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فعل در ساختار وجودی انسان مشاهده فعل خداست  به اینکه هیچ چیز جز فعل خدا نیست و انسان هر چه 
انسان قدرت یافته تا بتوان مراتب فعل خدا را مشاهده کرده و از آثار و منافع  بیند.بیند فعل خد میمی

کننده فعل خدا گردد تا جایی که انطباق کاملی با فعل او پیدا آن خود را به قرب الهی برساند خود جاری
ضعیت کند. در این صورت شناخت افعال خدا به منزله شناخت انسان کامل جامع و نیز به منزله شناخت و

ده هر یک از مراتب فعل خدا منافع وحقایقی را برای انسان در نظر هآل خود است. خداوند برای مشاایده
 گرفته است که با آن مرتبه ارتباط تنگاتنگی دارد. 

اهمیت شناسی و هم در امامترین موضوعاتی که هم در خودشناسی و هم در خداشناسی یکی از مهم
 ساختار وجودی انسان است. هستی و در در  «فعل»دارد، شناخت  

انسان به کار رفته، به و  ، مالئکه، مخلوقاتخداونداین کلمه که در قرآن به صورت مشترک برای 
 است. پردازد و یکی از رموز وحدت هستیدر عالم می «فعل اهلل»جریان 

شود. همچنین هیچ راهی به جز بر اساس منطق قرآن هیچ فعلی بدون اذن و مشیت خدا در عالم واقع نمی
تواند از خدا ببیند فعل مشاهده افعال خدا و عظمت آن برای شناخت خدا وجود ندارد. هر آنچه انسان می

حمد، تهلیل و تکبیر توحید و موحد بودن شناخت افعال او با رویکرد تسبیح،اوست و تنها راه شناخت 
 است.

موجودات اگر واجد فعلی هستند به دلیل وجودی است که خداوند به آنها عطا کرده است. زیرا فعل از 
سازد و به شود و غیر وجود فاقد فعل است. حدود موجودات آنها را هم متمایز میناحیه وجود صادر می

 دهد. آنها توفیق صدور فعل را می
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مالزم با شاء و اراده و امر و قضاست و به نوعی هر یک  ،بخشهستی مرتبه متعالی خدایکلمه فعل در 
ای از فعل کننده مرتبهدر معنای فعل خدا نیز به کار رفته است. در عین حال هر یک از این کلمات نمایان

 .هستی و به نسبت قابلیت موجود نیز هستند خداوند در
های مخلوقیتی خود بروز مودی از فعل خدا را ضمن محدودیتن ،مَثَل خداوند شده ،از آنجایی که انسان

 گذارد.توحید ربوبی را در تکوین خود به نمایش می ،دهد و در اثر آنمی
حقایقی است که از قلب و صدر او صادر  ،در مؤمن -شودکه از عرش و تدبیر او ناشی می-مَثل فعل خدا 

 شود و کافر نیز که دارای قلبی بیمار و صدری تنگ است مانعی برای صدور افعال رحمانی دارد.می
حجتی است که برای طلب  ،در مؤمن -شده و تبیین شده اوستها و قوانین وضعحکمتکه -مَثَل شاء خدا 

کشاند و مبنای دعوت انبیاست و اگر کسی کافر شود از میو دعای او، او را تنها و تنها به سمت خدا 
 کند.دعای صِرف یگانه هستی عدول می

در  -یابدو رحمت در عالم بسط می شدهکه سبب موجودیت آنها -مَثَل اراده خدا نسبت به اشیاء و امور 
تی تعلق انجامد و اراده او نسبت به آخرت و امور آخربه فعل خیرات و گسترش حسنات می ،مؤمن

 گردد. گیرد و در کافر سبب انجام شرور و اراده ثواب و حیات دنیا و وضعیت عاجل میمی
به  ،در مؤمن -کننده شأن و حال موجودات و هدایت آنها استکه همان اراده اوست و تعیین-مَثل امر خدا 

نزول امر نورانی  انجامد و حال و روز او را به واسطهعاملی برای توجه به حقایق قرب خداوند می
 شود.کند و در کافر سبب فرورفتن در ظلمات میمی

که به شدن نو به نو و لحظه به لحظه موجوددات و آثار آنها -مَثَل تحقق فعل و اراده و امر و قضای الهی 
عمل صالح جاری سازنده پر نتیجه است و در کافر عمل دچار فساد و تباهی  ،در مؤمن -شودمربوط می
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کند زیرا فعل خدا جاری است و آثار یا تبعات سیر می نهایتْبی سوی هر دو حالت نتیجه به است. در
 شود.هیچگاه از هستی منقطع نمی

سخن از فعل انسان سخن از و  وصف ناشدنی و متحیرکننده است؛سخن از فعل خدا سخن از عظمت 
 است.قرب های دستیابی به راه

تبیین فعل خدا از طریق شکوفایی فعل در صومین علیهم السالم به همین دلیل مضمون اغلب ادعیه مع
 انسان است. 

فعل خدا بیشترین نقش را در این شکوفایی دارند و سببی برای  مظهر تامّاهل بیت علیهم السالم به عنوان 
ایشان در فعل  د. بیان این فرازها از زیارت جامعه گویای مظهریت تامّهستن اتصال انسان به خداوند

 داست.  خ
يِ وَ مَعْدِنَ الرَّحْمَةِ وَ السَّالَمُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ بَیْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعَ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفَ الْمَالَئِکَةِ وَ مَهْبِطَ الْوَحْ

وَ عَنَاصِرَ الْأَبْرَارِ وَ دَعَائِمَ الْأَخْیَارِ وَ  أَوْلِیَاءَ النِّعَمِخُزَّانَ الْعِلْمِ وَ مُنْتَهَی الْحِلْمِ وَ أُصُولَ الْکَرَمِ وَ قَادَةَ الْأُمَمِ وَ 
وَ أُمَنَاءَ الرَّحْمَنِ وَ سُالَلَةَ النَّبِیِّینَ وَ صَفْوَةَ الْمُرْسَلِینَ وَ عِتْرَةَ خِیَرَةِ  سَاسَةَ الْعِبَادِ وَ أَرْکَانَ الْبِالَدِ وَ أَبْوَابَ الْإِیمَانِ

 عَالَمِینَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُرَبِّ الْ
سالم بر شما اى خاندان نبوت و موضع ودایع رسالت و محل نزول مالیك و هبوط انوار وحی خدا و 

و گنجهاى علم و معرفت الهی و صاحبان منتهاى مقام حلم و اصول صفات کریمه و معدن رحمت حق 
ی و ارکان بزرگوارى و نیکوکارى و عماد نیکویان عالم و و ولی نعمتهاى روحانپیشواى امم و ممالك

بزرگ و قائد بندگان و ستونهاى محکم شهرهاى علم و درهاى ایمان و امین اسرار خداى رحمان و 
فرزندان پیغمبران و برگزیده از رسوالن و عترت رسول خاتم )ص( که برگزیده خداى جهان است و بر 

 شما باد رحمت و برکات خدا 
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وَ کَهْفِ الْوَرَى وَ  الَمُ عَلَی أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِیحِ الدُّجَی وَ أَعْالَمِ التُّقَی وَ ذَوِي النُّهَی وَ أُولِي الْحِجَیالسَّ
الْآخِرَةِ وَ الْأُولَی وَ رَحْمَةُ اللَّهِ  وَ حُجَجِ اللَّهِ عَلَی أَهْلِ الدُّنْیَا وَ وَرَثَةِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْمَثَلِ الْأَعْلَی وَ الدَّعْوَةِ الْحُسْنَی

 وَ بَرَکَاتُهُ
سالم بر شما امامان و راهنمایان طریق هدایت و چراغهاى تاریکیهاى امت و پرچمداران علم و تقوى و 
خردمندان بزرگ و صاحبان عقل کامل و پناه خلق عالم و وارثان پیغمبران حق و مثل اعالى الهی و 

رین کمال و نیکوترین اعمال و حجتهاى بالغه الهی بر تمام اهل دنیا و آخرت و صاحب دعوت به بهت
 رحمت و برکات خدا بر شما باد

هِ وَ وَ حَفَظَةِ سِرِّ اللَّهِ وَ حَمَلَةِ کِتَابِ اللَّ السَّالَمُ عَلَی مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَ مَسَاکِنِ بَرَکَةِ اللَّهِ وَ مَعَادِنِ حِکْمَةِ اللَّهِ
 أَوْصِیَاءِ نَبِيِّ اللَّهِ 

 وَ ذُرِّیَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ
سالم بر شما که دلهایتان محل معرفت خداست و مسکن برکت حق و معدن حکمت الهی و حافظان سر 

غمبر خدا و اوالد رسول خدا که درود و رحمت و برکات الهی خدایید و حامل علم کتاب خدا و اوصیاء پی
 بر او و بر آل او باد 

وَ التَّامِّینَ  ( فِي أَمْرِ اللَّهِالسَّالَمُ عَلَی الدُّعَاةِ إِلَی اللَّهِ وَ الْأَداِلَّءِ عَلَی مَرْضَاةِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَقِرِّینَ )وَ الْمُسْتَوْفِرِینَ
وَ عِبَادِهِ الْمُکْرَمِینَ الَّذِینَ الَ یَسْبِقُونَهُ  للَّهِ وَ الْمُخْلِصِینَ فِي تَوْحِیدِ اللَّهِ وَ الْمُظْهِرِینَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْیِهِفِي مَحَبَّةِ ا

 بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ
خدا هستید و راهنمایان طریق رضا و خشنودى حضرت احدیت و ثابت  سالم بر شما که داعیان بسوى
و کامل در عشق و محبت خدا و صاحبان مقام اخالص در توحید تامّ  قدمان در اجراى فرمان خدا و
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حضرت حق و آشکار کنندگان امر و نهی ایزد متعال و شمایید بندگان گرامی و مقرب الهی که هرگز بر 
 کنند سالم و رحمت خدا و برکات الهی بر شما بادکامال مطابق فرمانش عمل میحکم او سبقت نگرفته و 

الذِّکْرِ وَ أُولِي الْأَمْرِ وَ بَقِیَّةِ  السَّالَمُ عَلَی الْأَئِمَّةِ الدُّعَاةِ وَ الْقَادَةِ الْهُدَاةِ وَ السَّادَةِ الْوُالَةِ وَ الذَّادَةِ الْحُمَاةِ وَ أَهْلِ
       وَ حُجَّتِهِ وَ صِرَاطِهِ وَ نُورِهِ )وَ بُرْهَانِهِ( وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه تِهِ وَ حِزْبِهِ وَ عَیْبَةِ عِلْمِهِاللَّهِ وَ خِیَرَ

سالم بر پیشوایان خلق که داعیان بسوى حق و رهبر و رهنماى بزرگ و والیان و حامیان دین خدایید و 
ا و آیات باقی و برگزیدگان خاص ربوبی و سپاه و نیروى الهی و مخزن خداهل ذکر و فرمانداران از جانب

م و رحمت و برکات علم ربانی و حجتهاى بالغه و طریق روشن حضرت حق و نور خدا و برهان او سال
            .خدا بر شما باد

 

 فعل در قرآنفاتحه: 
 (میل)رحمت و  فعلظهور فصل اول: 
 و محل صدور آن و ایمان(علم فعل ) منشأفصل دوم: 
 (دعاو شاء فعل ) جهتفصل سوم: 

 )اراده  امر( تحقق فعلفصل چهارم: 
 (دوام جزافعل )جریان  فصل پنجم:

 خدافعل مظهر تامّ انسان کامل خاتمه: 
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