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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398آبان  20 :تاریخ       سوره بقره موضوع کلی:     

 1441ربیع االول  13مصادف با:   معنای باطن و ظاهر خلیفه خدا           _بخش اول  _ 30آیه  موضوع جزئی:      

 7جلسه:                                                     فواید باطن خلیفه خدا                            

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 خالصه جلسه گذشته

تبارک و تعالی و عرض کردیم این آیه متضمن دو بخش کلی است: یکی قول خداوند سوره بقره بود.  30بحث ما در آیه 

ا پاسخ دپاسخ فرشتگان و مالئک به خدا در این باره و باز مجده از ناحیه او به فرشتگان و دیگری اعالم جعل خلیف

 .هاآنخداوند به 

به چرایی  ست ودر بخش اول که مسئله جعل خالفت بود ما به مطالب متعددی پرداختیم. اینکه اساسا حقیقت خالفت چی

مراتب خالفت و سرّ اختالف مرتبه در خالفت بیان شد و بعضی ویژگی های خالفت انسان را  .تمجعل خلیفه پرداخی

 یم.شومیوارد بخش بعد  هاآنان یمتذکر شدیم. چند نکته دیگر در مورد بخش اول آیه باقی مانده که بعد از ب

 معنای باطن و ظاهر خلیفه خدا

خلیفه یک شأن مربوط به باطن خود دارد و  ن از شئون خلیفه است.یک نکته ای که باید متذکر شویم مربوط به دو شأ

د. مرحله و مقطع شومییک شأن مربوط به ظاهر اوست، به عبارت دیگر خلیفه در واقع در دو مرحله در این عالم ظاهر 

ین عنصر همحله دوم آنجایی است که ظاهر خلیفه یعنی د. مرشومیاول آنجایی است که حقیقت و باطن خلیفه محقق 

د. هر یک از این دو دارای فواید و برکاتی است. برای اینکه این مطلب بیشتر معلوم شود و شومیمادی خلیفه محقق 

از جمله باطن خلیفه روشن شود، باید این مطلب را توضیح دهیم. چون باالخره ما با روایاتی  مخصوصا رابطه بین ظاهر و

یا در مورد تعلیم اسماء خداوند فرمود: علّم اآلدم األسماء کلّها که  مواجهیم« یاهلل نورأوّل ما خلق »اینکه پیامبر فرمود: 

در  هاآناز اثری  در برخی از روایات این اسماء را منطبق کرده بر وجود نورانی اهل بیت عصمت و طهارت در حالی که

بنابراین ما دو شأن  این رابطه وجود داشته باشد؟د یز اینکه پیامبر به دنیا بیااد که قبل شومینبود پس چطور این عالم 

گذارد برای خلیفه قائلیم، یکی ظاهر خلیفه است، یعنی آن عنصر و وجود مادی که در تاریخ معینی پا به عرصه وجود می

 خلیفه است که محدود به زمان و مکان نیست.باطن  یرود و دیگرو بعد از دنیا می

 فواید باطن خلیفه خدا

کردیم که باطن خلیفه یعنی آن حقیقت نوریه و محمدیه که تعین اول این عالم است. یعنی اول مخلوقی که از خداوند عرض 

یقت أکمل موجودات و أشرف موجودات در این قمتعال در این عالم صادر شد، حقیقت محمدیه یا احمدیه است که آن ح

 خاصی نیست. ندود به زمان و مکاالم است که از أزَل بوده و تا أبد هم خواهد بود و محع
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حقیقت انسان کامل واسطه فیض الهی است، یعنی خداوند از مجرای آن تعین اول همه چیز را در این عالم بر این اساس 

ست و لذا در همه عوالم د. آن حقیقت است که واسطه نزول برکات الهی به همه مراحل وجودی این عالم اکنمیایجاد 

اعتبار این حضور در همه این عوالم به این  یطبیعت و ناسوت. همزمانمجردات، عالم مثال، عالم  عالمدر حضور دارد؛ 

حتی ای آن حقیقت است؛ از خدا در این عالم جاری شود، تنها از مجر که جودیاساسا هر فیض و برکت و این است که

از آن حقیقت که باطن خود او بود، به  کرد، فیض وجودآن وقتی که وجودی به نام رسول خدا در این دنیا زندگی می

در واقع بهره مند وجود مادی پیامبر در این عالم طبیعت و ناسوت  لذارساند. وجود مادی او و عنصر مادی او فیض می

ن اول بود و از آن طریق فیض وجود به همه افراد و موجودات این عالم از بود از فیض جاری از باطن این حقیقت که تعیّ

خیر، از مجرای  ریانس افاضه وجود ،مترین برکت این حقیقت و باطنهشد. منصر مادی خود پیامبر افاضه میجمله ع

از  هاآنحتی معلم مالئکه الهی هم همین حقیقت است و د. شومیاز این مجرا افاضه  ل تا آخراوست و این فیض از او

 ند.فیض وجودی او بهره مند

و به او وحی کرد، این در واقع مربوط به مراحل نازله انسان کامل  نازل شد کیلَیامبر مَپبر ود مثال شگفته میاینکه لذا 

 معلم مالئکه است نه اینکه مالئکه به پیامبر تعلیم دهند. خودش است و إال آن حقیقت و باطن

اند به شعبه های مختلف و در تومیخودش  هر چندافتد ق میااین عالم اتف در واقع ریشه همه اموری است که دراین 

 شود.سطوح مختلف تفسیر 

ون به همه اجزاء عالم اعم این است که چ یقت انسان کامل در این عالم دارد،و حقخودش دومین ویژگی و برکتی که باطن 

 ا و درخد هارادهی هدایتی که با دایت اوست منتد با هبیافت این عالم مادی احاطه دارد، هر اتفاقی که درر یاز مادی و غ

فعلیت محض است،  در عالم مجردات همه چیز)از قوه به فعل، در عالم ماده که عالم حرکت  طول هدایت تکوینی اوست.

جز با هدایت حقیقت شود، میاز قوه به فعلیت تبدیل که هر موجودی  ه به فعل به این شکل وجود ندارد(وآنجا حرکت از ق

همه موجودات در این عالم و هر شدنی در این عالم با هدایت تکوینی حقیقت  گیرد. پس فعلیتمینانسان کامل صورت 

ی انسان کامل است و این هم یک برکت بسیار مهم است. درست است که این جهت از بخش اول جدا نیست یعنی اعال

د، طبیعتا در عالم شومیاین عالم افاضه ن اول به همه وقتی فیض و وجود از مجرای آن حقیقت به عنوان صادر اول و تعیّ

د. در بطن وجود مادی همیشه این تغییر وجود دارد و همیشه از قوه و استعداد شومیقوه ها تبدیل به فعلیت  ماده هم

 بسوی فعلیت در حال حرکت است و این بواسطه همان حقیقت است.

رساند، با شما آغاز کرد و با شما به پایان مییختم، یعنی خدا و بکم  اهلل انیم که بکم فتحخومیاینکه در زیارات و ادعیه ما 

و هرچه در این عالم رنگ وجود  که واسطه فیض الهی است معنایش همین است که این حقیقت صادر و تعین اول است

پیدا کرده از این مسیر است و گسترده ترین وجودی که به عنوان مخلوق اول خداوند آن را خلق کرده و بعد از آن 

 سه طولی پا به عالم وجود گذاشتند، همین حقیقت است.یک سلمخلوقات در 
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فرستد و به شما خدا به شما باران را فرو میعلی األرض،  ماء أن تقعک السّو بکم یمسِبکم ینزّل الغیث انیم خومیاگر 

به حسب ظاهر  ممکن است در اینجا نایش همان است که گفته شد.عم دارد از اینکه به زمین واقع شودآسمان را نگه می

ذهن عوام الناس اینچنین است که عوام الناس برای این خلفا  . چنانچه درن عبارات صورت بگیردبرداشت مشرکانه از ای

بحث هم  بوده و به إذن خدا مؤثر است.در طول خدا  هااینشأن خالقیت و مدبّریت و رازقیت قائل اند درحالی که همه 

 قوسدر  هاآنن حقیقت و باطنی که شدند، خیر آ قبال نبودند و بعدا پیدا هاایننیست که بگوییم شکل و شمایل مادی 

 لذا اگرو آن افاضات را دارد و  بودهواسطه فیض  همان حقیقت خودشان است که در آن با آن متصل شدند در واقع عودص

  معنا ندارد.ن مخلوق و واسطه بدانیم دیگر شرک حقایق نورانی را به عنوا ما این

د و به کنمی حویشاء و ما یثبت، خدا به سبب شما هر چه را بخواهد ماهلل  انیم بکم یمحوخومی )ع( ت امام حسینزیاردر 

 د.کنمیسبب شما هر چه را بخواهد اثبات 

از این دست جمالت زیاد است و همه معنایش این است که آن حقایقی که به عنوان صادر اول و بزرگترین و عظیم ترین 

 ند.کنمیگیرند و به ما دون افاضه و گسترده ترین وجودات فیض را از خدا می

مقصودش این نیست که بخواهد  ،«اردخدا هیچ آیتی بزرگتر از من ند»ه آیۀٌ أکبر منّی للّلِد ما شومیاینکه در روایت گفته 

 او در این عالم چیزیبزرگتر از  کهدهد باطنی خالفت و انسان کامل میاز آن حقیقت  خبربلکه دارد خود ستایی کند 

 نیست.

 .پس خالفت یک باطنی دارد و یک ظاهری، باطنش این برکات را دارد که عرض شد و در گذشته هم اشاراتی داشتیم

و ارتباط و  هااینیم، پیوند های کنمیباطن خلیفه و ظاهر خلیفه را بیان ضمن اینکه  کهن جلسه غرض بنده این بود یدر ا

اتصال این دو را با هم معلوم کنیم و ضمنا به بعضی از شبهه ها و اشکاالتی که ممکن است به ذهن برسد پاسخ دهیم. 

د یا مردم را دچار انحراف در شومیند که بیشتر منشأ سوال کنمییان گاهی بعضی از اهل منبر یک مطالبی رابرای مردم ب

محتاج شود گفته میمال و رفتار. اینکه بعضی مطالب برای مردم نباید بیان شود و یا عند ویا کج روی در اکنمی هعقید

 اگر رعایت نشود مشکالتی را به دنبال دارد.بدان جهت است که مقدماتی است، 

باطن که همان حقیقت احمدیه از ازل بود و تا ابد هم هست و واسطه خلیفه این فواید و برکات را دارد.  به هر حال باطن

 ال و صفات به خدا هم هست.عو اقرب و مقرب ترین حقایق به خدا است و نزدیک ترین از حیث اف بودهفیض 

عی از آن وجود اند ولی با خود او فاصله دارند. شعا هااینوجودات انبیاء و اوصیاء هم همین حقایق باطنی را دارند منتهی 

اهد فاصله خودش با پیامبر را بیان کند. درست است که حقیقت خومیر المؤمنین میفرمایند أنا عبدٌ عن عبید محمّد، یاگر ام

 هر دو با هم متحد است ولی یک فاصله ای هم بین آن دو وجود دارد.

 بحث جلسه آینده
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از حضرت آدم تا آخرین اوصیاء همگی انسان کامل اند منتهی با اختالف ظاهر خلیفه هم آثار و برکاتی برای جامعه دارد. 

 جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد. درچیست باید  هااینکه برکات و فواید وجود مادی  ولی این رتبهم

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


