
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 89/ 41/44 جلسه شصت و سوم

ُسولُ  آَتاُكمُ  َوَما»بررسی آیه  –( 8) تسن   مشروعیت هادل  بررسی  موضوع:  !سن ت مشروعیت اثبات در «َفُخُذوهُ  الرَّ

الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصالة  اعوذ بالله من الشیطان

 .رسول هللا و علی آله آل هللا السیما علی موالنا بقیة هللا واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم لقاء هللا علی

 پرسش:

ام »از مقام فقط آنها را  یعنی حضرت امیرد، اینکه پیامبر، طالق همسرانش را به دست امیرالمؤمنین دا

خارج می کرد که در نتیجه فردی دیگر هم یا نه، آنها را از مقام همسری پیامبر  ؟بودن ساقط می کرد« المؤمنین

 !؟می توانست با آنها ازدواج کند

 پاسخ:

ی عالم این را در اختیارش خدا ، این دو اتفاقی که گفتید می افتد.وقتی طالق است و طالق داده شدهر دو بود. 

  .هست این كرده، واگذار امیر حضرت به را طالق كهایند طالق بدهد. توانمیو قرار داده 

پیامبر او را طالق  مرتد شد. شبعد از ازدواج «امهات المؤمنین»پیامبر و از همین  بود كه یكی از زنانموردی 

این خدا و این حكم هللا است،  ن قریشی ها ازدواج کرد.و با یکی از همی داد و او هم رفت سراغ زندگی اش!

 حكم را در اختیار پیغمبر قرار داده است.

 پرسش:

 :اج کرد، با آیهواینکه فرمودید همسِر مرتد پیامبر بعد از طالق، با فرد دیگری ازد



َواَجهُ  َتن ِكُحوا َأن   )َواَل   ِدهِ  ِمن   َأز   َأبًَدا( بَع 

  .درآوريد خود همسري به او از بعد را او همسران هرگز نه و

 33(: آیه 33سوره احزاب )

 منافات ندارد!؟

 پاسخ:

 در عقد پیامبر باشد. آن زناین آیه در صورتی را شامل می شود که 

 پرسش:

 دوباره ازدواج كردند.های كه شد با وساطتگویند حضرت طالق دادند ولی بعضی می

 پاسخ:

 اصالٌ امکان پذیر نیست که پیامبر همچین کاری بکند. نكنید.ها را گوش اصال و ابدا. این نه.

خودش و برادرش از اسالم بیرون رفتند و مرتد است،  «تیلهقُ » که مرتد شد و پیامبر او را طالق داد، اسم آن زن

در « طحاوی» ست.در خیلی جاها هبزنید  جستجورا « ام المؤمنین قتیله»شدند. داستان مفصلی دارد. اگر شما 

 شکل اآلثار نقل می کند:م

َج  هللاِ  َنِبيَّ  َأنَّ » َلةَ  َتَزوَّ س   ِبن َت  ُقَتي  َها َوَماَت  َقي  َجَها ُثمَّ  َعن  ِرَمةُ  َتَزوَّ ل   َأِبي ب نُ  ِعك  ر   َأُبو َفأََرادَ  َجه  ُتَلُه، َأن   َبك   َيق 

ُجَبَها، َلم   النَِّبيَّ  إنَّ : ُعَمرُ  َلهُ  َفَقالَ  ِسم   َوَلم   َيح  ُخل   َوَلم   َها،لَ  َيق  ت   ِبَها َيد  َتدَّ اَلمِ  َعنَ  َأِخيَها َمعَ  َوار  ِس   ِمنَ  َوَبِرَئت   اْل 

ى ِبهِ  َيَزل   َفَلم   َرُسولِهِ  َوِمن   َتَعاَلى، هللاِ   «َتَرَكهُ  َحتَّ



 مؤسسة: النشر دار الطحاوي، سالمة بن محمد بن أحمد جعفر أبو: المؤلف اسم اآلثار، مشكل شرح
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 ازدواج کرد!« عکرمه»را، او رفت و با « قتیله»می گوید وقتی پیامبر زنش را طالق داد، 

 پرسش:

 گفت؟« ام المؤمنین»شود میباز را « قتیله»آیا این 

 پاسخ:

فقط و فقط یک خاصیت دارد؛ و « ام المؤمنین»رود. بودن بیرون می« ام المؤمنین»نه، وقتی طالق داد دیگر از 

یعنی اآلن هیچ کس با او محرم نیست! آن حرمت نکاح بعد از پیامبر است. غیر از این هیچ خاصیتی ندارد. 

كه  ینبعد از ا ،در روایت هم داردبه افراد شیر بدهد تا با او محرم بشود!  تا عایشه، خواهر زاده اش را می آورد

عمر نامحرم است  :گفتمی شد واش میبا حجاب وارد حجره عایشه را در حجره عایشه دفن كردند، «عمر»

 ها از این كارها دارند و برای خودش دنیایی است.بیند! اینمن را می

 پرسش:

كه زهرا  حضرت د سرتان را پایین بگیرید.نگوید میشودر قیامت وقتی حضرت زهرا وارد میکه روایتی است 

 بحث محرم و نامحرم مطرح نیست! مادرمان است؛

 پاسخ:

شكی نیست كه  گویند ام المؤمنین؛ان پیغمبر میبه زن نیست؛مطرح كه  ام المؤمنین بودنش حضرت زهرا بحث

 ها باید فكری برای خودتان بكنید.حضرت زهرا برای غیر سادات نامحرم است. شما شیخ



 در روایت دارد که:

مُ  انَ كَ  ِإَذا» لَ  َيا ِقيلَ  ال ِقَياَمةِ  َيو  عِ  َأه  وا ال َجم  ى َأب َصاَرُكم   ُغضُّ  «اللَّه َرُسولِ  ِبن ُت  َفاِطَمةُ  َتُمرَّ  َحتَّ

 282: مؤلف وفات تاريخ ،عيسى بن على اربلى،: ؛ نويسنده(القديمة -ط) األئمة معرفة في الغمة كشف

 ص ،4ج ؛اول: چاپ ،ق 4394 تبريز، - هاشمى بنى :ناشر ،هاشم محالتى، رسولى: مصحح/  محقق ،ق

134 

حضرت زهرا را خواب دیده بود و حضرت زهرا از ایشان رو گرفته بود.  ،رضوان هللا علیه «عالمه امینی»گویند می

 ی ازدواج كرد. ایهایشان از خواب كه بلند شد بال فاصله با یك علو

حضرت زهرا بشود این  كه محرمایشان برای این قبل مرحوم شد. همسایه ما بود و تقریبا چند سال این علویه

 كار را كرد!

 بودیم و بحث:« شبیری»قای ما خدمت آ

َنى النَِّساءِ  ِمنَ  لَُكم   َطاَب  َما )َفان ِكُحوا   َوُربَاَع( َوُثاَلَث  َمث 

 همسر. چهار يا سه يا دو نمائيد، ازدواج( ديگر) پاک زنان با

 3(: آیه 1سوره نساء )

ی اخواهم هر گوشهنمی« قزوینی»قای كنید. ایشان به سرش دست زد گفت: آشد و گفتم شما بزرگان عمل نمی

 سرم یك پانسمان باشد! از 



لسفه و عرفان خواندیم؛ به هشت سال ف شان هفترا رحمت كند ما خدمت« شاه آبادیشیخ محمد »قای آ خدا

، در مجموع هشت تا فرزند ت، از هر زن هم دو تا پسر داشتپدر شما چهار تا زن داش !قاایشان گفتم: حاج آ

 اكتفا كردید؟  شما چطور به یك زنداشت. 

دهم و نصفش هم به پدر و مادرش می اگر بدانم جایز است نصف این زن را هم« قزوینی»قای حاج آ :گفت

 برای من اضافی است!!

من خدمتگزار بگویند بهتر از این است كه رهبر  اگر به" :گویدمی که ،رضوان هللا تعالی علیه« حضرت امام»

های هللا در رگ كنم كه خون رسولمن افتخار می" :اش نوشته؛ در بعضی از كتابهایش دیدم در مقدمه"بگویند

 كند.كه رهبر است افتخار نمیولی به این كندایشان به این افتخار مییعنی  من در جریان است"؛

 آغاز بحث...

 :نبی مکرم آوردیم: یك آیه را در رابطه با مشروعیت سنت ما دو تا آیه

ي ِإالَّ  ُهوَ  ال َهَوى، ِإن   َعنِ  ين ِطُق  )َوَما  يوَحى( َوح 

 !نيست شده نازل او بر که وحی جز چيزی گويدمی آنچه !گويدنمی سخن نفس هوای روی از هرگز و

 1و  3(: آیه 33سوره نجم )

هم شامل قرآن  ال َهَوى(؛ َعنِ  ين ِطُق  )َوَمااند كه: شیعه و سنی، مفصل آوردهلمای عكه بزرگان افزون بر اینبود که 

مطلق و نكره  ،«نطق»فرمایشی كه بعضی از اعاظم داشتند كه كلمه  ،افزون بر این هم و هم شامل سنت است؛

به  یعنی هرگز نطقی َهَوى(؛ال   َعنِ  ين ِطُق  )َوَما دهد.افاده عموم می ،گیرددر سیاق نفی قرار میکه است. نكره 

 آید!هوی از زبانش بیرون نمی



ي ِإالَّ  ُهوَ  )ِإن  بعد:  هم به نطق  (ُهوَ  ِإن  به قرآن برگردد، ذكر الخاص بعد العام است. اگر ) (ُهوَ  ِإن  اگر ) ؛(يوَحى َوح 

 دو خواهد شد. برگردد كه دیگر شامل هر

 آیه دومی كه ما آوردیم آیه:

َمَة( ِكَتاَب ال   )َويَعلُِّمُهمُ    َوال ِحك 

 بياموزد! حکمت و کتاب را آنها و

 428(: آیه 2سوره بقره )

د، تكرار یعنی هردو به قرآن برگرد ،یكی باشد «حكمت»و  «كتاب»اگر بنا باشد عرض کردیم که جا . در اینبود

 «كتاب»د بكنیم، باید بگوئیم ظاهر آیه بخواهیم استنا یك كلمه با این تعابیر از حكیم به دور است؛ ولذا اگر ما به

 آخر است. هم شیءٌ  «حكمت»و  ،شیءٌ 

؛ ولی من در ذیل تاز سن  است عبارت  ،«حكمت»غالب مفسرین شیعه و سنی بر این عقیده هستند كه مراد از 

 ن پیدا كردند ما را هم خبر كنند.این دو آیه گشتم، روایتی پیدا نكردم، اگر دوستا

آیه شامل  ایتی از معصومین، نبی مكرم )صلی هللا علیه واله وسلم( داریم كه این دورو ،آیا در ذیل این دو آیه

نور »و « البرهان»است مثل  روایاتبنده نتوانستم پیدا كنم، تفاسیری كه مخصوص شود یا خیر؟ سنت هم می

 ولی پیدا نكردم. را گشتم «الثقلین

 ریفه:آیه شسومین آیه در اثبات مشروعیت سن ت نبی مکرم، اما 

ُسولُ  آَتاُكمُ  )َوَما  َفان َتُهوا( َعن هُ  َنَهاُكم   َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ

 نماييد. خودداري کرده نهي آنچه از و ،(کنيد اجرا و) بگيريد آورده شما براي خدا رسول را آنچه



 1(: آیه 38سوره حشر )

 كند:است كه فیء را مطرح میاین عمدتا در رابطه با آیاتی است؛ 

لِ  ِمن   َرُسولِهِ  َعلَى اللَّهُ  َفاءَ أَ  )َما ُسولِ  َفِللَّهِ  ال ُقَرى َأه  بَى َولِِذي َولِلرَّ ِبيلِ  َواب نِ  َوال َمَساِكينِ  َوال يَتاَمى ال ُقر   السَّ

ِنياءِ  بَينَ  ُدولَةً  يُكونَ  اَل  َكي َغ  ُسولُ  آَتاُكمُ  َوَما ِمن ُكم   األ   ن َتُهوا(َفا َعن هُ  نََهاُكم   َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ

 و يتيمان و او، خويشاوندان و رسول و خدا آن ازبازگرداند!  رسولش به آباديها اين اهل از خداوند را آنچه

! نگردد دست به دست شما ثروتمندان ميان در( عظيم اموال اين) تا است، ماندگان راه در و مستمندان

 از و نماييد؛ خودداري کرده نهي آنچه از و ،(کنيد اجرا و) بگيريد آورده شما براي خدا رسول را آنچه

 .بپرهيزيد خدا( مخالفت)

 1(: آیه 38سوره حشر )

ُسولُ  آَتاُكمُ  )َوَمادهد كه: ظاهر آیه نشان می به شما از طریق پیغمبرش یعنی هرچه كه خدای عالم َفُخُذوُه(؛  الرَّ

، شما دیگر كارتان نباشد و ندادبه شما یعنی  چه كه نهی كرد،و آن َفان َتُهوا(؛ َعن هُ  َنَهاُكم   )َوَما بگیرید و از غنائم داد

 اعتراض نکنید.

ُسولُ  آَتاُكمُ  )َوَماگویند: نیون عمدتا می، امروز قرآعزیزان دقت داشته باشند ،یك اشكالی كه در سیاق است  الرَّ

ح كند، چیزی كه سهم خاص خواهد مطراین آیه مال غنائم را نمیدر حالی که مربوط به غنائم است.  َفُخُذوُه(؛

 :در آیه قبل می فرماید نه غنائم به معنی مطلق آن. ؛نبی مكرم است

ُتم   َفَما ِمن ُهم   َرُسولِهِ  َعلَى اللَّهُ  َأَفاءَ  )َوَما َجف   يَشاءُ  َمن   َعلَى ُرُسلَهُ  يَسلُِّط  اللَّهَ  َولَِكنَّ  ِرَكاب   َواَل  َخيل   ِمن   َعلَيهِ  َأو 

 َقِديٌر(  َشيء   لِّ كُ  َعلَى َواللَّهُ 



 دست به براي شما که است چيزي( بخشيده و) بازگردانده رسولش به[ يهود]=  آنان از خدا را آنچه و

 کس هر بر را خود رسوالن خداوند ولي شتري؛ نه و تاختيد اسبي نه( نکشيديد، زحمتي) آن آوردن

 !است توانا چيز هر بر خدا و سازد؛مي مسلط بخواهد

 2(: آیه 38سوره حشر )

مربوط به ذی القربی، یتامی و مساكن و  ،دهد كه این سهم خاص نبی مكرم است، این سهم همها نشان میاین

ُسولُ  آَتاُكمُ  )َوَماابن سبیل است. اگر ما بگوییم:   سازد. سیاق مال غنائم نیست. ؛ این با سیاق نمی(ِمَن الَغناِئم   الرَّ

دلیل بر آیه گذاشتم كه این  پیامییك شب  ،ال، مضل مشهدیضفرد ین من اتفاقا به هم ؛عزیزان دقت كنند

ها حتی سیاق دهد كه اینمربوط به غنائم جنگی است. این نشان می ،نه :مشروعیت سنت است، برگشت گفت

 را هم بلد نیستند معنا كنند.

ُسولُ  آَتاُكمُ  )َوَما سیاق غنائم در حالی که  فهمید؟ از سیاق؛ كجا ؛ از«ِمَن الغنائم آَتاُكمُ  َما»یعنی  ؛َفُخُذوُه( الرَّ

 آَتاُكُم( )َماتواند بدهد. نیست، سهم الخاص للنبی است. این سهم الخاص هم را هم كه پیامبر به عموم نمی

 ها است.خطاب به عموم مسلمان

گذشته قبلش مربوط به سهم خاص نبی مكرم است، این سهم نبی مكرم هم موارد استعمال خاص دارد.  ،سیاق

گفتند روایت از روایت است. دیروز دوستان می یجا دیگر روایت الی ما شاء هللا داریم، دنیایما در این ،از این

 تفویض كجا است، صحیح است یا صحیح نیست؟

عمده روایاتی كه من نگاه كردم و غالب که پانزده تا روایت است  به گمانم مجموع روایات ده، ؛ت كنندعزیزان دق

از « صحیحه زراره»روایت ضعیف در احادیث تفویض ندیدم. اولین روایت من نظر سند صحیح است.  همه از

 امام باقر )سالم هللا علیه( است:



َف  وَ  ُيوَصُف  اَل  َجل وَ  َعزَّ  اللَّهَ  ِإنَّ » ِرهِ  َحقَّ  اللَّهَ  َقَدُروا ما وَ  ِكَتاِبهِ  ِفي َقالَ  َقد   وَ  ُيوَصُف  َكي   «َقد 

 د و یا توصیف كنند.نچه كه درخور او است بشناسند خدا را آنتواننمیمردم 

َظمَ  َكانَ  ِإالَّ  ِبَقَدر   ُيوَصُف  َفاَل »   «َذلِكَ  ِمن   َأع 

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: اْلسالمية(، -الكافي )ط 

 44، ح443 ، ص4ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،

 خیلی ظریفی است. ما از عظمت خدای عالم هرچه بر ذهنمان بیاوریم، این مخلوق ذهن ما است.  این نكته

 (َوِكيلٌ  َشيء   ُكلِّ  َعلَى َوُهوَ  َشيء   ُكلِّ  َخالُِق  اللَّهُ )

 .است اشيا همه بر ناظر و حافظ و است چيز همه آفريدگار خداوند

 22(: آیه 38سوره زمر)

که  تعبیر را از معصومین نیافتم، دوستان اگر از انتساب به معصوم پیدا كردند به ما هم بفرمایند.این البته من 

 دارد:

زتموه»  «معانيه أدق   في بأوهامكم كل ما مي 

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار األئمة األطهار )ط بحار األنوارالجامعة لدرر أ
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« بوعلی سینا»آورد. اگر اشتباه نكنم در قسم توحیدش می« اسفار»خیلی در « مال صدرا»این عبارتی است كه 

 هم در یك كتابی مختصری كه دارد آورده است.

 



 پرسش:

زتموه كل ما» م( نقل شده است:از امام محمد باقر )علیه السال« بحار االنوار»روایت در این   أدق   في بأوهامكم مي 

 .«إليكم مردود مثلكم مصنوع مخلوق معانيه

 پاسخ:

زتموه كل ما» . فرمود:من یك زمانی گشتم پیدا نكردمخوب است.  هرچه كه از خدای عالم در ذهن تان شما  «مي 

 .«إليكم مردود مثلكم مصنوع فهو مخلوق»بیاورید، 

 در هر صورت...

َظمَ  َكانَ  ِإالَّ  ِبَقَدر   ُيوَصُف  َفاَل »فرماید: این تعبیر كه حضرت می مان هرچه ما از عظمت خدا در ذهن ؛«َذلَِك  ِمن   َأع 

با كل مادیات سروكار داریم از عظمت خدا هرچه بیاوریم، یك عظمتی ما با این ذهن محدودمان كه  ،تصور كنیم

 كه او به عظمت مادی توصیف شود.دای عالم منزه است از اینخ ؛كنیمكه در ذهن ما عظمت مادی تصور می

  كمال است. ، باالترین مرتبهكنند داشتن شاخها تصور میمورچه که است روایت همین ادامه در

 ال لمن نقصان عدمها أن يتوهم و كمالها ذلك فإن زبانيتين تعالى لله أن تتوهم الصغار النمل لعل و»

 «بهما يتصف

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار األئمة األطهار )ط ارالجامعة لدرر أبحار األنو

 283، ص 22ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج 

گویند ای خدایی كه شاخ داری! یا به قولی كه حضرت موسی می ،خوانندكنند مثال خدا را كه میتصور می

 : ای خدایا گویدمی



 سرت شانه کنم دوزم چاکرت ** چارقت من شوم تا کجایی تو

 محتشم ای آورم پیشت کشم ** شیر شپشهایت شویم اتجامه

 جایکت بروبم آید خواب پایکت** وقت بمالم بوسم دستکت

 گوید:می ضایا... یا در جایی كهتا آخر آن ق

 سرار منهركسی از ظن خود شد یار من** از درون من نجست ا

عین حضور حق و عین  ،عالم هستی گفت: "جهان ومیاین تكیه كالمش بود  شاه آبادی را بیامرزد»خدا آقای 

 ربط به حق است." 

توانیم در خدا تصور كنیم این است، تمام عالم هستی عین حضور حق و عین گفت: "باالترین چیزی كه ما میمی

  ی ما عین حضور ما است و عین ربطی به ما است."  ی كه صور ذهناگونهربط به حق است، همان

َسهُ  َعَرَف  َمن  »  «َربَّه َعَرَف  َفَقد   نَف 

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار األئمة األطهار )ط بحار األنوارالجامعة لدرر أ
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 ،در ذهن و یا فرزنداین تصویر پدر، مادر،  ؛كنیدتان را در ذهن تان تصور میاالن شما پدرتان، مادرتان و یا بچه

عین حضور شما و عین ربطی به شما است. اگر یك لحظه ذهن تان كنار برود، صورت پدر هم كنار رفته است. 

 ها"فروریزند قالب ،"اگر آنی كند نازی



خواهیم از خدای عالم یك تصوری خدا شناسی و یا در نمازمان كه می ئلهدقت كنیم در مس لذا ما یك مقداری

 ،حق تعالی است؛ یعنی در نزد خدای عالمبودن عین ربط و عین حضور  ،دیگر باالترین تصور ،داشته باشیم

 در حضور او هستیم.اینکه ما گذشته ما، فعل ما و آینده ما همه عین حضور او است، نه 

بله برای تقریب اذهان خوب است که  !در محضر حقبگوییم كه بگوییم عین حضور حق یا ق است بین اینفر

جهان محضر حق و حضور حق است. غیر از حق چیزی دیگری  ؛جهان در محضر حق است ولی این نیست بگوئیم

 نیست.

ها یک مقداری ید اینآدر می گویند بوی ارتداد و شرکمی های دارند که بعضیهایبعضی از عرفاء هم عبارت

 .شان خراب استالفاظ

هُ  َفَثمَّ  ُتَولُّوا )َفأَيَنَما  اللَِّه(  َوج 

 ! آنجاست خدا کنيد، رو سو هر به و

 443(: آیه 2سوره بقره )

آیا  ؛خورشید و نور خورشید است عین ،تشبیه، بال تشبیه، بال تشبیه بال .یعنی جهان غیر از خدا چیز دیگری نیست

 ؟«شیٌئ آخر»نور خورشید  ،«شیئٌ »توانید بگویید خورشید ما میش

شود شما نور خورشید را تصور بکنید یعنی نمی ؛استنور آن و خورشید عین  خورشید نور خورشید عین ،یا نه 

 فرمود: طوری است.و در افعال هم همین .بال تشبیه، بال تشبیه .تصور نکنید را خورشید ولی

َمُلوَن( َوَما َخَلَقُكم   )َواللَّهُ   َتع 

 !سازيدمي که بتهايي هم و آفريده را شما هم خداوند اينکه با



 82(: آیه 31سوره صافات )

 هم خالق اعمال شما است.  ،هم خدا خالق شما است

ن آیا ای :"گویدامام )رضوان تعالی علیه( تعبیری دارد این هم دوستان یادگاری از ما داشته باشند ایشان می

این مال ما است یا مال خدا است؟ فعل ما است یا فعل خدا است؟  ،نماز و روزه ،شودافعال ما که از ما صادر می

َمُلوَن( َوَما َخَلَقُكم   )َواللَّهُ   ."ها مال ما نیست مال او استهمه عمل یعنی َتع 

چه ما یک اگر چنان :فرمایدمیامام  .ها را داشته باشیداین مثال .زندهم یک مثال دیگری می« خویی»آقای 

ار و یک خانه خیلی تاریکی مثالً غ ،تاریکی باشدیک رت آیینه طرف صو ،ی در برابر خورشید قرار بدهیماآیینه

ین آیینه نور به اتابد از نور خورشید به این آیینه می ،ی را در برابر خورشید قرار دادیماما از دور یک آیینه ،است

 تابد.تاریکی می

 یك خود آیینه ،که آیینه هیچی نیستاز آیینه است و حال این کند نور از چه است،ظاهر تصور می ن تاریکی بهای

 هر چه در آیینه است نور خورشید است که تابیده.  ،جرمی بیشتر نیست

ولی در  ؛کند که فعل خودش استشود به ظاهر تصور میهر چه از او صادر می ؛ماندانسان هم مثل این آیینه می

یک سر سوزنی یک اختیاری در این وسط خدای عالم فقط « مطهری»به قول آقای  .حقیقت این فعل هللا است

 .زنداین مثالی است که امام می به ما داده که تکلیف درست بشود.

کل بدنش  ،چه یک کسیاگر چنان :گویدزند می)رضوان هللا تعالی علیه( یک مثال دیگری می« خویی»آقای 

زنند دست و پا و وقتی کلید را به برق می ،بدن این شخص را با نیروی برق به حرکت در بیاورند ،بشود لمس

 دوباره لمس لمس است و هیچی نیست." کشندکند ولی از سیم برق میزبان حرکت می



اگر این  ولی ،کنیم فعل ما مال استدرست است ما تصور می ؛چنین استارتباط فعل ما به خدا این" :گویدمی

 .چیز دیگری نیست ،که ارتباط آن مرد لمسی از برق قطع شدهارتباط ما از خدا قطع بشود مثل این

 گوید:ولذا می 

ُهم   ِإن   وَ ) ُهم   ِإن   وَ  اللَّهِ  ِعن دِ  ِمن   هِذهِ  َيُقوُلوا َحَسَنةٌ  ُتِصب  َئةٌ  ُتِصب   دِ ِعن   ِمن   ُكل   ُقل   ِعن ِدكَ  ِمن   هِذهِ  َيُقوُلوا َسيِّ

  (اللَّه

. توست خود سوي از رسد،مي تو به بدي از آنچه و خداست؛ طرف از رسد،مي تو به نيکيها از آنچه( آري،)

 خداست ناحيه از اينها همه

 18و  19(: آیات 1سوره نساء )

ِسَك  َفِمن   َسيَئة   ِمن   َأَصاَبَك  َوَما»حتی  اللَِّه(؛ ِعن دِ  ِمن   )ُكل   می گوید: ِسَك(؛ َفِمن  )این:  «َنف  ارتباط ریزی  یک َنف 

هللا  ِمن   َأَصاَبكَ  َوَما »یعنی در حقیقت  .یعنی این اختیار سوء تو بود که خدا این کار را با تو کرد ؛خواهد بدهدمی

ِسَك  َفِمن   من شر    «لسوء اختیارك َنف 

 َرَمى( اللَّهَ  َولَِكنَّ  َرَميَت  ِإذ   َرَميَت  )َوَما 

 !انداخت خدا بلکه انداختي؛( آنها صورت به سنگ و خاک که پيامبر اي) نبودي تو اين و

 41(: آیه 9سوره انفال )

، یعنی کل مسئله ارتباط ما با خدا ؛ها روی این آیه کار کردشود ساعتاین آیه به قدری زیبا و عالی است که می

َمُلوَن( َوَما َخَلَقُكم   )َواللَّهُ  یا نقد َرَميَت(  َوَما) با عبارت بیان کرده است. آیه به خوبی این را ...وهای جبر و بحث َتع 

  اللَِّه( ِعن دِ  ِمن   )ُكل   همان عبارت ؛اثبات کرده)َرَمیَت(  و با عبارت ،کرده



 )َوَماکردم عرض   .در مسئله کسب و ... آقایان راه را گم کردند .مسئله کسب را ما سال گذشته صحبت کردیم

امام )رضوان هللا تعالی علیه( در  .کنندمسئله را روشن کرده ولی توجه نمی ؛َرَمى( اللَّهَ  َلِكنَّ وَ  َرَميَت  ِإذ   َرَميَت 

 )َوَما آیه رویخیلی  ،شانهای فقهیدر کتابو « مصباح الهدایه»در « شرح دعای سحر»هایش در خیلی از کتاب

مورد در آثار علمی امام، ایشان به  24شاید من بگویم بیش از یعنی  .تکیه دارد َرَمى( اللَّهَ  َوَلِكنَّ  َرَميَت  ِإذ   َرَميَت 

 کند.این آیه استدالل می

 پرسش:

َسهُ  َعَرَف  َمن  » د ولی ما این را ممکن است مناسبت داشته باش ، این جایش كجاست؟«َربَّه َعَرَف  َفَقد   َنف 

 عنی چه؟شناسم یا بشناسم خدا را میفهمیم این نفس یعنی چه؟ که اگر نفسم رنمی

 پاسخ:

خواهد یک چشم شما که میاآلن شما ببینید این  .عوامانه استو یک عبارت خیلی ساده این عبارت، ببینید 

هزاران هزار عوامل باید دست به دست هم بدهد که این تصاویر به چشم و از چشم شما به مغز  ،چیزی را ببیند

 .مز و سبز و آبی استکه بتوانید ببینید که این قرتا این شودشما مخابره 

هر تاری مخصوص شنیدن یک نوع صدا  ،دارد یگوش شما هزاران تارهای ،خواهید صداها را بشنویدشما می

 است.

در  ،هیچ مهندسی در دنیا ،ها که در بدن انجام شدهکشیها و لولهسیم کشی ،خواهد بتپدوقتی می ،قلب شما

در آن  ها در کجا صورت گرفته،همه این .نتوانسته انجام بدهد کشیکشی و لولهطور سیمهیچ خانه و شهری این

 جا برسد.ی که دست بشر عاجز است به آناتاریک خانه



 -اش کار نداریم حاال به مسائل معنوی -اش حتی مسئله مادیاست چنان منظم بیند این بدن آنانسان وقتی می

دهد ها نشان میاین ؛رسدنمیبه آن ر هیچ بشری عقل و فککه به قدری ظریف و دقیق است  ،آن قسمت مادی

 َمن  » . لذا فرمود:این بدن من انجام داده ، درچه که نفع من استو عالم به تمام آن ری قادرقدِّ که یک مُ بر این

َسهُ  َعَرَف   !«َربَّه َعَرَف  َفَقد   َنف 

 ؛پنجگانه ظاهری و باطنی اتفاقی نیستواس این ح و ،در وجود ما قرار دادهخدا عالم که  یهایکاری یعنی ریزه

این یک معنا  است. در بدن ما قرار داده را این تدبیر ،ها مشخص است یک مدبر و خالقی حکیم و عالماین

 است.

خدای عالم این ذهن ما را یک گفت: که  نقل کردم« شاه آبادی»که از آقای همین. یک معنا هم که عرفا دارند

این از ذهن شما  ،در یک لحظه هم ،تان در یک لحظه کل دنیا را تصور کنیدنید در ذهنتوامی ،خالقی قرار داده

 .رودکنار می

عین ربط به و این خالق ذهن شما است و وابسته به شما است  ،این صور ذهنی عالم ،کنیدچه که تصور میآن 

 نه در محضر شما! ،عین حضور شما استشما است و 

عالم  .بلکه این صور، عین حضور شما است ،نیست« شیٌئ آخر»ذهن شما  و «شیئٌ » ،یعنی صور ذهنی شما

هم از نظر فکری و  ،اشاین هم از نظر مادی .ارتباطش به خدای عالم به همین شکلی است ،هستی هم

 است. اشمعنوی

 .ددهرا شرح می «من عرف نفسه»که آقا امام صادق )سالم هللا علیه( « توحید مفضل» هابر این اضافه

 شود.آدم واقعًا دیوانه می که کندرا امام از اعضاء و جوارح بیان می یهایدقت



یکی از  کجا قرار داده؛ و گوش و دهان و دماغ را خدا عالم چشم ؛که خدای عالم در این بدن قرار داد یهایدقت

شان عوض دست و پا جای مثالً  .چشم جای دیگر قرار بگیرد ،ها جابجا بشود مثالً دهان باالی پیشانی بروداین

اصالً کیفیت قرار دادن  ؛دست باالی کتف قرار بگیرد ،اش جلو و دیگری پشت سر بیایددست یکی ،یا نه ،بشود

که در بدن انسان  یهایدقتشد؛ ها نبود چه میاگر این انگشت که دست انسان دارای انگشتان استها، ایناین

 كامال حكیمانه است. ایجاد شده

یعنی  .کشدخوانم مغزم سوت میمن هر وقت می ،کندبیان می« توحید مفضل»ها را در کاری ام ریزهتمحضرت 

 است. را مطالعه کرده باشم نبوده« توحید مفضل»من یک بار از اول تا آخر 

دارد درس توحید به ما و جا نشسته کند آقا امام صادق )سالم هللا علیه( آنخواند احساس میآدم وقتی می

 !«مفضلالعلیه بتوحید »خواهد بداند را اگر کسی می «من عرف نفسه» . بنابرایندهدموزش میآ

َسهُ  َعَرَف  َمن  »در روایت  ،«نفس»بنابراین مراد از   و اعم از نفس مادی و نفس معنوی است «َربَّه َعَرَف  َفَقد   َنف 

  . فرمود:کلمه نفس هر دو معنا دارد .گیردهر دو را می

ُس  َهاَأيتُ  )يا َمِئنَُّة، النَّف  ِجِعي ال ُمط  ِضيًة( َراِضيةً  َربِِّك  ِإلَى ار   َمر 

 خشنود تو از او هم و خشنودي او از تو هم که حالي در بازگرد پروردگارت سوي به !يافتهآرام روح اي تو

 است،

 29و  21(: آیات 98سوره فجر )

ُس النَّ  َأيُتَها )يا . آیاگویدجسم را نمیدر اینجا که  َمِئنَُّة(؛  ف  گوید؟ یا آن روح را دارد می ؟گویدجسم را میال ُمط 

 هم شامل روح و قلب انسان است.  ، وهم شامل اعضای مادی است« نفس»کلمه  پس



کنید خدای عالم باالتر هر چه از خدای عالم تصور میشما گوید می. بیان کنیماجازه بدهید ما روایت دیگری هم 

  .است

 :داریم که آقا امام باقر )سالم هللا علیه( فرمود هم پیغمبردرباره شخص 

َف  وَ  ُيوَصُف  اَل   النَِّبيَّ  ِإنَّ » دٌ  ُيوَصُف  َكي  َتَجَب  َعب  ع   َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّهُ  اح  ِض  ِفي َطاَعَتهُ  َجَعلَ  وَ  ِبَسب  َر   َكَطاَعِتهِ  األ 

َماءِ  ِفي ُسولُ  آتاُكمُ  ما وَ  َفَقالَ  السَّ  َمن   وَ  َأَطاَعِني َفَقد   َهَذا َأَطاعَ  َمن   وَ  َفان َتُهوا َعن هُ  نَهاُكم   ما وَ  هُ َفُخُذو الرَّ

َض  وَ  َعَصاِني َفَقد   َعَصاهُ  ه َفوَّ  «ِإلَي 

  آید که چه چیزی تفویض کرده است.دی میهای بعکل امور را به پیغمبر تفویض کرد روایتمی گوید: 

َف  وَ  ُنوَصُف  اَل  ِإنَّا وَ »  «َصفُيو َكي 

 چگونه قابل توصیف باشیم!قابل توصیف نیستیم هم ما ائمه 

َس  َعن ُهمُ  اللَّهُ  َرَفعَ » ج  كُّ  ُهوَ  وَ  الرِّ ِمنُ  وَ  الشَّ ِمنَ  ِإنَّ  وَ  ُيوَصُف  اَل  ال ُمؤ   اللَّهُ  َيَزالُ  َفاَل  َفُيَصاِفُحهُ  َأَخاهُ  لََيل َقى ال ُمؤ 

ِهَما َين ُظرُ  ُنوُب  وَ  ِإلَي  َجرِ  َعنِ  ال َوَرُق  َيَتَحاتُّ  َكَما ُوُجوِهِهَما َعن   َتَتَحاتُّ  الذُّ  «.الشَّ

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: اْلسالمية(، -الكافي )ط 

 42 ، حال ُمَصاَفَحة َباُب ، 492 ، ص2 ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،

 :گویدمی 381، صفحه 8جلد « روضة المتقین»در « مجلسی اول»مرحوم  ،هموایت رتصحیح سندی درباره 

 !«كالصحيح الحسن في و » 



القديمة(؛ مجلسى، محمدتقى بن مقصود على،  -روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه )ط 

 ، ناشر: مؤسسه فرهنگى اسالمىپناه على اشتهاردى و حسين كرمانى، موسوى محقق/ مصحح:

 381، ص8كوشانبور، ج

در  «عالمه مجلسی دوم»در روایت است. مرحوم « ابراهیم ابن هاشم» به خاطر بودن «وفی الحسن کالصحیح»

 :گویدمی 14، صفحه 8جلد « العقول مرآة»

 «.كالصحيح حسن: عشر السادس الحديث» 

: مصحح/  حققمتقى، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ نویسنده: مجلسى، محمد باقر بن محمد 

 14، ص8 ج اْلسالمية، الكتب دار: ناشر ،هاشم محالتى، رسولى

خدمت امام صادق رسیدم شنیدم که حضرت  :گویداست می« صحیحه ابی اسحاق نحوی»روایت بعدی 

 گوید:می

هُ  ِإنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َأدََّب » ِتهِ  َعلَى نَِبيَّ ه َعِظيم   ُخُلق   لََعلَى َوِإنَّكَ  :َفَقالَ  َمَحبَّ َض ِإلَي   َوَما َجل وَ  َعزَّ  َفَقالَ  ُثمَّ َفوَّ

ُسولُ  آَتاُكمُ   «َفان َتُهوا  َعن هُ  نََهاُكم   َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ

روایت ما داریم که ائمه )علیهم السالم( بر مشروعیت سخنان پیغمبر به این آیه  24عرض کردم حدود شاید 

 کردند. استدالل 

 دارد:بعد 

ُسولَ  ُيِطعِ  )َمن   َجلَّ  وَ  َعزَّ  َقالَ  وَ » َض  اللَّهِ  نَِبيَّ  ِإنَّ  وَ  َقالَ  ُثمَّ  َقالَ  اللََّه( َأطاعَ  َفَقد   الرَّ  «َعِلي ِإلَى َفوَّ

 .چه که به پیغمبر تفویض شده بود به علی تفویض شدهر آن



ُتم   ائ َتَمَنهُ  وَ »  «النَّاُس  َجَحدَ  وَ َفَسلَّم 

 .کردند انکار دیگران ولی شما تسلیم ائمه شدید .رای تفویض امر دین امین قرار دادو علی را ب

 بعد حضرت فرمود:

ُكم   اللَّهِ  َفوَ » ُمُتوا َأن   وَ  ُقل َنا ِإَذا َتُقوُلوا َأن   لَُنِحبُّ َنا ِإَذا َتص   «َصَمت 

 .ما ساکت هستیم شما ساکت باشید ،گوییم شما هم بگوییدهر وقت ما می

 على غفارى: مصحح/ محقق اسحاق، بن يعقوب بن محمد كلينى،: نویسنده ،(اْلسالمية - ط) الكافي

ِويِض  َباُب  ،223ص ،4ج االسالمیة، الكتب دار: ناشر محمد، آخوندى، و اكبر ف   ِإَلى وَ  ص اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى التَّ

ةِ  َِئمَّ رِ  ِفي )علیهم السالم( األ  ين َأم   4ح ،الدِّ

 گوید از امام باقر و امام صادق هر دو شنیدم فرمودند:میاست که « صحیحه زراره»ایت روایت بعدی، رو

َض » هِ  ِإلَى ِإنَّ اللََّه َفوَّ رَ  نَِبيِّ  «َخل ِقهِ  َأم 

 نه امر دینه!

َف  لَِين ُظرَ »  َيةَ  َهِذهِ  َتلَى ُثمَّ  َطاَعُتُهم   َكي  ُسولُ  آتاُكمُ  ما) اآل   «ُكم  َعن ُه َفان َتُهوا(َنها ما وَ  َفُخُذوهُ  الرَّ

د صل ى هللا عليهم؛ بصائر الدرجات في نویسنده: صفار، محمد بن حسن، مصحح: كوچه  فضائل آل محم 

 318 ، ص4، جالنجفي المرعشي هللا آية مكتبةناشر:  ،باغى، محسن بن عباسعلى

 :دارد که امام صادق )سالم هللا علیه( فرمود در رابطه با امر خلق

لَ  َخلََق  َجلَّ  وَ  َعزَّ  للَّهَ ا ِإنَّ » لُ  ُهوَ  وَ  ال َعق  ينَ  ِمنَ  َخل ق   َأوَّ وَحاِنيِّ ِش  َيِمينِ  َعن   الرُّ ِبر   لَهُ  َفَقالَ  ُنوِرهِ  ِمن   ال َعر   َأد 

بَرَ  ِبل   َلهُ  َقالَ  ُثمَّ  َفأَد  َبلَ  َأق  ُتكَ  َتَعالَى وَ  َتَباَركَ  اللَّهُ  َفَقالَ  َفأَق  ُتكَ  وَ  َعِظيماً  َخل قاً  َخلَق  م   َقالَ  َخل ِقي َجِميعِ  َعلَى َكرَّ



لَ  َخلََق  ُثمَّ  رِ  ِمنَ  ال َجه  َُجاجِ  ال َبح  اً  األ  ِبر   لَهُ  َفَقالَ  ُظل َماِني  بَرَ  َأد  ِبل   َلهُ  َقالَ  ُثمَّ  َفأَد  ِبل   َفلَم   َأق  َت  لَهُ  َفَقالَ  ُيق  َبر  َتك   اس 

 «َفلََعَنه

 على غفارى: مصحح/ محقق اسحاق، بن يعقوب بن محمد ينى،كل: نویسنده ،(اْلسالمية - ط) الكافي

لِ  ِكَتاُب  ،24ص ،4ج االسالمیة، الكتب دار: ناشر محمد، آخوندى، و اكبر ل وَ  ال َعق   41ح ،ال َجه 

 مشیة نحن بنفسها المشیة وخلق بالمشیة االشیاء خلق هللا إن» :کند همانبحث امر خلق است فرق میببینید که 

 است! «بيوتكم من تصدر إليكم تهبط أموره مقادير في الرب ادةإر»یا  «هللا

از طرف خدای عالم مأمور به قبض ارواح است خدا یک جا  «عزرائیل»ی که مثالً حضرت اگونه یعنی همان

  :گویدمی

َن ُفَس  يَتَوفَّى )اللَّهُ  ِتَها( ِحينَ  األ   َمو 

 کندمي قبض مرگ هنگام به را ارواح خداوند

 12(: آیه 38) سوره زمر

 گوید:یک جا هم می

اُكم   )ُقل   ِت  َملَُك  يَتَوفَّ َجُعوَن( َربُِّكم   ِإلَى ُثمَّ  ِبُكم   ُوكِّلَ  الَِّذي ال َمو   ُتر 

 پروردگارتان بسوي را شما سپس گيرد؛مي را شما( روح) شده، مأمور شما بر که مرگ فرشته: »بگو

 .«گردانندبازمي

 44(: آیه 32سوره سجده )

( ُكلِّ  َخالُِق  لَّهُ )ال  َشيء 



 .است چيز همه آفريدگار خداوند

 24(: آیه 38سوره زمر )

  :گویدمیهم حضرت عیسی 

ُلُق  )َأنِّي ينِ  ِمنَ  لَُكم   َأخ  يِر( َكَهيَئةِ  الطِّ  الطَّ

 سازم.مي پرنده شکل به چيزي گل، از من ام؛آورده برايتان شما، پروردگار طرف از اينشانه من

 18آیه  (:3مران )عسوره آل

 گوید:خدا می

 ال َقيوُم( ال َحي ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  )اللَّهُ 

 .زنده يگانه خداوند جز نيست معبودي هيچ

 233(: آیه 2سوره بقره )

 گوید:میحضرت عیسی هم 

يي َتى( )َوُأح   ال َمو 

 کنم.مي زنده خدا اذن به را مردگان و

 18(: آیه 3عمران )سوره آل

 دارند:را ؛ یعنی در حقیقت تدبیر امور ها خالق هستندرابطه هم اگر در روایات است که ایندر این 

ًرا( )َفال ُمَدبَِّراِت   َأم 



 !کنندمي تدبير را امور که آنها و

 3(: آیه 18سوره نازعات )

َماِت  ًرا( )َفال ُمَقسِّ  َأم 

 کنند.مي تقسيم را کارها که فرشتگاني به سوگند و

 1(: آیه 34)سوره ذاریات 

 :گویدخدای عالم می .تدبیر عالم به اذن هللا است

 (ِحَسابَُهم   َعلَيَنا ِإنَّ  ُثمَّ  ِإيابَُهم   ِإلَيَنا )ِإنَّ 

 !ماست با( نيز) حسابشان مسلما وماست،  سوي به آنان( همه) بازگشت يقين به

 22و  23(؛ آیه 99سوره غاشیه )

 دارد که:از آن طرف دارد هم نسبت به ائمه اطهار 

ُكم   ال َخل قِ  ِإَياُب  وَ » ُكم ِحَساُبُهم   وَ  ِإلَي   «َعلَي 

: مصحح/  محقق، ق 394: مؤلف وفات تاريخ؛ على بن محمد بابويه، ابن: نويسنده؛ الفقيه يحضره ال من

، ق 4143، قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر: ناشر؛ اكبر على غفارى،

 242، ص 2؛ جدوم: چاپ بتنو

شما چه کار  بگوید جسم نیست که فردای قیامت بیاید من را پای حساب بیاورد -نستجیر بالله  -خدای عالم 

 کردید چه کار نکردید؟



هم  هدست مالئک امر طور که تدبیرهمان .شان باالتر از مالئکه استمقام ،بیت )علیهم السالم( هستنداین اهل

توحید به هم آیا  ؟چه اشکالی دارد این ها است.آن دستتدبیر امور  ،هم السالم( هم به اذن هللاائمه )علی ،سته

 ریزد؟می

 :همان آیه

اُكم   )ُقل   ِت  َملَُك  يَتَوفَّ َجُعوَن( َربُِّكم   ِإلَى ُثمَّ  ِبُكم   ُوكِّلَ  الَِّذي ال َمو   ُتر 

 پروردگارتان بسوي را شما سپس گيرد؛يم را شما( روح) شده، مأمور شما بر که مرگ فرشته: »بگو

 .«گردانندبازمي

 44(: آیه 32سوره سجده )

نه بر  !اگر دلیل قاطع داشته باشیم ؟که ائمه )علیهم السالم( هم این مقام را داشته باشند چه اشکالی دارد

 باشد. جلسه بعد برای ان شاء هللا که سه چهار تا روایت دیگر هم است . بازمبنای ذهنی ما

 «  والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته»


