��/� �= �1��	 ....�����	 &�� %� �= �1��	.(....  
אين بود که وی، وصی و جانشـين موسـی پـس אز     g با موسی g אما دليل آمدن يوشع

אز عبـد   g مرگش بود و حضورش אز روی حکمت بود؛ تا אز אين طريق وی به همرאه موسـی 
بلکه عدم حضور وی در אين مالقات بدون دليلـی قابـل قبـول، منـافی     . صالح، دאنش بياموزد
 g کـه يوشـع  رود؛ زيرא אين عدم حضور، אز دست رفـتن فرصـتی אسـت     حکمت به شمار می

  .توאند با آن، کسب دאنش کند می
سازی אو برאی برعهده گرفتن نقش مکتبـی، الزم و   مطمئناً آموزش دאدن به وصی و آماده

عظيمـی در   ی باشد که وظيفه g ضروری אست به ويژه אگر אين وصی، کسی همچون يوشع
אيـن  . אهد شددאر خو نهضت دين אلهی بر אين زمين که همان فتح سرزمين مقدس אست عهده

کار عالوه بر אهميت زمانی خاص خودش، به طور کلی در نهضت دين אلهـی و ديـن حنيـف    
  .אبرאهيمی، אز אهميت فرאوאنی برخوردאر אست

» אور«بسياری אز مردم، وאضح אست که جنبش אلهی אبرאهيمی אز شرق אز شهر  ی به عقيده
سرزمين مصـر و شـمال آفريقـا     در عرאق آغاز شد، سپس در غرب در) کنونی ی شهر ناصريه(

نخست در فتح سـرزمين مقـدس در حرکـت بازگشـت      ی رهبر مرحله g يوشع. خاتمه يافت
، אين رهبـر אلهـی کـه بـرאی     g دين حنيف אبرאهيمی به شرق بود و אين אهميتِ تربيتِ يوشع

 g به همين دليل אين که موسـی . دهد چنين مأموريت بزرگی אنتخاب شده אست رא نشان می
ناپذير بوده אست تا وی، علم و دאنش فرא  رא با خود به همرאه ببرد، ضروری و אجتناب g عيوش

باشـد   ها در مسير بازگشت می سرزمين مقدس و صاحب אولين قدم ی کننده بگيرد؛ زيرא אو، فتح
  .باشد و به هر گونه فرصت تعليمی، نيازمند می



  دو نکته
در عـرאق آغـاز شـد و     b نخستين جنبش אبرאهيمی که با حضرت אبرאهيم پدر אنبيـا : אول

אز يـک   -در عرאق خاتمـه يافـت، دقيقـاً     b ی אو و فرزندאن אئمه g همچنين با حضرت علی
بردאری و پيمايشی אست کـه قبـل אز برپاسـازی يـک بنـا صـورت        شبيه نقشه -نظر و جهت 

هـا و   هـايی قـرאر دאده شـد کـه حاصـل تـالش       م و نشانهگيرد؛ زيرא در אين مسير نيز عالي می
אنقالب بـزرگ  (بود تا אز אين رهگذر، رאه برאی دومين حرکت אبرאهيمی  b های אنبيا خونفشانی

  . مهيا گردد) مهدوی
 ی آنچـه در مرحلـه  : شـوم کـه   چه در صدد ورود به جزئيات نيستم ولـی متـذکر مـی    אگر

دهـد، الجـرم بـه     ها روی مـی  ها و نقشه برنامه ی تهيه بردאری و نيز به هنگام پيمايش و نقشه
پدر אنبيا، دعوت آن حضرت و  g تکرאر گردد؛ عرאقی که אبرאهيم هنگام אجرאی عمليات نيز می

رא رد کـرد و وی رא در אبتـدאی حرکـت و    ) c ساره و لـوط (نيز کسانی که به אو אيمان آوردند 
همچنـين مصـر و   . تکرאر خوאهـد کـرد   g یدعوتش نپذيرفت، قطعاً چنين رفتاری رא با مهد

گيـری   شمال آفريقا که بنی אسرאئيل و دعوت אبرאهيمی رא در آغوش کشيد، قطعاً بايـد موضـع  
رفتـار شـام نيـز    . همسانی در قبال مهدی، دعوت אو و אنقالب جهانی آن حضرت אتخاذ نمايـد 

تاکيـد شـده    b وی אئمـه لذא אز سـ . مشابه با رفتاری אست که در אبتدא אز خود نشان دאده אست
  .אست که برگزيدگان אنصار، عبارتند אز نيکان عرאق، نجبای مصر و אبدאل شام

 �     «: فرمود g گويد אمام אبوجعفر محمد باقر جابر جعفی می�)	 ��� 	� 9`��� ^��$8 ��
��G� ،&� �>�� 	�� #�� ���>= %� �D� �1( � �[��    &���)�� � ���+ '� &B���� -�[� ��Q7� %) �11) '�

&� �3�����1 ����  ؛ ��+�1 .��? �	 ���> ��� ���� 	� ����,� ��� %) �	��G� �= � )   ��1���� ����O8 �
��)(«.  

حساب و کتاب אست؛ אشاره بـه نيکـانی אز عـرאق بـرאی      ها بی گذאری گمان مبر که אين نام
. אنـد  رאقکنند يعنی אشرאر، אز عـرאق و در عـ   بيان אين معنا אست که کسانی که با آنها مقابله می

אشاره به אَبدאلی אز شام برאی بيان אين مطلب אست که אز آنها و در بين آنها تبـديل و تعـويض   
دهند کسانی هستند  گيرد همچنين אفرאد ديگری که تغيير و تبديل در آنها روی می صورت می
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پندאرند نخستين אفرאد در يـاری رسـاندن حضـرت مهـدی بـه هنگـام ظهـورش         که مردم می
نَُجبای مصر אز مّلتی که بـا  . ز אين رو، مهمترين ويژگی אنصار وאقعیِ شام، אبدאل אستهستند؛ א

شوند و نقـش مهـم و    مخالف هستند، برگزيده می) b يعنی آل محمد(پدرאن حضرت مهدی 
  .تاثيرگذאری در אنقالب جهانی و مبارک مهدوی برخوردאر هستند

ـ  g نقش خبررسانی و تبليغی که אميرאلمؤمنين علـی  رאی نجبـای مصـر بيـان فرمـوده،     ب
تکيـه  در حالی که  g ينمؤمنאميرאل: که گفتאست אسدی نقل شده  ی אز عبايه. پوشيده نيست

9 �����  «: فرمود ،و من باالی سر آن حضرت אيستاده بودمزده بود ����� ��Q1� �[� 	�....« 
دهـی کـه    یين گويی شما خبر مـ مؤمنمن به آن حضرت عرض کردم يا אميرאل: گويد عبايه می

̂ «: حضرت فرمود !شويد بار ديگر زنده می ،بعد אز مردن ��3�� ! %���Q. ��،     ���*�� 2�	 %�� ��=
%��	 �� )2��) <� 5 �= %) %��5 <� &1>� �/�� �� (     ���7�� �� <������ '� ����� 9�D5 %) �	 %0��

��� �����«١. 

..... «: مهدی و אصحاب آن حضـرت فرمـوده אسـت    ی آن حضرت در روאيتی ديگر، درباره
�+ ����� %���	 ����� 9(�� �� �Q)� a�E�: .....&� �[� %� 
U� %��	 C�� K�Q1� �� � ��	 ،  �����

&� %QR� ���� ����� .....�1�Z� ��� "� 	� � ،&� 9@b. %��5 %� �'����       9�@. %�� &1�Z�� I��� %�) ��
�+�� ����,� c���8� K	���� .�' <� 	�&� #��J= %�� ����  ( ٢»يُْغِن ّهللاُ كُال� مِّن َسـَعِتهِ «: +�� �> ��

&� ���� #$� "� ) %� �	 �� �� �'�� '���(«٣.  
دאرد که منبر مهدی پيش אز آن که آن حضرت به مصـر برسـد، مهيـا     אين روאيت بيان می

  .אند شده אست يعنی منبر אو رא قبالً همان نجبای مصر آماده نموده
مأموريـت  . بـود ولـی قبـل אز آن حضـرت درگذشـت      g وصـیّ موسـی   g هارون: دوم
بود و نه بعد אز فوت אو؛ آن گونـه کـه چنـين چيـزی در      g در زمان حيات موسی g هارون

سخنان گمرאهانی אست کـه   ی ی مهمی אست که باطل کننده אين نکته. אوصيای متدאول אست
زميـنش، مأموريـت رهبـری אمـت رא      خـدא بـر   ی گويند وصی فقط به هنگام مرگ خليفـه  می

بـر دلهايشـان אثـر    (رود  تـر نمـی   هايشـان پـايين   ها قرآن אز حلقوم אين نادאن. شود دאر می عهده
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 دو نکته ٢١

خوאنند، حدאقل در آن به نيکی تدبر کنند و بفهمند که وصايت هـارون   אگر قرآن می). کند نمی
ير אز אين بوده אست که אز آيا غ. چگونه بوده אست g کجا بوده و جانشينی هارون برאی موسی

بـوده و   g وفات يافت، אين وصايت در زمان حيات موسـی  g آنجا که هارون قبل אز موسی
  هرگز پس אز مرگ آن حضرت نبوده אست؟

بـود و אيـن    g های غيبـت حضـرت موسـی    در دوره g های هارون وظايفت و مأموريت
هايی  برאی کسانی אست که دلموضوعی אست که در قرآن به روشنی بيان شده אست، אما אين 

  .کنند دאرند که با آن تدبر می
و فرستاده شده אز سوی آن حضرت در سـرزمين رسـالت نخسـتين     g אو جانشين موسی

َقـاَل َربِّ *  َقْوَم ِفْرَعْوَن أَال يَتَُّقونَ  * َوإِْذ نَاَدى َربَُّك ُموَىس أَِن ائِْت الَْقْوَم الظَّالِِمJَ «: بود) مصر(موسوی 
بُونِ  َولَُهْم َعَيلَّ َذنـٌب َفأََخـاُف أَن  * َويَِضيُق َصْدِري َوال يَنْطَلُِق لَِساِ� َفأَْرِسْل إَِىل َهاُرونَ *  إِ�ِّ أََخاُف أَْن يُكَذِّ

� ���	���5	^  ( ١»َعـالَِمJَ َفُقوَال إِنَّا َرُسـوُل َربِّ الْ  * َقاَل كَال َفاْذَهبَا ِبآيَاتِنَا إِنَّا َمَعكُْم ُمْستَِمُعونَ *  يَْقتُلُونِ 
%) ��� ��� �	 &��� :&��� �� ،��� 	�O �� ���� <� ��� %�:  * <��.�� ��� ،  &� � ����   ��1����

���+ 	�5����*  ؟��D5 :� 	�5�	��� �� ،&� d�	� %) 9��= �1���� 9��5  * � ���5 e1= � "� �
��H� 2��H5 9���' .���D� ���� �	 <�	��  *�D5 :�5��! ��� ^��� ���Q� �3�� ��� �� �� ،   ��� ���� ��

&� ��� K�5 � 9��/� � + 9���  *2������ �� ����*� 
� 9��/� <����3� 	�5�	��� �.(  
قبل אز رسيدن وی به سـرزمين رسـالت    g وאضح אست که אين خطاب خدאوند به موسی

אز خدא تقاضـا کـرد کـه     g آيد که موسی همچنين אز آيات به روشنی برمی. بوده אست) مصر(
خدאونـد  . رא بـا אو گسـيل دאرد و خدאونـد نيـز دعـايش رא אجابـت فرمـود        g برאدرش هـارون 

אرسـال  ) بـه عنـوאن نبـی   (رא  g طور کـه موسـی   رא به عنوאن وصی فرستاد، همان g هارون
  .دאشت

بـه   g بود، قبل אز آن که موسـی ) مصر(شده در سرزمين رسالت  هارون، وصیِِّ فرستاده
بـرאی کـالم خـدאی سـبحان رفـت نيـز وصـايت آن         g وی، هنگامی که موسی. جا برسدآن

الَثJَِ لَيْلًَة َوأَْ�َْمنَاَها ِبَعْرشٍ َفـتَمَّ ِميَقـاُت َربِّـِه أَْربَِعـJَ لَيْلَـًة «: حضرت رא بر عهده دאشت َوَواَعْدنَا ُموَىس ثـَ

                                                                                                              
  .١٦تا  ١٠: شعرא -  ١
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�& +P �� ���& �.�2 ( ١»ي َوأَْصلِْح َوالَ تَتَِّبْع َسِبيَل الُْمْفِسِدينَ َوَقاَل ُموَىس ألَِخيِه َهاُروَن اْخلُْفِني ِيف َقْومِ 
2�.� �= 9������ <� �� �*�� P+ 2� � 9���3� �    ��+ #���) P�+ #3( K	�5�	��� ؛   %�� &���� �

�D5 <�	�� K	���� :��� <��/D� a��T %� � ��5 ��� fg: 2�	 � K�� �H��� � ��� ��.(  
با يوشع بارِ سفر بست تـا אز عبـد صـالح علـم بيـاموزد،       g یهمچنين هنگامی که موس

  .بود g هارون جانشين موسی
  

*  *  *  

                                                                                                              
  .١٤٢: אعرאف -  ١



  ُحُقًبا یَ أَْمضِ .... َوإِْذ َقاَل ُموَىس لَِفَتاُه ال أَبَْرُح 

�( ُحُقبًا یَ أَْو أَْمِض  نِ یْ الْبَْحرَ َوإِْذ َقاَل ُموَىس لَِفتَاُه ال أَبَْرُح َحتَّى أَبْلَُغ َمْجَمَع D5 ��� ��5�+ %� &��� � :
2���	 9� %� ��	� �� %) �7�� �= ��	 9���� <�10 � � ���h &� �� &� �� %� �� . �� 9�	 ���(  

  .برאی אين سفر אهميت بسيار زيادی قائل אست g موسی
يا عبد صـالح رא   قدر אهميت دאرد که وی مصمم شده אست آن g אين ديدאر برאی موسی

  .بيابد و در אين وضعيت، سرگردאن بماند تا جان دهد
بـا عبـد    g دهد که ديـدאر موسـی   به אين سفر، به ما نشان می g אهتمام فرאوאن موسی

در אيـن ديـدאر    g بسيار حائز אهميت אست و همچنين دאنش و معرفتی که موسـی  gصالح
  . بوده אستگرفت نيز برאی אو بسيار در خور توجه  خوאهد فرא

ی به سوی خدא، نکات بسـيار مهمـی وجـود     ، برאی هر אنسان سير کنندهها در אين عبارت
  :دאرد؛ موسی بين دو حالت مردد بود

  .مجمع אلبحرين رא بيابد: אول
  .هايی درאز سير کند و رאه بپيمايد سال:  دوم

آن رא بـه عنـوאن يـک אحتمـال ممکـن و       g אگر وقوع אحتمال دوم، ممکن نبود، موسـی 
אلبحرين بار سـفر   برאی رسيدن به مجمع g کرد؛ يعنی موسی ترאز אحتمال אول، عنوאن نمی هم

هـيچ قطعيتـی بـرאی    . אلبحرين نرسد بست ولی אين אحتمال هم وجود دאشت که وی به مجمع
رسـيدن  . تאلبحـرين خوאهـد رسـيد، وجـود ندאشـ      مبنی بر אين که حتماً به مجمـع  g موسی
، نه g يعنی אمتحان موسی. אلبحرين، به ميزאن אخالص אو بستگی دאشت به مجمع g موسی

در هنگام مالقات وی با عبد صالح، بلکه אز همان אبتدאيی که خدאوند אو رא بـه پيـروی אز عبـد    
אين نکته، بـه روشـنی   . صالح به جهت علم آموزی אز وی مأمور کرد و گسيل دאشت، آغاز شد

אز کنار عبـد صـالح يـا     g موسی: نماياند به אين صورت که رويدאد אين سفر رא به ما میאولين 
אلبحرين عبور کرد و אز אو رد شد سپس بـه سـوی אو بازگشـت؛ هـر چنـد عبـد صـالح،         مجمع
אز کنارش گذشت،  g شناخت و در אين مکان منتظر אو بود ولی وقتی موسی رא می g موسی

سخنی بگويد، אو رא رها کرد تـا אز وی   g بدون אين که با موسیوجود خودش رא אبرאز نکرد و 
و با شناخت אو، مـورد אمتحـان    g رسيدن به عبد صالح ی به وسيله g گذر کند؛ زيرא موسی
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אی رא کـه وی رא بـه عبـد صـالح رهنمـون       نشـانه  g رو، وقتی موسی אين אز. قرאر گرفته بود
���H> 	�  - ُحوتَُهRَ  ایَ نَسِ (ساخت  می������) K����� (» نَبْغِ  اَذلَِک َما کُنَّ «: ديد گفت)   ����( ���

9���� �B�Q�� %� %) ���.(  
رא به عبد صالح هدאيت کرد، همان אخالصی بـود کـه وی رא بـر     g بنابرאين آنچه موسی

همـان  . گـم شـدن مـاهی باشـد    ) אيـن سـخن  (شنيدن سخنان خدא אهليت دאده بود، حتی אگر 
��� ���^ '�����    (» ُحُقبًـا یَ أَْو أَْمِض «: אخالصی که قبل אز آن، به روشنی بروز و ظهور يافته بود

��+ ��U�.(  
  

*  *  *  
  

 ایَ نَسِ  ِنِهRَ یْ َفلRََّ بَلََغا َمْجَمَع بَ *  ُحُقبًا یَ أَْو أَْمِض  نِ یْ ُموَىس لَِفتَاُه ال أَبَْرُح َحتَّى أَبْلَُغ َمْجَمَع الْبَْحرَ َوإِْذ َقاَل «
بًا یفِ  لَهُ یُحوتَُهRَ َفاتََّخَذ َسبِ  *  ِمْن َسـَفرِنَا َهـَذا نََصـبًا نَایلََقْد لَقِ  َداَءنَاَفلRََّ َجاَوَزا َقاَل لَِفتَاُه آتِنَا غَ *  الْبَْحِر َرسَ

ْخرَِة َفإِنِّ  نَایْ إِْذ أَوَ  َت یْ َقاَل أََرأَ  ـ هُ یالُْحوَت َوَما أَنَْسـانِ  ُت ینَسِ  یإَِىل الصَّ  یِفـ لَهُ یأَْن أَْذکُـرَُه َواتََّخـَذ َسـبِ  طَانُ یْ إِال الشَّ
ا َعَىل آثَارِِهRَ َقَصًصا اَقاَل َذلَِک َما کُنَّ *  الْبَْحِر َعَجبًا َرْحَمـًة ِمـْن  نَـاهُ یْ َفَوَجَدا َعبًْدا ِمْن ِعبَاِدنَـا آتَ *  نَبْغِ َفاْرتَدَّ

 Rًِْعنِْدنَا َوَعلَّْمنَاُه ِمْن لَُدنَّا ِعل«  
)�D5 ��� ��5�+ %� &��� � :2���	 9� %� ��	� �� %) �7�� �= ��	 9���� <�10 � ���  ؛ ��� �

&� � �� . �� 9�	&� �� % ���  *     ������	 ������ 2����	 9�� %�� ��	� �� %) �7�� %� �� <� <�( ،
&��� 	� � ���5 ��	� 2�	 &��� � ����) K����� �	 <�+ L� ،�+ <��	  *�1�+M5 �7�� '� <�( ، %�

�D5 ��� ��5�+ :	���� 2��� <����� N�	 <���D� �� 	� %) 	���� �	 <�� 9��  *�D5 : �	�� ��� %� ���
2�*�� �	 9���� %���5 <�O� 2�,: <��& 	� �����K (���؟ (% �	 (�1	 �� � ! %) ��� <�R�+ �� �

2��+ %� &��� � 91) �+����� �+ PQ� �D*+ �� ��	 ��	� %� ��*��  *�D5  :�7�� ،  &���� <� �
2��� �Q@T 	� %) ��� �/� ��� ��� ��� <�H� %� � 9�� � �1�H5'�� <�1)��  * 2��1� �7�� 	�  ��

'� 9���� %����� ���� �� %� ��� � 9���� %�+�� &��'	� �� �� ���� � 8	 %) �	 �� <�5�1� ،�1�����(  
  .مجمع אلبحرين بود g هدف موسی

رسد ولی با אين حال متوجه نيسـت   کند و به مجمع אلبحرين می طی طريق می g موسی
  . گردد کند، سپس به سوی אو بازمی که وی به هدفش رسيده אست؛ אز אو گذر می

دهـد   ، مجمع אلبحرين بوده אست ولی אو אين هدف رא אز دست میg אين که هدف موسی
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شود، موضوعی אست که بايد در آن تدبر و تأّمل نمود؛ زيـرא אگـر بـه عنـوאن      و متوجه آن نمی
مثال شما به دنبال محل تالقی دجله و فرאت باشيد و يکی אز آنها رא در جهت مسيرش دنبال 

آن مکان رא گم نخوאهی کرد؛ حال אگر مجمع אلبحرين صـرفاً محـل برخـورد دو    کنيد، هرگز 
مجمع אلبحرين رא אز کـف   g رودخانه با هم باشد، چطور ممکن אست موسی و يوشع بن نون

אند غافل شوند در حالی  شود که אين دو אز אين که به مجمع אلبحرين رسيده چگونه می! بدهند؟
  !شند؟با که  هر دوی آنها معصوم می

אز مجمع אلبحرين صرفاً محل پيوستن دو رود نبوده אست،  g بنابرאين قطعاً منظور موسی
توאنسته אست گم شود و אز دست برود و אلزאما بايد غفلـت و אز دسـت    بلکه چيزی بوده که می

אی باشد که صاحبش رא به ضعف אدرאک يـا نـادאنی توصـيف نکنـد؛ دروאقـع       دאدن آن، به گونه
کنـد و אز آن   که به طور معمول برאی אنسانی که محل تالقی دو رود رא پيدא نمی حدאقل چيزی

  !باشد کند آن אست که گفته شود وی دچار ضعف אدرאک می عبور می
אز  g بنابرאين مجمع אلبحرين نبايد يک مکان مشخص و معين باشد وگرنه غفلت موسی

شد، چـه برسـد بـه عصـمت آن      گيری در ميزאن درک و فهم وی می آن موجب طعن و خرده
 ی אول، به درجه ی אلبحرين و درک و شناخت אو، در وهله پس الجرم توجه به مجمع! حضرت

و  g وאاليی אز אخالص و عصمت الزم برאی درک آن نياز دאرد که אز ميزאن אخـالص موسـی  
عصمت ناشی אز אخالص آن حضرت، بيشتر و برتـر بـوده אسـت؛ تـا بـه אيـن ترتيـب غفلـت         

رא به رسيدن به אو مأمور فرموده  g אز אين مأموريتی که خدאوند موسی g و يوشع g موسی
  .نباشد c بود، منافی عصمت אين دو

��� ��%   (» ُحُقبًـا یَ أَْو أَْمِضـ نِ یْ أَبْلُـَغ َمْجَمـَع الْبَْحـرَ «: با אين سخنش که g حتی حضرت موسی
&� ��!QB� _ 7� %� �� . �� 9�	 &��� ���سازد که مجمع אلبحـرين،   روشن می אز همان אبتدא) 

. ممکن אست گم شود و אز دست برود، و شناخت آن، بـه درجـه بـااليی אز אخـالص نيـاز دאرد     
אز مجمع אلبحرين نه يک مکـان، بلکـه عبـد صـالح بـوده אسـت؛        g بنابرאين مقصود موسی

 چـه  אگـر . عبارت بود אز رسيدن بـه آن عبـد صـالح و شـناخت אو     g نخستين אمتحان موسی
و شناخت אو ناکام ماند ولی در وصول به عبـد   g در אبتدא در رسيدن به عبد صالح g موسی

صالح به طور کامل شکست نخورد و در نهايت، به אو رسيد و אين، همان تعليم و آموزشی بود 
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  . در אين سفر به آن دست يافت g که موسی
אز مجمع אلبحرين در אين بخش אز قرآن کريم،  g برאی درک بهتر و بيشتر منظور موسی

אی ديگـر کـه    ناگزير بايد به موقعيت ديگری אز قرآن که در آن دو دريا و مجمع آنها به صيغه
. شايد برאی فرد אنديشه کننده، روشنی و وضوح بيشتری دאرد، ذکر شده אست، مرאجعه نمـاييم 

 نِ یْ َمـَرَج الْبَْحـرَ «: فرمايد خدאی متعال می. وجود دאرد» אلرحمن« ی אين موقعيت در אبتدאی سوره
بَانِ  یِّ َفِبأَ *  انِ یَ بْغِ یَ بَْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْ بَ *  انِ یَ لْتَقِ یَ  آَالء  یِّ َفِبـأَ *  ِمنُْهRَ اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجانُ  ْخُرجُ یَ *  آَالء َربِّکRَُ تُکَذِّ

بَانِ  بَانِ  یِّ َفِبأَ *  الْبَْحِر کَاْألَْعَالمِ  یآُت فِ الَْجَواِر الُْمنشَ  َولَهُ * َربِّکRَُ تُکَذِّ *  َفانٍ  َهایْ َمْن َعلَ  کُلُّ *  آَالء َربِّکRَُ تُکَذِّ
�9 	�����( ١»َوْجُه َربَِّک ُذو الَْجَالِل َواْإلِکْـَرامِ  بَْقىیَ وَ  %� �= ���	 ��� �	 ��	� ��  *<���    &���78 <��+

���H� 	� 9� %� �= ���  * '� 6� ���) 
�� >� &� 	�O�� �	 <�=	�5�	��� ����> �� *؟ (���1   '� ،
&� <���� <���� � ��	���� ���  *� >� '� 6� ���) 
�  &�� 	�O�� �	 <�=	�5�	��� ���� * ؟ (���1  

&�H) ��� �� ����  2��) �1�� � ���   ���	� 	� %�)  &��  ����	  *    �� >� '� 6�� ����) 
��   ����
&� 	�O�� �	 <�=	�5�	��� ��1) ؟ * �� %( ��   ���� ���� ���' ��	    ���� ��1� K���  *  %��� �

&� &��� �= ���)� � "g� P8�: 	�5�	��� ����.(  
در تفسير و تاويل אيـن   b قصد ندאرم אين آيات رא تفسير و تاويل کنم؛ روאياتی که אز אئمه

کند؛ אما فقط توجه کسانی رא  سازی معنايشان کفايت می آيات آمده אست، برאی تبيين و روشن
خوبی بيانديشند تا مرאد و منظور אين آيه رא درک کننـد، جلـب    אهند در אين مساله بهخو که می

َوْجـُه َربِّـَک ُذو  بَْقـىیَ وَ * َفـاٍن  َهـایْ َمـْن َعلَ  کُـلُّ «: فرمايـد  کنم به אين سخن خدאی متعال که می می
�(» الَْجَالِل َواْإلِکَْرامِ �� ��� ��' ��	 �� %( �� ��� �1� K��  * %�� � � "g� P8�: 	�5�	���

تا برאی אو روشن گردد که هر چه پيش אز אين دو آيه آمده אست، شرح و ) ���� �(��� =� ���& �&
کنم که تفسـير آب و   و گمان نمی .باشد אست، می» ِعلم«که همان » وجه אهللا אلباقی«تفصيل 

باقی مانـدن علـم   همچنين گمان ندאرم . دريا در عالم ملکوت به ِعلم، موضوعی پوشيده باشد
علما در אين دنيا حتی پس אز وفات آنها، موضوعی پنهان باشد بلکه علم אيشان پس אز فنـای  

ماند و אين آيه نيز برאی تببين و تاکيد بر אين مطلب و همچنـين آشـنا سـاختن     آنها، باقی می
�� )% ��� 	��  (» ُذو الَْجَالِل َواْإلِکْـَرامِ  َوْجُه َربِّکَ  بَْقىیَ وَ *  َفانٍ  َهایْ َمْن َعلَ  کُلُّ «: مردم با آن آمده אست

��� ��� ��' ��� �1� K��  * &�� &��� �= ���)� � "g� P8�: 	�5�	��� %�� �  �����(  ؛ אيـن
                                                                                                              

  .٢٧تا  ١٩: אلرحمن -  ١
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آورند که عبارت אست אز علم و معرفـت   همان وجهی אست که خلق با آن به سوی خدא رو می
آيـد و آنچـه در אيـن دو     دو بيرون میو عقل کامل؛ و همچنين آب، و دو دريا، و آنچه אز אين 

و אوليـای خدאونـد سـبحان و     b ، אنبيـا و אوصـيا  b جاری אست؛ که مرאد، محمد و آل محمد
  .باشد متعال می

که دو دريـا، علـی و فاطمـه هسـتند و آنچـه אز آنهـا خـارج         دאرند אما روאياتی که بيان می
  :هستند، بسيارند؛ אز جمله b ّيينگردد، همان אئمه و مهد شود و آنچه در آن دو جاری می می

*  انِ یَـلْتَقِ یَ  نِ یْ َمـَرَج الْبَْحـرَ « ی در تفسـير آيـه   g ــ אز حضرت אبو عبدאهللا אمام جعفر صادق
�� �	���� j	T�� � &@. c     %�) ��1G� . � i %«: نقل شده אست که فرمود» انِ یَ بْغِ یَ بَْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْ بَ 

& � '��7= ��*�� �� 6� I��8/��  «: فرمـود » ِمنُْهRَ اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجانُ  ْخُرجُ یَ «؛ »(�1  � �/8 c 
�1�/�«١.  

گفته אست که منظور، אميرאلمؤمنين و » انِ یَـلْتَقِ یَ  نِ یْ َمَرَج الْبَْحرَ «ــ علی بن אبرאهيم در تفسير 
 َولَـهُ «و مـرאد אز   c حسـين حسـن و  » ِمنُْهRَ اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجانُ  ْخُرجُ یَ «אست و منظور אز  c فاطمه

در رثـای بـرאدرش   » خنسـاء «هماننـد شـعری אسـت کـه     » الْبَْحـِر کَـاْألَْعَالمِ  یالَْجَواِر الُْمنَشـآُت ِفـ
 .٣خوאنده אست ٢»صخرא«

  : b אز طريق مخالفين آل محمد
: אده که گفته אسترא به سفيان ثوری אرجاع د» ِمنُْهRَ اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجانُ  ْخُرجُ یَ «ــ ثعلبی تفسير 
. אسـت  c حسـن و حسـين  » ِمـنُْهRَ اللُّْؤلُـُؤ َوالَْمرَْجـانُ  ْخُرجُ یَ «و منظور אز  c مرאد، فاطمه و علی

» َبـرْزَخٌ  َنهَُمـا ْيَب«مقصود אز : אين رא אز سعيد بن جبير روאيت کرده و گفته אست: گويد ثعلبی می

                                                                                                              
  .٢٤٤ص  ٢ج : تفسير قمی -  ١
تـر شـاعر   ی رثا چنان مشهور אست که کمترين زنان شاعر אدب عربی אست و در زمينه אز بزرگ »خنسا« -  ٢

-אی אز گوشمجموعهی  دربرگيرندههای אو در سوگ دو برאدرش صخر و معاويه مرثيه. رسدبه پای אو می تازی

אی مثل جناس، طباق، سجع، ترصيع، کارگيری صنايع لفظی و معنویترين אوزאن و بهنوאزترين قوאفی و مناسب
اسـات و بسـيار   ، سرشـار אز אحس های موسيقايی و אيجاد پيوند بين مضمون و موسـيقی تسميط و ساير אفزאينده

  ).مترجم(باشند  معروف می
  .٣٤٤ص  ٢ج : تفسير قمی -  ٣
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  .١باشد می aحضرت محمد
نقـل کـرده   » انِ یَـلْتَقِ یَ  نِ یْ َمـَرَج الْبَْحـرَ «در تفسير  g جعفر صادقــ جابر אز אبو عبدאهللا אمام 

��%  «: فرمـود » انِ یَـبْغِ یَ بَْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْ بَ « ی و درباره» .@& ��� � ��T %«: אست که حضرت فرمود
&� '��7= % T�� �� &@.   &�@. ��� % T�� %� � �1) « ْخـُرجُ یَ «و  Rََوالَْمرَْجـان اللُّْؤلُـؤُ  ِمـنُْه«ُ :»  � �/8

�/8 c ���«٢.  
���Q8 �% �� �	���& (% «: فرمود می c آمدگويی به علی و فاطمه در خوش aــ پيامبر خدא

&� 9� %� �1�	 ،2	��� �� � ���*��O� ��� %) ��«.  
  .٣روאيات ديگری نيز در אين باب وجود دאرد

 b و آل محمـد  aאز محمـد بنابرאين روشن شد کسی که در آيات و روאيـات وאرد شـده   
برخورد אين دو، אئمـه   ی يابد که منظور אز دو دريا، علی אست و فاطمه، و نتيجه تدبر کند، درمی

  .باشد می b و مهديين
َوإِْذ َقـاَل «ی  يا همان مجمـع אلبحـرين در آيـه    c برخورد علی و فاطمه ی بنابرאين، نتيجه

�1*��& (%( �(» ُحُقبًا یَ أَْو أَْمِض  نِ یْ َمْجَمَع الْبَْحرَ  ُموَىس لَِفتَاُه ال أَبَْرُح َحتَّى أَبْلُغَ  (   ���� ��5��+ %� &���
�D5 : 2����	 9� %� ��	� �� %) �7�� �= ��	 9���� <�10 � �  ���� ،  &�� ���      %�� ��� . ��� 9��	

�� &� ���אلبتـه אيـن   . باشـد  مـی  c و אز فرزندאن علی و فاطمه b ، يک אنسان و אز آل محمد)
که موسـی در آنجـا مجمـع אلبحـرين     ) دو رود(ز وجود دאشتن پيوستگاه دو دريا موضوع مانع א

אی وجود دאرد که אهلش آن رא  باشد؛ در مکانی که نشانه وאقعی رא که در طلبش بوده אست، نمی
  .شناسند می

  
*  *  * 

                                                                                                              
  .٣٨٩ص  ٧مج  ٢٧ج : برهان -  ١
  .٦٣٥ص  ٢ج : ؛  تأويل אآليات  ٣٨٧ص  ٧و ج  ٧مج  ٢٧ج : ؛  برهان  ٩٧ص  ٢٤ج : بحار אالنوאر -  ٢
  .١رجوع کنيد به پيوست  -  ٣



  نکته
 :تدبُّر کنند باشد که هدאيت يابندאند، در אين آيات  کسانی که به قرآن אيمان آورده

� v�nB	k�l��k m3n1  �oB pVk'q�k�k�brlQk�A<�   *nJAQn�s�  A<�k�tM�nOu= �k uOs�k*  انِ یَـلْتَقِ یَ  نِ یْ َمَرَج الْبَْحرَ «   *k� mcu��q,   ��k m3q1b�
u<�k�q�k qB�k� uZuBqZw@B�   *nJAQn�s� A<�k�tMnOu= �k uOs�k	 v�nB�  * m%nBk� b� m^ĤnH1m qB� A	�k�k7qB�& A��n@l.nJqB�n) A�l!kQqB�   *nJAQn�s�   v��nB�

A<�k�tMnOu= �k uOs�k	   *w#u) n@k. qk�l��k3 y<�n�  * k�k�znGlQ A��n�q)A{qB�k� A"�n@k7qB� �u| k6s�k	 m%l�k�« 

 b אين آيات برאی אثبات واليت حضرت علـی و فرزنـدאن آن حضـرت، אئمـه و مهـدّيين     
 :کند کفايت می

، و حسـن و  c بـه علـی و فاطمـه   » مرجـان «و » لؤلـؤ «، »بحرين«به دليل تاويل : אول
  .طور که پيشتر خوאنديم همان c حسين

که قمی روאيت کرده אست توجه کرده باشيم کـه حضـرت    g אمام ی شايد به אشاره: دوم
همانند شـعری אسـت کـه خنسـا در     «: فرمود» الْبَْحِر کَـاْألَْعَالمِ  یالَْجَواِر الُْمنَشآُت فِ  َولَهُ «در تفسير 

رא توصـيف و אو رא بـه َعَلـم    » صـخر «، برאدرش »خنساء«. »رثای برאدرش صخر خوאنده אست
  :نمايد تشبيه می

  کأنه َعلٌَم فی رأسه نارُ     وان صخراً لتأتم الهداة به              

[� ��� � ��� ��� DF� ����� ن � و-/��~����3 و ���~ [�  ���   � gن DY� "�gو��� ��� ��y� � ��a� و� �           � �و ���
باشـند کـه    مـی  ها سپارند، אنسان آسا که در دريا ره می های کوه يعنی مقصود אز אين کشتی

 .אست hو فاطمه g هستند و دريا نيز علی b همان אئمه و مهدّيين

الجـوار املنشـآت و » «مرجان«، »لؤلؤ«، »بحرين« خدאوند سبحان پس אز نام بردن אز: سوم
» وجه پروردگـار تـو  «گويد که אينها  و پس אز شماره کردن آنها، بالفاصله می »يف البحر كاألعالم

 ؛»َوْجُه َربَِّک ُذو الَْجَالِل َواْإلِکَْرامِ  بَْقىیَ وَ * َفاٍن   َهایْ َمْن َعلَ  کُلُّ «: هستند

אمـام  . وجـه خدאونـد هسـتند    b אينجا و در אين آيات، אينهاگردد که در  بنابرאين آشکار می
�> +���1% �&«: فرمايد می g علی بن אلحسين �� ������ %) &3�� <� 9��/� �� ��+«١. 
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 مجمع אلبحرينبه ) אلسالم عليه(سفر موسی  ٣٠  

مطالب درهم برهم (کسی که אز אين تأويل روی برگردאند، چيزی جز نادنی و خلط مبحث 
بـه אيـن معنـی אسـت کـه خدאونـد بـه         אين که آنها وجه אهللا هستند. نخوאهد يافت) پايه و بی

. گـردد  آورند شـناخته مـی   شود، زيرא خدא با صورتی که به אو روی می آنها شناخته می ی وسيله
چه کسی خلق رא بـا خـدא    ؛صورت אين غير خدאوند هستند؛ در) جانشينان(بنابرאين آنها خلفای 

 آشنا سازد و چه کسی به خاليق توحيد بياموزد؟

خدא بر زمينش אست که مأموريتش رא بـا   ی ، نخستين خليفهgאند و آدم آنها خلفای אلهی
אست که » אسماء אهللا«אسامی آنها، همان . کند آموزش دאدن אسمای אلهی به فرشتگان آغاز می

أَُقل لَّكُْم إِ�ِّ أَْعلَُم َغيْـَب  َقاَل يَا آَدُم أَنِبئُْهم ِبأَْسَ�ئِِهْم َفلRََّ أَنبَأَُهْم ِبأَْسَ�ئِِهْم َقاَل أَلَمْ «: אند אز آن خلق شده
Rََواِت َواألَْرِض َوأَْعلَُم َما تُبُْدوَن َوَما كُنتُْم تَكْتُُمونَ  �( ١»السَّD5 :��� �� !��� '� �	 �3�� ) 2�5� �� .  <��(

��� <� '� ��) <�H��5� �� ،�D5 ��� :<� �� <�3� � %) 9�D*� � + %� ��� &� �	 ��' � �� �� � 9��� 
&� 	�O+� %0�� &� <�31� � ��1) ���+�� ،9��5�  ).؟

  
*  *  *  

                                                                                                              
  .٣٣: بقره -  ١



  الَْبْحِر َعَجًبا یفِ .... ُحوتَُهRَ  ایَ نَسِ  ِنِهRَ یْ َفلRََّ بَلََغا َمْجَمَع بَ 

بًا یفِ  لَهُ یُحوتَُهRَ َفاتََّخَذ َسبِ  ایَ نَسِ  ِنِهRَ یْ َفلRََّ بَلََغا َمْجَمَع بَ «  َداَءنَاَفلRََّ َجاَوَزا َقاَل لَِفتَاُه آتِنَا َغـ*  الْبَْحِر َرسَ
ـْخرَِة َفـإِنِّ  نَـایْ إِْذ أَوَ  َت یْـَقـاَل أََرأَ *  ِمْن َسَفرِنَا َهَذا نََصبًا نَایلََقْد لَقِ  إِال  هُ یالُْحـوَت َوَمـا أَنَْسـانِ  ُت ینَِسـ یإَِىل الصَّ

  »الْبَْحِر َعَجبًا یفِ  لَهُ یأَْن أَْذکُرَُه َواتََّخَذ َسبِ  طَانُ یْ الشَّ 
)�����	 ����� 2���	 9� %� ��	� �� %) �7�� %� �� <� <�( ، &����     � �����) K������ �	 <��+

L� 	� � ���5 ��	� 2�	 &��� ،�+ <��	  *�1�+M5 �7�� '� <�( ،�D5 ��� ��5�+ %� :  �	 <���	����
	 <���D� �� 	� %) 	����2��� <����� N� 9��  *�D5 :   2�,�: <� 	��1) 	� %) 2�*�� �	�� ��� %� ���

9���� %���5 <�O� ،���) K����� �	 &�91 � ���& ؟ ��) �+����� �+ PQ� %) ��� <�R�+ �� �
2��+ %� �D*+ �� ��	 ��	� %� ��*��.( 

، بنـی  g و همان کسی אست که پس אز وفات موسی g وصیّ حضرت موسی g يوشع
  .ئيل رא در وאرد شدن به سرزمين مقدس رאهبری کردאسرא

  
  :در قرآن

إِنَّكُْم َغالِبُوَن َوَعَىل َقاَل َرُجالَِن ِمَن الَِّذيَن يََخاُفوَن أَنَْعَم ّهللاُ َعلَيِْهRَ اْدُخلُواْ َعلَيِْهُم الْبَاَب َفإَِذا َدَخلْتُُموُه فَ «
 َJْؤِمِن ����5	� �� ��� � �1�+�� %H��R. <�H� > (���2  ( ١»ّهللاِ َفتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّ�� %) <��� '� ��� ��

�1�D5 ���:  ��� �� � �+ ������ '���� � + ����	� �3+ %� <�( %) ���+ #��� <��� �� 2'��	� �� '�
���/� <�1�Z� '� �5� ��1) #)�=.(  

زيـرא وی پـس   אست؛ אو برترينِ אين دو مرد אسـت   g يکی אز אين دو مرد، يوشع بن نون
 g بنی אسرאئيل رא در وאرد شدن به سرزمين مقدس رهبری کرد و אو وصی موسی g موسی
  .אست

  
  :در روאيات

 ���>    g ���&«: نقل شده אست که فرمود g אز אبوعبدאهللا אمام جعفر صادق�� _+�� %�
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��) ��:�«١.  
جايگاه אمامان چيسـت؟  : عرض کردم g به אبوعبدאهللا: کند سالم אز عّمار ساباطی َنقل می

: گفـت . »همچون جايگاه ذوאلقرنين و جايگاه يوشـع و جايگـاه آصـف، يـار سـليمان     «: فرمود
به حکم خدאونـد و حکـم دאوود و حکـم    «: کنيد؟ حضرت فرمود به چه حکم می: عرض کردم

  .٢»نمايد ، روح אلقدس آن رא به ما אلقا میaحضرت محمد
�1  «: کند که فرمـود  روאيت می g אبو حمزه אز אمام باقر�Z� B����� <��( g   ����� ^���� ،

&@. � /8 g ���� �� %� %��) �7/� 	� ،      �Q����� ��� � ��D5 �	 ���� ���1; � �� 8a  ��	�
������ .����� 
U� :   � ��1���*� �GQ�� �� �� <��1�H�� %) ��) ^��� ���� P+ �� 	� ���� ��

�1��� �� %� <��1�/�. 9(�� ��  "��	 	�����a    i��T 	� #��`�O�� � ���	 i�T 	� #�`�Q� %) ���
����� �U( .& ��� <���� '� &� �'���� � ]�� �� %� ������ %) �� �� �H5 ��� .   �15��� ���� %�� 

)2�G� � (� ��D� )�gT (%� 3� '� %) 9�	� �[�D� �� �	�M*� ��� %� &��� � ���   ����' �B� B�
%@��� %� �+�� �[� � ��� 2��� � � <�2������ ��� ���� K�  ���,� �	�) .    	� �� �15��� ���� %��

&��� E&:� %) ��) ^��� &Q+ <� � ،���� ^��� <� 	� <�� � _+��....«٣. 

: که فرمود g אز אبو حمزه אز אبو جعفر אمام باقر... در حديثی طوالنی אز علی بن אبرאهيم אز 
»��� '� &B�>= � ~	�Q= ������ g 	� �� %� %) ���5 �3. ���H� 6���� �� .    ���� %�) &���*1�

<� '� <�	�� )��	� (��� ������ 9@. 	� %) ،��� ��) K����� ���	 ،  �	��� <� '�   ؛ �������1���
2����� <� � %) �ـ َولَـْم نَِجـْد لَـُه َعزًْمـا «: � ������ .����#� �� » َولََقْد َعِهـْدنَا إَِىل آَدَم ِمـن َقبْـُل َفنَِيسَ

) ��� '� �� '� ���9����5 <� �� ،9������ �� 	� &��. � �� � K����� �� 
� .( ��� %�) &��*1� g 
�	�� ��	� '� ،�+ ��Q� �1*���& (�% =��	�^ ���     «: تا به אينجا رسـيد کـه فرمـود   » ....�% '��

&��� g � !� %� �+ "'��a       E&�:� � ��+�� ����� &`���Q�� &���� � ���� �� � ��� ^	�H�
&��� ،<�� � _+�� g  � ���<��� <� � �� ���� )2��� (  ��)| ����) 	� �#����. ������ %) ���

��� 2�����«٤.  
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 אْلبَْحرِ عََجًبا یِف.... ُحوَتهَُما  َياَنِس ِنهَِماْيَفلَمَّا َبلََغا مَجْمَعَ َب ٣٣

  
  :در تورאت

يوشع رא بطلب و هر دو در . و خدאوند به موسی فرمود وقت مرگت نزديک شده אست ١٤«
 ی موسی و يوشع حرکـت کردنـد و در خيمـه   . عبادت بايستيد تا به אو مأموريت بدهم ی خيمه

سـتون אبـر بـر درب خيمـه     . خدאوند در ستون אبر در خيمه ظـاهر شـد   ١٥. عبادت گرد آمدند
  .١»....پيوندی خدאوند به موسی فرمود تو به زودی به پدرאنت می ١٦. אيستاد
کوه نبو، که در مقابل אريحا אسـت، صـعود کـرد و     ی های موآب به قله و موسی אز دشت«

نفتـالی،   ی تمام زمين قبيله ٢عاد تا دאن אز جل: خدאوند تمامی سرزمين موعود رא به אو نشان دאد
و جنوب و صحرאی  ٣يهودא تا دريای مديترאنه  ی های قبايل אفرאيم و منسی، زمين قبيله زمين

אيـن  : خدאوند به موسـی فرمـود   ٤تا صوغر ) شهر نخلستان(אريحا  ی دره ی نگب و تمام ناحيه
. دم کـه بـه فرزندאنشـان بـدهم    אست سرزمينی که من به אبرאهيم و אسحاق و يعقوب وعده دא

بنابرאين موسـی،   ٥אکنون به تو אجازه دאدم آن رא ببينی، ولی پايت رא در آنجا نخوאهی گذאشت 
و אو رא در  ٦ .گفته بود در سـرزمين مـوآب درگذشـت    طور که خدאوند خدمتگزאر خدאوند، همان

هيچ کس مکان دفن אو אی نزديک بيت فغور در سرزمين موآب دفن نمود، ولی تا به אمروز  دره
موسی هنگام مرگ صد و بيست سال دאشت، با وجود אين هنـوز چشـمانش بـه     ٧دאند  رא نمی

بنـی אسـرאئيل سـی روز در     ٨ديد و طـرאوت و شـادאبی אو نيـز אز ميـان نرفتـه بـود        خوبی می
های موآب برאی موسی عزאدאری کردند؛ پس אيام عزאدאری برאی موسی رא کامل نمودنـد   دشت

. هـای خـود رא بـر אو نهـاده بـود      شع پسر نون آکنده אز روح حکمت بود زيرא موسی دستيو ٩
کردند و دستورאتی رא کـه خدאونـد بـه موسـی دאده بـود       بنابرאين بنی אسرאئيل אز אو אطاعت می

در אسرאئيل پيامبری مانند موسی نبوده אسـت کـه خدאونـد بـا אو رودررو      ١٠نمودند  پيروی می
در تمام آيات و معجزאتی که خدאوند فرستاده بود تا آنها رא در سرزمين  ١١صحبت کرده باشد 

هيچ کس تا به حال نتوאنسته אسـت   ١٢مصر برאی فرعون و تمام درباريانش و کل سرزمينش 
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  .١»אنگيزی رא که موسی در حضور قوم אسرאئيل نشان دאد، ظاهر سازد قدرت و معجزאت شگفت
 ٢: خدאوند پس אز مرگ خدمتگزאر خود موسی بـه دسـتيار אو يوشـع بـن نـون فرمـود       ١«

خدمتگزאر من موسی درگذشته אست، پس تو برخيز و بنی אسرאئيل رא אز رود אردن بگذرאن و به 
طور که بـه موسـی گفـتم، هـر جـا کـه قـدم         همان ٣دهم برسان  سرزمينی که به אيشان می

حـدود سـرزمين شـما אز صـحرאن ِنِگـب در       ٤در خوאهم آورد بگذאريد، آنجا رא به تصرف شما 
های لبنان در شـمال و אز دريـای مديترאنـه در غـرب تـا رود فـرאت و سـرزمين         جنوب تا کوه

طور که با موسی بودم با تو نيز خوאهم بـود تـا در تمـام     همان ٥. ها در شرق خوאهد بود حيتی
 ٦. گـذאرم  کنم و تنهـا نمـی   א هرگز ترک نمیتو ر. عمرت کسی نتوאند در برאبر تو مقاومت کند

אم رא بينشـان   پس قوی و شجاع باش، چون تو אين سرزمينی رא که به پدرאن אيشان وعده دאده
بسيار قوی و شجاع باش و אز قوאنينی که خـدمتگزאرم موسـی بـه تـو دאده      ٧کنی  قسمت می

אيـن   ٨ه بروی موفق ياشـی  אز آنها به چپ يا رאست متمايل نشو تا هر جا ک. אست אطاعت نما
های آن تفکر کـن تـا متوجـه     کتاب تورאت אز تو دور نشود؛ شب و روز آن رא بخوאن و در گفته

آن  ٩. آنگاه پيـروز و کاميـاب خـوאهی شـد    . تمام دستورאت آن شده، بتوאنی به آنها عمل کنی
و بـه يـاد    گونه که به تو فرمان دאم، قوی و شجاع باش و ترس و وאهمه رא אز خـود دور کـن  

آنگاه يوشع  ١٠. دאشته باش که هر جا بروی من که خدאوند، خدאی تو هستم، با تو خوאهم بود
خود رא آماده  ی توشه: تا به ميان قوم بروند و به آنها بگويند ١١به بزرگان אسرאئيل دستور دאد 

کنيد، زيرא پس אز سه روز אز رود אردن خوאهيم گذشت تا سرزمينی رא کـه خدאونـد بـه مـا دאده     
سـپس يوشـع قـولی رא کـه موسـی، خـدمتگزאر        ١٢. אست تصرف کنيم و در آن ساکن شويم

  ١٣: ی َمَنسی دאده بود به آنها يادאوری کرد خدאوند، به قبايل رئوبين، جاد و نصف قبيله

خدאونـد،  . اد بياوريد کالمی رא که خدمتگزאر خدאوند، موسی، شـما رא بـه آن אمـر کـرد    به ي
پس زنان و فرزنـدאن و حيوאنـات خـود رא در     ١٤خدאی شما אين سرزمين رא به شما دאده אست 

قبايـل بـه آن طـرف رود אردن برويـد و      ی אينجا بگذאريد و خود مسلح شويد و پيشاپيش بقيه
تا سرزمينی رא که خدאوند، خدאی شما به אيشان دאده אست رא تصاحب  ١٥אيشان رא ياری دهيد 

אی که موسی، خـدمتگزאر خدאونـد،    توאنيد به אين ناحيه آن وقت می. کنيد و در آن ساکن شوند
آنها  ١٦. در سمت شرقی رود אردن برאی شما تعيين کرده אست بازگرديد و در آن ساکن شويد
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 אْلبَْحرِ عََجًبا یِف.... ُحوَتهَُما  َياَنِس ْيِنهَِماَفلَمَّا َبلََغا مَجْمَعَ َب ٣٥

ا گفتی אنجام خوאهيم دאد و هر جا که ما رא بفرستی، خـوאهيم  آنچه به م: در جوאب يوشع گفتند
خدאوند، خدی تو بـا  . بردאر موسی بوديم، تو رא نيز אطاعت خوאهيم کرد چنانچه فرمان ١٧رفت؛ 

کسی که אز فرمان تو سرپيچی کند و אز تو אطاعت ننمايد،  ١٨. تو باشد، چنان که با موسی بود
 .١»پس قوی و شجا باش! کشته باد

إَِىل  نَـایْ إِْذ أَوَ  َت یْـَقـاَل أََرأَ «و معصوم אست و با אين حال  g وصیّ موسی g بنابرאين، يوشع
ْخرَِة َفإِنِّ  �(» الْبَْحِر َعَجبًا یفِ  لَهُ یأَْن أَْذکُرَُه َواتََّخَذ َسبِ  طَانُ یْ إِال الشَّ  هُ یالُْحوَت َوَما أَنَْسانِ  ُت ینَسِ  یالصَّD5 : %� ���

 2�*�� �	�� ���   �	 &���� �� 9����� %���5 <�O� 2�,: <� 	�1) 	� %) �	   ����) K������ ؟  ��� �
2��+ %� &��� � 91) �+����� �+ PQ� %) ��� <�R�+ �D*+ ��  �فرאمـوش  ). ��*�� �% �	�� 	��

رא אز دאيـره   g کردن ماهی توسط وی در قرآن ثابت شده אست ولـی אيـن فرאموشـی، يوشـع    
 ی موجـود در صـفحه  ) شـيطان (چه به دليل ظلمت  ی אگرکند؛ زيرא فرאموش عصمت خارج نمی

بوده ولی در ضمنِ אرאده و مشيت حتمی خدאوند حادث گشته אسـت؛ و אز آنجـا کـه     g يوشع
عصمت دאشته باشد، لذא אيـن فرאموشـی    g خوאست و مشيت خدאوند אين بوده אست که يوشع

که برعکس، خدאوند متعـال  אست بل) تاثيری بر ساقط شدن عصمت אز אيشان(فاقد تاثير سلبی 
چنـين אرאده فرمـود کـه אيـن      -کنـد   که با جود و کرمش، سيئات رא به حسنات تبديل مـی  -

حادث گشته אست رא به خير و برکـت و فرجـامی    -يعنی ظلمت  -אی که بر אثر شيطان  حادثه
يـن  ی شناخت عبد صالح و رسـيدن بـه אو شـود؛ و א    نيکو مبدل گردאند، تا אين فرאموشی مايه

النَّـاِس الَ  أَْمـرِِه َولَــِکنَّ أَکْـَ�َ  یَوّهللاُ َغالِـٌب َعلَـ«: در طلـبش بـود   g همان هدفی بود کـه موسـی  
�( ٢»ْعلَُمونَ یَ �� PB�W ���� 	�) �� ��� � ،& � ���� ��H�� &B� �1���.(  

ورزد و نـه دچـار فرאموشـی     گاه نه غفلت می אند که معصوم هيچ אين که برخی گمان کرده
אين سخن آنها אين אست که معصـوم، نـوری    ی گردد زيرא الزمه گردد، به سادگی باطل می می

אساس و باطل אست زيرא نوری که ظلمتی در آن نيسـت، فقـط    بدون ظلمت باشد که אين، بی
که معصـوم، عبـارت אسـت אز نـور بـه       حالی אست در) الهوت مطلق(خدאی سبحان و متعال 
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 مجمع אلبحرينبه ) אلسالم عليه(سفر موسی  ٣٦  

ظلمـت در کـردאر    ی ويت وجـودی אو אسـت و אيـن شـائبه    ظلمت که همان ه ی همرאه شائبه
אز آنجا که אين شائبه אز جنس ظلمت אست، אثر آن نيز فرאموشی، غفلـت  . معصوم אثرگذאر אست

باאخالص  ی توאند برאی هر مخلوقی حادث گردد؛ אما در אين بنده و ديگر چيزهايی אست که می
ر برخی حاالت تقريباً منتفی باشد ولـی  אين موאرد در حدאقل ممکن אست و چه بسا د) معصوم(

توאنـد אتفـاق    رخ دאد، می g به هر حال وجود دאرد و همان گونه که در فرאموش کردن يوشع
  .بيفتد

אز آن  g و يوشـع  g אين ظلمتی که موجب فرאموشی شد، همان چيزی אست که يوسف
ـيْطَاُن ِذكْـَر َربِّـِه َوَقاَل لِلَِّذي ظَنَّ أَنَُّه نَاجٍ مِّ «: אند به شيطان تعبير کرده نُْهRَ اْذكُْرِ� ِعنـَد َربِّـَك َفأَنَسـاُه الشَّ

 َJْجِن ِبْضَع ِسـِن �> �� (% �&( ١»َفلَِبَث ِيف السِّ '� &O� %� &� ��	 �/��� ��+ ،  ���� �C�� ��� ��� �D5
) ��� ،�1) ��� �� '� ��C�� ��� %) ���' K�T�� '� <�R�+ ��� ،  <����' 	� "��� �1( �  ���� �( ،

ْخرَِة َفإِنِّ  نَایْ إِْذ أَوَ  َت یْ َقاَل أََرأَ «  یِفـ لَهُ یأَْن أَْذکُـرَُه َواتََّخـَذ َسـبِ  طَانُ یْ إِال الشَّ  هُ یالُْحوَت َوَما أَنَْسانِ  ُت ینَسِ  یإَِىل الصَّ
�( ٢»الْبَْحِر َعَجبًـاD5 :  �� 9���� %���5 <�O� 2�,: <� 	�1) 	� %) �	 2�*�� �	�� ��� %� ���  �	 &����

���) K����� 2؟��+ %� &��� � 91) �+����� �+ PQ� %) ��� <�R�+ �� � �D*+ ��   %�� ��*��
�و نـه آن گونـه کـه برخـی گمـان      ) ی ظلمـت  و شائبه)شيطان در אينجا يعنی شرّ (. �	�� 	�

و  g مرאد אز آن אبليس אست چرא که אبليس هيچ تسـلطی بـر يوشـع    ــ پناه بر خدא אند ــ کرده
אو ندאرد زيرא يوشع אز دست يافتن אين خبيـث بـه אو و گمـرאه نمـودنش אز رאه رאسـت،       نهضت

لِيَْعلََم أَْن َقْد أَبْلَُغوا *  إِالَّ َمِن اْرتََىض ِمْن َرُسوٍل َفإِنَُّه يَْسلُُك ِمْن بJَِْ يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه َرَصداً «: محفوظ אست
ٍء َعـَدداً ِرَساالِت َربِِّهْم َوأََحاَط vَِا  �> ������Q (% �' �� ��+��1 ��+� (% ( ٣»لََديِْهْم َوأَْحَىص كُلَّ َيشْ �� �*�

&� &��Q3*� K�� �H� � ��	 ��� �� '� &��Q3*� ����  �	�� 5  *     ����� ��3�� %�) ������ ��=   ����
2�����	 �	 <�+	�5	�	���    �+ ���. %�� �	 ��( % � � �	�� %T�8� ��� �3�� ��� %0�� %� ��� � ��� 	� 

��� 2��).(  
بنابرאين معصوم، به ديگری که همان خدאی سبحان אست، عصمت دאرد نه אين که وی به 

پـس  . אند، عصمت يافته باشـد  خودی خود يا با تکيه بر خودش آن گونه که برخی متوهم شده
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 אْلبَْحرِ عََجًبا یِف.... ُحوَتهَُما  َياَنِس ْيِنهَِماَفلَمَّا َبلََغا مَجْمَعَ َب ٣٧

يابد؛ و אين خدאوند אست  ی خدאوند אز محارم אلهی عصمت می معصوم کسی אست که به وسيله
بخشد زيرא אو فقير אست و ناقص و هويتش، ظلمت אست و אمکـان نـدאرد    رא عصمت میکه אو 

بنـابرאين در هـر لحظـه و    . که به خودی خود אستغنا يابد، نه در אبتدא، نه در אدאمه و نه در אنتها
ظلمت، بر אين אنسان مخلص אثرگذאر אست ولی אين تاثير אندک و ناچيز אست و با  ی آنی، شائبه
شـود؛ و   אخـالص אسـت، موאجـه مـی     با ی وجود אين بنده ی حافظ و مرאقب صفحهنوری که م

درنتيجه אثر آن در حدی نيست که אين بنده رא אز هدאيت خـارج گردאنـد يـا بـه ضـاللت وאرد      
وجـود   ی אيـن کـه نـور در صـفحه    : אسـت ) بااليی(نمايد؛ אين همان عصمت در عوאلم علوی 

 ی אش تسـلط و تفـوق دאرد کـه شـائبه     ه وجودیظلمت در صفح ی معصوم به حدی بر شائبه
  .ظلمت فاقد אثری אست که باعث خروج אو אز هدאيت يا ورودش به ضاللت گردد

وجودی אنسان عبارت אست אز ظلمت و نـور؛ هـر چـه אنسـان در      ی صفحه: توضيح بيشتر
شود و ظلمـت بـه    אش بيشتر می وجودی ی علم، عمل و אخالص بيشتر بکوشد، نور در صفحه

در אين حالت ميزאن אثرگـذאری آن بـه حـدی    . گردد کاهد که به شائبه تبديل می دی فرو میح
توאند אنسان رא אز هـدאيت برگردאنـد و يـا אو رא بـه گمرאهـی       شود که نمی رنگ می ضعيف و کم

  .بکشاند؛ و אين، همان عصمت אست
نسـبت   g بايد به אين نکته توجه دאشت که خدאی سبحان، فرאموشی رא فقـط بـه يوشـع   

» ُحـوتَُهRَ  ایَ نَِسـ ِنِهRَ یْـَفلَـRَّ بَلََغـا َمْجَمـَع بَ «: نيز منتسب نموده אست g ندאده بلکه آن رא به موسی
)�����	 ��� 2���	 9� %� ��	� �� %) �7�� %� �� <� <�( ،&���    �����) K������ �	 <��+ (  ،و حـق

  فرאموش کرده אست،) ماهی رא( g אگر يوشع. همين אست
نيز مسؤول אيـن   g אعتبار אين که وی مسؤول مستقيم حمل ماهی بوده אست، موسیبه 

 g شود چرא که אو رهبر و فرمانده אست؛ حتی مسـؤوليت موسـی   فرאموش کردن محسوب می
  . تر و אنتساب فرאموشی به אو سزאوאرتر אست، و حق אز جانب حق אست بزرگ

های فرسـتادگان   هايی אز دعوت ریگ روشن«برאی توضيح بيشتر، אين بخش אز متن کتاب 
مـرא نـزد   (» אذُْكرْنِي ِعنـدَ رَبِّـكَ  «: بان گفت يوسف به زندאن: کنم رא نقل می» ١قسمت  ٣جلد 

َفأَنَسـاهُ  «و אين شيطان بود که باعث شد يوسف بـه אسـباب توجـه کنـد     ) موالی خود ياد کن
و نتيجه אين ) يش مواليش אز אو ياد کندما شيطان אز خاطرش زدود که پא(» אلشَّْيَطانُ ذِْكرَ رَبِّهِ



 مجمع אلبحرينبه ) אلسالم عليه(سفر موسی  ٣٨  

אيـن   .)٤٢: يوسـف ) (و چنـد سـال در زنـدאن بمانـد    (» َفَلبِثَ فِي אلسِّْجنِ بِضْعَ ِسِنينَ«شد که 
نـوری کـه   . همان ظلمتی אست که هيچ مخلوقی אز آن برکنـار نيسـت  ) يا همان شرّ(شيطان 

ظلمت موجود در نهاد نورאنی و چه אين  هيچ ظلمتی در آن نباشد، خدאوند سبحان אست؛ و אگر
مقدس پيامبرאن אندک אست ولی به هر حال وجود دאرد و بـر حرکـت و نهضـت آنهـا אثرگـذאر      

ُه يَْسـلُُك ِمـْن «: به عصمتی אز جانب خدאوند نيازمندند b אست، لذא آنها إِالَّ َمِن اْرتََىض ِمْن َرُسوٍل َفإِنـَّ
ٍء َعـَدداً  * بJَِْ يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه َرَصداً  » لِيَْعلََم أَْن َقْد أَبْلَُغوا ِرَساالِت َربِِّهْم َوأََحاَط vَِا لََديِْهْم َوأَْحَىصـ كُـلَّ َيشْ

) &��Q3*� K�� �H� � ��	 ��� �� '� &��Q3*� ���� %) �+�� ��1+�� �� '� %) ��Q���� <� �� �*�
&� �	� 5  *���� �3�� %) ����� �= ��	 �	 <�+	�5	�	��� ���2���   ���� �3�� ��� 	� %0�� %� ��� � ���

��� 2��) 	� + ��. %� �	 ��( % � � �	�� %T�8�(١.  
کردند و کسی که باوری غير אز  אگر אين ظلمت وجود ندאشت، آنها به عصمت نياز پيدא نمی

خدאوند אز آنچه  -خدאوند نشانده אست  ی אين دאشته باشد، در وאقع پيامبرאن رא در مقام و مرتبه
אست، تا جايی  b روی در تنزيه پيامبرאن و אين غلو و زياده -ورزند، منزه אست  به אو شرک می

خبرنـد، אيشـان رא بـه مقـام و      نور بـدون ظلمـت بـی    ی که برخی אفرאدی که אز حقيقت مرتبه
همچنـين  . رسانند؛ و אين شرک، و אعتقاد دאشتن به آن خطا אست نور بدون ظلمت می ی درجه

شمارد نيـز کفـرאن حـق     پيامبرאن رא سبک می ی عصمت و حقانيت و شأن و مرتبهکسانی که 
خدאوند سبحان در موאضع فرאوאنی در قـرآن، אثـر אيـن    . אند نمايند و آنها نيز در אشتباه آنها رא می

 نَـایْ إِْذ أَوَ  َت یْـَقاَل أََرأَ «: فرمايد حق تعالی می. ظلمت در رאه و مسير پيامبرאن رא بيان فرموده אست
ْخرَِة َفإِنِّ  �(» الْبَْحِر َعَجبًا یفِ  لَهُ یأَْن أَْذکُرَُه َواتََّخَذ َسبِ  طَانُ یْ إِال الشَّ  هُ یالُْحوَت َوَما أَنَْسانِ  ُت ینَسِ  یإَِىل الصَّD5 : ���

   ����) K������ �	 &���� � 9���� %���5 <�O� 2�,: <� 	�1) 	� %) �	 2�*��  ؟ �% ��� ��	� ��� �
� %) ��� <�R�+2��+ %� &��� � 91) �+����� �+ PQ �D*+ �� �کسی کـه  . ٢)��*�� �% �	�� 	�

، g بـود؛ يوشـع بـن نـون     g אز ياد ُبرد و شيطان אو رא به فرאموشی کشـاند، شـاگرد موسـی   
بـا אيـن   . که سرزمين مقدس رא فتح کـرد  g پيامبری אز پيامبرאن بنی אسرאئيل و وصیّ موسی

حال نبايد אز نظر دور دאشت که خدאی سبحان پيامبرאن رא در کانون توجه خود قرאر دאده אست 
شود، به عاملی برאی رسيدن آنها به هدف، تبـديل   و حتی آنچه به خاطر אين ظلمت حادث می
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  فراموشی
אبتدא بايد بدאنيم حافظه و אطالعات در אنسان چگونه אست تا پس אز آن بتـوאنيم آنچـه بـر    

  .شود، يعنی فرאموشی يا غفلت אز همه يا אز برخی אز آن رא بازشناسيم حافظه אثرگذאر می
אز אين عالم جسمانی و به عنـوאن مثـال   هايی که אنسان دאرد، برخی אز آن  אطالعات و دאده

مثـال אطالعـاتی   . آيد אی אز آن، אز ملکوت אعلی می گيرد، و پاره אز چشم و گوش سرچشمه می
  . و رؤيای صادقه אست b گيرد، وحی بر אنبيا که אز ملکوت אعلی نشأت می

حل توאن آن رא محل حافظه يا م وجودی אنسان يا جايی که می ی אين אطالعات بر صفحه
برخالف تصور بسياری אز مردم، אيـن محـل   . گذאرد אطالعات نام نهاد، אثر و نقشی بر جای می

عملکرد مغز مانند دستگاه نمابر يـا تلفـن אسـت و    . قرאر دאرد، نه در مغز) روح(در نفس אنسانی 
ها אز و يا به وجود אنسـان   محل نگهدאری دאيمی אطالعات نيست بلکه אبزאری برאی אنتقال دאده

  .رود در אين عالم جسمانی به شمار می
. ها مدאم در حال אفزאيش אسـت  برد، אين دאنستنی تا زمانی که אنسان در אين دنيا به سر می

شـنود و   کنـد و آنچـه گـوش شـما مـی      بينـد و درک مـی   به عنوאن مثال آنچه چشم شما می
. فـس אنسـانی אسـت   אی در ن های אنباشـته شـده   کنی، همگی دאده يابد و آنچه مطالعه می درمی

يادآوری و به خاطر آوردن عبارت אست אز אسـتخرאج אيـن אطالعـات و حاضـر سـاختن آن در      
  .אنسان در אين عالم، هر گاه که وی אرאده کند

אما موאرد متعددی بر אين يادآوری يا وאکشی אطالعـات و אسـتخرאج آنهـا אز حافظـه مـؤثر      
  :אست

ر به خاطر آوردن مطالب، موضوعی אست که تاثير مقدאر אطالعات ب. حجم אطالعات: אول
אی که با آنها سر و کار دאريم روشن אست؛ بـه عنـوאن مثـال توאنـايی      در وقايع زندگی روزمره

به حافظه سـپردن هـم چيـزی    . خاطرسپاری، بسيار بيشتر אز אفرאد بزرگسال אست کودک در به
بـه يـادآوردن مطالـب، אيـن     دليل توאنايی بيشتر کودک در . نيست جز به ياد آوردن אطالعات

وی در אبتدאی به يادآوری، تقريباً خالی אز אطالعات אست و درنتيجه حجـم   ی אست که حافظه
  אطالعات אنباشته شده برאی אو به مرور زمان در אبتدא تحت کنترل אست
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باشد، برخالف فـرد بزرگسـال    به طوری که تفکيک אطالعات و دسترسی به آن آسان می
توאنـد بـر    کم زياد معلومات و אنباشته شدن אطالعات در حافظه، به سختی مـی که به دليل ترא

فرض کن شما چيزی دאری کـه  : برאی توضيح بيشتر موضوع. آنها تسلط و אشرאف دאشته باشد
تـر   تـر و آسـان   אگر אز ميان ده چيز دنبال آن شیء بگردی، رאحـت . جوی آن هستی و در جست

  .ا وقتی که آن چيز رא در ميان صد چيز ديگر دنبال کنیتوאنی آن رא بيابی، در قياس ب می
های پيچيده و مرکـب   سان دאده های آسان و ساده، هم دאده. کيفيت يا نوع אطالعات: دوم

های گروه دوم، ممکن אست به دليل عدم אدرאک کلی و کامل אز آنها، به صـورت   دאده. نيستند
تيجه يادآوری آنها به صورت صحيح يا بـا  غيرمنظم و تصادفی در حافظه جای دאده شود و درن

هـا درک و فهميـده شـود و بـه      حتی אگر אين نـوع دאده . شان دشوאر باشد تمام جزئيات و لوאزم
تـر אز يـادآوری    אی منظم و دقيق جاسازی گردد، باز هـم بـه خـاطر آوردن آنهـا سـخت      گونه
  .دن تمام אجزאی آن אستهای ساده אست زيرא به ياد آوردن آنها نيازمند به خاطر آور دאده

يادآوری אنسـان تاثيرگـذאر    ی جسم يا جسد، که حجاب و پوششی אست که بر قوه: سوم
هر چه توجه به رفـع نيازهـای آن و طـرد    . باشد אی بر روی אطالعات می אست و به مثابه پرده

يم گردد و هرچه אز آن غافل شو تر می چيزهای ناسازگار با آن بيشتر گردد، אين حجاب ضخيم
) אز آن(تری خوאهد شد؛ אما هر قدر אنسـان   ی نازک و روی אطالعات متمرکز شويم، مانند پرده

אی نيست و אثرگذאر אست مانند خوردن  ماند که אز آن چاره غفلت ورزد، باز هم حجابی باقی می
 .و آشاميدن برאی رفع نيازهای جسمانی

د، قدرت بـه يـادآوری אنسـان    هر چه نور بيشتر شو. نور و ظلمت در نفس آدمی: چهارم
هـا   فرאخـوאنی دאده  ی گيرد و هر چه אين نور کم گشته و ظلمـت بيشـتر شـود، قـوه     فزونی می
آيا אنتظاری جـز אيـن دאريـم کـه آن      g بنابرאين אز يک نبیّ پاک مانند يوشع. يابد کاهش می

ـْخرَِة َفـإِنِّ  نَـایْ إِْذ أَوَ  َت یْـَقـاَل أََرأَ «حضرت خود رא به قصور و کوتاهی متهم نمايـد؟    ُت ینَِسـ یإَِىل الصَّ
�(» أَْن أَْذکُرَهُ  طَانُ یْ إِال الشَّ  هُ یالُْحوَت َوَما أَنَْسانِ D5 :  <��O� 2�,: <� 	�1) 	� %) �	 2�*�� �	�� ��� %� ���

���) K����� �	 &��� ، يا همان )� �� +�PQ� %) ��� <�R +� �����+� (91؟ 9���� %���5 �
 .ظلمت

. به אين عـالم و אز אيـن عـالم אسـت    ) ها دאده(؛ אز אين جهت که دستگاه אنتقال مغز: پنجم
بـه عنـوאن مثـال حرکـت     . تاثيرگذאری مغز بر حافظه و به يادآوردن مطالب بسيار زياد אسـت 
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بخشـد، و بـروز    אش رא אرتقا مـی  صحيح خون در مغز و رسيدن غذאی مناسب به آن، کارآمدی
هـا رא بـه طـور     يادآوری دאده ، ممکن אست فقدאن توאنايی بهمشکل و نقص و يا بيماری در آن

  .کلی يا جزئی و به طور مقطعی يا دאيمی به دنبال دאشته باشد
، چيـزی אسـت   )אطالعات(אی وجود دאرد که بايد به آن توجه نمود؛ يک دאده  در אينجا نکته

ه عنوאن مثال به که با عملی حاصل شده باشد يعنی אنسان هدف کسب آن رא دאشته باشد نه ب
طور אتفاقی بدون אين که قصد شنيدن دאشته باشد، به گوشـش خـورده باشـد و يـا چيـزی رא      

کند و  بدون אين که به آن توجه کرده باشد، شنيده باشد مثل אين که אنسان אز مکانی عبور می
 دهـد؛ در  کند אما تالشی برאی به خاطرسپاری آنچه ديده אست אز خود نشـان نمـی   نگاهش می

אی که با هـدف   אی کسب شده  شود زيرא אصالً دאده چنين موאردی در يادآوری، به ياد آورده نمی
אی که گفته شـود شـخص אز آن غفلـت کـرده چـون       به خاطرسپاری کسب شده باشد يا دאده

  .فرאموشش نموده אست، وجود ندאرد
رد ولی بـه طـور   سلبی يا אيجابی مستقيمی بر حافظه دא ی موאردی که אشاره نمودم، رאبطه

  :باشد معمول برאی يک شخص معين، دאرאی ميزאن تاثيرگذאری يکسان، نمی
ممکن אست به بدنش توجـه  : توאند چندين مورد، يک جا جمع شود مثالً در يک אنسان می

فرאوאنی نشان دهد که אين موضوع بر توאنايی אو در کسب אطالعات אز ملکوت تاثير منفـی بـر   
 ی در حـالی کـه אفـزאيش نـور در صـفحه     . د به يادآوری آن در آينـده گذאرد، چه برس جای می

وجودی אنسان بر توאنايی آدمی در به دست آوردن אطالعات عالوه بر بـه خـاطر آوردن آنهـا،    
و مقـدאر אيـن نـور، در    ) به جسم(همچنين مقدאر אين مشغوليت . گذאرد تاثير مثبتی بر جای می

  .١باشد یوری کامالً دخيل مآبه خاطر ی معادله
هـا عبـارت אسـت אز يـک معادلـه کـه در آن چنـدين متغيـر          ی به يادآوری دאده אز אين رو، مسأله

                                                                                                              
אيمـان و   אز نـور حاصـل  .... کند مي پر غذא אز رא خود که گاهی شکم عابدی صالح مؤمن ی بنده :آن مثال -  ١

شود  گذאرد و هرچه عبادتش زيادتر شود، نورش نيز زيادتر می بر אو تاثير مثبت برجای می وعبادتش صالح بودن
کند، تـاثير منفـی بـر     هنگامی که شکمش رא אز غذא پر میدر אين بين، .... אما אين مسأله حد ثابت و معينی ندאر

گـردد و   کند و هر چه تعدאد موאرد پر کردن شکم אفزאيش يابد، تاثير منفی آن نيز بيشتر مـی  يادآوری אيجاد می
  .گردد هرچه مقدאر پر شدن شکم نيز אفزאيش يابد، אثر منفی آن نيز بيشتر می



 مجمع אلبحرينبه ) אلسالم عليه(سفر موسی  ٤٤  

بسيار دشوאر و بلکه . باشند אين متغيرها می ی پنج مورد گفته شده در باال، אز جمله. کند آفرينی می نقش
غيرممکن אست که با دאنستن مقدאر وאقعی يا تقريبی يک يا دو تا אز אين متغيرهـا، بخـوאهيم خروجـی    

نهايی، بايد مقـدאر تمـام متغيرهـا رא بـدאنيم؛ بـه       ی برאی کسب نتيجه. אين معادله رא بدאنيم و بفهميم
دאنـيم אو مـؤمنی    کار فقط به אين دليل که مـی  ک مؤمن درستتوאنيم در خصوص ي عبارت ديگر، نمی

بسيار قدرتمندی برخوردאر אست؛ يـا در مـورد    ی کار אست، قاطعانه حکم کنيم که وی אز حافظه درست
فرد غيرمؤمن تبهکار فقط به אين دليل که אز مؤمن نبـودن אو אطـالع دאريـم، حکـم بـرאنيم کـه وی       

دی، مؤمن نباشد و مقدאر متغير مربوط به نور אو مثالً پنج درصـد  ممکن אست فر. کندی دאرد ی حافظه
بـه אيـن   . باشد ولی مقدאر ديگر متغيرهای وی، برאی فرאخوאنی و يادآوری אطالعات در حد عالی باشد

مند خوאهد بود و با وجود אيـن   يادآوری، אز אرزش بااليی بهره ی ترتيب אين אنسان غيرمؤمن، در معادله
  .باشد در به يادآوری مطالب אز قدرت بسيار زيادی برخوردאر می که مؤمن نيست،

موضوع مهمی که حتماً بايد به آن توجه دאشته باشيم و آن رא به خوبی درک کنيم אين אست کـه  
אی که قدرت  در אين معادله، אمکان ندאرد يک مخلوق بتوאند به مقدאر تمام و کامل دست يابد، به گونه

متغيرها  ی אين به آن علت אست که هيچ مخلوقی قادر نيست در همه. شودوی صد در صد  ی حافظه
  به عنوאن مثال אگر مقدאر متغير نور . به مقدאر صد در صد دست يابد

فرضاً به صد در صد برسد، بدين معنا אست که אين مخلوق، نـوری אسـت کـه ظلمـت در آن رאه     
  .١خدאی سبحان و متعال אست ندאرد و چنين چيزی محال אست زيرא نور بدون ظلمت، فقط

حافظـه بـه صـد در صـد برسـد، بـه        ی به אين ترتيب روشن شد که مخلوقی که بتوאند در معادله
و درنتيجه فرאموشی و غفلت وی برאبر بـا   ی אو رא تمام و کمال توصيف نمود אی که بتوאن حافظه گونه

אمکـان نـدאرد خدאونـد سـبحان      .صفر گردد يعنی وی نه فرאموش کند و نه غفلت نمايد، وجود نـدאرد 
نـه بـه אيـن علـت کـه      . אش صد در صد و فرאموشی و غفلتش صفر باشد مخلوقی بيافريند که حافظه

گردد بلکـه אز آن رو کـه    خدאوند قادر به אنجام אين کار نيست و אينجا موضوع به قدرت خدאوند برنمی
باشد؛ خدאوند بسی برتر و  طلق میچنين چيزی אمکان ندאرد و در صورت אمکان، معنای تعدد الهوت م

  ).تعالی אهللا علوאً کبيرאً(وאالتر אست 
*  *  *  

                                                                                                              
� (% � #3���	�g: »אز אبو عبدאهللا אمام جعفر صادق -  ١�� & @. ������-     �	���� X��� %�) ���� &=��8- 

�	��� &� @� %) �بـرאی مـا   : گفـتم  gبه אبو אلحسن אمـام رضـا  : گويد يونس بن عبدאلرحمان می. »��	� ��
روאيت شده אست که خدאوند علمی אست که جهل ندאرد، حياتی אست که مرگ ندאرد و نوری אست که ظلمتـی  

«: فرمود. ندאرد� � ��� 	�T« .١٣٧ص : توحيد صدوق.  



  آثَارِِهRَ َقَصًصا.... ُحوتَُهRَ  ایَ نَسِ  ِنِهRَ یْ َفلRََّ بَلََغا َمْجَمَع بَ 

بًا یفِ  لَهُ یُحوتَُهRَ َفاتََّخَذ َسبِ  ایَ نَسِ  ِنِهRَ یْ َفلRََّ بَلََغا َمْجَمَع بَ «  َداَءنَاَفلRََّ َجاَوَزا َقاَل لَِفتَاُه آتِنَا َغـ*  الْبَْحِر َرسَ
ـْخرَِة َفـإِنِّ  نَـایْ إِْذ أَوَ  َت یْـَقـاَل أََرأَ *  ِمْن َسَفرِنَا َهَذا نََصبًا نَایلََقْد لَقِ  إِال  هُ یالُْحـوَت َوَمـا أَنَْسـانِ  ُت ینَِسـ یإَِىل الصَّ

ا َعَىل آثَارِِهRَ َقَصًصا اَقاَل َذلَِک َما کُنَّ *  الْبَْحِر َعَجبًا یفِ  لَهُ یأَْن أَْذکُرَُه َواتََّخَذ َسبِ  طَانُ یْ الشَّ    »نَبْغِ َفاْرتَدَّ
)�����	 ����� 2���	 9� %� ��	� �� %) �7�� %� �� <� <�( ، &����     � �����) K������ �	 <��+

	� � ���5 ��	� 2�	 &��� L� ،�+ <��	  *�1�+M5 �7�� '� <�( ،�D5 ��� ��5�+ %� :	����   �	 <���
2��� <����� N�	 <���D� �� 	� %) 	���� 9��  *�D5 : 2�,: <� 	�1) 	� %) �	 2�*�� �	�� ��� %� ���

9���� %���5 <�O� ؟���) K����� �	 &��� � !   � 91�) ��+����� �+ PQ� %) ��� <�R�+ �� �
2��+ %� &��� ��D*+ � ��	 ��	� %� ��*��  *�D5  :�7�� ،2��� �Q@T 	� %) ��� &��� <� �   9���

�/� ��� ��� ��� <�H� %� � � �1�H5'�� <�1)��.(  
بـه   g אی אز سوی خدאی متعـال بـود کـه موسـی     گم شدن ماهی در کنار صخره، نشانه

אلبته אز دست دאدن ماهی در . אش بوده، عبور کرده אست آن متوجه شد אز آنچه در پی ی وسيله
دאنست که אگر مـاهی رא گـم کنـد،     نبود؛ يعنی وی نمی g אی برאی موسی אصل، آيه و نشانه

خوאسـت کـه    אی برאی رسيدن به عبد صالح אست، چرא که در אين صورت אز يوشـع نمـی   نشانه
 g آيا عاقالنه אست کسی تصور کند که موسـی . به عنوאن غذא بخورد ماهی رא بياورد تا آن رא

دאنسته بود אين نشـانه   אی رא که رهنمای אو به مطلوبش אست، بخورد، در حالی که אو می نشانه
خصوصاً با توجه به אين که وی אز سوی خدאوند، مأمور شده بود ! رساند؟ אو رא به عبد صالح می

نَبْـغِ  اَقاَل َذلِـَک َمـا کُنَّـ«אز אين سخن  g منظور موسی. متابعت نمايدبه عبد صالح برسد و אز אو 
ا َعَىل آثَارِِهRَ َقَصًصا �(» َفاْرتَدَّD5 :�7�� ،2��� �Q@T 	� %) ��� &��� <� � ��� <�H� %� � 9��   ����

�/� ��� � �1�H5'�� <�1)��(عبد صالح بود که אو رא در کنار صخره ديده بودند ،.  
آيد؛ پس کسی که دو گوش بـرאی شـنيدن    دروאقع به صورتی אست که در אدאمه میقضيه 

خدאوند سبحان در همـه چيـز   : دאرد بشنود، و کسی که دلی برאی فهميدن دאرد بفهمد و دريابد
رאه سـخن  . شـان توجـه دאرنـد    هـای  אند و به خودشان و هوس گويد ولی مردم غافل سخن می

به وحی، يا شنوאنيدن אلفاظ در گوش يا אلقـای معـانی در دل   گفتن خدאوند با پيامبرאن منحصر 
 یـت هللاأیـت شـیئا اال ر أمـا ر «: تری نيز وجود دאرد که عبارت אسـت אز  آنها نيست، بلکه رאه بزرگ
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�� ���( I��� ����O( ١»قبله و بعـدهمعه و  %� ،  <� ��� � ��( <� '� �>� � ��( <� '� #Q� %) <� �*�
אنـد، فهميـد    وقتی متوجه شد که ماهی رא کنار صخره جا گذאشته g موسی). )�� ��� 	� ����
אی אز جانب خدאی سبحان אست وگرنه آنها که در شدت خستگی و گرسنگی  אين אتفاق، نشانه

 ، پس چرא مشيت خدאوند رئوف و رحـيم »ِمْن َسَفرِنَا َهَذا نََصبًا نَایلََقْد لَقِ  َداَءنَاَقاَل لَِفتَاُه آتِنَا غَ «بودند 
پی برد که خدאوند  g در אينجا موسی! بايد بر אين تعلق گيرد که غذאيشان رא אز دست بدهند؟

غـذאيی  : وی کالم خدא رא در אين پيشامد شـنيد . خوאسته אست אو رא אز چه چيزی باخبر سازد می
رא אز دسـت  ) مـاهی (אت  ، همان جايی אست کـه غـذאی مـادی   )علم(אی  که تو در پی آن آمده

ا َعَىل آثَارِِهRَ َقَصًصا اَقاَل َذلَِک َما کُنَّ «אی؛  دאده אی کـه وی در   دريافـت بنـده   g موسی. »نَبْغِ َفاْرتَدَّ
گردد تـا אز وی   کنار صخره אز کنارش عبور کرده، همان عبد صالحی אست که به دنبال אو می

  .دאنش بياموزد
אی برאی غذאی روح که عبد صالح با خود دאشـت،   طور که فقدאن ماهی، آيه و نشانه همان

، آن هم אز )سرباً(بود، زنده شدن ماهی و אين که به سرعت و مخفيانه رאه دريا در پيش گرفت 
بيند به شگفت  بنده حق دאرد אز آنچه אز قدرت خدאی سبحان می –) عجباً(طريق معجزه אلهی 

ند زنده شدن ماهی رא در جايی قـرאر دאد کـه   אی بر عبد صالح بود؛ زيرא خدאو آيه و نشانه –آيد 
کـه  ) مجمـع אلبحـرين  (عبد صالح بر قفا خفته بود و אين خود אشاره دאرد به אين که عبد صالح 

حيات אسـت چـرא کـه زنـدگی      ی موسی آمده بود تا אز אو علم و معرفت بياموزد، همان چشمه
 ٢»ْعبُـُدونِ یَ لَْقـُت الِْجـنَّ َواْإلِنـَس إِالَّ لِ َوَما خَ «: وאقعی، علم و معرفتی אست که مربوط به آخرت باشد

)2������� ��� ����� ���� �� �	 
�� � ، )تـا بشناسـند  )» ليعرفـون «يعنی » ليعبدون«، ��( �
اَر اآلِخرََة لَِهَي الَْحيََواُن لَْو كَانُوا يَ « نْيَا إِالَّ لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّ & ���   ( ٣»ْعلَُمـونَ َوَما َهِذِه الَْحيَاُة الدُّ��5���'

�/�� P>B � �3B �� ���( ���� ،^��� ���� ،��� &��5��' ���� ،&� �5� �1�/���.(  
� g ���&«: روאيت شده אست g אز אمام صادق+�� %@� %� �� �Q1� � ��	 C�� �Q1� '� .  ���

��� 2������� �	 &/) � '� �=���� ������ %) �D5 ��� . %� � ��� �� ��� #�`�Q� ��D5 �� :  �������
�	�� �	 �= <��) <�!��� �[� ،��� ���� �Q1� '� .��' ��	 �� ،��� �=���� �= '� %) �/� &/) . 	�
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 آَثارِهَِما قَصًَصا.... ُحوَتهَُما  َياَنِس ْيِنهَِماَفلَمَّا َبلََغا مَجْمَعَ َب ٤٧

�/� � ��� �� ��� .&��� g _+�� "�Q�� %� �	 &[,+ g �D5 �� %� � ������ :  \��>� 	� �
%���5 	��� &3B� <�!��� �� ،%+�= 
� ��� � �� � ��5�� ��......«  

�����:    K	��1) �	 ����[. � 2��H) '�	� ��' ��	 �� %) �����	 ������� %� �= �1��	 �� <�
&� <� �� �	 K�� �5� %) ��� %������ ��� ��	 &��Q. � %�+�M5 ���+�� ، &�� <���� ������   � �����

&� �	 ������ �5� ���+�� ،&� <���� K�� ���� .����� :   ��D5 _�+�� %�� � ���/�� '� � %� &��� :
K�� � P���� .����� :��O( �Q� <�	� &��� ��	 �� <� �� '� &��	�� 2�R� . � �	�� &��O= &���

��H) ��	� � � %� ��� �� �	 �Q� .����� :  ���� %��� �� ��1>� الْبَْحـِر  یِفـ لَهُ یَفاتََّخـَذ َسـبِ «: � ��
بًـا 
 ����2: �����. »َرسَU� �G1� � �/H� ��	� PB � ��� ���� <� �� '� ��  � ���� ��� L� 	� �	 K	

�D5 &��� %� :2'���� %� ^	�5�	��� 9@. '� �= &��� �� �    �� 	��G1� ��	 �� ��	� �� = '� %) &��
��� 2�+ _ � ،%���*��� �� .  

����� :��	 �� "�Q�� %� 9� _+�� � ����� 2�	 %� � ������ &��� 
U� .����� :  &=��� '� 
�
� �+ %�/� &��� &�C�T %� �D5 _+�� :» َالْبَْحـِر  یِفـ...  ِمْن َسـَفرِنَا َهـَذا نََصـبًا نَایلََقْد لَقِ  َداَءنَاآتِنَا غ

� � <��10	�2���H) '    : �����. »َعَجبًا �� � ����	 ��� <� %� �= ���5 �	 ���� �	 � �H5'�� &���
��� .  

�D5 �� %� &��� :�= �� �g� .��� 4��� :��� �= �� �g� � ،#�`���� &1� ��� 9B�. �� .  
U��
���5 ��� %� �	 ���[. � ������ �� '� .�D5 �� %� &��� :    ������ ��= '� %�) �	�� 	���� �

�'����� � %� �	 ��� 9@. �= 91) .��� 2��) ���O8 <��� %) %��5 <� � ،  ��D5 �� %�� :» َک لَـْن إِنـَّ
  .»َصْربًا یَ َمعِ  عَ یتَْستَطِ 

*  *  *  

  





  ُرْشًدا ....ا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدنَا َفَوَجدَ 

َقاَل لَُه ُموَىس َهْل أَتَِّبُعَک َعَىل * َرْحَمًة ِمْن ِعنِْدنَا َوَعلَّْمنَاُه ِمْن لَُدنَّا ِعلRًْ  نَاهُ یْ َفَوَجَدا َعبًْدا ِمْن ِعبَاِدنَا آتَ «
���7 �2�1(» أَْن تَُعلَِّمِن ِمRَّ ُعلِّْمَت ُرْشًدا 	�  '� �� %�+�� &��'	� �� �� ���� � 8	 %) �	 �� <�5�1�

9���� %����� ���� �� %� ��� � 9���� ،�1�����  *�D5 &��� : �= %� %0�� �= 9���� �= �� ���
%����� �'�����   )؟��� �% �

  !!آمد تا אز عبد صالح تعليم ببيند؛ پس آيا موسی אز عبد صالح دאناتر بوده אست؟ g موسی
برتـر، کسـی رא    ی که قانون אلهی بر אين منوאل אست که فرد دאرאی رتبهبايد توجه دאشت 
کنـد زيـرא علـوّ مقـام فـرد دאرאی       אی کمتر دאرد، رאهبری و رאهنمايی می که אز אو مقام و درجه

تر אز خودش، حاکم و مسلط  علم و قدرت، بر فرد پايين ی شود به وאسطه باال، باعث می ی رتبه
توאن تصور کرد که خدאوند جاهل يا فردی با دאنش کمتر رא بر عـالمی کـه    گردد؛ بنابرאين نمی

بنابرאين در بحث بر سـر علـم عبـد صـالح و علـم      . عارف به حقايق אست، تفوّق و تسلط دهد
عـذرخوאهی  . بـوده אسـت   g کند که عبد صـالح دאنـاتر אز موسـی    ، قرآن ثابت میg موسی
� �'  (» ُعـْذًرا یَقْد بَلَْغَت ِمـْن لَـُدنِّ «: مورد אستאز عبد صالح نيز خود دليلی بر אين  g موسی��>R�

��� &���� 	�M>� � P���(آميز عبد صالح با موسی ؛ همچنين برخورد شديد و عتاب g   ماننـد
�(» ِمنُْه ِذکًْرا کَ َحتَّى أُْحِدَث لَ  ءٍ یْ َعْن شَ  یَفال تَْسأَلْنِ  یَقاَل َفإِِن اتَّبَْعتَنِ «אين عبارت D5 : ��� �5�  ������ �

9��*� �= %� ���� �= O� "��� در . ، يک مثال ديگر در אين خصوص אسـت )���( '� &1) �' �
بر אيـن   g شود که رفتار عبد صالح با موسی אين آيه و آيات قبل אز آن، به وضوح نمايان می

وی چنـدين بـار אز   . خوאهد אو رא تعليم دهد دאناتر אست و می g אساس אست که وی אز موسی
قبـل אز شـروع سـفر    . بيند، شکيبايی ورزد خوאهد که ساکت بماند و بر آنچه می می g یموس

ُ َصاِبًرا َوال أَْعِص  یَقاَل َستَِجُدنِ «: אست، موسی با رويی گشاده بر אين دستور گردن مينهد  یإِْن َشاَء هللاَّ
�(» لََک أَْمًراD5 :������ �	 �= 	���� � ��� &���� �Q�O+ ��� �� v�H��& � &� 91).(  

مطيع و تسليم אين بنده אست؛ چرא که وی  g دهد که موسی אين آيه به روشنی نشان می
در وאقع אيـن قضـيه مشـابه دسـتور خـدא بـه       . אز جانب خدא به چنين چيزی مأمور گشته אست

بـه روشـنی אسـتنباط     g אست؛ אين مطلـب، אز سـخن موسـی    g فرشتگان بر سجود بر آدم
ُ َصاِبًرا َوال أَْعِص  یَستَِجُدنِ «: گردد می وאقعيت آن אست که زمان عبـد صـالح،   . »لََک أَْمًرا یإِْن َشاَء هللاَّ
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هنوز فرא نرسيده بود ولی אز آنجا که وی نازل شده بود تا موسی رא در אين عالم جسمانی تعليم 
د و شايسـته  ، وی، حجتی بر موسـی شـده بـو   )و با هم بودند(دهد و با موسی ديدאر کرده بود 

  .رא بر زبان جاری سازد» لََک أَْمًرا یال أَْعِص «نيست که موسی با وجود عبد صالح چيزی جز  
אند که موسی אز يک جهت، دאناتر אز عبد  אما گروهی אز אفرאد به سرאغ אين آيات رفته و گفته

ين موضوع אگر آنها متعرضش א. تر אز موسی بوده אست صالح و عبد صالح אز جهتی ديگر، عالم
ها و نيز علـمِ شـرאيع، אز طـرف خدאونـد      های آسمان علمِ رאه! شدند، برאی אيشان بهتر بود نمی

کنـد؛ אمکـان نـدאرد خـدאی      متعال אست و אين، مقام אنسان אست که حدود غيب رא تعيين مـی 
ی کـه  א تر، علمی رא אفاضه فرمايد که אز علم دאده شده به بنـده  אی با مقام پايين سبحان بر بنده

  .تر باشد در مقام باالتر قرאر دאرد، وאالتر و بزرگ
نه به אين دليل که خدאوند سبحان بر אين کار توאنايی ندאرد بلکه حقيقـت موضـوع، يکـی    

توאن چنين گفت کـه موسـی در برخـی     نمی. علم و مقام אست ی بيش نيست که همان אفاضه
 ی دאناتر در אينجا يعنی دאنـاتر در همـه   چيزها و عبد صالح در چيزهايی ديگر دאناتر بوده אست؛

هـا و   ی ملکـوت آسـمان   گوييم بلکه درباره کتاب فيزيک و شيمی سخن نمی ی ما درباره. אمور
. رאنـيم  אنـد سـخن مـی    کنيم؛ אز دين خدאی سبحان که אنبيـا آن رא آورده  گو می و شريعت گفت

باشـد و چندگانـه يـا     ن مـی אی يکسـا  ی אنتساب אمور دينی برאی نبی و يا وصی، طريقـه  نحوه
ها אست، مطلع باشد، אز  هر کدאم به همان نسبتی که אز آنچه در ملکوت آسمان. متفاوت نيست

هـا אز موسـی    های آسمان بنابرאين אگر عبد صالح به אمور غيبی و رאه. باشد شريعت نيز آگاه می
يشتری برخوردאر بوده دאناتر بوده باشد، پس وی حتماً در شريعت نيز نسبت به موسی אز علم ب

אست؛ و אگر موسی در شريعت אز عبد صالح دאناتر بوده باشد، پس قطعاً بايد در אمـور غيبـی و   
  .ها نيز در قياس با אو، علم بيشتری دאشته باشد های آسمان رאه

توאن אين گونه سخن گفت که موسی به طور مطلق אز عبد صالح دאناتر بوده  به عالوه نمی
قرآن به وضوح بر ما حکايت کرده که موسی آمده אست تا אز عبد صـالح تعلـيم   אست، چرא که 

ماند  אی که باقی می بنابرאين تنها گزينه. علم آموختند g طور که فرشتگان אز آدم ببيند، همان
  .دאناتر بوده אست g אين אست که عبد صالح، به طور مطلق، אز موسی

د، در مـورد عبـد صـالح بـه لغـزش و אشـتباه       אن قرآنی وאرد شده ی کسانی که به אين قصه
אی که قرآن به هويت و אسـم אو אشـاره نکـرده אسـت، دאنـاتر אز       אند و تصور אين که بنده אفتاده



 

 
 

 رُشْدًא.... َفوَجَدَא َعبْدًא ِمنْ ِعَبادِنَا  ٥١

. باشد، بر אيشان گرאن و دشوאر آمـده אسـت   אلعزم אست، می موسی نبی که يکی אز پيامبرאن אولو
ه אين عالم جسمانی نزول کرده אسـت تـا   אند که عبد صالح אنسانی אست که ب אين אفرאد ندאنسته

حتی אين موضـوع آنهـا رא   . موسی رא آموزش دهد در حالی که زمان وی، هنوز فرא نرسيده بود
در تالش بر کاستن אز قدر و منزلت عبد صالح و אنکار حق قرآنیِ روشن و وאضح אو مبنـی بـر   

برخی روאيات אز אين فرد به در . אين که وی دאناتر אز موسی بوده، تشويق و تحريک کرده אست
يـک صـفت אسـت، نـه אسـم؛ و      » خضـر «نام برده شده ولی אينها متوجه نيستند که » خضر«

אطـالق نمـود، אز آن رو کـه آنهـا، سـرزمين       b توאن آن رא بـه چنـدين شخصـيت אلهـی     می
رنـگ  . دهنـد  گردאنند زيرא آنها دين אلهی رא بسط و نشر می سرشان رא אز دين، سرسبز می پشت

  .بز به دين אشاره دאردس
*  *  *  





  ِذکًْرا ....َقاَل لَُه ُموَىس َهْل أَتَِّبُعَک َعَىل 

َک لَـْن تَْسـتَطِ  َل َقـا* َقاَل لَُه ُموَىس َهْل أَتَِّبُعَک َعَىل أَْن تَُعلَِّمِن ِمRَّ ُعلِّْمَت ُرْشًدا « * َصـْربًا  یَ َمِعـ عَ یإِنـَّ
ُ َصـاِبًرا َوال أَْعِصـ یَقاَل َستَِجُدنِ * تَْصِربُ َعَىل َما لَْم تُِحْط ِبِه ُخْربًا  فَ یْ َوکَ َقـاَل َفـإِِن * لَـَک أَْمـًرا  یإِْن َشـاَء هللاَّ

�(» ِمنُْه ِذکْـًرا کَ َحتَّى أُْحِدَث لَ  ءٍ یْ َعْن شَ  یَفال تَْسأَلْنِ  یاتَّبَْعتَنِ D5 &��� :   %�� %�0�� �= 9���� �= �� ���  ��=
%����� �'����� �* ؟ ��� �% �D5 :�/�� � �� &��� � &��Q�O+ �	 �=  * ���( ����� 	� %��*( �

%� %) %����� &��5� <� ��) &���� �Q: �� ؟ *�D5 :�,� ��� �5���� ،    <� ����� &����� ����: ���
�	 �= �	�) I�� 	� %) <�1( 91O� &�������  *�D5 :  &�� �� A&� '� �5�  &��� ،  '� ����Q�   ����( ��

��� � �= &��U� ،91) 2�5 <� '� �	 �=.(  
موسی אز همان آغاز، هدفش و علت پيروی אز عبـد صـالح رא کـه همـان کسـب علـم و       

����&  (» َقاَل لَُه ُموَىس َهْل أَتَِّبُعَک َعـَىل أَْن تَُعلَِّمـِن ِمـRَّ ُعلِّْمـَت ُرْشـًدا«: معرفت بود، مشخص نمود
��D5 :�� �= 9���� �= �� ���%����� �= %� %0   �'������ وقتـی عبـد صـالح بـه همـرאه      ). ؟��� �% ��
אز آنهـا   g بايسـت موسـی   حرکت خود رא آغاز نمود، دست به کارهايی زد که مـی  g موسی

کشـی و   آدم: نجاری، دوم: אول :بينيم که אين کارها عبارت بود אز آموخت؛ ولی ما می درس می
خوאسـت چـه چيـزی بـه      عبد صـالح مـی  ! پا אفتادهساختن ديوאر؛ کارهايی ساده و پيش : سوم

بگويد و چه چيزی رא به אو تعليم دهد؟ آيا معقول אست که عبد صالح قصـد دאشـته    g موسی
خوאسته אست به موسی بگويد  ياد بدهد؟ يا وی می g باشد که فقط همين کارها رא به موسی

אطالع هسـتی؟ آيـا چنـين     אز آنها بی g که يک سری אمور غيبی وجود دאرد که تو אی موسی
دאنيـد؟ و   אلعزم بوده אست، روא مـی  چيزی رא در حقّ موسی بن عمرאن که يکی אز پيامبرאن אولو

دאنسته אست که دאنای غيب، خدאوند سبحان אست و حضرت حـق، پيـامبرאن رא    آيا موسی، نمی
  گردאند؟ بر برخی אمور غيبی آگاه می

کنم تا אز تـو   گويد من تو رא پيروی می ح میکند و به عبد صال سپس موسی، علم طلب می
کشد و با אين حال، موسی پذيرفت و قـول   عبد صالح نيز موضوع صبر رא به ميان می. بياموزم

دאد که شکيبايی پيشه خوאهد نمود؛ ولی سبحان אهللا، مشيت غالب אو بر אين تعلق گرفـت کـه   
سـخن عبـد صـالح، مقهـور و      موسی نتوאنست به قولش وفا کند، بلکه گويی وی، بر تصديق

گفت صبر پيشه خـوאهم کـرد و    موسی می. »َصـْربًا یَ َمعِ  عَ یإِنََّک لَْن تَْستَطِ  َل َقا«: مجبور بوده אست
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سخن عبد صالح به حقيقت پيوست و کسـی کـه   . گفت صبر نخوאهی کرد عبد صالح به אو می
 ی אمتحـان بـه وسـيله   . آن رא محقق ساخت، خود موسی بود که قول به صبر کردن دאده بـود 

؛ تحمل کسانی که فروتر אز אو بودنـد و  ١بود g صبر، موضوعی خطير و مهم در تعليم موسی
کند و  אکنون و در אينجا، אين موسی אست که אعترאض می. های دאيمی آنها گيری صبر بر خرده
ورزد، و אو خودش لمس کرده و ديده אست که چقدر عبـد صـالح نسـبت بـه אو      شکيبايی نمی

صبوری نموده و چقدر خود אو به אين صبر אز طرف عبد صالح نياز دאشته بود، تـا بـه حقيقـت    
  .نايل شود

*  *  *  
  

                                                                                                              
  .؛ کسی که سرزمين مقدس رא فتح نمودgحتی برאی يوشع -  ١



  بیاموزد؟ g خواست به موسی عبد صالح چه چیزی را می

  موسی אز عبد صالح چه آموخت؟
وجودش بود رא آشـکار نمـود؛ زيـرא    ، منيتی که در g عبد صالح پس אز مالقات با موسی

بود و بر موسی الزم بود که אعترאضی نکند چرא  g خدא به سوی موسی ی عبد صالح، فرستاده
عبد صـالح در پايـان کـار بـه     . گشت که در אين صورت אين אعترאض، به خدאی سبحان بازمی

قـت بـا خـدא    هـا در حقي  گيـری  فهماند که تو بر خدא אعترאض نمودی و با אين خرده g موسی
 (�	 	� �% ��# ��� ����O(» یَما َفَعلْتُُه َعْن أَْمرِ و «: אی رويارو شده�� حال آيا آن منّيتـی کـه   ). �
 بود بر تو آشکار گشت؟) نهفته(در درونت 

گويد אين، من نيستم؛ من سنگی هستم که خدאوند تو رא بـا   يعنی عبد صالح به موسی می
بينی  لذא شما می. بر کسی אست که تو رא אمتحان کرده אستآن آزموده و אعترאض تو، אعترאض 

گردد؛ زيـرא وی   پس אز هر بار مردود شدن در אمتحان، سرشکسته و درمانده می g که موسی
دאند دليل آمدنش چه بوده و אز چه رو قول به صبر و تعهد به کسـب موفقيـت دאده    אصوالً می

: אز شکستی به شکست ديگری رهسپار אسـت  بيند که אست ولی با אين حال، خود رא چنين می
ـا یِمْن أَْمرِ  یَوال تُرِْهْقنِ  ُت یسِ vَِا نَ  یَقاَل ال تَُؤاِخْذنِ « �(» ُعْرسًD5 :2��) K����� �5�    ������'�� ���� ��

��*� �,� � �� 2'���� �� %� � O�(دوم، אنکسـار و   ی در دفعـه . ی אول אسـت  ، אين در مرتبه
َقاَل إِْن َسأَلْتَُک «: يابد אش وضوح بيشتری می سرشکستگی موسی بيشتر و אعترאف אو به کوتاهی

�(» אُعْذرً  یَقْد بَلَْغَت ِمْن لَُدنِّ  یبَْعَدَها َفال تَُصاِحبْنِ  ءٍ یْ َعْن شَ D5 :9��U� ���( �= '� 
� �� '� �5� ،  ���
O� &��� � � ،	�M>� � P��� '� %) &� &+�� .(گزيند و  سوم، موسی خاموشی می ی در دفعه

  . دهد آورد و فقط گوش می ديگر هيچ سخنی بر زبان نمی
ی خود رسيد، علم آموخت و به هدفش אز مالقات با عبـد صـالح    درنهايت موسی به بهره

�(» ُحُقبًا یَ أَْو أَْمِض  نِ یْ َقاَل ُموَىس لَِفتَاُه ال أَبَْرُح َحتَّى أَبْلَُغ َمْجَمَع الْبَْحرَ «: دست يافتD5 :  <��10 � �
2���	 9� %� ��	� �� %) �7�� �= ��	 9���� 	�9 �� . �� �% �� �& �� �&؛ ��� ���.(  

ـ با منخوאست به موسی بگويد که مبارزه  عبد صالح می  یمتنـاه نا یمرאتـب و درجـات   ،تّي
توאنـد   یکه אنسان مـ  یمقاماتطور که  و همان ؛ديآ ینعمت خدא به شماره نمطور که  دאرد؛ همان

همچنين در نهايت کار، عبد صالح، موسـی رא چـه    .خارج אز شماره אست زين ابديبه آنها دست 
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» ناأ«אول  ی درجه ؛در مرאتب توحيد گام به گام به جلو رهنمون شدنيکو موعظه کرد و وی رא 
فرمان אينها به  ی مهه چه אگر). אو(» هو«سوم  ی و درجه) ما(» نحن«دوم  ی بود، درجه) من(

و ) مـن و אو ( »شـرک «، )من و نـه אو ( »کفر« ی تبهبه ترتيب به مر) אين درجات(خدא بود ولی 
 .אشاره دאرد) فقط אو( »توحيد«

ِفينَُة َفكَانَْت لَِمَساِكJَ يَْعَملُوَن ِيف الْبَْحِر َفأََردتُّ ا... « ا السَّ ا الُْغَالُم َفكَاَن أَبََواهُ ...  مَّ ُمْؤِمنJَِْ َفَخِشينَا أَن  َوأَمَّ
ا الِْجَداُر َفكَاَن لُِغَالَمJِْ يَِتيَمJِْ ِيف الَْمِدينَِة َوكَاَن تَْحتَُه كَنـٌز لَُّهـRَ َوكَـاَن ...  َفأََرْدنَا*  يُرِْهَقُهRَ طُْغيَانًا َوكُْفًرا َوأَمَّ

�>A ������1�& ��� (�% �	 �	���    ....(» ....أَْمِري َوَما َفَعلْتُُه َعنْ ...  أَبُوُهRَ َصالًِحا َفأََراَد َربُّكَ  '� &�H) <� ���
&� 	�) ����) ،9�����.... �/� <� ��� ،����� �Z� K	��� � 	��،  � <��[. %� �	 �� <� %) 9�����=

�'����	� �D)  *9������.... ��� �3+ �� ���� '� 9��� �/� �� A<� '� 	���� ���.  ��� &715 K��' 	�
A<� '� <��/�. ��� ]B�: ���� <�+	��. &� �= 	�5�	��� �����....     ���� #��� %�� �	 	�) �� � �

���O�....(  
*  *  *  



  َصْربًا....  ةٍ یَ أَْهَل َقرْ  ایَ َفانْطَلََقا َحتَّى إَِذا أَتَ 

 نَْقضَّ یَـأَْن  دُ یـرِ یُ ِجَداًرا  َهایَفَوَجَدا فِ  ُفوُهRَ یِّ ضَ یُ اْستَطَْعRَ أَْهلََها َفأَبَْوا أَْن  ةٍ یَ أَْهَل َقرْ  ایَ َفانْطَلََقا َحتَّى إَِذا أَتَ «
 هِ یْـَما لَْم تَْسـتَِطْع َعلَ  لِ یَسأُنَبِّئَُک ِبتَأْوِ  ِنکَ یْ َوبَ  ینِ یْ َقاَل َهَذا ِفَراُق بَ *  أَْجًرا هِ یْ َفأََقاَمُه َقاَل لَْو ِشئَْت التََّخْذَت َعلَ 

�1 =� �% ��& 	�����(» َصْربًا���� 
� .   �1������ &���>T 2� <� ����� '�) . ��3�� ( &������� '�   <��+
�1���=���� .���	 ��� ��� 6���� %) ����� �	���� �7�� .��) ���	 �	 	���� .�D5 &��� : 	� K�)

&� ���� 	�) �� ����� &�����  *�D5 :   ��= � ���� �= � � <��� &���� <��' <�1)� <� '�	 '� �	
&� 2�5� &�+��� �	 <�H@ != %) ��	�) 91).(  

» ُعـْذًرا یَقْد بَلَْغَت ِمْن لَـُدنِّ  یبَْعَدَها َفال تَُصاِحبْنِ  ءٍ یْ َقاَل إِْن َسأَلْتَُک َعْن شَ «، g موسی ی אگر گفته
)�D5 :9��U� ���( �= '� 
� �� '� �5� ،O� &��� � � �� ، &�� 	�M>� � P��� '� %)  &�+�� (

دאد و אگر موسی لـب بـه אعتـرאض     אدאمه می g نبود، عبد صالح همچنان کار خود رא با موسی
אول و دوم  ی طـور کـه در دفعـه    نمود، همان دאشت و متنبه می گشود، אو رא فقط برحذر می می

، ١خـورد  ولی در نهايت، عبد صالح که نـه אز אيـن دنيـا نبـود و نـه غـذא مـی        .چنين کرده بود
رא که گرسنگی سخت بر آنها چيره شده بود، ترک کنـد، تـا    g و يوشع g یبايست موس می

آنها در حالی سفر خود رא با عبد صالح آغاز کردند که . آنها لختی بياسايند و غذאيی تناول کنند
َقـاَل *  رِنَا َهـَذا نََصـبًاِمْن َسـفَ  نَایلََقْد لَقِ  َداَءنَاَفلRََّ َجاَوَزا َقاَل لَِفتَاُه آتِنَا غَ «: بسيار خسته و گرسنه بودند

ْخرَِة َفإِنِّ  نَایْ إِْذ أَوَ  َت یْ أََرأَ  الْبَْحـِر  یِفـ لَهُ یأَْن أَْذکُرَُه َواتََّخـَذ َسـبِ  طَانُ یْ إِال الشَّ  هُ یالُْحوَت َوَما أَنَْسانِ  ُت ینَسِ  یإَِىل الصَّ
و بدون خـوردن چيـزی،   ؛ يعنی ناهار آنها به دريا رفته بود و چيزی אز آن نخورده بودند »َعَجبًـا

جز گرسنگی אنتخـاب   g خورد، موسی אز آنجا که عبد صالح غذא نمی. سفر خود رא אدאمه دאدند
  .ديگری ندאشت؛ و אلبته در گرسنگی، خير زيادی نهفته אست

  �     ���� %�� 2��1� ^C�8�������m� '� 9O+ �1) ،6	� ��rT> �&«: فرمود g אمام صادق��=
6Q� �� 9O+ %) ��� &��� �+�� ، +� �  9O+ %) ��� &�B�8 ��� ��� 	� 2�1� ���� �B�8 ��=

�+�� �m� ��«٢.  
                                                                                                              

در کتـاب متشـابهات و   . بيان شد که آن زمان، زمان عبد صالح نبود و אو אز مردم אين عالم جسمانی نبود -  ١
  .، توضيحات بيشتری وجود دאرد٢همچنين در پيوست 

  .٢٤٢ص  ١ج : ؛  وسايل אلشيعه  ٣٣٦ص  ٦٣ج : حار אالنوאرب -  ٢
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1*��& ��� (�% +�6Q�� � O     ����6«: فرمود g אمام صادق� ������ %� 2�1� <��' ��=
�+��«١.  

. موسی و يوشع گرسنگی بود، خود يک حکمت אلهـی אسـت   ی אين که در אين سفر، توشه
אی نديدند جز אين که אز مـردم   چاره g و يوشع g آن، موسی در پايان سفر و در بخش سوم

َفانْطَلََقـا َحتَّـى إَِذا «: آن ده طعامی بخوאهند تا قوّتی بگيرند و بتوאنند پا به پای عالِم پيش برونـد 
�1 =� ��% ���&   (» ُفوُهRَ یِّ ضَ یُ اْستَطَْعRَ أَْهلََها َفأَبَْوا أَْن  ةٍ یَ أَْهَل َقرْ  ایَ أَتَ ���� 
� ������	 .  2� <� ����� '�

�1����� &��>T) .�3��چون گرسنگی به شـدت אو   g حتی موسی). +�> ����=����1 �' ������&) 
رא تحت فشار قرאر دאده بود، نتوאنست ساکت بماند و هنگامی که عبـد صـالح ديـوאر رא אسـتوאر     

אز آنهـا غـذאيی    غذא نمود و به אو گفت، کاش در مقابل אين کـار،  ی کرد، يک بار ديگر مطالبه
� (» أَْجـًرا هِ یْ َقاَل لَْو ِشئَْت التََّخْذَت َعلَ «: نمودی درخوאست می g برאی من و يوشع�D5 :  	� K��)

&� ���� 	�)  g و يوشـع  g אی جز ترک موسـی  در אين هنگام عالِم، چاره). �����& ����� ��
  .ندאشت زيرא گرسنگی و خستگی بر آنها سخت چيره شده بود

و ) ����	���> 	� �����	  (» َداَءنَاآتِنَا َغـ«در تفسير سخن موسی به شاگردش  g دقאز אمام صا
(» َربِّ إِ�ِّ لRَِ أَنَزلَْت إَِيلَّ ِمْن َخْ�ٍ َفِقـ�ٌ «نيز אين سخنش که � 	�5�	9  ! �� �������� %) &� >� <� %�

  .»بود» غذא«) در هر دو عبارت( g منظور موسی«: ، فرمود)����& ���'���1 �&
  .٢»(��/� ��H	 g &� &*1��5 ���&«: همچنين فرموده אست g אمام صادق

  
*  *  *  

                                                                                                              
  .٣٣١ص  ٦٣ج : بحار אالنوאر -  ١
  .٣٠٣ص  ١٣ج : ؛  بحار אالنوאر  ٣٣٠ص  ٢ج : ؛  عياشی  ٥٤ص  ٥مج  ١٦ج : برهان -  ٢



  عبد صالح کیست؟
  אنتخاب شد؟ gبرאی مالقات با موسی ،و چرא אو و نه فرد ديگری

אسـت و  ) محل تالقی دو دريـا (אز آنچه گذشت دאنستيم عبد صالح همان مجمع אلبحرين 
. باشـد  مـی  b درنتيجه عبد صالح يکی אز אئمه يا مهديين. c دو دريا عبارتند אز علی و فاطمه

ماند אين אست که بدאنيم وی کيست و چرא אين شخص به طـور خـاص بـا     حال آنچه باقی می
ی ديدאر کرده אست؟ چرא که تخصيص وی و نه فـرد ديگـری، قطعـاً علـت و سـبب      g موسی

حقيقت آن אست که عبد صالح، همـان قـائم آل محمـد אسـت و دليـل مالقـات       . دאشته אست
مقام وی رא خوאستار شده بود و آرزو کرده بود که وی  g موسی با אين فرد آن بود که موسی

وی رא ديدאر کرده و يکی پس אز ديگری، شکست رא  g حال که موسی. قائم آل محمد باشد
پاسخ خدאوند بـه  . توאند قائم آل محمد باشد علم رسيد که وی، نمی אحساس کرده بود، به אين

به صورت عملی بود؛ به אين صورت کـه وی بـا کسـی کـه آرزوی      g אين درخوאست موسی
ناتوאنی، تقصير و کوتاهيش رא به عينـه   g کسب مقامش رא دאشته بود، مالقات کند و موسی

  .لمس کند
 . ��> �	 «: شنيدم که فرمود g אز אمام باقرאست که شل گفته سالم אأل� &���»  �D�b�

"�� «&� 2��� � !� "� 9`�� %� �@�$� � ^	�� � �1O� '� %0�� � ��) ���    � ��� � 2����H� �	 ��+
�D5 :<���5 � !� "� 9`�� ��� ����� .�+ %�D5 �� %� :��� � 8� <���'�� '� 9`�� .  �D�� 	� 
U�

�	 P@R� <� � �1��� 2	���� � �/��*� ���     <�� � � ���) ������	� ������ '� �	 <� �1��� � ����
��1+ �	 4��� .   � ���) 	���O= �	 ,� <� � � ��� �	 P@R� <� � � �/��*� ��� �D� 	� 
U�

��1+ �	 4��� <� �«١.  
بسـياری بـرאی    ی با شخصِ قائم آل محمد، سـود و فايـده   g אفزون بر אين، مالقات موسی 

ئم، همان کسی אست که علم و معرفت و توحيدِ نتيجه شده به دنبال دאشت زيرא قا g موسی
. دهـد  ، يعنی بيست و هفت حـرف رא بسـط و نشـر مـی    c אز אجتماع دو دريای علی و فاطمه

توאن مجمـع אلبحـرين    رא می c אز فرزندאن علی و فاطمه b چه هر يک אز אئمه و مهديين אگر

                                                                                                              
  .٢٤٧و  ٢٤٦ص : محمد بن אبرאهيم نعمانی –کتاب غيبت  -  ١
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گذאری شده אست زيـرא وی، همـان    امبه طور خاص به אين אسم ن b ناميد، אما قائم آل محمد
رא بـين   c کسی אست که علم توحيد و معرفتِ ُمنتَج אز گرد آمدن دو دريـای علـی و فاطمـه   

  . کند مردم منتشر می
� %«: فرمايد می g אمام صادق � ��� i�8 �D� � �/�� 9@. �   2�	�� <��Q����� %�0��   ����

& � �	 i�8 �� <� �� '���� �= ���� � ��� i�8 �� �31= �1��1+ .   ��1) ����� ��� 9`�� %) &��*1� ،
&� <���� �	 �*�� i�8 N1� � �/��    &�� ��H� ����� �� �	 <� � �	��  ���� ،   ���� �	 i��8 �� <� �

&� % � � &� �H�1� �	 i�8 �D� � �/�� � �1) �'��«١.  
به دنبال آن مأموريت يافت تا با عبـد صـالح مالقـات کنـد، يـک       g که موسیماجرאيی 

توאنست با אو ديـدאر   می g معرفتی و علمی אست و درنتيجه بهترين کسی که موسی ی قضيه
دهد؛ همان علم توحيد و معرفتی که אز  نمايد، کسی אست که علم توحيد رא بين مردم نشر می

در אيـن مـورد   . سرچشمه يافته אسـت  hو فاطمه g لیگرد آمدن دو دريای علم و معرفت ع
  . وאرد شده אست b روאياتی אز אئمه

אخبار אصحاب کهف رא  aوقتی پيامبر אکرم... «: آمده אست) ٣٨ص  ٢ج (در تفسير قمی 
� (��1  «: به قريشيان دאد، گفتند��>Q= �� '� �= ��� <���� &��� %� ������ %) & bB�. '� �	 �� ،  2��5�

 � )�*� �	 <� ������ .�� � "'�� �	 %�� َوإِْذ َقاَل ُموَىس لَِفتَاُه ال أَبَْرُح َحتَّى أَبْلَُغ «: ������ .����#� ��
  .»ُحُقبًا یَ أَْو أَْمِض  نِ یْ َمْجَمَع الْبَْحرَ 

دليلش אين بود که وقتی خدאوند با موسی سخن گفـت و אلـوאح رא بـر אو    : گويد می) رאوی(
ٍء َمْوِعظًَة َوتَْفِصيًال «: فرمايد ور که خود خدאوند میط نازل کرد و همان َوكَتَبْنَا لَُه ِيف اْألَلَْواحِ ِمْن كُلِّ َيشْ

ءٍ  �� )�� 	� ��+��9(» لِكُلِّ َيشْ �� &@�[D= � '	��� %��5 �� f��B� <�بـه سـوی   ، موسـی  )���� �� �	 
تـورאت رא بـر אو    ،אوند متعالخبر دאد که خدبه مردم پس بر منبر رفت و  .بنی אسرאئيل برگشت

خدאوند متعـال مخلـوقی رא دאنـاتر אز مـن     : نازل نموده و با אو تکلم کرده אست، و با خود گفت
ما رא درياب که هالک شـد   ی بنده :بعد خدאوند متعال به جبرئيل وحی نمود. خلق نکرده אست

پـس بـه   . אز تـو هسـت   که در محل برخورد دو رود، کنار صخره، مردی دאناترده و به אو ياد ب
سپس جبرئيل بر موسی نازل شد و به אو خبر دאد و موسـی در  . سوی אو برو و אز אو علم بياموز

موسـی بـه   . خود אحساس کوچکی نمود و دאنست که خطا کرده אست و ترس بـر אو وאرد شـد  
                                                                                                              

  .٣٣٦ص  ٥٢ج : بحار אالنوאر -  ١



 

 
 

 يست؟عبد صالح ک ٦١

که مردی رא در محل برخورد אست خدאوند به من فرمان دאده : وصی خود يوشع بن نون گفت
برگرفت به عنوאن توشه رא  یيوشع ماهی نمک سود. علم فرא بگيرم رود پيروی کنم و אز אو دو
وقتی به مکان مورد نظر رسيدند، ديدند که مردی به پشت درאز کشيده . با هم به رאه אفتادندو 

آن آب، آب حيات بود، مـاهی زنـده شـد و    . ماهی رא فرאموش کردند.... אست و אو رא نشناختند
موسی به . موسی به همرאه يوشع به رאه خود אدאمه دאدند تا אين که خسته شدند. شد دאخل آب

 ��D(» ِمْن َسَفرِنَا َهَذا نََصـبًا نَایلََقْد لَقِ  َداَءنَاآتِنَا غَ «: وصی خود گفت�� 	� %) 	���� �	 <��	���� ، N�	
موسی به ياد مـاهی  وصی . »سختی کشيديم«אين אست که » نََصبا«مرאد אز ). � �,�& ����9

آن مردی کـه کنـار   : موسی گفت. ماهی رא بر روی صخره جا گذאشتم: אفتاد و به موسی گفت
َعَلـى  (پس  با دنبال کردن جای پـای خـود   . صخره ديديم، همانی אست که در پی אو هستيم

  به همان مکان برگشتند؛ ) آَثارِهَِما قَصًَصا
موسی نشست تا نمـازش تمـام   . غول نماز بودکه وقتی رسيدند، وی مش. يعنی نزد آن َمرد

  .»وی به آن دو سالم کرد. شود
� �� ������>   n�k� g# .@&«: نقل شده אست که فرمود g אز אسحاق بن عمار אز אمام صادق

��� �� 	� �� '� 
� ،&��� #n�k� g ��� 9bB�. � .    ,�� �� ��� � ���� �	 9B�. &��� %) &��*1�
�D5 ،�� 2'��� ����� �� '�&��� � �= � �1) K� .������ %[� �     	� �	 &���� � ��� � 	����� ��

�Q���� ���� ��� L��)a   &���� %�� ������ %) ��� 2��� %[� �� 	� � ��� 2�	�� g  ������ :
ـاِكِرينَ « 9 �  � =� 	� �% ����(» إِ�ِّ اْصطََفيْتَُك َعَىل النَّاِس ِبِرَساَالِ¦ َوِبكََالِمي َفُخْذ َما آتَيْتَُك َوكُْن ِمَن الشَّ���

����5�� ���� <��� '� 91�D5 ,� ،2��� �= %� �	 %0�� 
�   ��U�� '� � ���5��� ��   K��� <�	���5( ؛
����� 
U� :» ٍء ٍء َمْوِعظًَة َوتَْفِصيًال لِكُلِّ َيشْ ���   (» َوكَتَبْنَا لَُه ِيف اْألَلَْواحِ ِمْن كُلِّ َيشْ f���B� <� 	� �� ����
 � '	��� %��59��+�� �	 ��( �� �� &@�[D=.(  

کـرد کـه    موسی گمـان مـی  . عالِم، علمی دאشت که برאی موسی در אلوאح نوشته نشده بود
چيزهايی که به آن אحتياج دאرد در تابوتش אست و تمامی علم، در אلوאح אو نوشته شـده   ی همه
ر آنچه رא אز علم کنند که ه درست مانند אينها که אدعای علم و فقاهت دאرند و گمان می. אست

אنـد و אحاديـث صـحيحی رא کـه אز رسـول       و فقاهت که אمت به آن نياز دאرد به אثبات رسـانده 
در حالی که אيـن طـور نيسـت، نـه     . אند کرده َبر نقل شده אست، ياد گرفته و آنها رא אز aخدא
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ين که آنان علم אند و نه علم پيامبر به آنها رسيده אست و نه א علم پيامبر رא به אرث برده ی همه
حالل و حرאم و אحکام אز آنـان پرسـيده    ی زيرא אگر درباره! شناسند رא ياد گرفته و می aپيامبر

ندאشته باشند، אز אين بيم دאرنـد کـه مـردم     aشود، و آنان در אين مورد حديثی אز رسول خدא
ها نتوאنند پاسـخ آن  آنها رא جاهل بدאنند و אکرאه دאرند אز אين که کسی אز آنها سوאلی بپرسد و آن

کنند  به همين سبب تفسير به رأی می. رא بگويند و در نتيجه مردم به سرאغ سرمنشأ علم بروند
نمايند و حـال آن کـه    گذאری می و نصّ رא کنار گذאشته، بدعتنمايند  و در دين خدא قياس می

  .هر گونه بدعتی، گمرאهی אست: فرمود aرسول خدא
در مـورد   aز آنها پرسيده شود و آنان سخنی אز پيامبر אکـرم پس אگر سوאلی אز دين خدא א

آن در אختيار ندאشته باشند، אگر آن رא به پيامبر و پيشوאيان که قدرت تشـخيص کـافی دאرنـد،    
אمـا  ) محمد بازگردאنند b يعنی به آل محمد(های مسايل آگاه خوאهند شد  بازگردאنند، אز ريشه

لم رא אز ما نجويند، دشمنی و حسادت آنهـا نسـبت بـه مـا     شود که آنها ع آنچه مانع אز אين می
کرد؛ موسی پيامبر خدא و بود و به  به عالِم حسادت نمی g نه، به خدא سوگند که موسی. אست

طـور   آن. אو به ديدאر عالِم رفت و با אو سخن گفت و به علم אو אعتـرאف نمـود  . شد אو وحی می
پس אز رحلت אو به دليل علم ما و ميرאثی که אز نبی خدא به אرث برديم بـه   aکه אمت پيامبر
بـه   g طـور کـه موسـی    کـرد و آن  به عالِم حسـادت نمـی   g ورزند، موسی ما حسادت می

فرאگيری ِعلم عالِم رאغب بود و ميل به همرאهی אو دאشت تا אز אو بياموزد و رشد يابد، אين אمت 
  .ی با ما رא ندאرندميل به آموختن אز ما و همرאه

دאنسـت   אز عالم خوאست تا אجازه دهد که با אو همرאه شود، عالم می g هنگامی که موسی
: که موسی طاقت همرאه شدن با אو رא ندאرد و علم אو رא تاب نخوאهـد آورد؛ بـه موسـی گفـت    

�5�& �����% % �%� )*��% �	 ����� )��� ((» تَْصِربُ َعَىل َما لَْم تُِحْط ِبِه ُخـْربًا فَ یْ َوکَ«� <�  &���� �Q: ��
אش رא بپذيرد  کرد که همرאهی در حالی که مطيع אو بود و אز אو درخوאست می g موسی). ؟(��

ُ َصاِبًرا َوال أَْعِص  یَستَِجُدنِ «: گفت �����5 ��� �,�(» لََک أَْمًرا یإِْن َشاَء هللاَّ ،   <� ����� &����� ���: ���
 �	 �= �	�) I�� 	� %) <�1(91O� &������� .(دאنست که موسی بر علم אو صبر ندאرد אما عالِم می.  

مـردم نيـز بـه     ی به خدא سوگند که حال אين قّضات و ُفَقها و عاّمـه ! אی אسحاق بن عمار
توאنند آن رא بپذيرند و  همين شکل אست؛ به خدא سوگند که אينها تحمل علم ما رא ندאرند و نمی

وقتـی کـه    g طور کـه موسـی   نمايند و بر آن پايدאر بمانند؛ همانتاب بياورند و אز آن پيروی 



 

 
 

 يست؟عبد صالح ک ٦٣

نمود، نتوאنست طاقت بياورد و کارهای  کرد و َمظاهر علم אو رא مشاهده می عالم رא همرאهی می
دאد  آن کارها رא طبق دستور אلهی אنجام می ی عالِم در نظرش ناپسند بود؛ با אين که عالِم همه

شـمارند و   ما نيز همين طـور אسـت؛ جـاهالن آن رא ناپسـند مـی     علم . و مورد رضای خدא بود
  ١»پذيرند ولی در نظر خدאوند، پسنديده و مقبول אست نمی

� g ���&«: روאيت شده אست g אز אمام صادق+�� %@� %� �� �Q1� � ��	 C�� �Q1� '� .  ���
��� 2������� �	 &/) � '� �=���� ������ %) �D5 ��� . ��� �� ��� #�`�Q��D5 �� %� � :   �	��� ��=

%���5 	��� <�!��� �� ،��� ���� �Q1� '� .       ���� �=����� ��= '� %�) ��/� &�/) ���' ��	 �� . 	�
�/� � ���� �� ��� .&��� g _+�� "�Q�� %� �	 &[,+ g �D5 �� %� � ������ :�  \�>� 	�

	��� <�!��� %���5 �� ،%+�= 
� ��� �� �� � ��5�� �� ���� ��....«٢.  
کسـی  . معرفتی و علمی אسـت  ی يک قضيه g کند که ماجرאی موسی روאيات، وאضح می

با خودش گفـت کـه אو عـالِم אسـت و אيـن       g يابد که موسی می که אين روאيات رא بخوאند در
پاسخی برאی אو بود؛ אو علم و معرفت رא درخوאست نمود زيرא با نفسش جنگيده ) دروאقع(ديدאر، 

درونش بود چيره گشته بود مخصوصاً پس אز مجاهدتی که بـا نفسـش    بود و بر منّيتی که در
نموده بود و خدאوند با אو سخن گفته بود و در אمتحان سربلند بيرون آمده بود و خـود رא حتـی   

بهـره אز درک حقـايق گمـان     نه آن طور که برخی אفرאدِ بـی . برتر אز سگ َگری هم نديده بود
ه من فقط در دين و شريعت אعلم هستم؛ چرא کـه در  با خودش گفت ک g אند که موسی کرده

إن موسی صعد املنـرب و کـان منـربه «: روאيتِ אخير بيان شد که قضيه مربوط به אرتقا و کمال אست
� g ���&(» ثالث مراق+�� %@� %� �� �Q1� � ��	 C�� �Q1� '�.(  

  
*  *  *  
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  !خورد؟ پیامربان اولوالعزم است و با این حال میپیامربی از g موسی

آمد تا عبد صالح رא مالقات کند زيرא وی بر אين گمان بود که با نفس  g بنابرאين موسی
אين بود که صبر پيشـه  אو  ی وظيفهلذא ؛ رא کشته אست يشخود مبارزه کرده و منيت درون خو

نگويـد אی کـاش چنـين    אو و بـه  ، خود بجنگد و با عبد صالح مصـاحبت کنـد   سازد و با نفس
با کسی که مقـامش אز אو   g موسیوقتی ؛ אما زد نمیکردی و אی کاش فالن کار אز تو سر می

در برאبر کسی کـه   به وضوحمنيتّی که درونش وجود دאرد ، אين گونه سخن بگويدباالتر אست 
  . دياب مأمور به تبعيت אز אو و خضوع در برאبر אوאمرش אست، ظهور و بروز می

هـر  . گـردد  بازمیبا خدאوند سبحان  g رويارويی موسیאين قضيه به وאقعيت آن אست که 
گويد؛  می» من«يعنی در مقابل حق تعالی  گويد، می» من«در مقابل عبد صالح که موسی بار 

و אز پوينـدگان رאه خـدא در آن ناکـام مانـده     بسـياری  אست کـه   یو אين همان אمتحان توحيد
وقتی در مقابل אمر خلفـای אلهـی، نظـر خـود رא مطـرح      يعنی چه بسا آنها . אند شکست خورده

אم  אهللا يـا در برאبـر سـخنان אو قـرאر گرفتـه      ی אين سخن رא که مـن در برאبـر خليفـه   کنند،  می
آنهـا  . אنـد  אيستاده، در برאبر خدאی تعالی به وאقعآنها شمارند در حالی که  אهميت و سبک می بی

به אين ترتيب، در אمتحان شکست خوردند بدون אينکه حتـی متوجـه    آمدند تا אمتحان شوند و
  !אند باشند که شکست خورده

عبد صالح ناکام ماند ولـی در אمتحـان אلهـی شکسـت نخـورد، بلکـه       در برאبر  g موسی
پيروزی عظيمی به دست آورد ولی אين پيروزی به همان زمان محدود بود و هر موقع بيش אز 

  .خورد د، شکست میتوאن خود درخوאست نماي
بـر   یکه من حجت یدאن یمگفت تو با من همرאه خوאهی شد و  می g عبد صالح به موسی

ـ  ليکن ، אست تو هستم و خدא تو رא به אطاعت אز من دستور دאده دאده ت آن گونه که خـدא فرمان
درونت  یאز ژرفا تيمن بلکهکرد،  ینخوאهعمل  یא بود و آن گونه که قول دאده ینخوאهאست 

אی، بـاز زبـان بـه     به صبر متعهد شدهخود من بر تو حجتم و تو با אين که و  افتيبروز خوאهد 
» إِنََّك لَن تَْسـتَِطيَع َمِعـَي َصـْربًا« رא به صورتِمعنی عبد صالح אين . ی گشودخوאهאعترאض بر من 

در يـک جايگـاه   بيان دאشت؛ زيرא مبارزه با منيت دאرאی درجات و مرאتبی אست و אگر کسی که 
אی که باالتر אز جايگاه אو אست مورد آزمون و אمتحـان   با نفس خود نبرد کرده אست، در مرحله



 مجمع אلبحرينبه ) אلسالم عليه(سفر موسی  ٦٦  

  . خورد قرאر گيرد، قطعاً شکست می
آميزی با موسی دאشت و  عبد صالح برخورد شديد و عتاب: »َصـْربًا یَ َمعِ  عَ یإِنََّک لَْن تَْستَطِ  َل َقا«

کشـی   شکست، אز אو حسـاب  که بين אين دو برقرאر شد رא میهر گاه که موسی عهد و پيمانی 
אز אين که وی خودش قول و قرאری که پيشتر بسته بود رא نقـض کـرده    g نمود و موسی می

  .אفتاد بود به گريه می
ست و موسـی  א که وی دאناتر אز אوشد  متذکر میعبد صالح به موسی אين موאرد  ی در همه

بـرد و هـالک   ببـه نـادאنی خـويش پـی      g تا موسی ،אست مورمأبه متابعت و يادگيری אز אو 
عبـد  . نتوאنست صبر کند و زبان به אعترאض و مخالفـت گشـود   g با אين حال موسی. نگردد

در تو نقص و אيـرאدی  کرد که אی موسی  سخنان خود אين مطلب رא تکرאر می ی صالح در همه
َک لَـْن تَْسـتَطِ .... َصْربًا یَ َمعِ  عَ یإِنََّک لَْن تَْستَطِ  َل َقا«: ، پس به هوش باشهست  یَ َمِعـ عَ یَقاَل أَلَْم أَُقْل إِنـَّ

َمـا لَـْم  لِ یـَسأُنَبِّئَُک ِبتَأْوِ  ِنکَ یْ َوبَ  ینِ یْ َقاَل َهَذا ِفَراُق بَ .... َصْربًا یَ َمعِ  عَ یَقاَل أَلَْم أَُقْل لََک إِنََّک لَْن تَْستَطِ .... َصْربًا
�(» َصـْربًا  هِ یْ َما لَْم تَْسِطْع َعلَ  ُل یَذلَِک تَأْوِ  یَوَما َفَعلْتُُه َعْن أَْمرِ .... َصْربًا هِ یْ تَْستَِطْع َعلَ D5 :   &��Q�O�+ �	 ��=

�/�� � �� &��� � ....�D5 :�/�� � �� &��� � &��Q�O+ �	 �= %) 9�D*�؟ ....�D5 :   %�) 9��D*�
�/�� � �� &��� � &��Q�O+ �	 �=؟ ....�D5 :� &���� <��' <�1)�  '�	 '� �	 ��= � ��� �= � � <��

&� 2�5� &�+��� �	 <�H@ != %) ��	�) <� 91) ....���O� ��� #�� %� �	 	�) �� � . <� '�	 ��� ��
9�D5 %) ,� :�/�� <� &��Q�O+ �	 �=.(  

گويـد   به وی میدאرد، که با موسی  گفت و شنودیאی که عبد صالح در هر  آيا دقت کرده
  صبر پيشه کنی؟ توאنی با من تو نمی

رא به آن برسـاند אيـن بـود کـه אی موسـی،       g خوאست موسی حقيقتی که عبد صالح می
ـ . وجود دאرد ،אی يافته אی و אرتقا ن رسيدهه آتو ب آنچهمرאتبی باالتر و برتر אز  ن جهـت  ه آאين ب

آورد،  مـی ، يا آن رא به دست شود میکه مخلوقی که אز کمال معين و محدودی برخوردאر אست 
جـز  کمال אست و کمـالی  نهايت شناسد، ممکن אست چنين بپندאرد که אين،  میيا آن کمال رא 

  .وجود ندאردآن 
قـادر אسـت   ديگـر   ی پرنـده ، متر پروאز کنـد  ١٠٠توאند  میحدאکثر אی  پرنده: زنم مثالی می

 ،ج بگيـرد توאنـد אو  میسوم  ی אرتفاعی که پرندهو بيشترين متری برسد  ٢٠٠אرتفاع  بهحدאکثر 
کند، پرندگانی کـه در אرتفـاع    متری پروאز می ٢٠٠אرتفاع אی که در  آن پرنده. متر אست ١٠٠٠



 

 
 

 !خورد؟ یحال م ينאولوאلعزم אست و با א يامبرאنאز پ يامبریپ( یموس ٦٧

بيند ولی אگر گمان کند کـه אو بـه אوج و قلـه دسـت      تر אز خود می متری هستند رא پايين ١٠٠
 g אين همان چيزی אسـت کـه بـرאی موسـی    . گيرد هالکت قرאر می ی ، در آستانهאست يافته

روی دאد و به همين جهت، خدאوند به جبرئيل دستور دאد که אو رא دريابد و بـرאی مالقـات بـا    
   .عبد صالح روאنه سازد
کند، אگر بخوאهد پرنـدگانی کـه در    متری پروאز می ١٠٠٠אی که در אرتفاع  همچنين، پرنده

رא آشکار کنـد، آنهـا    کنند رא بيازمايد تا ناتوאنی و نقص آنها متری پروאز می ٢٠٠يا  ١٠٠אرتفاع 
متـری رא بـر آنهـا     ٣٠٠خورند؛ زيرא به عنوאن مثال אو پروאز در אرتفاع  به همرאه אو شکست می

  .باشد متر می ٢٠٠يا  ١٠٠کند در حالی که حدאکثر توאن پروאز آنها  تحميل می
 ما بايد به باال چشم بدوزيم تا عجز خود رא بشناسـيم و אرتقـا  : گويم حق אست و حق رא می
تر אز خود نظر بياندאزيم تا به کمـال خـود فخـر بفروشـيم و هـالک       يابيم، نه אين که به پايين

  .گرديم
אما آنها در אوج قرאر دאرند، אند که  بر אين پندאر و گمانאفرאد אز حقيقت آن אست که بسياری 

ود رא در خـ هسـتند،  قلـه  وאقعاً بين مردم در که و کسانی  در אوج جای ندאرندآنها هيچ کدאم אز 
אنـد کـه אيـن، يـک אوج و      دريافتـه زيرא آنها به سادگی אی ندאرند؛  بينند يا چنين عقيده אوج نمی

توאن آن رא אوج نام نهاد و حـال آن   چطور میباشد، لذא  فاقد حقيقت میو אست  یموهومی  قّله
 אست؛ چطور ممکـن  متناهینامطلق و אو چرא که مافوقش، صفر אست، نسبت به ش که وضعيت

شـان אينهـا    אست آنها خود رא در אوج ببينند و يا چنين باوری دאشته باشند، در حالی که در نگاه
بگوينـد و در کمـال   » مـن «جملگی ننگ و عار אست چرא که אين، به معنی آن אست که آنهـا  
  .جسارت و گستاخی، در برאبر خدאوند سبحان و متعال قرאر بگيرند

شود؛  אين قضيه فقط به مافوق آنها مربوط میکه رد نبخوאند گمان  کسی که سخن مرא می
رتبه و مقـام אز  در خود و کسانی که تر אز  به عبارت ديگر אين گونه نيست که אگر آنها به پايين

در אوج אصـالً  بلکه آنها بر אيـن باورنـد کـه    بينند،  خويشتن رא در אوج میبنگرند،  ،آنها کمترند
ساير אفرאد . אند شناخته ،אند کردهضايع حقيقتی که ساير خلق آن رא  ،به سادگی؛ زيرא آنها نيستند

در ، ، آنهـا رא نـوری ربـانی خوאهنـد ديـد     بنگرندهمرאه با אخالص  ی ديده ابرא  b אگر אين אوليا
کنند که אو سبحان و  به کسی که אيشان رא آفريده אست رא نظاره می b خود אين אولياحالی که 
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و هويـت  بيننـد   خـود رא ظلمـت مـی    b ظلمت، و درنتيجه אين אوليـا تعالی، نوری אست بدون 
همـين  . سـازد  دאنند که آنها رא אز خـدאی سـبحان و متعـال، متمـايز مـی      خويش رא ظلمتی می

دאيمی אز نفس خود کشانده و אيشان هموאره אز آنچـه در کنـار    ی موضوع אيشان رא در محاسبه
رא که به خود نگاه کردند و بـه وجـود خودشـان    خورند؛ چ אند، حسرت می خدאوند کوتاهی کرده

توجه نمودند و در برאبر وجود و بقای خدאوند سبحان و تعالی، وجود و بقای خويش رא خوאستار 
  .شدند

الویـل ان ¨ تغفـر ، قد جرُت علی نفسی فی النظـر لهـا! إلهی«: فرمايد می g ين علیمؤمنאميرאل

 ���! �����( ١»لهاD� %� 93��= 	� � ،���) 9�� ���� �� ،� 
D� �� ��� �� 
� ،  ��= �5�

تحقـق   aکند، همانی אست کـه بـرאی محمـد    طلبد می g آمرزشی که علی). �� 	� �����'�
ِبينًا«: يافت، که عبارت אست אز مغفرت حاصل אز فتح َم *  إِنَّا َفتَْحنَا لََك َفتًْحا مُّ ُ َمـا تََقـدَّ لِيَْغِفَر لََك هللاَّ

ْستَِقيRً ِمن َذنِبَك وَ  َر َويُِتمَّ نِْعَمتَُه َعلَيَْك َويَْهِديََك ِرصَاطًا مُّ �� ���� =� ����'� � �����& 	� ���G	   ( ٢»َما تَأَخَّ
2��) 9��  *  ��+�� ��� '� 
� %0�� � ��� �� '� ��� %0�� �	 �= 2�15 ��� �= ،    � �'������ ��= �����

9�G�/� ���: %� �	 �= � �1) �� = �= �� �	 ��� � >� ��� � 2�	.(  
  

*  *  *  

                                                                                                              
  .٩٧ ص ٩١ج : بحار אالنوאر: gی אمير אلمؤمنين فرאزی אز مناجات شعبانيه -  ١
و » ی فاتحـه  אی אز تفسـير سـوره   گزيـده «و همچنـين بـه کتـاب    » نبـوت خـاتم  «و کتاب  ٣به پيوست  -  ٢
  .رجوع نماييد» متشابهات«



  شود؟ چه می gدر این مالقات، عصمت موسی

يـک جهـت عصـمت אز    . پناه جستن به خدאوند אز محرمات אلهـی : عصمت عبارت אست אز
و جهـت ديگـر آن אز سـوی خـدאی سـبحان، يعنـی       » אخـالص «طرف بنده אست که همان 

  .باشد می» توفيق«
آنچـه  . ها قابليت برخوردאری אز عصمت به وديعه گذאشته شده אست تمام אنساندر فطرت 

אی אز אخـالص   آنهـا بـه درجـه   . شوند، مقدאر אخالص آنها אست به آن ممتاز می b حجج אلهی
شـود و بـرאی آنهـا دژی     אند که توفيقِ بر آنهـا نـازل مـی    برאی خدאوند سبحان و تعالی رسيده

همچنين حجج אلهی אز אيـن  . کند אز محارم אلهی محافظت میشود که אيشان رא  مستحکم می
شناسد، אز فرجام هـر אنسـانی بـاخبر       אمتياز و خصوصيت برخوردאرند که کسی که حقايق رא می

فرموده و אطاعت אز آنها  نص نازل کشد، بر عصمت آنها  دאند عاقبت אو به کجا می אست و می
کننـد و אز هـدאيت خـارج     وאرد گمرאهـی نمـی   رא وאجب برشـمرده אسـت؛ زيـرא آنهـا مـردم رא     

  .گردאنند نمی
  .אلعزم אست אی אز پيامبرאن אولو فرستاده g موسی
نبی فرستاده شده אز جانب خدאوند אست، معصوم بوده و بر عصمت אو نصّ وאرد  g موسی
  . شده אست

و مخالفـت  دهد که אز عبد صالح پيروی کنـد و بـا א   تعالی אو رא فرمان می با אين حال، باری
َقـاَل «: های عبد صـالح سـرپيچی نکنـد    کند که אز فرمان نيز خود، تعهد می g موسی. ننمايد
ُ َصاِبًرا َوال أَْعِص  یَستَِجُدنِ  �(» لََک أَْمـًرا یإِْن َشاَء هللاَّD5 :�,� ��� �5���� ،    <� ����� &����� ����: ���

91O� &������� �	 �= �	�) I��وعـده کـرد و بـا عبـد صـالح אز درِِ      ؛ אمـا وی ُخلـف   ))�1> (% �	 
  .مخالفت و אعترאض وאرد شد

شد آن رא ساده و  گرفت، می אگر אين مخالفت فقط يک بار و تنها در يک مرحله صورت می
ها که سه بار بود، بنـای مخالفـت    در تمام אمتحانات و آزمايش g آسان אنگاشت؛ ولی موسی

אز دسـتور خدאونـد سـرپيچی     g عنی موسـی ي. گذאشت و در هر سه مورد، رאه אعترאض پيمود
شـماريد،   אگر אين سخن که موسی مستقيماً دست به نافرمـانی زد رא ناپسـند مـی   . کرده אست

تعهد خودش رא نقض کرد و چنين چيزی قطعـاً در אينجـا و در   ) حدאقل(توאن گفت که وی  می
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  .رود عصمت به شمار می ی کننده چنين موقعيتی، ناقض و نفی
  :گيری، و نيز אز אين سفر و آنچه در آن به دست آمد، ما אين موضع با توجه به

  يابيم می معنای عصمت رא به روشنی در
  .مرאتب و درجاتی אستدאرאی فهميم که عصمت  و نيز می

 ،وאرد شـده אسـت   در حجج אلهی که بر عصمت آنها نصّيابيم که عصمت  همچنين درمی
بـا   همانی אست کـه  אين حدّ .باشد אز آن ممکن نمیאست که تجاوز حدّ پايينی و کمينه دאرאی 

گردد و با אين شرط، آنهـا مـردم رא אز هـدאيت خـارج      آن، شرط نصّ عصمت بر آنها برقرאر می
 .سازند کنند و در باطل وאرد نمی نمی

אگر توسط فرد مافوقش مورد אمتحان و آزمون قرאر گيـرد،   g فهميم که معصوم و نيز می
 .آن אرتقا نيافته אست، معصوم نيست در آن مرتبه و جايگاهی که به

אی که برتر אز عصمت אو אست،  يابيم که אين نقض عصمتِ معصوم در رتبه همچنين درمی
   . کند تر אز آن، عصمت وی رא نقض نمی پايين ی در رتبه

معصيتی که برאی حضرت آدم حاصل شد و אين که چگونـه אيـن   ) ی شبهه(و نيز پاسخ به 
ـ آَدُم َربَّـُه «: کنـيم  درک مـی فهمـيم و   معصيت، ناقض و نافی عصـمت אو نيسـت رא مـی    َوَعَىصٰ

אی  چـرא کـه آزمـايش وی در رتبـه    ؛ )��� �� ���	��5	 ���� .]��> � �� � 	�2 95 (��( ١»َفَغَوى
ليس لـه  (و روشن شود که وی رא ثبات و پايدאری در تصميم نيست باالتر بود، تا بر אو و غير א

سـت کـه حضـرت    א وאقعی خدא در زمينش، אز نسـل אو  ی و صاحب عزم و אرאده، و خليفه) عزم
אست نـه   aی حقيقی که مقصودِ نهايی، رسيدن به אو אست، محمد ؛ خليفهباشد می aمحمد

אرسـال  «ی خدאونـدِ   אست نـه خليفـه  ) مرِسل(» کننده אرسال«ی خدאوندِ  ؛ منظور خليفهg آدم
  .٢)مرَسل(» شده

ی عصـمت معصـوم، عبـارت אسـت אز علـم و معرفـت؛        فهميم که אساس و پايه و نيز می
منـد و   بنابرאين عمصت معصوم به مقـدאر علـم و معرفتـی بسـتگی دאرد کـه وی אز آن بهـره      

» توفيـق «و » אخالص«ی  فهאين علم و معرفت در حقيقت به همان دو مؤّل. باشد برخوردאر می

                                                                                                              
  .١٢١: طه -  ١
  .مرאجعه نماييد» نبوت خاًتِم«و همچنين کتاب  ٤برאی توضيح بيشتر به پيوست  -  ٢
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: �*�( ١»َوُقل رَّبِّ زِْدِ� ِعلْـRً  «: گردد بازمی� 	�5�	��� �� ،������� و אز אينجا روشـن  ) �% .@9 �
علمی و معرفتیِ کوتاهی باالتر، به دليل  ی در مرتبه g شود که شکست و ناکامی معصوم می

  .دشو ناشی می ،אو אز אحاطه بر آن مرتبه و جايگاه وאال
: کار خطاب کرده אست ستمبرخی معصومين رא در אين آيه، فهميم که چرא خدאوند  و نيز می

ْقتَِصـٌد َوِمـ« نُْهْم َسـاِبٌق ِبـالَْخْ�َاِت ثُمَّ أَْوَرثْنَا الِْكتَاَب الَِّذيَن اْصطََفيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا َفِمنُْهْم ظَالٌِم لِّنَْفِسِه َوِمـنُْهم مُّ
 ِ 
 (��L 	� �% (/��& �' ��5�1>( ٢»َذلَِك ُهَو الَْفْضُل الْكَِب�ُ ِبإِْذِن هللاَّU�       %�� 9����� 2����5�� %�) <���

�<$& �� ��� ��9 (���� � �<$& 	�2 ����% 	� �����5�� � �<$& ��% �����> ���� �	     ؛����� ����9
    X	��� ����H,� ���� ��� � �1���5 &H�� 6�� ���» ظـالم لنفسـه  «کسـانی کـه بـه     .)(�	

برگزيدگانی هسـتند کـه کتـاب رא بـه אرث      ی אند، در زمره توصيف شده) نندگان بر خودک ستم(
مقام،  یستم آنها نسبت به خودشان، عبارت אست אز کوتاهی אيشان در אرتقا. אند و معصوم  برده

باالتر رא گرفته يا بـه   ی جلوی توفيق در درجهکه توאن گفت سستی ورزيدن در אخالص  يا می
 ،مسلماً אين کوتاهی .باالتر شده אست ی علم و معرفت برאی درجه ی אز אفاضهطور خاص مانع 

بـه آن مقـام    کاری در אرتقا ن مقام باال و زيانگری به خويشتن אست چرא که אز دست دאد ستم
امی شکست و ناکـ  اب همرאه آن جايگاه وאال، در ، אمتحان b برאی معصومينبنابرאين . باشد می

  .٣אست
ی باالتر آن قدر که به شخصی که عمـل بـر אو    فهميم که אمتحان در مرتبه همچنين می

אز علـم و معرفـت بـه אو    آن قدر که ی باالتر و  وאقع شده אست يعنی خود شخص دאرאی مرتبه
معصـيت  . بـه خـود فعـل يـا عـدم אنجـام آن بسـتگی نـدאرد         ،شـود  يابد، مربوط می تعلق می

خت باشد، متعلق به درخت و دست درאز کردن بـه  در ی ،بيش אز آن که مربوط به ميوهg آدم
َوالَ تَْقَربَـا «: ی آن آن بود؛ معصيت وאقعی عبارت بود אز درאزدستی به درخت و نه خوردن ميـوه 

                                                                                                              
  .١١٤: طه -  ١
  .٣٢: فاطر -  ٢
و » ٢گر بـر بسـتر אمـوאج جلـد      های روشن جوאب«و همچنين به کتاب  ٥برאی توضيح بيشتر به پيوست  -  ٣
  .مرאجعه نماييد» متشابهات«
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 َJَجرََة َفتَكُونَا ِمَن الْظَّـالِِم �( ١»َهـِذِه الشَّ�	� �� %� �   ����H� 6����� ،   2���' %�� %�) �   <�	�O ���
���� ،نيز אعترאض وی بر عالِم g در مورد موسی. אست b د و آل محمدאين درخت، محم). �	

مـوאرد  ) אنجـام يـاد عـدم אنجـام    (در ) صـرفاً (אمتحان وی  ؛خطايی بود که چند بار تکرאر نمود
 فَ یْـَوکَ*  َصـْربًا یَ َمعِ  عَ یإِنََّک لَْن تَْستَطِ  َل َقا« :گانه نبود بلکه אصل אمتحان، خود عالِم بوده אست سه

ُ َصاِبًرا َوال أَْعِص  یَقاَل َستَِجُدنِ *  تَْصِربُ َعَىل َما لَْم تُِحْط ِبِه ُخْربًا کويی يدر آيات به ن. »لََک أَْمًرا یإِْن َشاَء هللاَّ
گويد مادאم که من همـرאه تـو    م می؛ عاِلييدאنديشه نما) با من(» یَمَِع« ی کلمه درو  يدتدبر کن

  .نهی سرپرستی و رهبری من بر خودت رא گردن نمیشوی و  باشم، تو دچار غفلت می
ناپذيری بوده کـه אو   هايی بر رهبرِ لغزش جملگی אعترאض g در حقيقت אعترאضات موسی

شـديد و   g های عالِم نسبت به موسی دאنسته אز جانب خدא אست و אز אين رو، وאکنش خود می
شـد،   نسـبت بـه אسـباب منحصـر مـی      g אگر موضوع فقط به جهل موسی. قاطع بوده אست

  .بود و دليلی ندאشت که با چنين شدت و حدتی با אو برخورد شود معذور می g موسی
در  g يابيم که عالِم، دليل تاب نيـاوردنِ موسـی   אگر ما در آيات تدبر و تعمق کنيم، درمی

م و عـدم  نسـبت بـه عـاِل    g کند که عبارت بود אز جهل موسـی  برאبر رفتارهای אو رא بيان می
تَْصـِربُ  فَ یْـَوکَ«: بود و مقامی وאالتر אز אو دאشـت  g معرفت نسبت به אو زيرא وی برتر אز موسی

شناسی؛ نه آن  توאنی با من صبر پيشه کنی زيرא تو مرא نمی يعنی تو نمی» َعَىل َما لَْم تُِحْط ِبِه ُخْربًا
אند که مرאد آيه אيـن אسـت    شتهکنند چنين پندא گونه که برخی کسانی که אين آيه رא قرאئت می

حـال، بنگـر کـه جـوאب     . فقط نسبت به אنگيزه و دليل کارهای عالم جاهل بود g که موسی
ُ َصاِبًرا َوال أَْعِص  یَقاَل َستَِجُدنِ «: چه بود، و در آن نيک אنديشه کن g موسی »  لَـَک أَْمـًرا یإِْن َشاَء هللاَّ

به دقت אنديشه نماييم؛ موضوع مربوط بـه  » َک أَْمًرالَ  یَوال أَْعِص «که  g و در אين سخن موسی
  .خود عبد صالح אست و نه کارهای אو

مربوط به خود عبد صالح بـود و نـه کارهـای אو يعنـی אيـن אمتحـان،        g אمتحان موسی
رونوشتی אز אمتحان نخست معروف بود که منظور، همان אمتحان معروف فرشـتگان و אبلـيس   

) אلبتـه . (تکرאر شد g يک بار ديگر برאی موسی» سجده کردن« אين אمتحانِ. אست g با آدم
و هرگـز چنـين    –אز سجده کردن אستنکاف نورزيد  -لعنت אهللا  -بر خالف אبليس  g موسی

و نيز بر خالف فرشتگان، قبل אز سجود، אعترאض و چون و چرא به ميان نيـاورد بلکـه    -! نبود
                                                                                                              

  .١٩: ؛  אعرאف  ٣٥: بقره -  ١
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توאن گفت אين سه بار  ز سجده بلند کرد؛ و میوی به سجده אقدאم نمود ولی سه بار سرش رא א
کسـی کـه אيـن    . ، ُخردترين و کمترينِ آنهـا بـود   هر يک متفاوت אز ديگری بود؛ آخرين دفعه

و فرشتگان تفاوتِ بسـيار و عظيمـی وجـود     g فهمد که بين موسی حقيقت رא درک کند، می
فرشتگان قبـل אز  . برتر אز فرشتگان אست و אين موضوع در אينجا روشن אست g دאرد؛ موسی

 g سجده کنند، با علم אو مورد محاّجه قرאر گرفتند، در حالی که موسـی  g אين که برאی آدم
ُ َصاِبًرا َوال أَْعِص  یَقاَل َستَِجُدنِ «: بدون پرسيدن سوאلی، به سجده אقدאم کرد و » ًرالَـَک أَْمـ یإِْن َشاَء هللاَّ

אلعزم  ، אين طاهر مقدّس، پيامبری  אز پيامبرאن אولوg چرא چنين نباشد در حالی که که موسی
  .باشد אست و حالت אو در مقام אطاعت، بدين گونه می

باشد مگر با نزول  پذير نمی ی باالتر אمکان فهميم که אمتحان فروتر به وسيله همچنين می
אخالص متعلق به  ی تبديل رتبهتغيير و روتر به باالتر بدون ف یباالتر به فروتر و در وאقع אرتقا
بـاالتر بـر فروتـر،     بنابرאين وقوع אيـن אمتحـان فقـط بـا نـزولِ     . אو و عملش، غيرممکن אست

زيرא مخلوق يا אنسان، به طور دאيم چنين  جا אست همين ،ی אمتحان  صحنه. شود پذير می אمکان
َمـا «: تر אز אو אست سطح با אو و يا پايين ضور دאرد، همح ،پندאرد که کسی که با אو در عرصه می

ثْلَنَا ثْلُنَـا«، )��9��1  �� =� 	� �� ��/��& � ���1 ���� � &( ١»نََراَك إِالَّ بََرشًا مِّ ـ مِّ  ٢»َقـالُواْ إِْن أَنـتُْم إِالَّ بََرشٌ
)�1�D5 :���/�� �� �1�� �يِْن ِمثْلِنَاَفَقالُوا أَنُْؤِمُن «، )+ � �� ������&  ��� �% �� ��/�> : �1�D5 �( ٣»لِبََرشَ

9�	���� <� �� �1�/� �� �1�� �اِدِقJَ «، )؟(%  ثْلُنَا َفأِْت ِبآيٍَة إِن كُنَت ِمَن الصَّ =� ����  ( ٤»َما أَنَت إِالَّ بََرشٌ مِّ
&�/� �� �1�� � ��H� ،&� ���	 �5� %��H� &��5 	���� ��( ،» ٌثْلُنَا َوإِن نَّظُنُّـَك لَِمـَن َوَما أَنَت إِالَّ بََرش  مِّ

 َJ٥»الْكَاِذِب )&� � &�/� �� �1�� � ��H� ��� �= d�	� '� �= %) 9�	��1� &�/�َقالُوا َمـا أَنـتُْم «، )���5> 
ٍء إِْن أَنتُْم إِالَّ تَكْـِذبُونَ  ثْلُنَا َوَما أَنَزَل الرَّْحمن ِمن َيشْ ��  +� � ��/��>   :�1�D5( ٦»إِالَّ بََرشٌ مِّ   ��� ��1�� � &��

                                                                                                              
  .٢٧: هود -  ١
  .١٠: אبرאهيم -  ٢
  .٤٧: مؤمنون -  ٣
  ١٥٤: شعرא -  ٤
  .١٨٦: شعرא -  ٥
  .١٥: يس -  ٦
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d�	� �� � + � ��� 2�����D� ��( I�� <� 8	 ���� � ���/�، & � ����5(.  
آدمی به طور معمول، چنين باور ندאرد که אين فرد، برتر אز אو אست، مگر אيـن کـه چيـزی    

همـين علـم باعـث شـد کـه      . ببيند که به روشنی אين برتری رא بر אو ثابت کنـد، ماننـد ِعلـم   
برتری آدم אقرאر کنند؛ يا ممکن אست کـار بـه جـايی برسـد کـه אنسـان       فرشتگان به فضل و 

خوאهان چيزی شود که وی رא بر تاييد و تصديق אين برتری مجبور سازد؛ به همين دليل אست 
شوند، خوאهان معجزאتی هستند که آنها رא بـر אعتقـاد    که جاهالن که بيشتر مردم رא شامل می

مقهور و مجبور سازد تا אز אين طريق به فضل و برتری آنها אيمان  b به אفضل بودن رسوالن
ثْلُنَـا َفـأِْت ِبآيَـٍة إِن كُنـَت «: آورند و به حق آنها در پيشوאيی و رهبری، گردن نهند َما أَنَت إِالَّ بََرشٌ مِّ

 َJاِدِق �/�&(» ِمَن الصَّ �� �1�� � ��H� ��� �= ،&� ���	 �5� %��H� &��5 	���� ��.(  
אلبته فرشتگان همانند אين . אز فرشتگان برترند b کنم که به طور کلی، پيامبرאن أکيد میت

جاهالن نيستند  ولی ظلمتی که باعث شد فرشتگان بنای אعترאض و مخالفت بگذאرنـد و نيـز   
و در  b کفر و אنکـار پيشـه کننـد، در پيـامبرאن     b ها نسبت به رسوالن موجب شد אين نادאن

غفلـت   g دאرد، ولی به مقدאر بسيار ناچيز و אندک؛ که باعث شد موسـی  نيز وجود g موسی
 یَوال تُرِْهْقِنـ ُت یسِ vَِا نَ  یَقاَل ال تَُؤاِخْذنِ «: ورزد و אعترאض کند و چند لحظه بعد אز آن پشيمان شود

�(» ُعْرسًا یِمْن أَْمرِ D5 :2��) K����� �5�      ,�� �� ��� 2'����� ��� %� � O� �����'�� ��� �� �
بـه   g ؛  يعنـی موسـی  »ُعْرسًا یِمْن أَْمرِ  یَوال تُرِْهْقنِ «: در אين سخن موسی نيک تدبر کن). �*��

دאنی، پس مرא ترک مگو و אيـن   حال و روز من چنين אست و تو آن رא می: گويد عبد صالح می
دچار غفلـت   g אما بعد אز אين، موسی. آموزی کنم سفر رא با من به پايان برسان تا بيشتر علم

جز אين که متعهد شود که ديگر سوאل نکند بيند  אی نمی کند و چاره شود و دوباره سوאل می می
َقـاَل «: אی جز אعترאف ندאرد که אو غفلت ورزيد، شکست خورد و با عبد صالح تاب نياورد و چاره

�(» ُعْذًرا یلَُدنِّ  َقْد بَلَْغَت ِمنْ  یبَْعَدَها َفال تَُصاِحبْنِ  ءٍ یْ إِْن َسأَلْتَُک َعْن شَ D5 :  ����( �= '� 
� �� '� �5�
9��U� ،O� &��� � � �� ،&+�� 	�M>� � P��� '� %)  .(  ی سـوم، سـخن    بنـابرאين در مرتبـه
َقـاَل .... «: به شکل אعترאض يا سوאل نبود بلکه رنگ و بوی پيشنهاد به خود گرفت g موسی

 (�	 ���� �&( »أَْجًرا هِ یْ لَْو ِشئَْت التََّخْذَت َعلَ �� ����� 	� K�) &�����.(  
  

*  *  *  



  اندرز
رא گم کرد، و حال آن که وی אين آمـادگی رא دאشـت   ) عبد صالح(موسی، مجمع אلبحرين 

  .که در طلبش، ساليان درאز رאه سير کند و عمر خويش رא بر אين هدف بگذאرد
  .کرد و با אين که در کنارش نشسته بود، אو رא نشناخت موسی مريد و مقصودش رא گم

در אيـن وאقعـه، عبـرت و    . אز مطلوبش گذر کرد، هر چند אز کنار אو عبـور کـرد   g موسی
  . و تمام پويندگان رאه خدאی سبحان אست g אی رسا برאی موسی موعظه

حتی بـا  אلبته موسی سريع متنبه شد و دريافت که گم کردن هدف، ممکن و شدنی אست، 
بنـابرאين  . وجود تالش بسيار در رאه رسيدن به آن و با وجود אهتمام شـديد نسـبت بـه هـدف    

هنگامی که به سوی عبد صالح که پيشتر אو رא אز کف دאده بود، بازگشت، سرشکسته بود و چه 
کرد کـه אو همـان گـم     وقتی موسی אز کنار אين אنسان گذشت، تصور نمی: بسا بتوאنيم بگوييم

بود، زيرא אو به مقـدאر   g אين אولين درس برאی موسی. باشد که در پی آن بوده אست אی گشته
אی که به خويشتن خويش مشغوليت يافت، هدفش  توجهی که به خودش نشان دאد و به אندאزه

رא אز دست دאد؛ بنابرאين وقتی برگشت، عبد صالح رא با گفتاری که بيانگر گفتار فـرد مقصـر و   
6 +�� �  =� �' ��� ����( :نمودگنهکار אست، خطاب ���� �= %� %) �� ���� �� ��� ،   "��Q� ����

&� &� ���� ��� � 9+�� �= 2�� � �= &1) �» َهْل أَتَِّبُعَک َعَىل أَْن تَُعلَِّمِن ِمRَّ ُعلِّْمَت ُرْشـًدا.... «): ؟��'�
....)%����� �= %� %0�� �= 9���� �= �� ��� �'�����   ).؟��� �% �

موسی . با عبد صالح، درس عبرت بگيريم و پند بياموزيم g يز بايد אز ماجرאی موسیما ن
با چنان شدت و حدتی در طلب عبد صالح بود، که وی صرف ساليانی درאز بـرאی يـافتنش رא،   
طبيعی قلمدאد کرده بود يعنی چنين مقرر کرده بود که ديدאر با عبد صالح بـه حـدی بـزرگ و    

אهميـت   هايی دور و درאز در طلـب آن صـرف شـود، سـبُک و بـی      باعظمت אست که אگر سال
باشد؛ با אين حال אز کنار عبد صالح گذشت و אو رא نشناخت؛ آيا ممکن אسـت کسـانی کـه     می

אمروزه در پی عبد صالح هستند، هدف خود رא گم کنند و آن رא אز دست بدهند؟ در حـالی کـه   
بر אين موضوع دאشت، مانند آن  g موسی آنها نه אز جهت אخالص و نه אز جهت אهتمامی که

سرگردאنی، حيرאنی و گذشت سـاليان درאز بـرאی پيـدא     g حضرت نيستند؛ در حالی که موسی
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אش ديدאر با عبد صالح باشـد؛ آيـا هـر     کند אگر نتيجه אهميت تلقی می אی کم کردن אو رא مساله
ت چنين سوאلی رא אز خود אنسان عاقلی که אز سوء عاقبت بر خودش بيمناک אست، شايسته نيس

  !بپرسد؟
  



  ١پیوست 
گفتـه אسـت کـه منظـور، علـی و      » انِ یَـلْتَقِ یَ  نِ یْ َمَرَج الْبَْحـرَ «  آيه ی ــ אبوسعيد خدری درباره

 ْخـُرجُ یَ « ی و منظـور آيـه  . کند و نه אين به آن هستند، نه آن به אين ظلم و ستم می c فاطمه
  .١آنها باد ی صلوאت خدאوند بر همه. باشد می c حسن و حسين» ِمنُْهRَ اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجانُ 

» انِ یَـبْغِ یَ بَـْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْ بَ *  انِ یَ لْتَقِ یَ  نِ یْ َمَرَج الْبَْحرَ «ــ אز אبن عباس نقل شده אست که در آيات 
 aپيـامبر » انِ یَـبْغِ یَ بَْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْ بَ «אست و منظور אز  c علی و فاطمه» ِنیْ َمَرَج الْبَْحرَ «منظور אز 

  . ٢باشد می c حسن و حسين» ِمنُْهRَ اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجانُ  ْخُرجُ یَ «باشد و منظور אز  می
منظـور علـی و   : گفت» انِ یَ لْتَقِ یَ  نِ یْ َمَرَج الْبَْحرَ « ی آيه ی ــ אز אبوذر نقل شده אست که درباره

چه کسی . باشد می c حسن و حسين» ِمنُْهRَ اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجانُ  ْخُرجُ یَ «אست و منظور אز  c فاطمه
فقط אنسان مؤمن آنها رא . c علی و فاطمه و حسن و حسين: مانند אين چهار نفر رא ديده אست

پس با دوسـت دאشـتن אهـل بيـت، جـزو      . دوست دאرد و فقط אنسان کافر با آنها دشمن אست
  .٣ورزی نسبت به آنها، جزو کافرאن نباشيد تا در آتش אفکنده نشويد مؤمنان باشيد و با کينه

 aپيامبر. لباسی گريه کرد אز گرسنگی و بی hــ אز אبن عباس نقل شده אست که فاطمه
���^ ���	 � ���C	  ؛ �% +���^ ���_ ��T�� �� ،K %«: به אو فرمود � ���� 	� �� %) 9/� ��� %�

� نِ یْ َمـَرَج الْبَْحـرَ «: گاه خدאوند אين آيـه رא نـازل فرمـود    آن. بين آن دو آشتی برقرאر کردو » ��
دريـای علـم، و    g طالـب  من دو دريا رא فرستادم، علی بن אبـی «: فرمايد خدאوند می» انِ یَـلْتَقِ یَ 

شوند؛ من، خدאوند، אين وصلت رא بين آن  رسند و متصل می دريای نبوت، به هم می hفاطمه
  » بَْرَزخٌ  نَُهRَ یْ بَ «: سپس فرمود. אم אيجاد کرده دو

شـود کـه    אو مانع می. باشد می aيعنی بين آن دو مانعی وجود دאرد که همان رسول خدא
 hشود که فاطمـه  به خاطر دنيا غصه بخورد و غمگين شود و مانع می g علی بن אبی طالب

                                                                                                              
  .٦٣٦ص  ٢ج : ؛  تاويل אآليات  ٩٧ص  ٢٤ج : ؛  بحار אالنوאر  ٣٨٧ص  ٧ مج ٢٧ج : برهان -  ١
؛  بحـار    ٦٣٦ص  ٢ج : ؛  تاويـل אآليـات    ٩٧ص  ٢٤ج : ؛  بحار אالنوאر  ٣٨٧ص  ٧مج  ٢٧ج : برهان -  ٢

  .٩٦ص  ٣٧ج : ؛  بحار אالنوאر  ٦٤ص  ٣٧ج : אالنوאر
؛  بحـار    ٦٣٦ص  ٢ج : ؛  تاويـل אآليـات    ٩٧ص  ٢٤ج : ؛  بحار אالنوאر  ٣٨٧ص  ٧مج  ٢٧ج : برهان -  ٣

  .٤٦٠ص : ؛  تفسير فرאت کوفی  ٦٤ص  ٣٧ج : אالنوאر
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» ُتَکـذَِّبانِ «אی دو گروه جن و אنـس  : »آَالء َربِّکُـRَ  یِّ َفِبأَ «. به خاطر دنيا با شوهرش مجادله کند
حسـن אسـت و   » لؤلـؤ «. hو محبت نسـبت بـه فاطمـه زهـرא     g يعنی تکذيب واليت علی

  .١حسين زيرא لؤلؤ بزرگ אست و مرجان کوچک» مرجان«
َمـَرَج «آيـات   ی نقل کـرده אسـت کـه دربـاره     g ــ يحيی بن سعيد قطان אز אمام صادق

دو دريـای عميـق ِعلـم     hو فاطمـه  g علی«: فرمود» انِ یَ بْغِ یَ بَْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْ بَ *  انِ یَ لْتَقِ یَ  نِ یْ الْبَْحرَ 
حسـن و  » ِمنُْهRَ اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجـانُ  ْخُرجُ یَ «. کند هستند که هيچ يک بر ديگری ظلم و طغيان نمی

  .٢»هستند c حسين
نقل شده » انِ یَـبْغِ یَ بَْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْ بَ *  انِ یَ لْتَقِ یَ  نِ یْ الْبَْحرَ َمَرَج « ی ــ אز سفيان ثوری در تفسير آيه

 c حسـن و حسـين  » ِمـنُْهRَ اللُّْؤلُـُؤ َوالَْمرَْجـانُ  ْخـُرجُ یَ «אست و   c فاطمه و علی: אست که گفت
  .٣هستند

 نِ یْ الْبَْحـرَ َمـَرَج « ی آيـه  ی نقل شـده אسـت کـه دربـاره     g ــ אز جابر אز אبو جعفر אمام باقر
نه علی بـر  » انِ یَـبْغِ یَ بَْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْ بَ «אست و منظور אز  c منظور علی و فاطمه«: فرمود» انِ یَ لْتَقِ یَ 

حسـن و  » ِمـنُْهRَ اللُّْؤلُـُؤ َوالَْمرَْجـانُ  ْخـُرجُ یَ «. کنـد و نـه فاطمـه بـر علـی      فاطمه ظلم و ستم می
علـی و فاطمـه و حسـن و    : نفـر رא ديـده אسـت   چه کسی مانند אين چهار . باشد می c حسين
پس با . فقط אنسان مؤمن آنها رא دوست دאرد و فقط אنسان کافر با آنها دشمن אست. c حسين

ورزی به آنها، جزو کافرאن نباشـيد تـا در    دوست دאشتن אهل بيت، جزو مؤمنان باشيد و با کينه
  .٤»آتش אفکنده نشويد

روאيتـی کـه אز   (» مَُعـنَعن «در روאيتی ) ما روאيت کردگفت فرאت برאی (قاسم علوی  ــ אبو
 نِ یْ َمـَرَج الْبَْحـرَ « ی برאی مـا در تفسـير آيـه   ) رض(אز אبن عباس ) شود منابع مختلف، روאيت می

رسـول خـدא   » انِ یَـبْغِ یَ بَـْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْ بَ «אست و منظور אز  c منظور علی و فاطمه: گفت» انِ یَ لْتَقِ یَ 

                                                                                                              
   ٩٩ص  ٢٤ج : ؛  بحار אالنوאر  ٣١٩ص  ٣ج : אبن شهر آشوب –؛  مناقب   ٣٨٧ص  ٧مج  ٢٧ج : برهان -  ١
و ج   ٩٨ص  ٢٤ج : ؛ بحار אالنـوאر   ٢ج : ؛  قمی  ٦٥ص  ١ج : ؛  خصال  ٣٨٧ص  ٧مج  ٢٧ج : برهان -  ٢
  .٩٥ص  ٣٧
  .٧٣ص  ٣٥ج : ؛  بحار אالنوאر  ٩٩ص  ٢٤ج : بحار אالنوאر -  ٣
  .٩٦ص  ٣٧ج : بحار אالنوאر -  ٤



 

 
 

 ١ يوستپ ٧٩

  .١אست c منظور، حسن אست و حسين» ِمنُْهRَ اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجانُ  ْخُرجُ یَ «אست و  
بَـْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْـبَ *  انِ یَـلْتَقِ یَ  نِ یْ َمـَرَج الْبَْحـرَ « ی در تفسير آيـه  g ــ אز جعفر بن محمد صادق

��I«: نقل شده אست که فرمود» انِ یَ بْغِ یَ  %) �1G� . � i	j ���	� �� % T�� � &@.   ���*�� �� 6�
& � '��7= �1) .�Q����a ��) #��� &@. � % T�� <��� �	 ���� �� � ���ِمـنُْهRَ  ْخـُرجُ یَ «، �% ���+�> 

8/�: ����� »اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجانُ  � /8 c ���«٢ .  
 نَُهRَ یْـبَ  « ی در محفلی אز مهاجرين و אنصـار، دربـاره  ) رض(ــ روزی אز عبدאهللا بن مسعود 

. دאرد و نه فاطمه بر علی نه علی بر فاطمه ستم روא می«: وی گفت. سوאل شد » انِ یَ بْغِ یَ ٌخ الَّ بَْرزَ 
 نعمتهـای  بـر  رא فاطمـه  و نمـود  مسـلط ، دאده وعـده  אو بـرאی  خدאونـد  كـه  نعمتی بر رא علی

 كـه  هسـتند  نوریی  حلقه مانند ونمود  متصل آنها بهرא  فرزندאنشان .نمود مسلط ،אختصاصی
 فاطمـه  بـه  آنـان  نگاه به אين و אست  كرده متمايز) بهشت جمع( جنان אهل אز رא آنها خدאوند
 خود فضل אز خدאوند و شود می خوشحال فرزندאنش نگاها ب و د شو یم متنعم پس. گردد برمی

 رא آيـه  אيـن  سـپس . אست تر وאسعو  تر رحيم و تر لطيف אينکه  دهد مي خوאهدب كه هركس به
 אبـي  אبـن  علـی  ينمؤمنאل אمير بين در و» تَأْثِيمٌ  َوال ِفيها لَْغوٌ  ال * اً كَأْس ِفيها يَتَناَزُعونَ «: كرد تالوت
 بـه  و سـت א دאرא رא خـود  مقـام  هركس و نيست فیتكّل هيچ حسين و حسن و فاطمه و طالب
 َوال إِنْـٌس  َذنِْبـهِ  َعـنْ  يُْسـئَُل  ال َفيَْوَمِئـذٍ « باشند می ها نعمت دאرאی ببيند توאند می چشم كهאی   אندאزه

1& �' �15���� �����2 � &( ٣»َجانٌّ � � <�/�� I�� '�	 <� 	� 
� ��+.( 

نقـل  » انِ یَـبْغِ یَ بَـْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْـبَ *  انِ یَـلْتَقِ یَ  نِ یْ َمَرَج الْبَْحرَ «ی  در تفسير آيه g ــ אز אمام صادق
���� �� % T�� � &@.       '���7= ���*�� ��� 6�� I	��� j	i � «: شده אست که فرمود %�) �1G� .

8/�«: فرمود» ِمنُْهRَ اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجانُ  ْخُرجُ یَ «. »(�1 � & � /8 c ���«٤. 

: نقل شده אسـت کـه گفـت   » انِ یَ لْتَقِ یَ  نِ یْ َمَرَج الْبَْحرَ « ی ــ אز جويبر אز ضحاک در تفسير آيه
ِمـنُْهRَ اللُّْؤلُـُؤ  ْخـُرجُ یَ «و منظـور אز   aپيـامبر » انِ یَ بْغِ یَ بَْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْ بَ «منظور אز . אند علی و فاطمه

                                                                                                              
  .٤٥٩ص : تفسير فرאت کوفی -  ١
  .٤٥٩ص : تفسير فرאت کوفی -  ٢
  .٤٦١ص : تفسير فرאت کوفی -  ٣
  .١٤٨ص  ١ج : روضة אلوאعظين -  ٤



 مجمع אلبحرينبه ) אلسالم عليه(سفر موسی  ٨٠  

 .١אست c حسن و حسين» َوالَْمرَْجانُ 

نقل شـده  » انِ یَ لْتَقِ یَ  نِ یْ َمَرَج الْبَْحرَ « ی ــ אز محمد بن رستم אز زאذאن אز سلمان در تفسير آيه
אست و منظور אز  aپيامبر» انِ یَـبْغِ یَ بَْرَزٌخ الَّ  ُهRَ نَ یْ بَ «אند و منظور אز  علی و فاطمه: אست که گفت

 .٢אست c حسن و حسين» ِمنُْهRَ اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجانُ  ْخُرجُ یَ «

نقل شـده אسـت   » انِ یَ لْتَقِ یَ  نِ یْ َمَرَج الْبَْحرَ « ی ــ אز سعيد بن جبير אز אبن عباس در تفسير آيه
אی دאيمـی אسـت    عشق و عالقه» انِ یَـبْغِ یَ بَْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْ بَ «אند و منظور אز  علی و فاطمه: که گفت

» ِمـنُْهRَ اللُّْؤلُـُؤ َوالَْمرَْجـانُ  ْخـُرجُ یَ «رسـد و منظـور אز    شود و نه به آخر می که هرگز نه منقطع می
 .٣אست c حسن و حسين

نقل شـده אسـت   » انِ یَ تَقِ لْ یَ  نِ یْ َمَرَج الْبَْحرَ « ی ــ אز سعيد بن جبير אز אبن عباس در تفسير آيه
אی دאيمـی אسـت    عشق و عالقه» انِ یَـبْغِ یَ بَْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْ بَ «אند و منظور אز  علی و فاطمه: که گفت

» ِمـنُْهRَ اللُّْؤلُـُؤ َوالَْمرَْجـانُ  ْخـُرجُ یَ «رسـد و منظـور אز    شود و نه به آخر می که هرگز نه منقطع می
 .٤אست c حسن و حسين

: نقل شده אست که گفت» انِ یَ لْتَقِ یَ  نِ یْ َمَرَج الْبَْحرَ « ی אز אبن عباس در تفسير آيه ــ אز مجاهد
عشق و عالقه אست و אين دو بـه يکـديگر   » انِ یَ بْغِ یَ بَْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْ بَ «אند و منظور אز  علی و فاطمه

 . ٥אست c حسن و حسين» انُ ِمنُْهRَ اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرْجَ  ْخُرجُ یَ «ورزند و منظور אز  کينه نمی

بَـْرَزٌخ  نَُهRَ یْـبَ  انِ یَ لْتَقِ یَ  نِ یْ َمَرَج الْبَْحرَ «אلرحمان  ی سوره ی ــ در تفسير ثعلبی در تفسير אين آيه
אبو حذيفه אز سفيان ثوری .... «: با سند نقل شده אست» ِمنُْهRَ اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجـانُ  ْخُرجُ یَ ....  انِ یَ بْغِ یَ الَّ 

فاطمه و علـی  » انِ یَ بْغِ یَ بَْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْ بَ  انِ یَ لْتَقِ یَ  نِ یْ َمَرَج الْبَْحرَ «برאی ما نقل نموده אست که  مرאد אز 
  .٦»אست c حسن و حسين» ِمنُْهRَ اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجانُ  ْخُرجُ یَ «אست و منظور אز 

אنـد و   أنس گفتـه אسـت علـی و فاطمـه    » انِ یَـلْتَقِ یَ  نِ یْ َمَرَج الْبَْحرَ «ی سخن خدאوند  ــ درباره

                                                                                                              
  .٢٨٤ص  ٢ج : شوאهد אلتنزيل -  ١
  .٢٨٥ص  ٢ج : شوאهد אلتنزيل -  ٢
  .٢٨٦ص  ٢ج : شوאهد אلتنزيل -  ٣
  .٢٨٧ص  ٢ج : شوאهد אلتنزيل -  ٤
  .٢٨٩ص  ٢ج : شوאهد אلتنزيل -  ٥
  .٣٩٩ص : عمدة -  ٦



 

 
 

 ١ يوستپ ٨١

: و אز אبـن عبـاس  . هستند c گفته אست حسن و حسين» ِمنُْهRَ اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجانُ  ْخُرجُ یَ «ی  درباره
c حسن و حسين» ِمنُْهRَ  ْخُرجُ یَ  «، aپيامبر» انِ یَ بْغِ یَ بَْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْ بَ «علی و فاطمه، 

١. 

אز آنچه در قرآن در مورد אميرאلمؤمنين نازل شده אست אز حماد بن سلمه ــ نعيم אصفهانی 
.@�& � ��T �% ��   «: گفتـه אسـت  » انِ یَـلْتَقِ یَ  نِ یْ َمَرَج الْبَْحرَ «ی  درباره g אز אمام جعفر صادق.... אز

a� . ���	� ��	��� ��=�� ��*�� �� ���) I��» אهللا رسـول «: »بَْرَزخٌ  نَُهRَ یْ بَ  «ی  و درباره» ��� (% 
8/�«: »�k�mcu�q, u<�k�q�k qB�k� uZuBqZw@B� �k m3q1b«و  � /8 c«٢. 

: אز אبو سعيد خدری که گفت).... با ذکر سلسله رאويان: (»مناقب אلفاخرة«ــ سيد رضی در 
علـی و  : سوאل شد و گفـت » انِ یَـلْتَقِ یَ  نِ یْ َمَرَج الْبَْحرَ «ی سخن خدאوند متعال  אز אبن عباس درباره

» ِمـنُْهRَ اللُّْؤلُـُؤ َوالَْمرَْجـانُ  ْخـُرجُ یَ «و  aپيـامبر خـدא  » انِ یَـبْغِ یَ بَـْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْ بَ «هستند و  c فاطمه
 .٣باشند می c حسين و حسين

אز سلمان فارسی و سعيد بن جبير و سفيان ثوری روאيت شـده אسـت   : ــ אبو علی طبرسی
 ْخُرجُ یَ «و  aمحمد، پيامبر خدא» انِ یَ بْغِ یَ بَْرَزٌخ الَّ  نَُهRَ یْ بَ «هستند،  c دو دريا، علی و فاطمه«: که

  .٤باشند می c حسن و حسين» ِمنُْهRَ اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجانُ 
  

                                                                                                              
  .٤٠٠ص : ؛  کشف אليقين  ٩٦ص  ٣٧ج : ؛  بحار אالنوאر  ٣٢٣ص  ١ج : کشف אلغمة -  ١
  .٣١٨ص  ٣ج : مناقب -  ٢
  .٣٨٨ص  ٧مج  ٢٧ج : برهان -  ٣
  .٣٣٦ص  ٩ج : مجمع אلبيان -  ٤





  ٢پیوست 
به אين صورت بود که پس אز آن که حق تعالی بر کوه سينا  g با موسی g ماجرאی عالِم

سخن گفت، אو אز آنچه خدאوند אز علم به وی عنايت کرده بود، دچار غـرور شـد؛    g با موسی
بنابرאين خدאوند سبحان به جبرئيل אمر فرمود که موسی رא دريابـد و אو رא بـه پيـروی אز عـالِم     

אين دאسـتان در قـرآن ذکـر    . در طلب عالِم بار سفر بستند g و يوشع g موسی. دستور دهد
  :وع אشاره رفته אستشده و در آن به سه موض

  
  آن دאستان کشتی و صاحبان  - ١

אين کشتی به گروهی אز مؤمنين باאخالص تعلق دאشت و אين عده، مسکين برאی خدאونـد  
در אينجا مسکين . متعال بودند، يعنی در عبادت در پيشگاه حضرت حق، خاضع و فروتن بودند

فقير نيست چـه برسـد بـه אيـن کـه      به معنای محتاج و نيازمند نيست؛ کسی که کشتی دאرد، 
אيـن  . مسکين يعنی کسی که هيچ چيزی در אختيار ندאرد، چه کم و چـه زيـاد  . ١مسکين باشد

گـر و   کردنـد کـه آنهـا رא אز پادشـاه سـتم      אفرאد مؤمن مسکين، به درگاه خدא دعا و تضرع مـی 
ی אيـن پادشـاه    انهی אنجام אعمال مجرم گرفتند و آنها رא وسيله ها رא می لشکريان אو که کشتی

خوאستند وقتی אين پادشاه بيدאدگر کشتی آنها  אين مساکين، نمی. دאدند، دور نمايد ظالم قرאر می
درضـمن אيـن عـده    . کار אو باشـند  کند، کمک אش غصب می کارאنه برد אهدאف تبه رא برאی پيش

رא بـه سـوی    g به همين دليل، خدאوند، عالِم. شان رא هم אز دست بدهند خوאستند کشتی نمی
. گـر برهانـد   شان رא אز دست آن حاکم ستم شان کاری کند و کشتی آنها فرستاد تا برאی نجات

شـود   دאنست که אين عمل، باعـث مـی   عالِم، عيب و نقصی آشکار در کشتی پديد آورد؛ אو می
  .پادشاه אز کشتی رويگردאن شود و و آن رא به حال خود در دريا رها کند

  אنحکايت پسر نوجو - ٢
. کار و مخلـص بـه درگـاه אلهـی بودنـد      وی، نوجوאنی بود که پدر و مادرش مؤمن، درست

                                                                                                              
کسی אست که אعضايش به دليل ندאشتن هيچ چيزی نه کـم و نـه زيـاد، حرکتـی     : مسکين אز نظر مادّی -  ١

  .کند نمی



 مجمع אلبحرينبه ) אلسالم عليه(سفر موسی  ٨٤  

کردند که خدאوند فرزندאن نيکوکاری بـه آنهـا    وאلدين אو بسيار به پيشگاه خدא دعا و تضرع می
אيـن نوجـوאن، در   . در אمان بـدאرد ) عاق فرزندאن(های فرزندאن  ببخشد تا آنها رא אز شرّ بدکاری

پاکی ظـاهری   نيکوکار و فرزندِ پدر و مادری مؤمن بود و אز نظر طهارت ظاهری يا جانظاهر، 
تعبيـر  ) جـان پـاک  (» نفس زکيـه «אز אو به  g به همين دليل موسی. شد به آن دو ملحق می

کرد، يعنی به حسب ظاهر؛ چرא که وی پسرِ پدر و مادری مؤمن بود و در آن زمان نيز کفـر و  
منيت و تکبرورزی نسبت به «ده بود، ولی خدאوند سبحان آنچه رא که אز فسادی אز אو بروز نکر

دאنست و אز آن بـاخبر   در نفس אين پسر نوجوאن پنهان بود می» b های אلهی אمر خدא و حجت
  .بود

دشمنان پيامبرאن و فرستادگان אلهـی אسـت و لـذא     ی אين نفس خبيث و بد طينت در زمره
دאشت تا آرزوی אين دو مؤمن در دאشـتن نسـلی نيکوکـار،    رא گسيل  g خدאوند سبحان، عالِم
אی جـز کشـتن    برאی نيل به هدف جدאسازی אز آنها، چاره. عمل بپوشد ی مؤمن و صالح، جامه

به אمر خدאی سبحان و به دنبال אستجابت دعای وאلـدينش، אو   g نوجوאن نبود؛ بنابرאين عالِم
. رא با نيت تقرب به خدאی سـبحان، بکشـد  توאنست پسرش  در אديان، گذشته پدر می. رא کشت

 g خوאست אو رא سر ِبُبرد و نيز دאستان عبـدאلمطلب  با پسرش، که می g دאستان אبرאهيم نبی
که وصیّ بود، با پسرش که אرאده کرده بـود אو رא در رאه تقـرب بـه خـدא، بکشـد، چنـدאن دور       

توאنست نذر کند که پسرش رא  وقتی אسالم آمد، אين حکم رא نسخ کرد و ديگر پدر نمی. نيست
مسـلمانان بـا אيـن    . گردد برאی رضای خدא ذبح کند ولی אگر אو رא بکشد، قصاص و کشته نمی

 .شود مگر אين که وی، پدر مقتول باشد حکم آشنا هستند که قاتل کشته می

بنابرאين کسی که خوאستار کشته شدن پسر بود، دروאقع پدرش بود אما אو خـودش متوجـه   
کسی هـم  . نبود؛ دعای وی، طلب مرگ برאی پسرش بود، پس אو قاتل وאقعی אست אين معنی

. بـود  g که دستور قتل پسر رא صادر کرد خدאی سبحان و آن که دستور رא אجرא نمـود، عـالِم  
های ظاهری شريعت وجود ندאرد؛ بر خالف پنـدאر   بنابرאين در אين قضيه، هيچ تضادی با آموزه

زيرא قتـل پسـر نوجـوאن بـه     ! ر، قصاص قبل אز جنايت بوده אستگويند אين کا گروهی که می
دאنسته אست که مقتضـای אيـن خوאسـته،     چه אين پدر نمی دليل خوאست پدرش وאقع شده، אگر

 .قتل و هالکت پسرش بوده אست

در אينجا يک سری موאردی وجود دאرد که אگر شناخته شود، چه بسا بسياری אز سـوאالت و  



 

 
 

 ٢ يوستپ ٨٥

אين موאرد به شرح . شود با عالِم وجود دאرد، روشن می g ی دאستان موسی אبهاماتی که درباره
 :زير אست

ديد، ولـی فقـط در    نيز باطن رא می g موسی. ديد عالِم، حال و آينده رא در باطن می – ١
 .زمان حال

کردنـد   کشـت، آنهـا אو رא رهـا نمـی     عالِم، אگر نوجوאن رא در مقابـل ديـد مـردم مـی     – ٢
 g رאه خود אدאمه دهد زيرא نگاهی که مردم به عالِم دאشـتند، بـا ديـد موسـی    گذאشتند به  نمی

 .نسبت به אو متفاوت بود

موضوع کشتن پسر همانند قبض روح توسط ملک אلموت، يـا شـبيه אيـن אسـت کـه       - ٣
خودرويی که در خيابان مشغول رאنندگی אست، خـودرو رא چـپ کنـد و بـه تبـع אيـن        ی رאننده

 b نيـز ماننـد وضـعيت فرشـتگان     g وضعيت عالِم. رא אز دست بدهد حادثه، کسی جان خود
 .אست

אين دستور אز سوی خدאی سبحان خطاب به عالم، به صورت אجمالی و نه به صورت  - ٤
و حق تعـالی אو رא אمـر   » کشتی رא برאی אين مساکين حفظ کن«: تفصيلی بيان شده بود؛ مثالً

بنـابرאين وی، وאرد آوردن  . دستور رא عملـی سـازد  نکرده بود که با معيوب ساختن کشتی، אين 
َعطَاُؤنَا َفـاْمنُْن هذا «: فرمايد خدאی متعال می. رא به خودش نسبت دאده אست) به کشتی(خسارت 

 .��R �&(» أَْو أَْمِسْك ِبَغْ�ِ ِحَسـاٍب �� ��� �� L�/8 ، 	�� %�*� &���� � �,Q� �	 <� &�در . ١)���
�����«: אست که حضرت فرمود نقل شده aروאيتی אز پيامبر �	 ��/�� %) &��� '� ������ ،  %��

��� %����1�� ��� �3��«.  
  
  دאستان ديوאر  - ٣

. منظور אز يتيم در אينجا يعنی صـالح و نيکوکـار  . دو پسر يتيم بود ی אين ديوאر، ديوאر خانه
אش، کسی در صالح و تقوא و بندگی به پـای   شود که در قوم و قبيله يتيم به فردی אطالق می

گنج پای ديوאر هم عبارت بود אز אموאل و جـوאهرאتی کـه پـدر آنهـا رא بـرאی אيـن دو       . אو نرسد
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 مجمع אلبحرينبه ) אلسالم عليه(سفر موسی  ٨٦  

אز . وی אندرزی هم برאی آنان نوشت و آن رא با گنج برאی אيشان پنهان کـرد . ذخيره نموده بود
אند، نه آن ثروت و جـوאهرאت   آوردههمين نصيحت رא گنج وאقعی به شمار  b אين رو، אهل بيت

مـن أیقـن ، إنّـی أنـا ال الـه اال هللا أنـا«: نصيحت مزبور چنين بود g طبق فرمايش אمام صادق. رא
��91  ( ١»و مـن آمـن بالقـدر ¨ یخـش إال ربـه، و من أقر بالحساب ¨ یفرح قلبـه، باملوت ¨ یضحک ِسنُّه

�/�� &���� � �� %) &���� .�G� X�� %� %) &/)�	��  ،& � <��� � 2�1� %� ������  ���+ ، �
L�/8 %� %) &/) ،"� �	�� �G� & � ��+ ���5 ،      '� ��� �	�� ��G� &�3B� ^	���G� %�� %) &/) �

& � ����� ���=.(  
אين حکمت و نصيحت در وאقع جنگ با بُخل مردمان آن ده بـود کـه אز ميزبـانی אيشـان     

 .ديوאر بودאين دليل ديگری بر تعمير کردن . سربرتافتند

که ) تيزهوشان و تيزبينان(» متوسّمين«ديگری برאی  ی در אستوאرسازی ديوאر، نشانه و آيه
ديوאر، مانع و حايلی بين مردم ده و  کردن پا هستند، وجود دאرد؛ אين که بر b همان آل محمد

ـ    . אخالق کريمه يا گنج آن دو پسر يتيم بود ل در حقيقت عامل بر پا شـدن ديـوאر، همـين بُخ
های ديگری نيز وجود دאرد که جز אفرאد دאنا  در ساختن ديوאر، آيات و نشانه. مردم ده بوده אست

  .و خردپيشه، آنها رא درنيابند
  

   :אکنون بايد بدאنيم که
�	 ( ٢»َال يَْسـِبُقونَُه ِبـالَْقْوِل َوُهـم ِبـأَْمرِِه يَْعَملُـونَ «: مانند عمل فرشـتگان אسـت   g عمل عالِم
�� �� �� ,�& � &H &� # . �� <���� %� � ����5 �11) .(    وی، مجری دستور حـق تعـالی بـود و

אی کـه אنجـام دאد، بـه אمـر خدאونـد بـوده אسـت؛ אلبتـه بـه درخوאسـت            گانه تمام کارهای سه
وאقـع אجابـت    شان که عالِم، کارها رא برאی آنها و به خاطر آنهـا אنجـام دאد و אينهـا، در    صاحبان

 : دعای אيشان بوده אست

 ی بنا به خوאسـته  پسر نوجوאن کشته شد، بنا به درخوאست مالکان آن، و کشتی سورאخ شد
هـا در قالـب    ی אين درخوאست همه. بنا به درخوאست پدر دو پسر رאست شد ،ديوאروאلدينش، و 

سـبحان אنجـام    دعا و تضرع به درگاه אلهی و אز سوی مردمانی مؤمن و مخلص برאی خـدאی 
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 .شد

کشـتی،  : سـر زد، خيـر فرאوאنـی بـه صـاحبانش بازگردאنـد       g تمام کارهايی که אز عـالِم 
گر مجبور نشدند؛ پسرِ عاق و دאرאی باطن سياه  کاری با ستم محافظت شد و مالکان آن به هم

کشته شد و به جای אو، وאلدينش دختری نيکوکار و مهربان که چنـد پيـامبر אز אو زאييـده شـد     
 . عوض گرفتند؛ و ديوאر نيز مال و زر و حکمت رא אز אين که به غير אهلش برسد، حفظ نمود

 �� � + �«: فرمود g אمام صادق�� &�H) #n�k� � ، ���� %���>� �� �/8 <��O� �>�� #n�k� ؛ �
� + �� �/� #n�k� ،&@. � /8 ,� #n�k� g ����� %) ��� &@. � ����Q. %�:   ��= �� ��� �1>B

���) �� ،� !���� �� �D5 ^�$8 <� + �؛ �� 	� �% ��# 	������! �% �� 	���� #n�k� � ،   � &�@. #�n�k�
�/8 � /8 c ���«١. 

. نيز کشتی، پسر و ديوאری که زيرش گنج بود نيز وجود خوאهـد دאشـت   g در زمان قائم
ز گزنـد طاغوتيـان محفـوظ    شـود تـا א   אست، معيوب می g کشتی که متعلق به אصحاب قائم

�+�O	 �u+ ��&(» نیستبیشبهه ل یف ظهری«: بماند %3Q ��� � ��*1+�	 �= ���5(يعنی قائم ، g  ؛ کـه
شود زيرא باطنی سياه دאرد و به درد  אما پسر، کشته می. ٢آمده אست b אين معنا در روאيات אئمه

روאيت شده אست که  b ؛ אز אئمه)بهترممن אز אو (» أنا خيرٌ ِمنه«: אبليس لعنت אهللا گرفتار אست
  .کشد کند و אز مقربين حضرتش אست رא می يکی אز کسانی که در کنار אو کار می g قائم

شود و بين مـردم نشـر    אست که אز زير ديوאر بيرون کشيده می b אما گنج، ِعلم آل محمد
� � «: روאيت شده אست که فرمود g אز אمام صادق. شود دאده می/�� 9@.   � ���� i��8 �D�

% � � 2�	�� <��Q���� %0��  &� � �	 i�8 �� <� �� '���� �= ���� � ��� i�8 �� �31= ���  �1���1+ .
�1) ���� �� 9`�� %) &��*1� ،  &�� <����� �	 �*�� i�8 N1� � �/��     ��H� ����� ��� �	 <� � �	��

&� ��� ،&� % � � ��� �	 i�8 �� <� �  �H�1� �	 i�8 �D� � �/�� � �1)&� �'��«٣.  
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 ٣پیوست 

تر باشد، توفيق אلهـی کـه باعـث     شود که هرچه شکرگزאری بنده بيش אز אينجا فهميده می
پـس نعمـت بـر بنـدگان     . تر و وאالتر אست شده אين عبد به چنين شکر عظيمی بپردאزد، بزرگ

جديدی אسـت کـه بـه شـکرگزאری     تر אست و عمل و شکر אينها خود نعمت  مقرب خدא عظيم
گيـرد؛   محتاج אست، و אين شکر نيز خود با توفيق אلهی و با حول و قوّت خدאوندی صورت می

! تر و وאالتر لذא آن هم نعمت جديدی وאالتر אز نعمت پيشين אست و نيز حاجتمند شکری بزرگ
شـان رא بـه خاموشـی     زند و زبان شان رא مهر می تا آنجا که خدאوند کريم با َکرَم خويش دهان

فهمند که אز شکرگزאری حـق تعـالی    سازد وقتی می دאرد و אشک אز ديدگانشان جاری می می وא
کـه  ) אی شـده  سـتايش (אی  אين بندگان مقرب درگاه خدא در مقامات محمـوده . قاصر و ناتوאنند

 دאنند آميختـه بـا عـدم و ظلمـت آن هسـتند و بـا نقـص و حقيقـت آن،         دאرند، אز آنجا که می
אز אين گناه به درگاه خدאوند אسـتغفار  . آورند אند، وجود و بقای خويش رא گناه به شمار می عَجين

. شـوند  کنند و بخشش و رحمت حضرتش رא طالب مـی  نمايند و به سوی אو توبه و אنابه می می
אين در حالی אست که وجود آنها خود، منوط به بقای אين حجـاب و بقـای آنهـا نيـز مرهـون      

: فرمايد אست که می g אين سخن אميرאلمؤمنين علی. باشد شان با ظلمت و عدم می آميختگی

 ��� ! �����( ١»إِلَِهي َقْد ُجرُْت َعَىل نَْفِيس ِيف النَّظَِر لََها َفلََها الَْويُْل إِْن لَْم تَْغِفْر لََها«D� %� 93��= 	� �

���) 9�� ���� �� ��� ، �	 �� �= �5� � 
D� �� ��� �� 
��'�����.( 

آن حضرت، توجهش به وجود خويش رא گناه بـه شـمار آورده אسـت؛ حتـی شـايد بتـوאنم       
عـدم אسـت؛    ی آن حضرت موجوديت خويش رא گناه قلمدאد کرده چرא که در آن شائبه: بگويم

شـود و چيـزی جـز     ماند و نه رسمی، بلکه فنا می عدمی که بدون آن، نه אسمی אز אو باقی می
 .ماند ر باقی نمیقها ی خدאی يگانه

� �� #�`�Q	� �	 ���D& ����� � �� «: فرمودنقل شده אست که  g אمام صادقدر حديثی אز 
�D5 �: ��� ��� �� )K�� (� !� �� )& � #�`�Q� � ��� �= ��G� �� &1>�      &�Q� ���G� %�� �����=

���� ��� ،�	 C�� � �1) c��. ���G� %� %) ��) 2	�+� ^�$8 %� #�`�Q� �����1�� .(  &���*��� 	�
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2���/�� ��� 2���/��� <� 	� ��Q���� � %�+�� I�� �5�� %) �� . &�� ��� ^	�5�	���  ���: فرمـود . �
#�`�Q� �� ،&� ��� %��*( ���؟ �D5: &� �� ������ :���� f�Q�،  f�	 � <�*��+�� 	�5�	��� 91� ،

��� %���5 &H�� � 9H� �� 9� 8	 .��) \�. �Q���� 2�*�� :�������- '����� � 	M5	� �� '� .  אمـام
� �>: فرمود g صادق � ��� 2����� ��� %) 	�T: » ±َأَْو أَْد ِJَْقاَب َقْوَسـ« )<� ) �� 	�� %� �= ،  ���
���> �� i�T ( ��>  : فرمودحضرت چيست؟  »َقاَب َقْوَسـJِْ أَْو أَْدَ± «مرאد אز  :گفته شد. )=� ����6

<��> �� ��78& �& :و فرمود. =� ��  <��� 	� �Q1� %� � ��H�	� &� ��� )aD,�(אين مطلـب رא  . ١
2. '����� ���: فرمـود رت حضنفهميدم جز אين که ��	��5& �% � �Q���� �    V�	��� <���� '� ���

� �. 	�� %� <'�� )&3B� (�/��*� .<� ����� &B�>= � ~	�Q= ���� 2�5....«٢. 

درخشش و حرکت کـردن  . طلب بخشش و آمرزش پيامبر روشن شد که به چه معنا אست
و عفو توسط باری تعـالی و  حجاب نيز عبارت אست אز پذيرش درخوאست پيامبر برאی بخشش 

ولـی אيـن پـذيرش،    . وجود مبارک حضـرتش  ی نيز دور شدن حجاب عدم و ظلمت אز صفحه
) بـه طـور کامـل و کلـی    (جزئی אست، آن چنان که در خور خدאی سبحان אست و אگر حجاب 

 . گشت بردאشته شود، ديگر אسم و رسم و حقيقت پيامبر، بازنمی

خود  ی אو همه. شود شناخته می aيعنی حضرت محمدאز אينجا مقام و عظمت אين کريم 
: رא به خدא دאد، و خدא نيز آنچه رא که به هيچ يک אز عالميـان نـدאده אسـت بـه אو عطـا فرمـود      

 .»نگريست) אلهی(خدא אز ميان سورאخ سوزن به نور عظمت  ی پيامبر گويی به אرאده«

אو سبحان و متعال بـردאريم،   אين، يعنی بايد بدאنيم که الزم אست که همه، قدمی به سوی
سرאفکنده، توبه کننده به אو، אميدوאر به عفو و رحمتش، بـا אضـطرאب و نگرאنـی بـين رکـوع و      

 ).»ی فاتحه אی אز تفسير سوره گزيده«אز کتاب ! (سجود و خاضع و فروتن

*** 

  : گويد می ٣٢٠در کتاب آدאب نماز صفحه ) قدس سره(سيد خمينی : پرسش
پـس آن، عظـيم مطلـق אسـت کـه جميـع       : آن و منشی و صـاحب آن  אما عظمت متکلّم

אی  های نازل در غيب و شهادت، رشـحه  های متصوّره در ملک و ملکوت و تمام قدرت عظمت

                                                                                                              
  .کند حرکت و جنبش می: يخفق -  ١
  .٨٧ص  ٥ج : ؛  تفسر صافی  ٣٠٦ص  ١٨ج : ؛  بحار אالنوאر  ٤٤٣ص  ١ج : کافی -  ٢



 

 
 

 ٣ يوستپ ٩١

ممکن نيست حق تعالی بـا تجلـی بـه عظمـت     . אز تجّليات عظمت فعل آن ذאت مقدس אست
چـه در حـديث    کند، چنان برאی אحدی تجلی کند، و אز پسِ هزאرאن حجاب و سرאدق تجلی می

هـا کنـار رونـد،     و همانا خدא رא هفتاد حجاب אست אز نور و ظلمت؛ אگر آن حجـاب : آمده אست
 ....رא خوאهد سوخت) مخلوقات(، ماسوی )אنوא جالل و عظمت خدאوند(روی אو » َسبَحات«

  های نور و ظلمت با يکديگر آميخته אست؟ آيا אين حجاب - ١سوאل 
  جاب نور و حجاب ظلمت چيست؟معنای ح - ٢سوאل 
 رود؟ های ظلمت و نور کنار می چگونه برخی حجاب - ٣سوאل 

و ممکـن نيسـت   «مبنی بر אين کـه  ) قدس سره(ی سيد خمينی  آيا طبق گفته - ٤سوאل 
رود؟ אگر  ها هرگز کنار نمی ، אين حجاب»حق تعالی با تجلی به عظمت برאی אحدی تجلی کند

 وختن به چه معنا אست؟شود؟ و س کنار رود چه، می

آنهـا رא بيـان    g های ظلمت، همان لشکريان جهل אست که אمـام صـادق   حجاب :پاسخ
هر چه منيّت . فرموده אست؛ همان رذאيل אخالقی و منيّت برنشانده شده در فطرت آدمی אست

گردد، و هر چه منيّت אنسـان رو بـه کـاهش     تر می ها بيش تر شود، אين حجاب در אنسان بيش
باشـد و   ها ظلمـت و عـدم و مـادّه مـی     منشأ אين حجاب. شود تر می ها نيز کم אين حجاب نهد،

  .چيزی نيست جز سلب تمام خيرאت אز אنسان
های نورאنی عبارتنـد אز کلمـات خـدאی سـبحان و فيضـی کـه אز حـق تعـالی بـر           حجاب

 ها بـرאی هـر مقـام و بـرאی هـر אنسـان سـالک طريـق         אين حجاب. شود مخلوقاتش نازل می
های نورאنی برאی بهترين خلق خدא يعنـی حضـرت    אين حجاب. خدאوندی، دאرאی حاالتی אست

 g אمام صـادق אين معنا در حديثی אز . جنبد عبارت אست אز قرآن يا حجابی که می aمحمد
�«: فرمودآن حضرت . آمده אستD5 � �� � ����� &D��� 	� �	 �� #�`�Q�:  ���� ��� �� ) K��� (
� !� �� )�� &1>� & � #�`�Q� � ��� �= ��G� ���� ��� &Q� ��G� %� ����= ،   %�� #��`�Q� �����1�

��	 C�� � �1) c��. ���G� %� %) ��) 2	�+� ^�$8 .(  2����/�� &���*��� 	�     I��� ��5�� %�) ��
��� 2���/��� <� 	� ��Q���� � %�+�� .&� ��� ^	�5�	���  ���� . ������ : #��`�Q� �� ،   ���� %���*(

&� ���؟ �D5 :�&� � ������ :���� f�Q�، f�	 � <�*�+�� 	�5�	��� 91� ،    �� 9�H� ��� 9� 8	
��� %���5 &H�� .��) \�. �Q���� 2�*�� :»�������،    '������ � 	M�5	� ��� '�« .  אمـام صـادق g 



 مجمع אلبحرينبه ) אلسالم عليه(سفر موسی  ٩٢  

� �>«: فرمود �    ���� 2������ ���� %) 	�T: » ±َأَْو أَْد ِJَْقـاَب َقْوَسـ« )    <�� ) �� 	��� %�� ��= ،  ���
����> �� i��T   «: فرمـود حضرت چيست؟  »َقاَب َقْوَسـJِْ أَْو أَْدَ± «مرאد אز  :گفته شد ».)=� ����6

<��> �� ��78& �& :و فرمود. »( �> =� ��  <��� 	� �Q1� %� � ��H�	� &�  ����אيـن مطلـب رא   . 
2. '����� ���«: فرمودحضرت نفهميدم جز אين که ��	��5& �% � �Q���� �   V�	��� <��� '� ���

� �. 	�� %� <'�� )&3B� (��/��* .<� ����� &B�>= � ~	�Q= ���� 2�5....«١. 

های ظلمـت   אی אست به حجاب אين حجاب زبرجد سبز که در حرکت و نوسان אست، אشاره
و نور؛ و کنار رفتن حجاب ظلمت با فتح در َمَثل مانند سورאخ سوزن و کنار رفتن حجـاب نـور   

هـای ظلمـانی،    حجاب. يردپذ گردد، صورت می که برאی حجاب حاصل می) نوسان(» خفق«با 
هـای نـورאنی هـم در درون אنسـان      حجـاب . سوزد با خالی شدن אز سربازאن جهل و منيّت، می

نهادينه شده אست و هنگامی که אو به سربازאن عقل و אخالق کريمه آرאسته گـردد، در آن فنـا   
برسـد کـه   کوشد به آنجـا   به אين ترتيب آدمی در مسير رو به رشد و تکاملی خود می. شود می

אش بزدאيد و به تمام لشکريان عقل آرאسته گـردد و אيـن، همـان     وجودی ی منيّت رא אز صفحه
ِبينًا«: فتح مبين אست و אيـن   ٢)��� �'���� �= ���� ��  9� ���� &	� ��G	 (���2 (» إِنَّا َفتَْحنَا لََك َفتًْحا مُّ

ـ    aهمان مقام محمود אست که پيامبر אکـرم حضـرت محمـد    ت و خـدאی  بـه آن دسـت ياف
 : سبحان و متعال در אين مقام برאی حضرتش در لحظاتی متجلی شد

 �� ���78& ��&  (» و کان بینهR حجاب یتألأل و یخفق«�� <���   &�� � ���H�	�  ���Q1� (  يعنـی
بـه هنگـام بـاال رفـتن     . گشت אی ديگر برمی شد و در لحظه حجاب در يک لحظه بردאشته می

سـوخت و   شد و می ماند بلکه آن حضرت فنا می باقی نمی aحجاب، چيزی אز حضرت محمد
مانـد و   قّهار بر جای می ی ماند بلکه فقط خدאی يگانه אز אو که وجه אهللا אست، چيزی باقی نمی

) بردאشـته شـدن  (روאيـت شـده אسـت، مطلقـاً کشـف شـدن        b حديث فوق که אز אئمه .بس
کشف کامـل،  . دאيمی تمام آن אستکند بلکه نافی کشف  های ظلمت و نور رא نفی نمی حجاب

حاصل گشت و آن حضرت با نوسان حجاب، به جنـبش   aدر لحظاتی، برאی حضرت محمد
אگر شما قرآن بخوאنی، . آيند هستی و کائنات نيز با حضرت به حرکت درمی ی آيد و همه درمی

دאشـته  آيی بدون אين که قصد و نيتی بر אين کـار   با نوسان אو به حرکت رفت و برگشت درمی
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 ٣ يوستپ ٩٣

 . אختيار هستی باشی؛ گويی در אنجام آن مجبور و بی

هـای نـورאنی، אز جانـب خـدאی سـبحان אسـت و        نـور يـا حجـاب    - ٢و  ١پاسـخ سـوאل   
مخلوقات با אشرאق نـور در ظلمـت پديـدאر    . گيرد های ظلمانی אز ماده يا عدم نشأت می حجاب
صل بين نور و ظلمـت بـه معنـی    אختالط حا. توאن گفت با تجلی نور در ظلمت אند يا می گشته

طور  همان. نيست بلکه عبارت אست אز אختالط تجلّی و ظهور) مجانس(جنس  هم) دو(אختالط 
� ��B& ��% ��%      « :אی به אين معنا فرموده אسـت  در جمله g که אميرאلمؤمنين��� �����( <�	�

�/��7� )�/�� %�HW� �3�� ��( ،�3�� '� ��� <���� � ،�@���� %� %� &B� ) ���3�� '� �	��(«. 

های ظلمت و نور با حرکت کـردن بـه سـمت خدאونـد متعـال و       حجاب – ٣پاسخ سوאل 
های ظلمت به طور خاص با خالی شدن אز لشکريان  شود؛ حجاب کسب رضايت אو بردאشته می

هـای   حجـاب . شـود  جهل و אخالق ناپسند و با دوری אز منيت و کنار گذאشتن آن، بردאشته می
معرفت و آرאسته شدن به لشکريان عقل و אخالق پسنديده و سوختن در نردبـان  نور با علم و 

 .شود صعود به مقامات قدسی در مأل אعلی، بردאشته می

هـا بـه طـور کامـل بـرאی       אز مطالب پيشين روشن شد که אيـن حجـاب   - ٤پاسخ سوאل 
همچنـين  . کنار رفته אست ولی نه به صورت هميشـگی بلکـه در لحظـاتی    aحضرت محمد

هـا   ها به طور دאيم بردאشته نشد אين אست که אگر حجاب مشخص شد که علت آن که حجاب
ماند و پـس אز سـوختن    به طور دאيمی کنار رود، برאی بنده ديگر هويت و شخصيتی باقی نمی

هـا   אين حجـاب . ماند قهار بر جای نمی ی چيزی جز خدאی يگانه عبد و فنای אو در ذאت אلهی،
که صاحب مقام محمود אست برאی هيچ کس ديگر به طور کامل  aجز برאی حضرت محمد

��5 (» لو کشف لی الغطاء ما ازددت یقیناً «: فرمايد می g سرور عارفين علی. بردאشته نشده אست
��+ %�+���� � ��	 ��@� '� 2��� ،& � 2����� 91�G� �� ���( ���5 .(   אين پرده و حجـاب بـرאی

نيز حادث گشته ولی در  g ار رفتن پرده، برאی علیکن. بردאشته شده אست aحضرت محمد
ی عرنـی نقـل کـرده     حبه. بيان فرموده אست g אی که خود حضرت تر אز مرتبه مرאتبی پايين

  ١.گفت کرد و با مردگان سخن می אست که آن حضرت در قبرستان کوفه حرکت می

                                                                                                              
 ٢ج : אز کتاب متشابهات - ١





  ٤١پیوست 
  aحضرت محمد

 خدאوند در فارאنظهور 

َو أَْسـأَلَُک ... «: در دعای سمات که אز אئمه عليهم אلسالم وאرد شده، אين عبارאت آمده אست
 یَو َرُسولََک ُموَىس بَْن ِعْمَراَن َو ِبطَلَْعِتَک فِ  َعبَْدکَ  َفکَلَّْمَت ِبهِ  نَاءَ سیظََهَر َعَىل طُوِر  یَو vَِْجِدَک الَّذِ ...  اللَُّهمَّ 
  ٢»... َجبَِل َفاَرانَ  یظُُهورَِک فِ  وَ  رَ یَساعِ 

» ...&� �= '� ����� �  9���� ...�= �7� %� � )�= �H�	� (�H5 <��� � �1�� 	�T �� %) ،  
��
%@��� %� <�� . � &��� �B��	 � 2�1� �� <� � g    ��.��� 	� ��= ��@T %� � -&�D5 ,�)  #�!�

&/�. ��>� � �B�= g (<�	�� 	� �= 	�3� %� � ) &��)�Q���� ^���1� #!� � %O� 6����a(«. 

و ظهور خدא در فارאن به صـورت حضـرت    g پرتو فروزאن خدא به صورت حضرت عيسی
قابل ذکر אست که عبارאت دعا به طور تصـاعدی مرتـب شـده     .متمثل گشته אست aمحمد

 gيعنـی حضـرت موسـی   » خدא با אو سـخن گفـت  «אست، به אين صورت که אز پيامبری که 
و  g אسـت يعنـی حضـرت عيسـی    » پرتوאفشـانی אلهـی  «ه پيامبری که تبلـور  و ب شروع شد

تفاوت بين  .باشد، رسيده אست می aکه حضرت محمد» ستא ظهور خدא«پيامبری که تبلور 
همان پيدאيش و ظهور جزئی אست؛ به عبارت ديگـر، طلعـت نـوعی    » طلعت«: طلعت و ظهور
و حضـرت   g אينها يعنی حضـرت عيسـی  هر دوی . تر אز ظهور אست אی پايين تجلی در مرتبه

تـر אز حضـرت    אی پـايين  در مرتبه g ، تبلور خدא در خلق بودند ولی حضرت عيسیaمحمد
که بـه   aسازی ظهور و رسالت حضرت محمد قرאر دאشت و رسالت אو برאی مقدمه aمحمد

אگـر  . وאقعی خدא بود ی خليفه aمثابه خدאی در خلق بود، ضروری بود چرא که حضرت محمد
بينـيم کـه خـدאی سـبحان و تعـالی خطـاب بـه         به خاستگاه و אصل آفرينش رجوع کنيم، می

                                                                                                              
  ).مترجم(بردאشته شده אست » aنبوت خاتم، نبوت حضرت محمد«مطالب אين پيوست אز کتاب  -  ١
ج : ،  بحـار אالنـوאر    ٤٢٤ص : ،  مصباح کفعمی  ٣٢١ص : ،  جمال אألسبوع  ٤١٦ص : مصباح אلمجتهد - ٢
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 مجمع אلبحرينبه ) אلسالم عليه(سفر موسی  ٩٦  

 �@�D%( ١»إِ�ِّ َجاِعٌل ِيف األَْرِض َخلِيَفةً «: فرمايد فرشتگان می��' 	� � &� 	��� �� 9��(.  
و ديگر אنبيا و אوصيا عليهم אلسالم خليفة אهللا هستند ولـی هـدف    g حضرت آدم چه אگر

کامـل بـرאی خـدאی     ی وאقعی אلهی אست؛ يعنی شخصی که خليفـه  ی همان خليفهمورد نظر، 
تـر אز سـاير אنبيـا و אوصـيا علـيهم       وجودش، الهوت رא به شکلی کامل ی سبحان باشد و آينه
الهـوت  «و » تت و אنسانّيאنانّي«منظور، رسيدن به شخصی אست که بين . אلسالم بازتاب دهد

  . در نوسان אست» و ذאت אلهی
چند بار به معرאج  aرسول خدא! جانم به قربانت: پرسيد و گفت g אبوبصير אز אمام صادق

� �� ��� ���، �� ��	«: رفت؟ حضرت فرمودD5 � �� � ����� &D��� 	� �	 �� #�`�Q� ) K��� ( ��
� !� .2���/�� &��*��� 	�   ���� 2����/��� <� 	� ��Q���� � %�+�� I�� %) �� .   ���� ^	��5�	���

&� ���. �����: #�`�Q� �� ،&� ��� %��*( ���؟ �D5 #�`�Q� :&� ��     91�� ����� f�Q�� ������� ،
f�	 � %O`g� 	�5�	��� ،��� %���5 &H�� 9 H� �� 9� 8	 .��) \�. �Q���� 2�5 <� :  '� ��������

'����� � 	M5	� �� .����� :<� � � 2����� ��� %) 	�T: » َیدنَـأ و أ  نِ یوسَ قَ  اَب ق» «	�� %� �= )%@:�� � (
<� ) �� ،�= 6���� �� «��G� �= �Q���� %@:�� 2'���� %� &���	 )%@:�� � (��� <� '� �� ) �� <� ) ��.  

تـر   يـا نزديـک  ) قـاب قوسـين  (ی دو کمـان   مرאد אز فاصله! جانم به قربانت: אبوبصير گفت
 �� ���78& ��&  «: و فرمود. =� �� �> ���> �� i�T ( �>«: چيست؟ فرمود�� <���   � ���H�	�

���5& ��%    . '����� ���� «: אين مطلب رא نفهميدم جز אين که فرمود. »(�� ����> �& �Q�����
2��	� � � �. 	�� %� <'�� V�	�� <��� '� ��� )&3B� (�/��*� .  ������ ���� 2�5 <� : �� !� �� !

��) \�. ^�$8 :�	�5�	��� 6�QB .����� ��� :��� ����� ��E�� ���� &/) %( �= '� 
 .�\؟ �
��) :��� �=���� ��� . ������ :     �1�Z� B����� P�B�T &��� �� &�@. ،    ��Q�	 � <��� @�/� 	���� �

<��1 ����+.«  
� .@�&   ! �� ����! �«: به אبوبصير فرمود g سپس אمام صادق��C� �15��� ��� %� )  %��@.

�g/B� (��� <� �� '� &��D+ 	�T %� %O@� ���,��� ��' '�«٢.  
 ی شود، چيزی جز خدאی يگانـه  در ذאت אلهی فنا می aمحمدگاه که حضرت  بنابرאين آن

قهار و چيزی جز نوری که ظلمتی با آن نيست  ـ که همان خدאوند سبحان و تعـالی אسـت ـ     

                                                                                                              
  ٣٠: بقره - ١
  ٤٤٢ص  – ١ج : کافی - ٢



 

 
 

 ٤ يوستپ ٩٧

و אو خـدא رא آن چنـان کـه بايسـته אسـت       ذא برאی אين بنده، پرده کنـار رفـت  ل. ماند باقی نمی
توאند خلق رא به صورت تمام و کمـال   ه میست کא پس تنها אو. شناسد و به אو معرفت دאرد می

کامل אلهی אسـت؛ يعنـی کسـی کـه الهـوت در       ی با خدא آشنا سازد؛ و درنتيجه تنها אو خليفه
ترين صورتی که برאی אنسان ممکن אسـت، در אو   وجودش متجلی گشته يا ذאت אلهی به کامل

  .متجلی شده אست
  :زنم تر مطلب، مثالی می برאی روشن شدن بيش

گيـريم کـه يـک کارگـاه توليـدی دאشـته و در آن، ماشـين آالت و         رא فرض می شخصی
אگر אين شخص خودش مديريت کارگاه رא بر عهـده دאشـته باشـد،    . کارگرאن مشغول به کارند

گيـرد   پس אز چندی، אين شخص تصميم مـی . وری، صد در صد خوאهد بود ميزאن توليد و بهره
وی فردی رא يافت کـه  . يريت کارگاه رא به אو بسپاردکه فرد ديگری رא جانشين خود کند و مد

نمـود،   توאنست אز پس مديريت کارگاه بر بيايد ولی אگر خودش بر אو نظـارت نمـی   هر چند می
يعنی صـد در  (وری کارگاه کامل  لذא برאی אين که بهره. رسيد درصد می ٨٠وری به  ميزאن بهره

. ين خود کرده، אشرאف و نظارت دאشته باشدبايست حتماً بر فردی که جانش باشد، وی می) صد
تر אست، ولی אو  يابد که نسبت به قبلی باکفايت صاحب کارگاه پس אز چندی فرد ديگری رא می

درصـد   ٩٠زيرא در غيـر אيـن صـورت خروجـی کـار بـه        باشد نيز نيازمند אشرאف و نظارت می
کند تا بـازدهی   ش نظارت میکند در حالی که بر אو و عملکرد אو رא جانشين خود می. رسيد می

يابـد کـه گـويی     سپس صاحب کارگاه، אنسانی همچـون خـودش رא مـی   . به صد در صد برسد
توאند بدون אين که نظـارتی بـاالی سـرش باشـد، کارگـاه رא بـه        وی می. ستא بازتاب خود אو

کند  میאو، אين شخص رא جانشين خود . אی אدאره کند که ميزאن توليد به صد در صد برسد گونه
ديد خود عمـل کنـد؛ زيـرא وی همـان چيـزی رא       گذאرد تا طبق صالح و دستش رא نيز باز می

אو و صـاحب کارگـاه تعارضـی وجـود      ی بين אرאده(خوאهد که صاحب کارگاه خوאهان אست  می
که جانشـين تمـام و کمـال صـاحب      -در چنين شرאيطی، אشرאف و نظارت بر אين فرد ). ندאرد

  . شود عبث و بيهوده تلقی می کاری -کارگاه אست 
هـايش אز آتـش خبـر     ، به مقدאر همان شـنيده אست آتش چيزی شنيده ی کسی که درباره

فهمد ولی کسی کـه   هايش אز آتش می ديده ی به אندאزهאست کسی هم که آتش رא ديده . دאرد
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 ی هآتش قسمتی אز بدنش رא سوزאنده، به شناخت يقينی رسيده אما אين شناخت هـم بـه אنـدאز   
وجـودش رא   ی אمـا کسـی کـه آتـش همـه     . همان مقدאری אست که آتش אز אو سوزאنده אست

توאنـد آتـش رא بـه     ، میאست سوزאنده و در برگرفته به صورتی که خودش تبديل به آتش شده
طور تمام و کمال درک کند، به گونه אی که جدא کردن אو אز آتش ممکن نيست، زيرא אو جزئی 

  .אز آتش شده אست
ِ َربِّ الَْعالَِمJَ بُ « �=��  ( ١»ورَِك َمن ِيف النَّاِر َوَمْن َحْولََها َوُسبَْحاَن هللاَّ <�	� %) &/) 2 +�2��� �)��
��� ،��� <� 	�1) 	� %) <� � ،��O� ���� ��� 2�1� � ،<����3� 	�5�	���(.  
بَُها لِلنَّاِس َوَما «  ��#( ٢»إِالَّ الَْعـالُِمونَ  ْعِقلَُهایَ َوتِلَْک اْألَْمثَاُل نَْرضِ�� � &� ���� ���� �	 ��  �3�� � 9��'

& �	� <������ �� �	 �1���(.  
*  *  *  

حضـرت کـه   . خاتِم אلنبيين و خاتَم آنهـا  aگرديم به موضوع حضرت محمد אکنون بازمی
، رسـالت . خدאوند سبحان و تعـالی אسـت   ی صلوאت پروردگارم بر אو باد، آخرين نبی و فرستاده

شريعت و کتاب אو قرآن تا روز قيامت باقی אست و بعد אز אسالم، دين ديگری وجـود نخوאهـد   
ينَ « :دאشت 
 (% ���1&  ( ٣»َوَمن يَبْتَغِ َغْ�َ اِإلْسالَِم ِدينًا َفلَن يُْقبََل ِمنُْه َوُهَو ِيف اآلِخرَِة ِمَن الَْخـاِرسِ) �� �

 �+ ����,� %����M� �� '� �1) 	����� �g�� ��<��' '� ^��� 	� � ��� ����� <�5���(.  
ين کـه  مـؤمن هر کـس אز  . مانده אست ،אما رאه رسيدن به مقام نبوت برאی فرزندאن آدم باز

توאند به مقام نبوت برسـد؛   عبادت و عملش رא برאی خدאی سبحان و متعال خالص گردאند، می
مفتوح و موجود بوده و در » رويای صادقه«که طريق وحی אلهی به אنسان אز طريق  طور همان

  .زندگی روزمره نيز کامالً ملموس אست
 -شـوند   אلبته אرسال پيامبرאنی که אز طرف خدאی سبحان و متعال به مقام نبوت نائل مـی 

باشـند و چـه آنهـايی کـه ديـن جديـدی        aچه پيامبرאنی که حافظ شريعت حضرت محمـد 
کامالً منتفی אست و אين همان چيـزی אسـت کـه خدאونـد بـا پيـامبری حضـرت         -آورند  می

  .آن رא پايان دאده אست aمحمد
                                                                                                              

  ٨: نمل - ١
  ٤٣: عنکبوت - ٢
  ٨٥: آل عمرאن - ٣



 

 
 

 ٤ يوستپ ٩٩

وאقعی خدא، ظهور خدא در فارאن  ی אنسان کامل، خليفه - aولی پس אز بعثت رسول אکرم
 אنجام شد؛ لذא تمام אئمه علـيهم אلسـالم   aאرسال אز سوی حضرت محمد -و بازتاب الهوت 

אهللا در ( aفرستادگانی به جانب אين אمت هستند، با אين تفاوت که אز سـوی حضـرت محمـد   
ـ« :فرمايد خدאی سبحان و متعال می. אند گسيل يافته) خلق ُسوٌل َفإَِذا َجاء َرُسولُُهْم ُقِيضَ ٍة رَّ  َولِكُلِّ أُمَّ

�� ���& 	� ������Q ( ١»بَيْنَُهم ِبالِْقْسِط َوُهْم الَ يُظْلَُمونَ    <��H���� ���	�) ����� <�+�Q���� <�( � ���
���H� _��� 9�� �	�� � ���� %@[�� �B��. %�(.  
ُسوٌل َفـإَِذا « :تفسير אين آيه رא پرسيد g אز جابر نقل شده که אز אمام جعفر صادق ٍة رَّ َولِكُلِّ أُمَّ
% ���«: رت فرمودحض .»َجاء َرُسولُُهْم ُقِيضَ بَيْنَُهم ِبالِْقْسِط َوُهْم الَ يُظْلَُمـونَ �1*��� %�� &1T�� ��/D= :

��� �� '� &��� �� 	� ،2������ &� c��� � !� "� '� ��     2������� ��3�� ����� %) &��� ���� �1)
��� 2�+ .&� <C��	 � v��B�� �3�� %) ������ "�� ـ بَيْـنَُهم « :��+�1 � ��� �� َفإَِذا َجـاء َرُسـولُُهْم ُقِيضَ

9 �&�% �� » ِبالِْقْسـِط O8 "�. ���� �� <C��	 %) ��� �1>� & � 9�� � �11) �1�� � ،  %���5 <� �
��� 2����� ������ %)«٢.  

َا أَنَْت ُمنِْذٌر َولِكُلِّ َقْوٍم َهـادٍ «: و خدאی متعال فرموده � (% =� ���9 ( ٣»إِ%َّ/�� �� ��   �� 2��1��
����� �	 &��� �� � &�/� 2�11) ��� ��(.  

���  «: حضرت فرمود. پرسيدم» َولِكُلِّ َقْوٍم َهادٍ « ی درباره g ام صادقگويد אز אم فضيل می
����� ���� &� <� 	� %) ��� ��[. �5 �1+��«٤.  

َا أَنَْت ُمنِْذٌر َولِكُلِّ َقْوٍم َهـادٍ «אين سخن خدא که  ی درباره g אز אمام باقر نقـل شـده کـه    » إِ%َّ
�� '���& �' �� bM1m� '� ����a	 	��" ��«: فرمود 	� � ��� ،  %�) ��� ����� ���� � �Q��	 �D� 6�

&� ����� ��� �Q r�� �� 2�	 %� �	 ���� �1) .  ���)� "���	 '� �>� <��Q��	،  &�@. g    6�= 6�= �
�1�/� ��*�� '� 
� &O� �� ���:��«٥.  

                                                                                                              
  ٤٧: يونس - ١
  . ١٢٣ص  – ٢ج : تفسير عياشی - ٢
  ٧: رعد - ٣
  .١٩١ص  – ١ج : کافی - ٤
  .١٩١ص  – ١ج : کافی - ٥



 مجمع אلبحرينبه ) אلسالم عليه(سفر موسی  ١٠٠  

َا أَنَْت ُمنِْذٌر َولِكُلِّ « ی آيه g گويد به אمام صادق אبوبصير می رא عـرض کـردم،   » َقْوٍم َهـادٍ إِ%َّ
�2�1 ��9«: فرمود� ،��� "��	a &@. �Q�	 � g ���.   ��/� ���Q�	 '���� ��� .»؟�� ��� �! � 

هميشه אز شما رهبری پس אز رهبر ديگری بوده تـا بـه شـما    ! عرض کردم آری فدאيت گردم
� (�1 �� ��� �! �«: فرمود. رسيده אست 8	 ����� !&��� %) ��� %��5 �� �5� %��  2	���	� �� � 

&� "'�� ���� &� ��� <� � ��+ &� �� '� 9� %�� <� -��� ��	 ) ��+��� ��*�� ?��[� � (  <����
2 ��� � �� ��'����aQR1� <�5 �&؛ ���2 �����' %H� � <��� &B�  aQR1� <�*�+M5 �� %( <�1( ��+

��� 2�+«.  
َا أَنَْت ُمنِْذٌر َولِكُلِّ َقـْوٍم َهـادٍ «خدאی تبارک و تعالی  ی گفته ی درباره g אز אمام باقر نقـل  » إِ%َّ

9 ��a &@. � 2�1	��" ���«: که فرمـود אست شده �� g ��� �Q�	 .    ���G� %�) �15��� ��� %�
<��� '� ��Q�	 � ����� )2������ � (<�1)� �= � %���� �� )����� �= ��(١ �/� �� <��� 	� 9�«.  

و به سوی אو هستند و همگی آنها  aאز سوی حضرت محمد گر هدאيترسوالن  b אئمه
شـرط אرسـال کـه هـيچ تغييـر و       .אند دאرאی مقام نبوت –که صلوאت پروردگارم بر آنها باد  –

אی جز وصـول   چاره) برאی فرستاده شدن(אست و » کامل بودن عقل«تحولی در آن رאه ندאرد 
  . نيست) آسمان عقل( ٢»آسمان هفتم کلی«به مقام 
 -رא زيارت کنـد   g طالب  ، علی بن אبیaحضرت محمد ی کس که אولين فرستاده هر

پس אز خوאنـدن آن وאرد  ) زאئرאن(نمايد؛ بلکه  אين موضوع رא אقرאر می -چه بفهمد و چه نفهمد 
کننـد؛ زيـارتی کـه بـه ماننـد زيـارت        شوند و حضرت رא زيارت مـی  می g ينمؤمنحرم אميرאل

  .אست aحضرت رسول
� ... «:  چنـين آمـده אسـت    g بـه نقـل אز אمـام صـادق     g ين علیمؤمنאميرאل در زيارت

&� &��5 :� !� �� ��� P��� '� �g�a ،       ���� P���� %�) �	���� ��� � �� �B���	 �� ��� ���
<� 	� �� �.�T� ،��� #��1= � &8� <�>� %) ��� ��Q r�� �� &3B� �g� � ، � %�+M5 %0�� �� 9=��

��� ����� %0�� ��H*��	 ،% � �� 2��( � � �3�� ،a@� �� ���+ ، <����= d��( ،   � �� 8	 � �g�� �

                                                                                                              
توאنـد   مـی » السـاعة«ی  بـوده کـه ترجمـه   » و ما زالـت فینـا الـی الّسـاعة.... «ی  در عبارت عربی حديث جمله - ١
  )مترجم. (باشد» روز قيامت«و يا » אکنون«
  אلسماء אلسابعة אلکلية - ٢



 

 
 

 ٤ يوستپ ١٠١

��� �� �� &3B� ^�)��١.« 

: فرمايـد  مـی  g אمام صادق :نيز وאرد شده אست g و همين عبارت در زيارت אمام حسين
 ...»�*� ���) �/8 ���� �Q� %� �	 %) &��*1� :��� "��	 �� �g�a ،  � ��C���	 �� ��� ���
 ��<� 	� �� �.�T� ��� P��� %) �	��� ،    ���� ������ %�0�� ���H*��	 � %�+M5 %0�� �� 9=�� ، �

% � �� 2��( �3�� � ،��� �� �� &3B� ^�)�� � � 8	 � �g� �«٢. 

��5�& ��& ... «: فرمايد می g ين علیمؤمنو אميرאل �        ����O� ����� ��� &����� %�) 9���
&� �	��� ���� 6��+ ،2�1��5 %) &=��3+ � �&� �g�� %� �	 <   2��11)��� � ����H)   L�M�. '� �	 K�

&�  �� L�/8 '�	 �	�� ،&� ^��3+ � � !� %) 9��a 2�1� � � ��� 2�1�� <���� �B��	 �   ����
%��� � ��� '� ��� � ��� <� �,� ،2������ � �� 2�11)'�� %) ��� &3B� �     � ^��.� ����� 2��1��

2�1�� �H� � ��� <�....«٣. 

، אرسال אز جانب خدאی سبحان رא خاتمـه دאد و אرسـالی کـه אز    aحضرت محمدبنابرאين 
  ). ی آنچه گذشت و رאهگشای آنچه خوאهد آمد پايان دهنده(جانب خود وی אست رא گشود 

به معنای آخـرين،  » خاتِم«به معنی قرאر دאشتن در وسط دو אمر، و » خاتَم«به אين ترتيب 
به معنی کسـی کـه رسـاالت    » خاتَم אلنبيين«حضرت  بيان شد که ،عالوه بر אين. روشن شد

مهـر و אمضـا    aشود يعنی رساالت آنها به אسم حضرت رسول به אو مهر می) رسوالن(ها  آن
אز سوی خدאی سبحان و تعالی بوده  چه אگرباشد؛ زيرא אرسال پيامبرאن پيشين  خورده אست، می

 جـاب بـين خدאونـد و אنبيـا    ه حضرت، حنيز بوده אست چرא ک aولی אز جانب حضرت محمد
. شـود  گيرد و אز طريق אو به سوی پيامبرאن نازل می ها אز אو سرچشمه می باشد و لذא رسالت می

אز طريـق אو  ) رسـالت (صاحب رسالت אنبياء پيشين אست به אين صورت که  aبنابرאين محمد
رت تـا زمـانی کـه حضـ    . باشـد  ها بـه خـدאی سـبحان مـی     ترين حجاب نازل شده و אو نزديک

                                                                                                              
  ٢٥ص  – ٦ج : شيخ طوسی –؛ تهذيب אألحکام   ٨٩٠ص  ٢ج : عالمه حلی –) ق. ط (منتهی אلمطلب  - ١

خـاتم بـر   ( »الخـاتم ملـا سـبق و الفـاتح ملـا اسـتقبل«: عين عبـارت   ٥٨٨ص  – ٢ج : ؛  و در من ال يحضره אلفقيه
  ).گذشتگان و رאهگشای آيندگان

  .٣٦٨ص : جعفر بن محمد قولويه –کامل אلزيارאت  - ٢
  .١٥٧ص  -٢ج : אثبات حجة لغايب إلزאم אلناصب فی - ٣



 مجمع אلبحرينبه ) אلسالم عليه(سفر موسی  ١٠٢  

پيشـين אز سـوی خـدא و אز طريـق حضـرت      ) אنبيـا (ه بعثت نرسـيده بـود، אرسـال    ب aرسول
بعـد אز  «) אمامـان (بوده و پس אز بعثت رسول אکرم نيز אرسال ) ترين حجاب نزديک( aمحمد

  . گرفته אست حضرت و به אمر خدאوند صورت می ی به وسيله» אو
جميل بن صـالح אز ذريـح    .אست» رسول رسول אهللا« g يکی אز אسامی علی بن אبيطالب

 ١يکـی אز فرزنـدאنش رא تعويـذ    g شنيدم אبا عبدאهللا אمام جعفر صادق: کند که گفت روאيت می
� (���! �� �	� � �� ���«: فرمود کرد و می می ��. � + �� ��+�� %( �� ،    <� ��� %�) &�� ��. ��

�1�Z B����� PB�T &�� � &@. g �� "��	 "��	a    ��� � �� ��. 2�Q�: ���� � �� ،  
��
<���� �� '� � ����) ������   <g�� ���'�� '� � ��� � �.�T� � ���) ����� 2�5 <� -���� � �	����

��+ c	�� <g� ����� ��'�� ،<�1)� ،<�1)�«٢. 

*  *  * 

 فرستادگانی אز سوی رسوالن

 aحضـرت محمـد   قرآن کريم אين موضوع مهـم رא تبيـين نمـوده و بيـان دאشـته کـه      
طلـوع  ( g در گذشته אين אمر به ويژه برאی حضـرت عيسـی  . درب فرאخ آن אست ی گشاينده

و دعوت بزرگ אيشان  aساز حضرت محمد حاصل شده و אين که אو زمينه) خدאوند در ساعير
گماشـتن   ی אرسال אلهی بـرאی אهـل زمـين و نحـوه     ی بوده אست؛ همان دعوتی که در شيوه

  . حان و تعالی بر زمين تحول عظيمی به وجود خوאهد آوردخدאوند سب ی خليفه
نيز فرستادگانی אز جانب خودش به אنطاکيه گسيل دאشت، ولی  g هر چند حضرت عيسی

شـدند زيـرא حضـرت     אين عده، فرستادگانی אز جانب خدאوند سبحان و تعالی نيز محسوب مـی 
ِبـالَْقْوِل َو ُهـْم ِبـأَْمرِِه  ْسـِبُقونَهُ یَ ال« :کنـد  برאساس אمر خدאوند سبحان و تعالی عمل می g عيسی

 �� �� ��H& � &( ٣»ْعَملُونَ یَ ,� 	� � &� # . �� <���� %� � ���11 ��5)(. 

 ی ـ در سـوره   g ی אرسال فرستادگان אز سوی رسـول خدאونـد ـ حضـرت عيسـی      قضيه
 ًال أَْصـَحاَب الَْقْريَـِة إِذْ َواْرضِْب لَُهـْم َمـثَ« :فرمايد خدאی متعال می. ٤در قرآن ذکر شده אست» يس«

                                                                                                              
 )مترجم(زخم و مانند آن  ين و چشمپناه دאدن، دعا خوאندن برאی دفع جن و شياط: تعويذ -  ١

  .٨٥ص  – ٨ج : شيخ کلينی –کافی  - ٢
  ٢٧: אنبيا - ٣

که قرאئت אين سوره برאبر با دوאزده ختم قرآن אست و אگر کسـی  آمده يس  ی در فضيلت سوره bאز אئمه - ٤



 

 
 

 ٤ يوستپ ١٠٣

زْنَا ِبثَالٍِث َفَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُْم ُمْرَسلُونَ  نِ إِْذ أَْرَسلْنَا إِلَيِْهُم اثْنَيْن*  َجاءَها الُْمْرَسلُونَ  بُوُهRَ َفَعزَّ ������>  ( ١»َفكَذَّ
	���� <�H���� �	 %��� <� ���� ،%� <C��	 %) 2�5 <� ����� �� <� ،�� �/,�     <��+��� %�� �	 �=

����) <�HQ�MO= � 9������� ،  ��1�D5 � 9����� <�+���� &��� �� 
� :     � �+ ������ ����� �	 ���
2������ ���(.  

بـوده   g و حال آن که فرستنده، حضرت عيسـی ) أرسلنا(» فرستاديم«فرمايد  خدאوند می
سبحان و  سنگ فرستادن אز سوی خدאوند بنابرאين فرستادن אز سوی حضرت عيسی، هم. אست

طلـوع  «باشـد و אو   می» خدאی در خلق«تمثيل  g رود؛ زيرא حضرت عيسی تعالی به شمار می
 .אست) طلعة אهللا في ساعير(» خدאوند در ساعير

، موضـوع ديگـری کـه دאنسـتن آن ضـروری      )אنبيـا (אرسال אز سوی رسوالن  ی در قضيه
در مقام الهـوت  ) ُمرَسل(شده  بايد نسبت به فرستاده) ُمرِسل(باشد אين אست که فرستنده  می

هايی که فرستاده شده אز سوی خدאوند سبحان و تعالی  جای گرفته باشد؛ بنابرאين אرسال کننده
  .قرאر دאشته باشند» אهللا در خلق«باشند بايد حتماً در مقام  می

אرسال אز سـوی خـدאی    ی کنم که در قضيه برאی توضيح بيشتر אين مساله، خاطرنشان می
بيند؛ يعنی خدאی سبحان  شنود و می می) ُمرَسلين(تعالی، خدאوند با فرستاده شدگان سبحان و 

به فرستاده شده و دشمنان אو کـامالً אحاطـه دאرد؛ بنـابرאين אوالً در رسـيدن رسـالت، خطـا و       
دهد و ثانياً دشمنان خدא هر چند کـه تمـام تـالش خـود رא بـه کـار بندنـد،         אشتباهی رخ نمی

 ٢»َال تََخاَفا إِنَِّنـي َمَعكُـRَ أَْسـَمع َوأََرى« :فرمايد خدאوند می. تبليغ رسالت رא بگيرندتوאنند جلوی  نمی

                                                                                                              
کنند و אو تا صبح אز  فرستد که تا صبح אز אو نگهبانی می אين سوره رא در شب بخوאند، خدאوند هزאر ملک فرو می

. آغاز شـده אسـت  » س«يعنی حرف  gيس با حرف אمام مهدی ی سوره. سلطان و شيطان در אمان אست شرّ
هـای   يکـی אز نـام   »يس«ن همچني. )gقائم(نيز به معنای نهايت אمر אست يعنی پايان و فرجام » ی«حرف 
قـائم نيـز همـين گونـه אسـت و      . خاتم بر گذشتگان و رאهگشای آيندگان אسـت  ،آن حضرت ؛אست aپيامبر
אو نيـز  . گـردد  ، قائم نيز همان گونه و بر سنت پيامبر مبعـوث مـی  مبعوث شد aطور که حضرت محمد همان
  .אست gو قائم aمشترک بين پيامبرو אين، يک نام  ؛شود پيامبر אسالم با جاهليت رويارو می ونهمچ

  ١٤و  ١٣: يس - ١
  ٤٦: طه - ٢



 مجمع אلبحرينبه ) אلسالم عليه(سفر موسی  ١٠٤  

)9�/� � + �� � ������ ،&� &� � ��1+ 91��(.  
نيز به همين گونه باشد يعنـی אرسـال    b الزم אست که وضعيت אرسال אز طرف پيامبرאن

و دشمنانش אحاطه ) ُمرَسل(ت، به אرسال شده אس) در خلق(که تبلور خدאوند ) ُمرِسل( אی کننده
دאشته باشد؛ بشنوند، ببيند و به قدرت و علم אلهی، قادر و عالم باشد؛ در غير אين صورت אيـن  

تعبير کـرده אسـت، در   ) أرسلناإد (» אرسال نموديم«طور که خود خدאوند אز آن به  אرسال، همان
، )אحاطـه کامـل باشـد   (؛ אما אگر چنين باشـد  وאقع אز جانب خدא صورت نگرفته و تماميتی ندאرد

 گيرد در مقام الهوت قرאر می) َسلمر(نسبت به אرسال شده ) ُمرِسل(אرسال کننده 

رسولش رא به אذن خدאوند گسيل دאشته אست، لذא چطور ممکن ) ُمرِسل(پس אين فرستنده 
אرسـال אز سـوی   אست که خدא بدون אين که وی رא אز قدرت کامل برאی אنجام אين رسالت که 

زيـرא אگـر   ! شود، برخوردאر گردאند، אين אجـازه رא صـادر نمايـد؟    خدאی سبحان نيز محسوب می
چنين نباشد و در אين فرآيند نقصی وجود دאشته باشد، אين نقص به ساحت خـدאی سـبحان و   

  .گردد متعال نيز منتسب می
نتيجه تمثيلی אز جانشينی هدف אز آفرينش بنی آدم، دستيابی به אين نتيجه אست، زيرא אين 

رא  g باشد؛ خدאوند سـبحان هنگـامی کـه אرאده فرمـود آدم     حقيقی و تمام و کمال خدאوند می
َوإِْذ َقاَل َربُّـَك لِلَْمالَئِكَـِة إِ�ِّ َجاِعـٌل ِيف « :خلق کند، אين قضيه رא در حضور مالئکه بيان دאشته אست

ُس لََك َقاَل إِ�ِّ أَْعلَُم األَْرِض َخلِيَفًة َقالُواْ أَتَْجَعُل ِفيهَ  َماء َونَْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونَُقدِّ ا َمن يُْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك الدِّ
�( ١»َما الَ تَْعلَُمـونَ D5 <�*�+�� %� ^	�5�	��� <�( � :%D�@� ��' 	� � &� 	��� ��  9��� . ��1�D5 :

&� 	��� �	 &/) ��� <�� � �1) ��/� �7�� 	� %) &��   ]Q��/= �= ����� %� �� %) <� "�8 � ����� ��
&� &� 
��G= �	 �= � 9���5 9�1) ؟�D5 :&� � %0�� & � � + 9��� �����(.  

و אيـن  אسـت  ی کامل بايد بازتاب کاملی אز کسی باشد کـه بـه جانشـينی אو آمـده      خليفه
» های نيکـوی خـدא   مظهر نام«يا ) אهللا في אلخلق(» خدאی در خلق«کامل אلزאماً بايد  ی خليفه

ُوُجـوٌه يَْوَمِئـذ « :فرمايـد  خدאی متعال می. باشد) وجه אهللا(» صورت خدא«يا ) אسماء אهللا אلحسنی(
�> 	�' )2�3( ٢»إَِىل َربَِّها نَـاِظرَةٌ  *ٌ نَّاِرضَة 	� <�H�	� � �Q�' �/� &��� ،  ���� <�+	�5�	��� ��� %)

&� �11)(.  

                                                                                                              
  ٣٠: بقره - ١
  ٢٣و  ٢٢: قيامت - ٢



 

 
 

 ٤ يوستپ ١٠٥

نگريستن به خود خدאی سبحان و متعـال نيسـت    کنم منظور אز אين نگاه کردن، تاکيد می
شـان حضـرت    هـای زيبـا و درخشـان אوليـای אلهـی، بـه مربـی        بلکه مرאد آن אست که چهره

אست که خدאوند سبحان با آن بـا خلقـش رو بـه رو شـد،     » يی وجه אهللا«که همان  aمحمد
ُ ِفـ ُهمُ یَ أْتِ یَ إِالَّ أَْن  نْظُُرونَ یَ َهْل « :فرمايد خدאی متعال می. باشد می ظُلَـٍل ِمـَن الَْغـRَِم َو الَْمَالئِكَـُة َو  یهللاَّ
ِ تُرَْجُع اْألُُمـورُ  یَ ُقِض  �/�� <�*�+�� �� ��� %) �1	 �Q��� ��'�& �' ��� ( ١»اْألَْمُر َو إَِىل هللاَّ �1> ����1�� ���

��+ 2�/O� 	�) � ����� <�+��� ؟% � _��� ��� %) <� "�8 � ��� ��	�)(.  
تعال، منزه אست אز آمدن و رفتن و حرکت کردن، چرא که אينها همگی אز صـفات  خدאوند م
אهللا (ی کامل אلهی و تبلـور الهـوت    خليفه – aمنظور אين آيه، حضرت محمد. مخلوق אست

) ُمرَسلين(ها  אگر خليفه و جانشين، نقش الهوت رא در אرسال فرستاده شده. אست -) في אلخلق
تمام و کمال خدא نخوאهد بود، در نتيجه هدف אز آفرينش نيز محقـق   ی אيفا نکند، عمالً خليفه

شـود کـه بـه     نخوאهد شد؛ ولی با تالش אين خليفه برאی طوאف الهوت، אو تصوير کاملی مـی 
شود و هدف אز آفرينش که همـان معرفـت    آن، خدאی منزه و بلند مرتبه شناخته می ی وאسطه

َوَما َخلَْقـُت الِْجـنَّ َواْألِنْـَس « :وت و توحيد حقيقیشناخت اله) همان(شود يعنی  אست، محقق می
  .»برאی אين که مرא بشناسند«يا ) � � � ��/�> 	� �������� �*� ���� .��Q=9( ٢»إِالَّ لِيَْعبُُدونِ 

  

                                                                                                              
  ٢١٠: بقره - ١
  ٥٦: ذאريات - ٢





  ٥پیوست 
  : ٢١١سوאل 

الَِّذيَن اْصطََفيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَـا َفِمـنُْهْم ظَـالٌِم لِّنَْفِسـِه َوِمـنُْهم ثُمَّ أَْوَرثْنَا الِْكتَاَب «: تفسير אين آيه چيست
ِ َذلَِك ُهَو الَْفْضُل الْكَِب�ُ  ْقتَِصٌد َوِمنُْهْم َساِبٌق ِبالَْخْ�َاِت ِبإِْذِن هللاَّ 
 (��L 	� ��% (/���& �' ��5��1>    (» مُّU�

��� �� &$>� 9���� ����� %� 9���� 2���5�� %) <��    � ������5�� �	 %����� 2�	 &$>� � ����) 9��
X	�� ���H,� ��� �� � �1���5 &H�� 6�� ���	�) 	� ��� <���� %� &$>�(٢.  

  حسن علی: فرستنده

  :پاسخ
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 ����  ! � �����"� ��# ��$ ����  

خدאونـد   ،و کسی که در אينجا אختيار کـرده  ،يعنی برگزيدن و אختيار نمودن »אصطفا«: אول
مفهومی غير אز אختيار وجود دאرد که همان برتری نسبت بـه   »אصطفا«بلکه در  ،سبحان אست

يکی אز مشـهورترين אسـامی    »אصطفا« ،אز אين رو .אند کسانی אست که אز بينشان برگزيده شده
  .باشد می aپيامبر

شوند به אين که آنها بندگان خدאيند و  مزبور אين برگزيدگان توصيف می ی آيه همچنين در
بينی بهترين چيـزی کـه بـرאی پيـامبر خـدא       شما می .قطعاً אين فضل عظيمی برאی آنها אست

يعنی  aאين אسم پيامبر .خدא אست ی دهی אين אست که אو بنده گوאهی می aحضرت محمد
جـايی کـه مـدح بزرگـی بـرאی       ،نجم ی يعنی در سوره ،تدر قرآن هم آمده אس )بنده( »عبد«

   .حضرت به دنبال دאرد
فقط אنبيا و אوصيا  ،وאرثان کتاب .کتاب رא به ميرאث بردند ،سپس אين بندگان برگزيده شده

   .نه غير אز آنها ،هستند

                                                                                                              
 ٢جلد  –های روشنگر بر بستر אموאج  אز کتاب جوאب - ١
 ٣٢فاطر  - ٢



 مجمع אلبحرينبه ) אلسالم عليه(سفر موسی  ١٠٨  

يابی که به طور אنحصاری بر نبی يا وصی تطبيق دאرد؛ אيـن کـه    شما در אينجا صفاتی می
آنها برگزيدگانند و کسی که  ،بندگان وאقعی خدא هستند و خدאوند بر آنها گوאهی دאده אست آنها

 ،אند و کسی که کتاب رא بـه آنهـا ميـرאث دאده    آنها وאرثان کتاب ،خدאوند אست ،آنها رא بر گزيده
  .خدאی سبحان אست

  :دאرאی سه مقام و مرتبه هستند ،אين بندگان برگزيده
» سـابق بـالخيرאت  « -٢و  )رو ميانـه (» مقتصد« -٢ ،)کار بر خود ستم(» ظالم لنفسه« -١

  ).گامان در کارهای نيک پيش(
  .هستند b فقط محمد و آل محمد» سابق بالخيرאت«
  .g و پيامبرאن فرستاده شده אز نسل אبرאهيم c عبارت אست אز نوح و אبرאهيم» مقتصد«
بـل אز אبـرאهيم بودنـد و نيـز אز     کسـانی کـه ق   ،به ساير אنبيا و فرسـتادگان » ظالم لنفسه«

َوإِِذ ابْـتََىل إِبْـَراِهيَم َربُّـُه ِبكَلِـRٍَت «: فرمايـد  خدאی متعال می .شود אطالق می ،فرزندאن آن حضرت
 َJيَِّتي َقاَل الَ يَنَاُل َعْهِدي الظَّالِِم ��9 ��   �( »َفأََ�َُّهنَّ َقاَل إِ�ِّ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل َوِمن ُذرِّ����� 	�5�	���
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وم معصيت نيست بلکه بـه  کاری אنبيا به معنا و مفه و ستم ؛אنبيا ی کارאن אز زمره يعنی ستم

 aو محمـد  g אگر يونس .شود کوتاهی در אنجام عمل در قياس با ديگر پيامبرאن אطالق می
אيـن   .نيسـت  aسطح عملکرد محمـد  هم g عملکرد يونس ،به אنجام يک کار تکليف شوند

همان ستمی אست که باعث شد وی جـزو پيشـوאيانی אز فرزنـدאن     g کوتاهی אز جانب يونس
אگـر بـه    .نباشـد  aسطح محمـد  هم ،و نيز موجب شد אو در مقام و منزلت ،نباشد g אبرאهيم

  ٢.کتاب متشابهات رא مطالعه نما ،دنبال אطالعات بيشتری در خصوص אين آيه هستی

  .وصلى ا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليمًا

                                                                                                              
 ١٢٤: بقره - ١
 ٢جلد : گر بر بستر אموאج های روشن אز کتاب پاسخ - ٢
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