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حضـرت   -کـه گفتـه شـد    -پس از آن سه مجله مهمی 

ــمَتُملَا“ :زهرامـــی فرمايـــد ــ ُعِنـ ــاُراَال َنِمـ  بصـ
خداوندآن ذاتی اسـت کـه ازچشـم مشاديـدن     “هُتوَيُر

 .اودوراست ومشامنی توانيدخداراباچشم سرببينيد
يارای  اوبااين زباهنای بشری مش“هُتَفِص ِنلُساَال َنِمَو“

 :خداوندرانداريد توصيف
نانکـه  چ        اگرمجالش بـه دل نتابدسـخن نگـويم   
 خرب نبندد طوطی مجال آيينه تانبيندسخن نگويد

 :يا آنکه گفت
بلبل ازفيض گل آموخت سخن ورنه نبـود     ايـن   

 مهه قول وغزل تعبيه درمنقارش
ــف   ــی تواندوصـ ــدهيچکس منـ ــازه خدانباشـ اگراجـ

خبواهدوصـف   اين زباهناعاجزاست ازاينکـه .اوبگويد
 .اوبگويد

کيفيت خداونـدازوهم بشـری   “هُتييِفِک وهاَماُال َنِمَو“
 .فرسنگهافاصله دارد

ــِمشــياءَالءاَالَاَدبَتِا“ ــابِلَق کاَنیٍءن َش حضــرت مــی “ه
خــداآفرينش راابــداع کردوبــدون هــيچ  :فرمايــد

 الگووطرح قبلی مهه چيزرانوبه صحنه آورد
حضـرت هـم   ” ِامَتَثَلها ِبال ِاحِتذاَء َامَثَلٍه اَهَأنَشَاَو“

بــه ابــداع اشــاره مــی کننــد و هــم بــه       
خداوندسبحان هيچ منونه قبلی ومشابه سـازی  .انشا

ــت ــرده اس ــافات و  .  نک ــان در اکتش ــه انس آنچ
بر اساس شـبيه سـازی و   رسد اخرتاعاتش به آن می 

اما در ذات خدواند چنين چيزی .منونه برداری است
 .وجود ندارد

 .کوين راباقدرت ايجادکرده استت“هِتدَرُقهاِبَنوََّک“
ــَماِبَهَذَرَأَو“ ــوط   “هِتيِش ــرينش رامبس ــييت آف بامش

 .ومنتشرکرده است
خداهيچ نيازی به “هاکويِنَتی لِانُه ِم ٍهاَجَحَغيِرن ِم“

 .اين آفرينش نداشت
آفـرينش   ايـن   يرودرتص“هايِروصی َتِف ُهَل دٍهاِئالَفَو“

د وند که به خـود حـق برگـرد   فايده ای برای خدا
 .مرتتب منی شود



اورامی  اال اينکه خملوق حکمت“هکَمِحِل ثِبيتًاَت اّلِا“
فايـده بـه   پس . بيندوملس می کندوهبره مندمی شود

 .ممکنات وموجودات برمی گرددو خملوقات 
وخداوندسـبحان ازلـذت طاعـت    “هِتـ طاَعِل ًانبيهَتَو“

 .متنبه و برخوردار می کندخودش موجودات را 
ويک جلواتی ازقدرت خودش رابه “هِتَردُقِل ظهاًرِا َو“

 .هستی جلوه گرمی کند
وبـــه خملوقـــات وبنـــدگان “ِلَبريِِّتـــه دًاعبُّـــَتَو“
انس ونزديکـی خـودش رامرمحـت مـی      و فتخارتعبدا

 .کند
ودعوت خودش راحمکم واستوارمی “َو ِاعزازًا ِلَدعَوِته“

 .کندتاانساهنارابه سوی خويش بکشد
ــ“ ــَج مَُّث ــلــی طاَعَع واَبالثَّــ َلَع عبــادت بــرای “هِت

خداوندسودی ندارداماثواب رابرمهين طاعـت مرتتـب   
 .کردتابه انساهنابرگردد

يت عصـ وعقـاب رابرم  “هعِصـيتِ لی َمَع قاَبالِع َعَضَوَو“
 .خودقطعی کرد

لــی ِاِمنــُه  ًهياَشــِحَو ِهِتــقَمِن َأن ِهعبــاِدِل ًهزيــاَد“
کـرد   بازمهين ثواب وعقاب راکـه خـدابازگو  “هِتنََّج
ای اين است که انساهناراازمعصيت بازداردوبـه  بر

 .سوی ثواب وطاعت خويش تشويق کند
تا اينجا حضرت درتوحيد سخن گفتند و از اينجـا  
به بعد در باب نبوت که چون حبث مسـتقلی خواهـد   

 .بود از گفتگوی بعد آن را پی خواهيم گرفت
بدانيـد کـه    ديديـد مهين مقـداری کـه ازتوحيـد    

کسی کـه  .ازديگری برمنی آيد اينهاجزازپستان وحی
. ازوحی نوشيده باشدمی توانداين طورسخن بگويـد 

درجـه  يـارای ايـن   انساهنای عـادی  السنه وزبان 
ــت    ــبحان نيس ــناخت ازخداوندس ــه . ش بايدزمزم

هاوجنواهای شبانه رسول خدادرگوش دخـرتش باشـدکه   
ی بـاولی  ّرری وهم ِسـ بايدمهَس. اينچنين سخن بگويد
ن اميراملومنين باشـدکه زبـان   ذواجلالل سيداملوحدي
بــه محدوتوحيدخــداگويا اينچنــين زهــرای مرضــيه 

 .گردد
حقادورازانصاف است کـه سـينه ای کـه اينگونـه     
منبع توحيدخداونداست ويک زبانی که اينگونه به 
محدوثنای اله گشوده می شودبيش ازهجده هباردراين 

ای کـاش هجـده هبـارمی مانـداما آن     .  دنيامناند



آن صحنه هايی که هيزم منی ديد . ديد  مظامل رامنی
خانه ای که اين  – بياورندودرب خانه اومجع کنند

شـعله هـادرب   ، -توحيد از آن بيرون آمـده اسـت  
وبانوی خانه برای دفاع .خانه وحی افروخته گردد

... از امام زمان خويش از خانه بيرون آيد امـا 
ای تاجايی که ناله اميراملومنين بلندشـودوبگويد 

به .فاطمه رادربرگيرو  رادرياب خود بانوی  ضهِف
 . خداقسم که آنچه دربطن خويش داشت افکند

 صلی اهللا عليکم يا اهل بيت النبوه


