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 مواعده خداوند با موسی )ع( در کوه طور
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

تقویت شدن از نظر علمی و ال سيّما بر مبنای قرآن طبعًا بسيار مقبول و پسنندیده 

تر است. روی این حساب، در اینن آینه پسندیده ،اما از نظر معرفتی و نه عرفانی ،است

اینجا ما روایتنی را از تفسير الفرقان است،  160ه که صفحه سوره سوره ط 83مبارکه 

ایم و مصباح الشریعة که مربوط و منسنوب بنه امناا صناد  مصباح الشریعة نقل کرده

اسنت. یینی از بگرننان  امی بعند از قنرآن)ع( است، قطعًا بهتنرین کتناب اخنا  اسن

ولنی از نظنر  ،کنردانفت: من داشتم مصباح الشریعة را به زبان فارسی ترجمه منیمی

سند او را درست نيافتم. ولذا نوشنتم اینن سنندو قنوی نيسنت. بعند دنون خنود اینن 

کننم بنه جنای طنور کنه دارا فینر منینفت دیدا همين ،نویسنده از اهل معرفت است

رود. شوا. دلم، فینرا، معنرفتم رو بنه تنارییی منیدارا تاریک می ،وشن بشوااینیه ر

فیر کردا که این معارف اخاقی که در مصباح الشریعة است. اینها که نباید انسان را 

کننم و مطالن  منن اانافه هنم دارا منیکنند. ند. اینها انسنان را روشنن منیتاریک ک

 ،اینجا که منن در سنند تشنیيک دارا .خواهداخاقی و مطال  اعتقادی که سند نمی

مطال  اخاقی ربانی است و باید انسنان را نگدینک کنند ینا حنداقل دور  ،اما مطال 
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-شوا؟ ایشان فرمود بعد من فیر کردا دارا تارینک منینیند، درا من دارا تاریک می

یه اول به سند نگاه کردا. اصاً سند یعننی دنه؟ سنند بنرای ا بنات اینن برای اینشوا 

شتند بهتنر از یٌ عنه تشریف داویٌ عنه است. اما انر خود مروست که این مطل  از مرا

 فرمودند؟این هم می

 از دو حال خارج نيسنت:است،  ةروایاتی که در مصباح الشریع کنيم،ما ااافه می

او عالی بوده اسنت. اینقندر فینرو عنالی هیا یک عالمی از علمای دین اینقدر سليق

است؟ انر ا به اماا صاد  نسبت دادهرمطال  را نوشته است. پس دبوده است که این 

اینقندر منؤمن اسنت  علمش و فهمش عالی است و مؤمن اسنت،آدا اینقدر معرفتش و 

که اینقدر مطال  عالی را که در باالترین قله اخاقنی و معرفتنی اسنت، آورده اسنت. 

دنرا بنه امناا صناد   ،اشندشود از خودو باشد؟  انيًا، انر از خودو باوالً دطور می

در کل روایات اخاقی اساا  :کنيمبندد و ما  الثًا عرض میدهد و افترا مینسبت می

 ،کننيماهلل نرفته و تا سایر روایات اخاقی، وقتی که ما سير میاز نهج و بيانات رسول

دست اول است. به قدری مطال  عنالی اسنت. بنه قندری مطالن  درخشنان و روشنن 

 آفتاب آمد دليل آفتاب.است که  سندده است که این خودو نیاست و روش

 

 منا وَ»اینم. در تفسنير آینه را ماحظه بفرمایيد. اینطور یادداشت کنرده 161صفحه 

 1«لِتَرْانى رَبِّ إِلَيْنكَ عَجِْلتُ وَ أَ َري عَلى أُوالءِ هُمْ قالَ*  مُوسى یا قَوْمِكَ عَنْ أَعْجَلَكَ

عنرض کنردیم. رواینت اینن اسنت: « اعجلک»و راجع به « ایلتر»مطالبی را راجع به 

دنه دينگی  2«تعنالى لمرااته ربه ميعاد الى قومه عن موسى اعجل لقد»عبارت قبلی 

 ربنه مناجنا  النى مفتنا  فاننه»اسنت. « لترانی»؟ فاعل را ذکر نیرده اسنت. آن اعجل

رَابًا ذُّیَْلتَن لَنا وَ طَعَامنًا یَْشتَهِي لَا اْلمُْشتَا ُ» روایت:«. مشتا  شنو   ننوعانسنان دو  3«شنَ

شو  مادی که خور و خواب و پوشاک و... که تمناا مربنوط بنه جهنت  نوعدارد: یک 

بنندنی و بننه جهننت نيازهننای سنناهری انسننان اسننت. ایننن اننرورتی اسننت. نردننه 

هایش نوننننانون اسنننت. انننرورت خنننوردن و آشننناميدن در مقدمنننه کنننل انننرورت

بعد هم ارورت ازدواج و مسین و لبنا   ،های حياتی و زندنی انسان استارورت
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انر روح دلباخته کسی یا ديگی  ،اما انر روح ارورتی دارد این درست، .و کار و غيره

یا مقامی است. در دوران امر بين ارورت جسم و ارورت روح، ارورت روح مقدا 

 است.

ر او در ميان ما بارز است. این مادری که فرزندو در حوض یخ افتاده یا دنمونه

اما هنگنامی کنه فرزنند  ،داه افتاده است. این مادر انسان است و ارورات مادی دارد

-تماا جهات جسمی خود را فراموو می ،بيندخود را در حالت هاکت و نابودی می

کند. سرا بشیند، پایم بشیند، خون بياید، بميرا، ده شوا، ده شوا. همه را فرامنوو 

جسم است کنه بنا همنين جسنم بنا م نگ  فراموشیِکند. فراموو که کرد، در هنگاا می

خنواهم . نمنیبياورداین بچه را بيرون  کهکند داه پرت می به طرف آب یاخودو را 

کنم. در دوران امر بين عشن  عرض کنم درست یا نادرست است. دارا مثال عرض می

طوری کنه روح بنر جسنم مقندا همنان ،به جهات مادی خود و یا جهات معنوی خود

 های روح هم مقدا بر نيازهای جسم است.نيازها و ارورتاست، 

وا ِ فِني یَمْشني وَ الطَّعااَ یَْأكُلُ»موسی بشر است و مانند مانند سایر بشرها   1«اْلأَسنْ

رب در کنار  مواعندههمه اینها است. امنا اننر جرینان « یلبس و ینیح و یناا و یسین»

ل و هوو و قل  و نوو موسنی است که در وادی المقد  پای نهد و نور وحی بر د

و  .کنندکنند، اینطنور اسنت. همنه را فرامنوو منیبقيه را فراموو منی ،)ع( قرار بگيرد

آن جریان بسيار بسيار اشتيا  دارید  هاحيانًا جریانی که شما ب ،ایدشماها عنایت کرده

بنرد، اید، هر ده بوده است. شن  دیگنر خوابتنان نمنیها دنبال آن جریان بودهو مدت

خواهيد با کسی صحبت کنيند. دنون محنور مطلنوب روح غذا دیگر ميل ندارید. نمی

بنر جریاننات حاانره روزمنره شما و یا جسم شما احيانًا مربوط است به آنچه مقندا 

فرمایند کنه منی ،است ةاین روایت که از اماا صاد  )ع( در مصباح الشریع شما است.

شنو  بنه تشنرف بنه  اینجنا البتنه کنه که شو  دارد کسی« طَعَامًا یَْشتَهِي لَا اْلمُْشتَا ُ»

خنورد. اصاً اشتها ندارد که بخورد. نه اینیه اصاً نمی« یَْشتَهِي لَا»محضر رب است. 

رود. دون اشتهای روح او صددرصد است و اشتهای جسم صفر است. اشتها کنار می

مطلن  را خنواهم اهد بود. من دیندا اشخاصنی کنه... نمیفقط به مقدار ارورت خو

سنر را شیسنتن، سنينه را زخنم  ،حسين )ع( بنه سنر زدنتصحيح کنم. خير، برای اماا

کردن، قمه زدن و... حراا است. اینها حراا است. اما من با دشم خودا دیندا احياننًا 
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طنرف و رفتنه آن در آتنش رفتنه اسنت،تنا سنا  پنا  در آتنش رفتنه اسنت،که در کربا 

خنواهيم بگنویيم ارد. این مقاا عش  است. نمینسوخته است. این یک حساب دیگر د

 جایگ است. ،جایگ است. اما کسی که نسوزد

در ميان مؤمنان که به جای خود، حتی در مينان غينر مؤمننان هنم اننر روح قنوی 

الشعاع قرار بگيرد، با های دیگران تحتکه جسم خود و جسمشود و آنقدر قوی نردد 

یم ح  است. اینینه حن  نيسنت. آن خواهم بگویاندازد. نماراده ترن را از حرکت می

نيروی روح از نيروی جسم و  ،تر نرددح  بود، این ح  نيست. هر قدر اراده روح قوی

کننيم. اینینه منا در سناهر عد ح  داریم حساب منیها بيشتر است. حاال ما در بُجسم

 ،است درستبریدند. آمد که سرو را میحسين خيلی دردو کنيم که امااحساب می

. ولین مشتا  است. مشتا  لقاء رب است. لقاء رب بنا طور استاین عد جسمانیدر بُ

بناا وجنود خنود ناديگ حساب کردن خود، پای بر فر  خنود نهنادن، پنای روی پشنت

عد بصيرت و در بعد نهادن، تا با نفی خود بتواند به محضر ح  سبحانه و تعالی در بُ

 . «معبود سواک براائک صبرًا علی بائک الراًا »تر برسد. ولذا معرفت عالی

کنند و جملنه دیگنر در اهلل منیکه اینن جملنه را خطناب بنه رسنولیا زین  ) ( 

قتينل هنم « اللهنم تقبنل هنذا القلينل» کنند.محضر ح  سبحانه و تعالی صنحبت منی

اللهم تقبل هذا القلينل »داریم. ولی قليل کم است. برای خدا هر ده بدهند کم است. 

این بسته به اینن اسنت کنه انسنان مراحلنی را طنی کنند تنا  «ل ابراهيم الخليلمن نس

هنای طور نمنایش از روزننهطور اشناره و بنهبتواند بفهمد. ما از دور یک مطالبی را به

تَا ُ»صناد  )ع( کننيم. در اینجنا در اینن حندیا اماابسيار کم مشناهده منی  لَنا اْلمُشنْ

 لَنا وَ»خواب بنرایش لطفنی نندارد. « رُقَادًا یَسْتَطِي ُ لَا وَ شَرَابًا یَْلتَذُّ لَا وَ طَعَامًا یَْشتَهِي

بنه خاننه « دَارًا یَنْأوِي لَنا وَ»تواند انس داشته باشد. با هيچ دوستی نمی« حَمِيمًا یَْأنَسُ

جای خوو آب و هوا و سبگ و اینها کنه دنه؟ « عُمْرَانًا یَسْكُنُ لَا وَ»بروا ده کار کنم؟ 

 در این بعدی که سلوک الی اهلل است. کنيم،عد داریم بحا میین بُالبته در ا

وعده هم انسان برود التما  کنند ه خداوند وعده نرفته است. انر بیموسایی را ک

ای مطال .... موسی )ع( از خداوند وعده نرفته است. حناال کنه وعنده نرفتنه تا اندازه

 یَْلنبَسُ لَنا وَ»خودا باشم؟ نخير،  دیگر من تأخير کنم؟ و باز هم مش ول کارهای ،است

 یَقِنرُّ لَنا وَ». هنم توجنه نندارد بنه لبنا  اینیه لخت و عور است، ده لباسی؟ نه« لِبَاسًا

لَ بِنأَنْ رَاجِينًا نَهَارًا وَ لَيْلًا اللَّهَ یَعْبُدُ وَ». داصاً آرامش ندار «قَرَارًا تَا ُ مَنا إِلَنى یَصنِ  یَشنْ

زندنی او یک نقطه درخشان است و دیگر نيست. فقنط اتجناه این است. در کل « إِلَيْهِ
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ه است. سلوک الی اهلل است. دیگر هيچ کنس و للّ، عمل معرفة اهلل است ،الی اهلل است

کار  هيچ ديگ و هيچ فیری و هيچ حاجتی از برای او اصالت ندارد. فقط یک اصل در

اه و از مردمنان نمنر است که سلوک الی اهلل است و انر رسل الهی از مردمان منحرف

دون این باز الی اهلل است  دشيدند،میها ، و سختیکشيدناینقدر مرامت و تلخی می

  ها برایشان سخت نيست.این سختی

 وَ»شما در آن آیه مبارکه کنه صندها بنار بخنوانيم و فینر کننيم بناز جنا دارد کنه 

مگنر  ،نماز سننگين اسنت 1«اْلخاشِعِينَ عَلَى إاِلَّ لَكَبِيرَ ٌ إِنَّها وَ الصَّا ِ وَ بِالصَّبْرِ اسْتَعِينُوا

انند و هنيچ دينگ را بنرای هنيچ کسانی که دل را به سوی ح  باخته .برای دلباختگان

 اند، کسانی که دلباخته ح  هستند. کس و هيچ ديگ دیگر نباخته

 که دهانشان بسته باشد از دعا  شناسم ز اوليا قوا دیگر می

إذا »فرمنود کنه پي مبر بگرننوار منی ان که دائم در صاتند.خوشان آندر یک بعد، 

اسنترحت النی »اننر ینک جرینانی منرا بنه قصنه وادارد و منرا نگنران کنند « همّنی أمرٌ

اتصنال بنه مبندأ  ،من و ناراحتی منن اي استراحت من و رفع نگرانی من و «  الصا

 2«وبُاْلقُلُ تَْطمَئِنُّ اللَّهِ بِذِْكرِ أاَل» النهایت است. که

انر هم اميرالمؤمنين در نماز که صددرصند «. إِلَيْهِ یَْشتَا ُ مَا إِلَى یَصِلَ بِأَنْ رَاجِيًا»

کنند، دنون اینن شننود کنه سنائلی سنؤال منیبا نوو هوو می ،متوجه الی اهلل است

و توجنه  انجنذابمقاا جمع الجمع مقتضی این اسنت کنه در عنين  مرای ح  است.

متوجه به بندنان خندا  هست، 3«تَقِيٍّ كُلِّ قُرْبَانُ»در صا  که اهلل، کامل صددرصد الی

هم که در راه خدا باید به آنها عنایت باید کرد هست، منافات هم ندارد. برای ما درا، 

 مِننْ لِرَجُنلٍ اللَّنهُ جَعَنلَ منا»الجمع است دیگنر و جمعبرای کسی که دارای مقاا جمع 

 یَصِلَ بِأَنْ»اند. آنها حساب دیگری دارند. آنها أرجل الرجالنيست.  4«جَوْفِهِ في قَْلبَيْنِ

ما یک لسان زبان داریم. ینک لسنان عمنل  5«قِهِشَوْ بِلِسَانِ یُنَاجِيَهُ وَ إِلَيْهِ یَْشتَا ُ مَا إِلَى

داریم، لسان سل  داریم. ترک عمل، ترک سخن احيانًا، لسنان ایجناب دارینم. سنخن 
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کنه  ینن زبنان قلن  اسنت و زبنان فنؤاد اسنتنی است که انفتن و فعل، ناه نخير، لسا

 منا« »د بنالنورأیتفن»اعم  اعما  روح انسان عبارت است از قلبی که فؤاد شده اسنت. 

 اْلفُؤادُ كَذَبَ ما» 2«اْلمُْنتَهى سِدْرَ ِ عِْندَ * أُْخرى نَْگلَةً رَآهُ لَقَدْوَ » 1«طَ ى ما وَ اْلبَصَرُ زاغَ

قلبنی  ،اهلل اسنتیک فؤاد پر از نور است که فؤاد رسنول :فؤاد استفؤاد، دو  3«رَأى ما

، است و مظروفی اهلل، نه سرفیی که سرف و مظروف همه مبدل شده است به اتجاه ال

اهلل اسنت. نخينر، اینن شنده  اهلل است و در این قل  روح اتجاه الینه قل  روح رسول

دْرَ ِ عِْنندَ*  أُْخنرى نَْگلَنةً رَآهُ دْلَقَن»اهلل شده اسنت، کنه  تمامش اتجاه الی ،است فؤاد  سنِ

 «.قِهِشَوْ بِلِسَانِ»و لذا « اْلمُْنتَهى

شنبه دور از هُوِیش که منگلمنان بنود. های پنجآید در نجف اشرف ما ش یادا می

مصنباح  نيهمن محنور بنررفتنيم و ای به ناا مدرسنه اميرالمنؤمنين منیدر یک مدرسه

شند هایی که منیاشتيم، نروهی از برادران در صحبتها بحا اخاقی دش  الشریعة

یعنی شوقی که حالت شن ف « قِهِشَوْ بِلِسَانِ یُنَاجِيَهُ وَ»شدند. خود میاصاً از خود بی

حالت عش  نيست. حالت هردوانه نيست. حالت یگنانگی  ،حالت هَيَمان نيست ،است

-شنود ندای ح  مینچه میبيند، آبيند ح  میاست و یگانه به این معنا که آنچه می

کند بنرای رب اسنت و آنچنه شنود. آنچه اراده دارد طب  مراات رب است. آنچه می

العنالمين و ای در زندنی جگ نقش و نقشنه ربشهکند برای رب است. نقشی و نقنمی

 «.قِهِشَوْ بِلِسَانِ یُنَاجِيَهُ وَ»تربيت ربانی و سلوک الی اهلل ندارد. 

جات با ح  دارد؟ و مناجات هم معلوا است. مناجات یعننی همين؟ فقط قل  منا

اینن  ،نویند. ننههمد، نه با زبان آراا با ح  سخن منیففهمند. او خود میدیگران نمی

اهلل  فؤادو که به تماا معنا نور معرفة اهلل است و بصيرت در جن  اهلل در سلوک النی

رِیرَتِهِ فِني عَمَّنا مُعَبِّنرًا»است. این مناجنات اسنت. منتهنا معبِّنر دارد.  آنچنه در أسنرّ « سنَ

الصندر د قلن  القلن  اسنت کنه قلن ، قلن  سریرت او است که در فؤاد اوست که فؤا

-، تعبينر منی«مُعَبِّنرًا»ر  است. اینن طقل  الف ،قل  العقل است که عقل ،که صدر است

کناری  کند، با دیدن، بنا شننيدن، بنا نفنتن، بنا کناری کنردن، بناکند. با زبان تعبير می

هنای دروننی و نیردن، خوردن، نخوردن، خوابيدن، نخوابيدن، بنا تمناا نفنی و ا بنات
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کنند و آن او تعبير از یک نقطنه درخشنان منیاو، با نيروهای درونی و برونیبرونی

 رَبِّنهِ مِيعَنادِ فِني (ع) مُوسَى عَنْ تَعَالَى اللَّهُ أَْخبَرَ كَمَا»نقطه درخشان لسان شو  است. 

عد معرفتنی این عجله در راه خير است. این در بُ ««لِتَرْاى رَبِّ إِلَيْكَ عَجِْلتُ وَ»هِ: لِبِقَوْ

کند برای توانيح بنرای منا اسنت. واج  است و اوج  است. و انر خداوند سؤال می

اهلل و شنو   ها، برای ما دورها که مقاا اتجاه الیبرای ما پياده ،کردناننم برای ما ره

 نذارد.گ را در بوته فراموشی میهمه دي ،باهلل

رِبَ لَنا وَ أَكَنلَ مَنا أَنَّنهُ حَالِهِ عَنْ (ص) النَّبِيُّ فَسَّرَ وَ» :روایت دیگر  لَنا وَ نَنااَ لَنا وَ شنَ

 نویند هنيچنمنی« رَبِّهِ إِلَى شَوْقًا یَوْمًا أَرْبَعِينَ مَجِيئِهِ وَ ذَهَابِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْئًا اْشتَهَى

، هيچ آب نخوابيد ديگی نخورد، هيچ نخورد. هيچ ديگ شود که هيچور، نمیی نخديگ

هنای الزا مش ول به خوردن با آن مش ول است،ه معموالً انسان نخورد. نه، یعنی آنچ

در حاشنيه اسنتمرار زنندنی  ،در حاشيه بود ،اینها نبود. نه ،های الزا استو آشاميدن

هنای اسنتوار در سنلوک های بلند و ننااند قداهمان مقدار که زنده بماند تا بتوا ،بود

 علينه غلن  حينا األیمن، الطور جان  الى قومه موسى ترك فبالفعل»اهلل بردارد.  الی

ش ف از هيمنان بناالتر اسنت. عشن  اسنت و  که عرض کردیم« ربه مناجا  الى الش ف

و هيمنان و شن ف  خنوردن ساهری میهيمان است و ش ف است. عش  نوعًا به جریا

 ،خورد. ولو کان احيانًا ش ف که باالترین مرحله اتجاه استوعًا به جریان باطنی مین

حن  شنهوانی و سناهری و  1«حُبًّنا شنَ َفَها قَندْ»خنورد کنه به جریان سناهری هنم منی

شنده اسنتعمال  اینجناجسمانی تماا قل  زليخا را نسبت بنه یوسنف نرفنت. اسنتثنائًا 

 است.

انسنان  2«.قبل ذي من حاوتها ذا  قد و ربه ا مناج الى الش ف عليه غل  حيا»

د دانداند. انسان که یک رکعت نماز درست نخوانده است، نمینمی ،که نچشيده است

ای نمازمان را خوانندیم راحنت سنگين است. ای و اصاً نماز یعنی ده؟ نماز برای او

گرنننواری از مننا را یننک بم. کننه اننر ننناراحتي ،اینمنمازمننان را نخوانننده وای ای شندیم 

ند است و ما هم به او نيازمندیم، ها دعوت کند، که او هم به ما نيازمبشرها، از انسان

-رویم؟ آیا تعللی میدانيم، انر از ما دعوت کند. آیا ما سر وقت میاما او را بگرگ می

کنيم؟ با اینیه نفعی هم احيانًا برای ما نداشته باشد؟ صرف اینیه او را از خود بهتر و 
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پس ده حسابی است که ما از نماز که تشرف به محضنر « ین تفروافأ»دانيم. االتر میب

رب است، با دعوت رب، تو هر که هستی، هنر دنه هسنتی، نيسنتی، فقينری، جناهلی، 

تنا  ،فاسقی، هر که و هر ده هستی، به محضر منن باریناب، تنا آنجنا خنود را بسنازی

و اننر  .حانه و تعالی است بسنازیبتوانی دیگران را هم به صورتی که مرای ح  سب

راسنت نفتنه  ،مرحوا آقای خمينی نفت من یک رکعت نماز درست نتوانستم بخنوانم

 ،پي مبر خوانده بنود. آن نمنازی کنه نمناز اسنت ،است. آن نمازی که علی خوانده بود

شود. و حال آنیه آقای خمينی در ميان عرفای باهلل کنه منن انسان از خود بيخود می

  .بوددرجه اول  شناسممی

 إليها فهو قبل، ذي من حاوتها ذا  قد و ربه مناجا  الى الش ف عليه غل  حيا»

 مشنتا » ، اننر شند. نخينر.کنمکممشنتاقی کنه آراا، مشنتاقم امنا آراا، « عجول مشتا 

 كاننت المواعند  و یصناحبهم لنم لمناذا و قومنه، عنن أعجلنه عمنا ربنه فيسأله عجول

« فنورهم منن القنرار حسن  یتبعونني «أَ َرِي عَلى أُوالءِ هُمْ» یجيبه هو و معه، تشملهم

فر  دارد. دون عش  آنها با عش  من فر  دارد. اصاً آنهنا  منتها فور آنها با فور من

عاقه ندارند. دعنوت سناهری اسنت کنه بياینند خندا را  ،هيمان ندارند ،عاش  نيستند

بْعِينَ قَوْمَهُ وسىمُ اْختارَ وَ»ببينند. به خصوص آن هفتاد نفری که   1«لِمِيقاتِننا رَجُلًنا سنَ

( ینک اسنتدالل خنوبی دارنند. عنجامر ) مختار موسی هم خراب درآمد. در اینجا ولیّ

( عجخواهد. ییی از استدالالت ولی امر )استدالالتشان همه خوب است. سند هم نمی

موسی اختيار کرد ننه « لِمِيقاتِنا رَجُلًا سَبْعِينَ قَوْمَهُ مُوسى اْختارَ وَ»به همين آیه است. 

منين تنرین منؤعنوان موسی بودن که اعقل مؤمنين اهل زمان و مؤمنرسول، موسی به

 این انر ،با وحی بود . دون انرمنهای وحی بوده است اهل زمان بود، منهای رسالت،

این سبعين نفر  ،طوری که موسی ممتاز استاختيار موسی با وحی خداوند بود. همان

 کردند.دیگر سؤال رؤیت نمی متاز بودند،م هم

ای عده ای که تشیيل شد.سقيفه بنی ساعده فرماید: دطور است( میعجامر ) ولیّ

ای غينر معصنوا اختيارشنان ای غير مؤمن، حاال، غينر معصنوا... عندهغير معصوا، عده

بْعِينَ»درست باشد. اما اختيار موسنی،  اینن « الرَّجْفَنةُ خَنذَْتهُمُأَ فَلَمَّنا لِمِيقاتِننا رَجُلًنا سنَ

عنوان موسی، علم غي  وحی را داند؟ موسی بههفتاد نفر تو زرد درآمدند. موسی نمی

 حانی برای خود موسی و دیگران بودکه خداوند در این جریان به او نداده است و امت
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قبنل از کنند قصنورًا، احياننًا که موسی بودن هر دند باال باشد، منهای وحی خطا می

به طری  اولی اختيار سقيفه بننی سناعده تنو  فرماید:عج( میولی امر )نبوت تقصيرًا، 

 فَلَمَّنا لِمِيقاتِننا رَجُلًا سَبْعِينَ قَوْمَهُ مُوسى اْختارَ وَ»زردتر است. وقتی که اختيار موسی، 

فَهاءُ فَعَنلَ بِمنا تُهْلِكُنا أَ إِیَّايَ وَ قَبْلُ مِنْ أَهْلَْكتَهُمْ شِْئتَ لَوْ رَبِّ قالَ الرَّجْفَةُ أَخَذَْتهُمُ  السنُّ

ی منهنای وحنی در آن ااین موسنتا آخر که سوره اعراف است. « فِْتنَتُكَ إِلَّا هِيَ إِنْ مِنَّا

شود. در بعضی پي مبر است. ولی پي مبر در بعضی کارها منهای وحی می ،زمان است

از خنودو دينگی نندارد، هنر دنه  شود کنه ایننشود تا معلوا کارها منهای وحی می

 لَا رَبِّ»کند: اهلل )ص( عرض میهست از طری  وحی و از طری  رب است. ولذا رسول

 .آنی، دشم بر هم زدنی ما را به حال خنود نگنذار 1«أَبَدًا عَيْنٍ طَرْفَةَ نَْفسِي إِلَى تَكِْلنِي

 الت و معرفنترسول )ص( که دارای باالترین مقاا عصمت و طهارت و عد انر محمدِ

-آنی خداوند او را به حال خود بگذارد، از دیگران کمتنر اشنتباه منی و عبادت است،

 شود.کند، ولی به اشتباه خواهد افتاد. این کارها احيانًا می

يتَ إِذا رَبَّنكَ اْذكُنرْ وَ»یعنی دنه؟  2«نَسِيتَ إِذا رَبَّكَ اْذكُرْ وَ»  .در جنای خنودو« نَسنِ

دنين مطالبی نيست. ولی در بعد اعمالی، انر آننی اینن پي مبنر  عد احیامیالبته در بُ

 خطنا ،المعصومين را، آنی خداونند بنه حنال خنودو واننذارد اعصمالعدول و  اعدل

رَْكتَ لَنئِنْ»کما اینینه آیناتی در اینن جرینان دارینم.  کند، البته کمتر از دیگران.می  أَشنْ

 تَنرْكَنُ كِندْتَ لَقَندْ  َبَّْتنناكَ أَنْ ال لَنوْ وَ»شنود. امیان دارد ولین نمنی 3«عَمَلُكَ لَيَحْبَطَنَّ

انر تثبيت منفصل ربانيه  .« َبَّْتناكَ أَنْ ال لَوْ وَ»، ، دیگران کثيرًاامنته. 4«قَلِيلًا شَيْئًا إِلَيْهِمْ

او درصند ولنو ربنانی ،سنت، عصمت درونی کنافی نيبود. تثبيت متصل عصمت است

يْئًا إِلَنيْهِمْ تَنرْكَنُ» متأکد، متأکند...« لقد»« كِدْتَ لَقَدْ ْتناكَ َبَّ أَنْ ال لَوْ وَ»دارد.  ، «قَلِيلًنا شنَ

اهلل )ص( ولین تثبيت ربانی که علی طول الخط در تماا لحظات کون و کينان رسنول

ه کُر ست که ما بفهميم و توجه کنيم. آن ککند، برای این ارا در تماا جهات حفظ می

تنر اسنت و از تمناا عندول و عقنا و ها اقينانو ت و از اقيانو است و از کُر کُرتر اس

 شود.دنين می ،آنی پروردنار او را رها کند ،علما و عباد باالتر است
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 عَلنى أُوالءِ هُمْ» یجيبه هو و معه، تشملهم كانت المواعد  و یصاحبهم لم لماذا و»

آن جهناتی  2«.«لِتَرْانى رَبِّ يْنكَإِلَ عَجِْلتُ وَ» فورهم من القرار حس  یتبعونني 1«أَ َرِي

رننوار طباطبنایی را که عرض کردیم و جهاتی هم که شنما فینر کنيند. خندا عامنه بگ

ن مقاا عظيمنی کنه در معرفنت و در عبنادت و در تفسنير داشنت کنه رحمت کند، با آ

-من خيلی خوشنم منیفرمود: ر کار کرده بود. کرارًا میشصت سال روی تفسي ،پنجاه

ای را بگوید منن نفهيندا، نیتهجوانی که خيلی هم کار نیرده است،  طلبه آید که یک

ها انحصار دارد؟ از کنودیترین افنراد صر است؟ مگر عطيهحمن بفهمم. مگر نیات من

این استبداد بسنيار غلنط  .شود بگرنترین مطل  درخشان را انسان به دست بياوردمی

اا، بيشنتر کنار کنرده ،دتر اسنتيد و بلننریشنم سنف ،است که من دون دننين و دننانم

 درسنت اسنت. نفنتماا، پنس هنر دنه منن اا، المينگان نوشنتهالفرقنان نوشنته ،اانوشته

تنرو بيشنتر اسنت. درصد درست ،تر باشدشود سرجمع درستمی طور نيست. البتهاین

طبعًا بيشتر است. دون کار کرده است. زحمنت کشنيده اسنت. دقنت کنرده اسنت. امنا 

های استفادهحتی تواند های آنها انسان میاز بهره ،هایی دارندبهره کسانی هستند که

 علمی بیند، تا ده رسد به استفاده معرفتی.

 پينرو منتن موسنی اسنت، آنهنا حاشنيه و «الرسالة لصالح هي انما المواعد  حيا»

ر لكني و» .«لتلقی صنالح الرسنالة»یعنی « لتلقّيه قومه الرسول فليسب »ند. هست  یحضنّ

اهلل این وحنی بنود دیگنر، کما اینیه راجع به رسول« ربه ميعاد في قبلهم نفسه موسى

بْحًا النَّهارِ فِي لَكَ إِنَّ» شن  بایند دننين کننی، دننين کننی، دننين کننی،  3«طَنویاً سنَ

لبریگتر شوی، تا روز در اقيانو  منواج متاطمنی کنه  ،تر شوی، لبریگیآماده ای،آماده

 و»آنهنا را نجنات بندهی،  ،دنانيت در آن بسنيار هسنتهای جهل و شهوت و حيوغر 

 إال العجلة هذه تكن لم حال أیّة على و ربه، ميعاد في قبلهم نفسه موسى یحضّر لكي

 ««.لتراى»

بنه بعند، آیناتی در سنور  86اینجا آیاتی در سوره طه، آیه  رویم.به سراغ آیات می

-جعه خواهيد فرمنود. اینینه منینونانون در این زمينه است که در تفسير الفرقان مرا

اینم و بحنا دون تماا آیاتی که مربوط به هر مواوعی است منا آورده ،نویم الفرقان
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ست. ههم تفسير مواوعی  در عين حال اینیه تفسير رسمی است،ایم. این بحا کرده

و دقدر خوب بود کنه منا کنل قنرآن را حنافظ بنودیم. البتنه بنه . 86سوره طه، از آیه 

: 86طور تسلسنلی نيسنت. از آینه طور مواوعی حفظ هست، ولینن بنههفضل الهی ب

بانَ قَوْمِنهِ إِلنى مُوسى فَرَجَعَ»«. السَّامِرِيُّ أَاَلَّهُمُ وَ» قبل از آن:« فَرَجَعَ» فًا غَضنْ منا « أَسنِ

الت متعدد... از جمله سؤاالت، مگر خداونند بنه موسنی قنباً اسؤ ،سؤال داشتيم اینجا

معلوا شد که اینها « السَّامِرِيُّ أَاَلَّهُمُ وَ بَعْدِكَ مِنْ قَوْمَكَ فَتَنَّا قَدْ فَإِنَّا لَقا»اطاع نداد؟ 

و نوسناله زرینن  رونی، آنهنا را نمنراه کنردمِمبتای به فتنه شنر شندند و سنامری، شنَ 

ای که در سنوره اعنراف اسنت و مختصنرو در اینجنا آن ترتيبات مفصله پرستيدند، با

 است.

د و یقه داوند به موسی اطاع داد. درا موسی در همان طور عصبانی نشاین را خ

آنگاه « أَسِفًا غَْضبانَ قَوْمِهِ إِلى مُوسى فَرَجَعَ»بلیه هنگامی که  پاره نیرد و فریاد نیرد؟

 شد. دو جواب دارد:« أَسِفًا غَْضبانَ»

، «عَجَنرَفَ»ندارد که غض  و تأسنف موسنی بعند از رجنوع بنود. نخينر،  :یک جواب

کنه خداونند در طنور اینن خبنر را کند؟ از آن هنگامی صد  می ده زمانیاز « عَجَرَفَ»

همان آن شنروع کنرد بنه برنشنتن. آینا برنشنتن فقنط آن هنگنامی اسنت کنه بنه  داد،

از آن هنگامی که از کوه طور قندا برداشنت و بنه سنرعت بنه  ،اسرائيل رسيد یا نهبنی

کنه « قَوْمِهِ إِلى مُوسى فَرَجَعَ»وقت برنشتن است. پس  اسرائيل برنشت. از آنسراغ بنی

 ک بعد پایان، بعد وسنط بنه جنای خنود.یک بعد آغازین و ی عد دارد:دو بُ «عَجَرَ»این 

اسنت و مرحلنه  «عَجَنرَ»آغاز کرد، شروع به برنشتن کرد، همان قندا اول  :بعد آغازین

تحقن  پيندا کنرد. اینهنا  هنگامی که به قوا خودو رسيد و رجوع صددرصند ،آخرین

فًا»حال اسنت. « غَْضبانَ»است. آن وقت هم  «عَجَرَ»او همه حنال دوا اسنت. در « أَسنِ

حالی که غضبناک بود و متأسف بود. این رجوع در این دو حال تحق  یافنت. منتهنا 

یک تحق  آغازین اول، کنه بنا حالنت غضن  و بنا حالنت  :این تحق  دو رجوع دارد

 ک حالت وصول.نردد و یأسف برمی

بنود  86آینه  «ليس الحاار کال ائن »اهلل )ص( داریم که در اینجا روایت از رسول

 فَرَجَنعَ»» :164اینجا در تفسير ما داریم، صنفحه « أَسِفًا غَْضبانَ قَوْمِهِ إِلى مُوسى فَرَجَعَ»

بانَ قَوْمِنهِ إِلى» فوره من «مُوسى  علنى و ذلنك علنى «أسنفا» فعلنتهم منن علنيهم «غَضنْ

-، متأسف بود که درا اینطور شد، متأسف بود درا عجله کرد، انر عجله نمی«إعجاله

یافتند که به این زودی نمراه شوند. بر ارتجاع قومش بود و هارون را تنها نمی کرد با
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ییی تأسف خنورد بنر اینینه  :بود« اسف»بود و در دو جهت « غضبان»اینها به شرک 

ما قنالَ»کنه اینن قنوا موحند، مشنرک شندند. عجله کنرد. دیگنری تأسنف خنورد   بِْئسنَ

بعد از من بد کاری در پنهانی من کردید. در سنوره اعنراف آینه  «بَعْدِي مِنْ خَلَْفتُمُونِي

 1«العجنل عبندوا النذین هنؤالء فقنط یخن  لم التندید و ال ض  و األسف ذلك» .150

پرسنتيدند  غض  شامل است. غض  سه بعدی بود. غض  فقط بر کسانی که عجل را

نبود. بلیه غض  بر آن مؤمنينی هم که عجنل را نررسنتيدند، امنا فعناليتی نیردنند ینا 

 نتوانستند بینند که عبادت عجل تحق  پيدا نیند.

و الع سوا مثلا غض ، غض  بنر هنارون بنرادرو، هنارون بنرادرو کنه پيمبنر 

ضن  است. پيمبر دوا در حاشيه رسنالت موسنی )ع( اسنت. بنر او هنم غضن  کنرد. غ

، بعد از نجات دادن اینها، از فرعون نرفتن، از اللتيا و التیمثلا، درا؟ برای اینیه بعد 

دریا نذشتن، دوازده راه درست شدن. ده شدن، ده شدن، بعد از تماا اینن رحمناتی 

اسرائيل بنه ماتی که از بنیقاسرائيل کرد، بعد از کل نکه توسط موسی خداوند به بنی

. اینجا اميد این است که اینها به این زودی برنگردند. دنون وسيله موسی برطرف شد

این اميد مبدل به یأ  شد و بر خاف اميد موسی )ع( عمل شد. این تنور غض  تنها 

نبود. بلیه دیگران هم، بلیه هارون هم، در حقيقت « العجل عبدوا الذین»در انحصار 

ر بعضنی رواینات دارد اینجا موسی غض  نیرد. غض  موسی را نرفت. کما اینینه د

 که غض  از موسی برطرف شد.

كَتَ»نيست. « سیت موسی عن ال ض » 2«اْل َضَ ُ مُوسَى عَنْ سَكَتَ لَمَّا وَ»  عَننْ سنَ

طور که موسی محو در توحيد ح  بود و توحيد حن  غالن  بنر همان« اْل َضَ ُ مُوسَى

راطٍ عَلننى نَّننكَإِ»اهلل )ص( طور کننه رسننولبننود. نننه او غالنن  بننر توحينند، همننان او  صننِ

همانطور توحيد ح  بر موسی )ع( دارد ]...[  علوّ «عَلى إِنَّكَ»برابری نيست.  3«مُسْتَقيمٍ

بنا تمناا زحمناتی کنه نسنبت بنه  ین انر این توحيد ح  که علنو دارد،علو دارد. بنابرا

اسرائيل کشيده است. بعد از ده ش  تنأخير کنردن کنه آن هنم روی حسناب بنوده بنی

اینها برنردند و فورًا نوساله طایی را پرستش کنند. اینجا غضن  تمناا وجنود  ،است

نيرد. غض  برابر با حال موسی نيست. غض  یک العی نيست که فقط موسی را می
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عجل را... غض  سه انلعی نيسنت  عبدۀموسی را... غض  دو العی نيست که فقط 

توانسنتند کناری ا نمنیکسنانی کنه سناکت بودنند ین عبده عجل وموسی را و  عبدهکه 

كَتَ»دنرا؟ بنرای اینینه  ،هارون را هنم دهار العی است،بینند، بلیه غض    عَننْ سنَ

غض  شامل بر موسی بود. نه اینیه موسی غض  کرد. موسی غضن  « اْل َضَ ُ مُوسَى

وليین تعبير دقدر لطيف است. آنقدر غض  غلنيظ بنود و آنقندر  ،عدی داردکردنش بُ

شود فرامنوو بود که تماا وجود موسی را نرفته که حتی می غض  باال بود و محيط

 د.نشود فراموو کد که هارون که تخلفی نیرده است. مینک

 یخن  لنم التندیند و ال ضن  و األسنف ذلك و»، بله، «اْل َضَ ُ مُوسَى عَنْ سَكَتَ»

 ،ولو سیوت بجا باشد« فعلتهم عن سكتوا الذین و بل العجل، عبدوا الذین هؤالء فقط

 تنرى أ  یمتنعنوا لنم و عنهنا مننعهم النذي روناهن حتى و»بيجا باشد که معلوا است. 

 قَندْ فَإِنَّنا قنالَ...  أَعْجَلَكَ ما وَ» حينه له قال إذ ربه، ميعاد الى وصوله فور رجع موسى

 بعًا ال الی آخر.طالی آخر، « سل قد و ؟«قَوْمَكَ فَتَنَّا

نًا وَعْندًا رَبُّكُنمْ یَعِندْكُمْ لَمْ أَ قَوْاِ یا قالَ أَسِفًا انَغَْضب قَوْمِهِ إِلى مُوسى فَرَجَعَ»  أَ حَسنَ

  َا ينَ مُوسى واعَدْنا وَ»ممین است اینها بگویند بله، برای اینیه  1«اْلعَهْدُ عَلَيْكُمُ فَطالَ

ينر ذکنر مواعده ده بود؟ در قرآن مواعنده در دو جنا بنه دو تعب 2«بِعَْشرٍ أَْتمَمْناها وَ لَيْلَةً

رٍ أَْتمَمْناهنا وَ لَيْلَنةً  َا نينَ»شده است. ینک جنا  او ديسنت؟ مواعنده، دو معننی« بِعَشنْ

بنود « لَيْلَةً  َا ينَ»بود. و این مواعده اولی که  «لَيْلَةً  َا ينَ»مواعده بود. مواعده اولی 

، مواعده در 3«ورِالطُّ جانِ َ واعَدْناكُمْ وَ»ی تنها هم نبود که ابا موسی بود. و برای موس

« ا نينَ َ»اسرائيل هم بنود. پنس اصل با موسی بود و در حاشيه و در فرع با بقيه بنی

-مگر خدا هم دروغ می بگوید:تواند اینطور میکسی « بِعَْشرٍ أَْتمَمْناها وَ»مسلم است. 

است. درا  ا ين نفت؟  ا نين نفنت و روی  ا نين « اربعين ليلة»نوید؟ انر مواعده 

د و موسنی برنگشنت، در تنورات اسرائيل سی شبانه روز معطنل شندنوقتی بنی ،فتنن

اسرائيل نفتنند کنه اینن موسنی خنودو دروغگنو و بنی در جای دیگر هم دارد.دارد، 

خدایش هم دروغگو است، بنابراین نه منتظر موسی هستيم و نه منتظر وحی این خدا 

 ت و برنگشت.هستيم که وعده سی روزه کرد و موسی سی روز نذش
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جواب این است که انر از کسی سؤال کردنند دقندر پنول  .اسرائيلاین حجت بنی

نویند نوید من هنگار تومنان دارا. نمنییک مرتبه می بدهد:تواند میجواب داری، دو 

فقط هگار تومان دارا. مصلحت این است که بگوید هنگار تومنان دارا. ینک مرتبنه دو 

طرف  هگار تومان دارا. اما انر مصلحت و امتحان کردننوید دو می ،هگار تومان دارد

د، آیا اقل را نفنتن حصنر اسنت؟ منا ادات حصنر در کنار به این باشد که اقل را بگوی

« اربعنين ليلنة»، در آنجنا «الطُّورِ جانِ َ واعَدْناكُمْ وَ»نداریم که، وانگهی، در آیه دیگر، 

 لَيْلَةً  َا ينَ مُوسى واعَدْنا وَ»یک آیه است، در « اربعين ليلة»دارد، در یک آیه مواعده 

شود که دو مواعنده اسنت. بخشنی از دو مواعنده علننی و معلوا می« بِعَْشرٍ أَْتمَمْناها وَ

سنی شن ، و بخشنی از آن غينر  ؛ده ش ، و بخشی از آن غير ساهر اسنت ؛ساهر است

ائيل را سنی اسنرده اشیال دارد؟ خداوند موسی و بنی .ساهر که ده ش  ااافه است

ش  وعده نرفته است، حصر هم در کار نيست. سی ش  بياید. انر من به شنما نفنتم 

که دو ش  بيا منگل ما و حصر نیردا، بعد ش  سوا نگه داشتم، آیا اینن کنار غلطنی 

نویم، است که شده است؟ نخير، دو وعده در کار است. وعده اول را اکنون به شما می

ن، وعنده دوا را وقتنی کنه آمندی مننگل منن، منن تحقن  امتحانًا بنرای شنما و دیگنرا

 دهم.می

بنه حسناب اینینه اینن یک امتحان  ها را امتحان کرد. دو امتحان کرد:خداوند این

ده ش  ااافه شد. این ینک امتحنان، اننر اینهنا آدا بودنند و اننر  سی ش  تماا شد،

دروغ نفنت.  موحد بودند دطور یک مرتبه ورپریدند و نفتند خدا دروغ نفت، موسی

خدا که منحصر که نیرده بود. خدا که نگفت فقط سی ش ، خدا نفت سی ش ، هنر 

شنود نفتند سی ش  یا هر ده، بعد منی دند،فهمد، انر حصری در عدد نياوعاقلی می

شود بینند. دون وقتی فرمود سی ش ، شود ااافه نینند. اما کم نمیمی ،ااافه کنند

منا اننر طبن  مواعنده دیگنری بنه سنی شن  ات. و دروغ اسن ،شوداز سی ش  کم نمی

بلینه مواعنده دیگنری بنرای  ،ااافه کردند، که مواعده دیگری علنی برای همگان نبود

دانند و شخ  موسی بود. در اینجا درا شخصی که موحد است و خدا را صاد  منی

نوید: این موسی دروغ نفت، نفت سنی شن  و درا فورًا و بدون فیر می ،مؤمن است

 و وحنی موسنی ر ماند، خندایش هنم دروغگنو اسنت. بننابراین منا منتظنر موسنیبيشت

این امتحان اول، امتحان دوا: در این ده شنبی کنه موسنی تنأخير کنرد، فنورًا  .نيستيم

اینها بدون حساب رفتند و نوساله زرین را پرستيدند. پس این فتنه و امتحنان شنر در 
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سنتقيمًا از طنرف خداونند وجنود و در هيچ کندامش کنذبی و اانالی م عد استدو بُ

 ندارد.

 

 ]سؤال[ -

کند، انر نفتند دند جلد تفسير دارید؟ اینن سنؤال حصنر اسنت و حصر فر  می -

جواب هم حصر است. اما انر نفتند دند جلد تفسير ننگد شنما اسنت؟ آینا از بيسنت، 

انر سنؤال، سنؤال  .کندست؟ عبارت فر  میهست؟ دوتا هتا ست؟ دهتا هتا، بيستسی

جواب اعم از حصر  . انر سؤال، سؤال حصر نيست،حصر است، جواب هم حصر است

و غير حصر است، دنانیه در قرآن شریف خداوند در مقاا بيان اینیه آسنمان دنندتا 

شنود. کنه تواند بگوید بيشتر، کمتر هم نمیکسی نمی 1«سَماواتٍ سَبْعَ»نوید: می ،است

ه، صنبر عامنت تیثينر اسنت. بيلياردهنا اینجا شنيخ طنطناوی آمنده و نفتنه اسنت: نن

ای یک سماء است. نخير، اینجا در مقاا هر کره ،سماوات است. خيال کرده هر فضایی

 «لَيْلَنةً  َا ينَ مُوسى واعَدْنا»ست که نيدر مقاا حصر  اینجا حصر است. و اما خداوند

ینه دليل است بنر این« بِعَْشرٍ ناهاأَْتمَمْ»، ولذا «بِعَْشرٍ أَْتمَمْناها وَ»فقط ندارد.  ،یعنی فقط

ده تنا را نفرمنوده  ،تا را خندا فرمنوده اسنتمواعده در اصل دهل شبه است. امنا سنی

 ه که اینها دند مرده حاج هستند.اسرائيل نفرمودتا را برای امتحان بنیاست. ده

 أَ» النواح باشند. و تنوراتکنه ننگول تنگینل آینات  2«حَسَنًا وَعْدًا رَبُّكُمْ یَعِدْكُمْ لَمْأَ »

آیا عهد طول کشيد؟ ولی عهد است. اما عهند طنول کشنيد، عهند « اْلعَهْدُ عَلَيْكُمُ فَطالَ

شن  اانافه کنردیم.  است. این دهل ش  عهد است. اما اول نفتيم سی ش ، بعند ده

ده ش  را نگفتيم. دون طول کشيد و خداونند عهند را طنول داد.  سی ش  را نفتيم،

 یَحِنلَّ أَنْ أَرَدْتُنمْ أَاْ»د را طول داد. آیا موج  تیذی  خندا اسنت؟ باالخره خداوند عه

نيسنت. اننر هنم « اْلعَهْند عَلَنيْكُمُ طنالَ»دومی صحيح است.  3«رَبِّكُمْ مِنْ غَضَ ٌ عَلَيْكُمْ

بلیه امتحان است. در امتحنان  ،م نگفت، خداوند عهد را طول داد. دروغ ههست بله

 مَوْعِدي فَأَْخلَْفتُمْ رَبِّكُمْ مِنْ غَضَ ٌ عَلَيْكُمْ یَحِلَّ أَنْ أَرَدْتُمْ اْأَ» .خدا باید درست دربيایی
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ن مطالعه بفرمایيد. ما باز اباز هم آقای« حُمِّْلنا لكِنَّا وَ بِمَْلكِنا مَوْعِدَكَ أَْخلَْفنا ما قالُوا* 

 رسد.کنيم تا ببينيم به کجا میهم دقت می

 

نَنا لِمَنا عَظِنيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُنرْإِیمَانِ وَ مَعَنارِفِ اْلمِ و اْلعِْلنَا بِنُورِ اْلصُدُورَ رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. اَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْاَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

 «.یُمْوَ السَّلَااُ عَلَيْ»


