
(امام عليه الّسالم در اين سخنرانى از آفرينش آسمان و زمين و آفرينش انسان ياد مى كند

عجز انسان از شناخت ذات خدا.1

.  سپاس خداوندى را كه سخنوران از ستودن او عاجزند، و حسابگران از شمارش نعمت هاى او ناتوان، و تالشگران از اداى حق او درمانده اند

پروردگارى كه براى صفات او حّد و . خدايى كه افكار ژرف انديش، ذات او را درك نمى كنند و دست غّواصان درياى علوم به او نخواهد رسيد

مخلوقات را با قدرت خود . مرزى وجود ندارد، و تعريف كاملى نمى توان يافت و براى خدا وقتى معيّن، و سر آمدى مشّخص نمى توان تعيين كرد

.آفريد، و با رحمت خود بادها را به حركت در آورد و به وسيله كوه ها اضطراب و لرزش زمين را به آرامش تبديل كرد

دين و شناخت خدا.2

شهادت بر )سر آغاز دين، خداشناسى است، و كمال شناخت خدا، باور داشتن، او، و كمال باور داشتن خدا، شهادت به يگانگى اوست و كمال توحيد 

اخالص، و كمال اخالص، خدا را از صفات مخلوقات جدا كردن است، زيرا هر صفتى نشان مى دهد كه غير از موصوف، و هر ( يگانگى خدا

و با نزديك كردن موصوفى گواهى مى دهد كه غير از صفت است، پس كسى كه خدا را با صفت مخلوقات تعريف كند او را به چيزى نزديك كرده،

و كسى كه . خدا به چيزى، دو خدا مطرح شده و با طرح شدن دو خدا، اجزايى براى او تصّور نموده و با تّصور اجزا براى خدا، او را نشناخته است

خدا در »و آن كس كه بگويد . خدا را نشناسد به سوى او اشاره مى كند و هر كس به سوى خدا اشاره كند، او را محدود كرده، به شمارش آورده

به تحقيق جايى را خالى از او در نظر گرفته « خدا بر روى چه چيزى قرار دارد»او را در چيز ديگرى پنداشته است، و كسى كه بپرسد « چيست

با همه چيز هست، نه اينكه همنشين آنان باشد، و با همه چيز فرق دارد نه . است، در صورتى كه خدا همواره بوده، و از چيزى به وجود نيامده است

انجام دهنده همه كارهاست، بدون حركت و ابزار و وسيله، بيناست حتّى در آن هنگام كه پديده اى وجود نداشت، . اينكه از آنان جدا و بيگانه باشد

.يگانه و تنهاست، زيرا كسى نبوده تا با او انس گيرد، و يا از فقدانش وحشت كند

راه هاى خدا شناسى.3

آفرينش جهان-اّول

يمى تصمخلقت را آغاز كرد، و موجودات را بيافريد، بدون نياز به فكر و انديشه اى، يا استفاده از تجربه اى، بى آن كه حركتى ايجاد كند، و يا 

براى پديد آمدن موجودات، وقت مناسبى قرار داد، و موجودات گوناگون را هماهنگ كرد، و در هر كدام، غريزه . مضطرب در او راه داشته باشد

خدا پيش از آن كه موجودات را بيافريند، از تمام جزئيّات و جوانب آنها آگاهى داشت، و . خاّص خودش را قرار داد، و غرائز را همراه آنان گردانيد

حدود و پايان آنها را مى دانست،
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سپس خداى سبحان طبقات فضا را شكافت، و اطراف آن را باز كرد، و هواى به آسمان و زمين راه . و از اسرار درون و بيرون پديده ها، آشنا بود

ه ننديافته را آفريد ، و در آن آبى روان ساخت، آبى كه امواج متالطم آن شكننده بود، كه يكى بر ديگرى مى نشست، آب را بر بادى طوفانى و شك

فضا را در زير تند باد و . نهاد، و باد را به باز گرداندن آن فرمان داد، و به نگهدارى آب مسلّط ساخت، و حد و مرز آن را به خوبى تعيين فرمود

طوفان . و امواج آب را پى در پى در هم كوبيدبر انگيخت كه آب را متالطم ساختسپس خداى سبحان طوفانى. آب را بر باالى آن در حركت بود

سپس به طوفان امر كرد تا امواج درياها را به هر سو روان كند و بر هم كوبد و با همان شّدت . به شّدت وزيد، و از نقطه اى دور دوباره آغاز شد

و آب هاى ساكن را به امواج سركش بر كه در فضا وزيدن داشت، بر امواج آب ها حمله ور گردد از اّول آن بر مى داشت و به آخرش مى ريخت،

امواج تند كف هاى بر آمده از آب ها را در هواى باز، و . تا آنجا كه آب ها روى هم قرار گرفتند، و چون قلّه هاى بلند كوه ها باال آمدند. گرداند

آسمان پايين را چون موج مهار شده، و آسمان هاى باال را مانند سقفى استوار و بلند . فضاى گسترده باال برد، كه از آن هفت آسمان را پديد آورد 

آنگاه فضاى آسمان پايين را به وسيله نور ستارگان درخشنده زينت . قرار داد، بى آن كه نيازمند به ستونى باشد يا ميخ هايى كه آنها را استوار كند

،و ماهى درخشان، به حركت در آورد كه همواره در مدار فلكى گردنده و بر قرار، و سقفى (خورشيد)بخشيد و در آن چراغى روشنايى بخش 

.  متحّرك، و صفحه اى بى قرار، به گردش خود ادامه دهند

:شگفتى خلقت فرشتگان-دّوم

گروهى از فرشتگان همواره در سجده اند و ركوع ندارند و گروهى در . سپس آسمان هاى باال را از هم گشود، و از فرشتگان گوناگون پر نمود

چ هيركوعند و ياراى ايستادن ندارند و گروهى در صف هايى ايستاده اند كه پراكنده نمى شوند و گروهى همواره تسبيح گويند و خسته نمى شوند و

ز ه اگاه خواب به چشمشان راه نمى يابد، و عقل هاى آنان دچار اشتباه نمى گردد، بدن هاى آنان دچار سستى نشده، و آنان دچار بى خبرى برخاست

برخى از فرشتگان، امينان وحى الهى، و زبان گوياى وحى براى پيامبران مى باشند، كه پيوسته براى رساندن حكم و فرمان . فراموشى نمى شوند

بعضى از آنها پاهايشان در طبقات پايين زمين . جمعى از فرشتگان حافظان بندگان، و جمعى ديگر دربانان بهشت خداوندند. خدا در رفت و آمدند

قرار داشته، و گردن هاشان از آسمان فراتر، و اركان وجودشان از اطراف جهان گذشته، عرش الهى بر دوش هايشان استوار است، برابر عرش 

ميان اين دسته از فرشتگان با آنها كه در مراتب پايين ترى قرار دارند، حجاب . خدا ديدگان به زير افكنده، و در زير آن، بالها را به خود پيچيده اند

هرگز خدا را با وهم و خيال، در شكل و صورتى نمى پندارند، و صفات پديده ها را بر او روا نمى . عّزت، و پرده هاى قدرت، فاصله انداخته است

دارند،



.شگفتى آفرينش آدم عليه الّسالم و ويژگى هاى انسان كامل-سوم

سپس خداوند بزرگ، خاكى از قسمت هاى گوناگون زمين، از قسمت هاى سخت و نرم، شور و شيرين، گرد آورد، آب بر آن افزود تا گلى خالص و 

.  آن را خشكانيد تا محكم شد. آماده شد، و با افزودن رطوبت، چسبناك گرديد، كه از آن، اندامى شايسته، و عضوهايى جدا و به يكديگر پيوسته آفريد 

آنگاه از روحى كه آفريد در آن دميد تا به صورت . خشكاندن را ادامه داد تا سخت شد تا زمانى معيّن و سر انجامى مشّخص، اندام انسان كامل گرديد

به انسان اعضاء و .انسانى زنده در آمد، داراى نيروى انديشه، كه وى را به تالش اندازد و داراى افكارى كه در ديگر موجودات، تصّرف نمايد

قدرت تشخيص به او داد تا حق و باطل را بشناسد ، . جوارحى بخشيد، كه در خدمت او باشند، و ابزارى عطا فرمود، كه آنها را در زندگى به كار گيرد

انسان را مخلوطى از رنگ هاى گوناگون، و چيزهاى . و حواس چشايى، و بويايى، و وسيله تشخيص رنگ ها، و أجناس مختلف در اختيار او قرار داد

سپس از فرشتگان خواست تا آن چه در عهده . همانند و سازگار، و نيروهاى متضاد، و مزاج هاى گوناگون، گرمى، سردى، ترى، خشكى، قرار داد

بر آدم سجده كنيد پس فرشتگان »: دارند انجام دهند، و عهدى را كه پذيرفته اند وفا كنند، اينگونه كه بر آدم سجده كنند، و او را بزرگ بشمارند، و فرمود

غرور و خود بزرگ بينى او را گرفت و شقاوت و بدى بر او غلبه كرد، و به آفرينش خود از آتش افتخار نمود، و « همه سجده كردند جز شيطان

خداوند براى سزاوار بودن شيطان به خشم الهى، و براى كامل شدن آزمايش، و تحقّق وعده ها، به او مهلت داد و . آفرينش انسان از خاك را پست شمرد

آدم عليه الّسالم و داستان بهشت-چهارم.«تا روز رستاخيز مهلت داده شدى»: فرمود

پس . جايگاه او را امن و امان بخشيد و او را از شيطان و دشمنى او ترساند. سپس خداوند آدم را در خانه اى مسكن داد كه زندگى در آن گوارا بود

پس آدم عليه الّسالم يقين را به ترديد، و عزم . شيطان او را فريب داد، بدان علّت كه از زندگى آدم در بهشت و هم نشينى او با نيكان حسادت ورزيد

ر توبه ن داستوار را به گفته هاى ناپايدار شيطان فروخت و شادى خود را به ترس تبديل كرد، كه فريب خوردن براى او پشيمانى آورد آنگاه خداى سبحا

آنگاه آدم را به زمين، خانه آزمايش ها و . را بر روى آدم گشود و كلمه رحمت، بر زبان او جارى ساخت و به او وعده بازگشت به بهشت را داد

.مشكالت، فرود آورد، تا ازدواج كند، و فرزندانى پديد آورد، و خداى سبحان از فرزندان او پيامبرانى برگزيد



(نبّوت عاّمه)فلسفه بعثت پيامبران -4

نگاشتند و ه اخدا پيمان وحى را از پيامبران گرفت تا امانت رسالت را به مردم برسانند، آنگاه كه در عصر جاهليت ها بيشتر مردم، پيمان خدا را ناديد

وند خداحق پروردگار را نشناختند و برابر او به خدايان دروغين روى آوردند، و شيطان مردم را از معرفت خدا باز داشت و از پرستش او جدا كرد، 

را رتفطپيامبران خود را مبعوث فرمود، و هر چندگاه، متناسب با خواسته هاى انسان ها، رسوالن خود را پى در پى اعزام كرد تا وفادارى به پيمان

هان شده عقل ها پناز آنان باز جويند و نعمت هاى فراموش شده را به ياد آورند و با ابالغ احكام الهى، حّجت خدا را بر آنها تمام نمايند و توانمندى هاى

سقف بلند پايه آسمان ها بر فراز انسان ها، گاهواره گسترده زمين در زير پاى آنها، و : را آشكار سازند و نشانه هاى قدرت خدا را معّرفى كنند، مانند

. استوسائل و عوامل حيات و زندگى، و راه هاى مرگ و مردن، و مشكالت و رنج هاى پير كننده، و حوادث پى در پى، كه همواره بر سر راه آدميان 

ياران، و دن خداوند هرگز انسان ها را بدون پيامبر، يا كتابى آسمانى، يا برهانى قاطع، يا راهى استوار، رها نساخته است، پيامبرانى كه با اندك بو

بعضى از پيامبران، بشارت ظهور پيامبر آينده را دادند و برخى ديگر را پيامبران . فراوانى انكار كنندگان، هرگز در انجام وظيفه خود كوتاهى نكردند

.بدين گونه قرن ها پديد آمد، و روزگاران سپرى شد، پدران رفتند و فرزندان جاى آنها را گرفتند. گذشته معّرفى كردند

(صلّى ّللّا عليه و آله و سلّم )فلسفه بعثت پيامبر خاتم -5

مبرى كه را مبعوث كرد، پيا( كه درود خدا بر او باد)تا اين كه خداى سبحان، براى وفاى به وعده خود، و كامل گردانيدن دوران نبّوت، حضرت محّمد 

زمين در روزگارى كه مردم روى. از همه پيامبران پيمان پذيرش نبّوت او را گرفته بود، نشانه هاى او شهرت داشت، و تولّدش بر همه مبارك بود

ا را عّده اى خدا را به پديده ها تشبيه كرده و گروهى نام هاى ارزشمند خد: داراى مذاهب پراكنده، خواسته هاى گوناگون، و روش هاى متفاوت بودند

از ( سلّم صلّى ّللّا عليه و آله و)پس خداى سبحان، مردم را به وسيله محمد . انكار و به بت ها نسبت مى دادند، و برخي به غير خدا اشاره مى كردند

نچه نزد خود بر گزيد، و آ( صلّى ّللّا عليه و آله و سلّم )سپس ديدار خود را براى پيامبر . گمراهى نجات داد و هدايت كرد، و از جهالت رهايى بخشيد

.داشت براى او پسنديد و او را با كوچ دادن از دنيا گرامى داشت، و از گرفتارى ها و مشكالت رهايى بخشيد و كريمانه قبض روح كرد

امامت پس از پيامبران الهىضرورت .6

ا ها ررسول گرامى اسالم، در ميان شما مردم جانشينانى برگزيد كه تمام پيامبران گذشته براى اّمت هاى خود برگزيدند، زيرا آنها هرگز انسان

.هاى استوار، از ميان مردم نرفتند ونشانه سرگردان رها نكردند و بدون معّرفى راهى روشن 



ويژگى هاى قرآن و احكام اسالم.7

و طلق كتاب پروردگار ميان شماست، كه بيان كننده حالل و حرام، واجب و مستحب، ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع، خاّص و عام، پندها و مثل ها، م

و را گرفتمقيّد، محكم و متشابه مى باشد، عبارات مجمل خود را تفسير، و نكات پيچيده خود را روشن مى كند، از واجباتى كه پيمان شناسايى آن

( ليه و آله و سلّم صلّى ّللّا ع)قسمتى از احكام دينى در قرآن واجب شمرده شد كه ناسخ آن در سنّت پيامبر . مستحبّاتى كه آگاهى از آنها الزم نيست

اجبات، وقت واجب شده كه در كتاب خدا ترك آن مجاز بوده است، بعضى از و( صلّى ّللّا عليه و آله و سلّم )و بعضى از آن، در سنّت پيامبر آمده،

ضى محّرمات الهى از هم جدا مى باشند، برخى از آنها، گناهان بزرگ است كه وعده آتش دارد و بع.محدودى داشته كه در آينده از بين رفته است

.كوچك كه وعده بخشش داده است، و برخى از اعمال كه اندكش مقبول و در انجام بيشتر آن آزادند

فلسفه و راه آورد حج-8

مىخدا حّج را خانه محترم خود را بر شما واجب كرد، همان خانه اى كه آن را قبله گاه انسان ها قرار داده كه چونان تشنگان به سوى آن روى

زرگى و خداى سبحان، كعبه را مظهر تواضع بندگان برابر عظمت خويش و نشانه اعتراف آنان به ب. آورند، و همانند كبوتران به آن پناه مى برند

يگاه ر جاقدرت خود قرار داد و در ميان انسان ها، شنوندگانى را برگزيد كه دعوت او را براى حج، اجابت كنند و سخن او را تصديق نمايند و پاى ب

دست همانند فرشتگانى كه بر گرد عرش الهى طواف مى كنند، و سودهاى فراوان در اين عبادتگاه و محل تجارت زائران به. پيامبران الهى نهند

اد، اداى خداى سبحان، كعبه را براى اسالم، نشانه گويا، و براى پناهندگان، خانه امن و امان قرار د. آورند و به سوى وعده گاه آمرزش الهى بشتابند

ن به آن كس كه توان رفت: حق آن را واجب كرد و حج بيت ّللّا را واجب شمرد و بر همه شما انسانها مقّرر داشت كه به زيارت آن برويد، و فرمود

.خانه خدا را دارد، حج بر او واجب است و آن كس كه انكار كند، خداوند از همه جهانيان بى نياز است


