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شرح خطب توحیدیه؛ خطبهای از امیرالمؤمنین (ع)
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
ما یک بحث متصرثری ر خطبثههای توحیثدی مثیکنیم و نمثیبینیم کصثابی یثا
بحثی رسمی یا غیررسمی ،ر این خطب توحیدیه تفسیر و بحثثی اشثصه باشثد .کمثا
اینکه ر آیات هم اینچنین است تقریبًا ،البصه محور اوّلی آیات مقدساتی است کثه ر
باب توحید است ،مقا یر اصلیاش را بح کر یم و و مرحله یگر مانثد اسثت کثه
بح خثواهیم کثر  ،صثفات تات و صثفات فعث ،،بثر محثور آیثات .فعثً خطبثههای
توحیدیهای که از رسول اهلل (ص) و سثایر معرثومین (ع) وار اسثت ،مفرثل

را ر

حوار مطالعه بفرمایید و متصررش را اینجا .جلد  ،10صفحه « :189و من كًم له فث
ماهیصه تعالى تأویً للرمد» .از امیرالمؤمنین (ع) اسثت ،تقریبثًا متصرثرترین کًمثی
اسثثت کثثه نثثه متصرثثر بسثثیار متصرثثر ،نثثه مفرثث ،عثثا ی و نثثه مفرثث ،زیثثا  ،تقریبثثًا
متصررترین کًمی است که راجع به توحیثد حثس سثبحانه و تعثالی از امیرالمثؤمنین
(ع) است.
«ال اسم و ال جسم و ال مث ،و ال شِبه» یا «شَبَهٌ» «و ال صورة و ال تمثال و ال حثد و
ال حدو و ال موضع و ال مكان و ال كیف و ال أین و ال هنا و ال ثمة و ال مأل و ال خأل
و ال قیام و ال قعو و ال سكون و ال حركة و ال ظلمان و ال نثوران و ال روحثان و ال
نفسان و ال یتلو منه موضع و ال على لون و ال على خطر قلب و ال علثى شثم رائحثة
منف عنه هذ األشیاء» این «ال»ها که ر اینجا است ،بیشصرش ابعثا «ال»هثای حیثثی
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است ،هیچکدام از این «ال»ها آن بُعد اولِ از صفات سلبیه نیست« .ال معدوم و »...بلکه
توات و صفات ثبوتیه خلس را از حثس سثبحانه و تعثالی سثلب کثر اسثت .و رشثصه
صفات سلبیه است که ایثن رشثصه صثفات سثلبیه ،سثلب کث ،موجثو ات عثالم تاتثًا و
صفاتًا ،صفاتًا البصه و افعاال از حس سثبحانه و تعثالی اسثت .ایثن یثک ج ثت و ج ثت
یگر ،انحرافاتی که اصوال نسبت به عبا ت معبو وجو ار « ،ال اسمٌ» یک مقثداری
ر این تأم ،کنیم« .اهلل تعالی لیس اسمًا» معلوم است ،هیچ موجو ی اسم نیست ،هثر
موجو ی خو ش است ،اسم نیست .پس چطور امیرالمؤمنین (ع) میفرمایند «ال اسم»؟
این بیان ار «اإلسم ما یدل علی مسما  ،لفظیًا ،مف ومیًا ،صفة عارضة علثی تات أو
فعً أو مرنوعات أو متلوقات ک ،هذ و تلک اسثماء»« .وَ عَلَّثمَ آ َمَ الْأَسثْ ماءَ كُلَّ ثا»
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الفاظ که نیست« ،ثُمَّ عَرَضَ ُمْ عَلَى اْلمًَئِكَةِ» «هُم ال یرجع إلی األسثماء توات العقثول
و لیست األسماء اللفظیة» پس اسم به صورت کلیه یا از وسم است یا از سُموّ است یثا
هرچه ،این عًمت است ،نشانه است یا عًمت و نشانه جعلی است ،بثه جعث ،خیلثی
سا  ،زید ،عمرو ،بکر ...یا به جع ،تکوینی است یثا بثه جعث ،تشثریعی اسثت .مثا سثه
جع ،ر اسم اریم :یک جع ،لفظی است کثه ایثن انحرثاری نیسثت ،هثر کسثی کثه
صاحب لفظ است ،میتواند اسمی را جع ،کند ،یا اسثم مربثوی یثا اسثم نثامربوی .و
اسم یگر که جع ،تکوینی و جع ،تشریعی است ،مربثوی بثه حثس اسثت ،کث ،عثوالم
هسصی اسماء اهلل هسصند به جع ،تکوینی جع ،شثد اند و کث ،احکثام اهلل ،اسثماء اهلل
هسصند که به جعث ،تشثریعی جعث ،شثد اند .ایثن حثرام ،آن حثًل ،مثا حثس نثداریم،
هیچکس حس ندار بگوید :هذا حًلٌ و هذا حرامٌ« ،هذا حًل اسثمٌ تشثریعی ،و هثذا
حرام اسم تشریعی».
پس اگر ما ر اسم توجه کنیم ،جثواب آن سثؤال ا میشثو کثه «ال اسثمٌ» اوال،
ثانیًا« :فی بعض الروایات :من عبد اإلسم ون المسمی فقد کفثر و مثن عبثد اإلسثم و
المسمی فقد أشرک و مثن عبثد المسثمی ون اإلسثم فقثد وحّثد» ایثن روایثت اسثت.
کسانی هسصند کثه میگوینثد مثا کثه خثدا را نمثیف میم ،اصثً ور هسثصیم از اینکثه
وجو ش چیست و ...اسم اهلل ،ما اسم را عبا ت مثیکنیم .اسثم را میبوسثیم ،اسثم را
میبوییم ،چون بیچار ها خیلی خالی هسصند .روایت همه را شام ،میشو « :من عبد
االسم ون المسمی فقد کفثر» الحثا اسثت ،منکثر وجثو خداسثت ،مسثمی را کثاری
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ندار  .حداق ،الحا ر عبو یت است .ما یک اشراک ر عبو یت اریثم ،یثک توحیثد
ر عبو یت اریم ،یک الحا ر عبو یت اریم« .اإللحثا فثی العبو یثة أن یعبثد غیثر
الرب و ال یعبد معه الرب ،م ما یعرف أن رب موجو » به یک معنا مشرکین ،ملحثدین
هسصند ،چون مشرکینِ ر عبو یتاند .این الحا ر عبو یت است «من بعد اإلسم ون
المسمی فقد کفر ،کفر باهلل» اگر معصقد است که اهلل موجو است که هست ،پثس چثرا
معبو ش نیست؟ معبو ش اسم اهلل است ،چه اسم الت را بپرسصد ،چثه خثو الت را و
عزّی را بپرسصد ،چه لفظ اهلل را ،لفظ که معبو نیست ،لفظ یک اسم لفظی اسثت .ایثن
«من عبد اإلسم ون المسمی».
«من عبد االسم و المسمی فقد اشرک» توسثعه اسثم را عثری مثیکنم .اگثر کسثی
وپرست اسثت ،اسثم

و خثو ش ،اشثراک اسثت بثه هثر معنثی کثه باشثد« .مثن عبثد

المسمی ون اإلسم فقثد وحثد» مسثمی را ،حقیقثت واقعیثه موحثد حثس سثبحانه و
تعالی را عبا ت کند ،این موحد است .از اسماء لفظی خارج میشویم «من اسثماء اهلل
سبحانه و تعالی الحیاة القدرة العلم ،اسماء لرفات تاتیة ،من عبد اهلل ب ثذ الرثفات
الذاتیة و لم یعبد الذات فقد الحد» چرا؟ برای اینکه اسثماء تاتیثه حثس کثه عثین حثس
است ،لفظ که نیسثت ،اگثر لفثظ اسثت بثاز همثانطور میشثو «مثن عبثد اإلسثم ون
المسمی فقد الحد» اگر لفظ است .اگر واقع قا رٌ و حیٌّ و علیمٌ است ،این و بُعد ار
«واقع هذ الرفات الذاتیة الثًث إما أن ا عارضة علی تات اهلل أو أن ا هی عین تات
اهلل» اگر به حساب اینکه عاری علی تات اهلل است ،میگویثد مثن هثم حیثات و هثم
علم و هم قدرت و هم تات را میپرسصم «فقد ألحد» ،نه «فقد أشثرک» .اگثر حیثات و
علم و قدرت را میپرسصم ،نه تات را «فقد الحد» .پس این هم میخواهد راهنمایی به
این مطلب کند که حیات و علم و قدرت نه لفظ

معبو است ،نه خثو ایثن صثفات

جدای از تات است که این ا معبو باشند ،تات معبو نباشد ،تات معبو باشثد ،این ثا
نباشند ،این هم یک قسمت از اسماء.
«االسماء الفعلیة ،خالس ،رازق ،ها ٍ ،ممیت ،محیی ،کذا و کذا» اگر این ثا را جثدای
از قدرت و علم و حیات رب بداند که این ثا منصشثع از او هسثصند بثاالرا نثه مصولثد،
خالس را بپرسصد ،نه اهلل را .باز جدایی اسثت .مرحلثه بعثدی :رسث ،و ائمثه معرثومین
اسماء اهلل العلیا هسثصند «وَ لِلَّثهِ الْأَسثْ ماءُ الْحُسثْ نى فَثا ْعُو ُ بِ ثا» 1اسثماء حسثنای حثس

 .1اعراف ،آیه .180
3

سبحانه و تعالی و رشصه است :یک رشصه اسماء حسنایی کثه بیثانگر صثفات تات یثا
صفات فع ،است ،یا عالم یا قا ر یا حی ،صفات تات است ،یا قیوم یا خالس ،صثفات
فع ،است« ،فَا ْعُو ُ بِ ا» رست است .اسماء یگری ار اهلل که این اسماء عبارتاند:
«وَ عَلَّمَ آ َمَ الْأَسْماءَ كُلَّ ا» کثه محثور محمثد و محمثدیون (ص) هسثصند کثه پثنن نفثر
بو ند ،محور اصلی« .من عبد محمدًا ون اهلل فقد کفر ،من عبد محمثدًا مثع اهلل فقثد
اشرک ،من عبد اهلل ون محمد فقد وحّد» محمد و محمدیین ،موسیها و عیسثیها و
ابراهیمها و نوحها و ...تمام اسماء حسنای ال یه با رجاتی که ارند ،این ا نمیتوانند
مور عبا ت باشند و لذا سجد به غیر از خدا غلط است.
یا م میآید اسصا اعظم ما ر فقه سنصی آقای بروجر ی به مش د رفصه بو ند ،یک
مقدار ایسصا ند جلوی حرم ،هر کسی که سثجد میکثر خروصثًا کسثی کثه عمامثه
اشت ،با عرای

چنین میکر که این حرام است ،سجد به غیثر از اهلل غلثط اسثت.

بنابراین «ال اسمٌ» به این معنا است ،اینطور نیست که شما اسثم لفظثی ،اسثم صثفات
تات ،اسم صفات فع ،،اسم متلوقات که اسماء حسنی هسصند ،اسثم غیثر ،اسثم غیثر،
معبو ی غیر اهلل وجو ندار  ،میگوییم «ال اسمٌ».
«و ال جسم» «و ال جسم» چه آنچه وهثابیون میگوینثد «جسثمٌ ال کاألجسثام» کثه
تناقض است ،چه آنچه مجسمه رسمی میگویند« .ال و جسم» .این «جسمٌ» که نیست،
نه جسمِ جمعشد است و نه جسم بازشد « ،ال ما ةٌ و ال طاقة ما یثة» نثه اصث ،مثا
است و نه برخاسصه از ما است ،نه ما از تات او برمیخیز و نه نیروی ما ی و نه
او از تات ما برخاسصه است و نه از نیروی ما ی .مفاصله است و مباینت کلیه است
صد رصد بین تات حس سبحانه و تعالی و توات ما یات« .و ال جسثم و ال مَثث« »ٌ،ال
هو مث ٌ،لغیر و ال غیر » اما «ال هثو مثث ٌ،لغیثر » خثدا آیثت چیثزی نیسثت ،مگثر چیثز
یگری ار که این آیص

باشد ،خدا مقدم است ،چون آیثت مقثدم از عًمثت اسثت،

خداوند آیت و نشانه چیزی نیست ،کیست که خدا را ببیند ،بداند و ب فمد تا او نشانه
چیزی باشد ،چیز یگر چیست که او نشانه آن باشد؟ خدا مقدمه چیثزی نیسثت ،خثدا
تیالمقدمه است.
«و ال مث« »ٌ،اهلل تعالی لیس مثً ألی کائن من الکائنات أیثًا کثان و کث ،الکائنثات
امثالٌ من المَثَ »،مِث ،نیست ،مَث ،است« .وَ لَهُ الْمَثَ ُ،الْأَعْلى فِ السَّماواتِ وَ الْأَرْیِ»
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«و ال شِبهٌ» ،شبه طرفینی است ،مث ،یک طرفی است ،خداوند مَث ،نیست ،تمام کائنات
مث ،او هسصند ،آیت« .و ال شِبهٌ» خداوند طرفینی نیست .نه خدا شبه چیثزی اسثت .نثه
چیزی شبه خدا است .شبه ر هیچ ج ت از ج ثات تات و صثفات« .و ال صثورة» «ال
صورة معنویة و ال صورة ما یثة ،ألن الرثورة الما یثة ،صثورةٌ عثن المثا ة محثدو ة و
الرورة المعنویثة کثذلک ،المعثانی الصثی نحثن [ ]...الرثور المعنویثة ،صثورٌ محثدو ة
لمعانی محدو ة» علم من محدو است ،قثدرت شثما محثدو اسثت ،فکثر شثما ،همثه
محدو است «الرور الفکریة صور العلمیة ،صور المعرفیة ،ک ،الرور ،حصثی الرثورّة
المعرفیة لمحمد (ص) بالنسثبة هلل ،محثدو » مگثر معرفثت پیغمبثر نسثبت بثه خداونثد
المحدو است؟ معرفت محدو است ،فقط علم خداوند به تات خو ش علم المحدو
است که مثلی ندار .
«و ال شبه و ال صورة و ال تمثال» تمثال ر ابعا ی است ،تمثال با مِث ،و مَث ،فرق
کمی ار  ،اصوال تمثال یعنی یک مجسمهای ،عکس را نمیگویند تمثال ،تمثثال یثک
مجسمهای است و لذا ما ر باب ساخصن مجسمه اسصدالل به قرآن شریف میکنیم بثر
اینکه ساخصن مجسمه حًل است ،اگر معبو نباشد« .یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحاریبَ
وَ تَماثی 1.»َ،این «یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ» این عمله و عکر سلیمان ،طبس مشثیت سثلیمان
تماثی ،میساخصند ،حاال روایت میگوید« :و اهلل هی تماثی ،االشجار» ،اشجار تماثی،
ندارند .تمثال ،مجسمه ،برای شجر کثه نیسثت ،بُعثد اول تمثثال بثرای حیثوان اسثت و
انسان ،خیلی زور بزنید برای شجر و کو ریا و ر بشثو و اال عکثس اسثت .چطثور
روایت میتواند اصدق مرا یس و اقوای مرا یس را که تمثال نص ر آن است...
 [سؤال] از این ج ت که فری کنید تمثال ارای و مرداق است :یثک مرثداق تمثثالمجمسه حیوان و انسان ،وم :تمثال که مجسمه اشجار اسثت و غیثر اشثجار ،ایثن و
مرداق ،به صورت تمثال نمیگویند ،حاال بگوییم به صثورت هثم تمثثال بگوینثد .از
این سه کدام مسلّمِ صد رصد است که مشمول لفثظ تمثثال اسثت؟ مجسثمه انسثان و
مجسمه حیوان.
[ -سؤال]
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 بله ،آن هم لی ،است .سؤال خوبی بو  ،به جواب توجه کنیثد .اگثر مثا مطلقثیاریم که ارای سه مرداق است :یک مرداق صد رصد ،یک مرداق رصد و یثک
مرداق کمصر از رصثد .یثک مرثداق صد رصثد ،یثک مرثداق پنجثا رصثد ،یثک
مرداق یک رصد .آیثا ایثن مطلثس کثه ظثاهر اسثت کثه احصمثال خثًف ظثاهر ا
میشو  ،ر مرداق اول هم هست؟ نه ،ر مرداق وم و سوم است .ر مرداق وم
و سوم است که میشو با نص یگر تقیید کننثد .مرثداق اول کثه نیسثت .حثال اگثر
بگویند انسان ،اصدق مرا یس انسان محمثد (ص) اسثت ،مثث ،اینکثه بگوینثد انسثانِ
خوب ،بعد بگویند محمد خارج است ،چه شد؟ از همه انسثان خثارج اسثت .ر اینجثا
«یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحاریبَ وَ تَماثی »َ،تماثی ،فری کنید سه مرداق ار  ،چنثد
مرداق ار  ،اما مرداق اول صد رصد که تمثال نص است ر آن ،عبثارت اسثت از
مجسمه حیوان و انسان.
« هنا نسصدل ب ذ اآلیة المبارکة الصی تصحدث عن شرعة توراتیثة فثی تجسثیم ،فثی
صنع الصماثی ،،تماثیث ،الحیثوان و اإلنسثان ،نسثصدل ب ثذ اآلیثة المبارکثة علثی حث،
صناعة المجسمات» چه مجسمه انسان باشد و چثه مجسثمه حیثوان و اگثر بتثواهیم
عذرخواهی کنیم ،الزم هم نیست .میگویند پس فًن کس چه میگوید؟ به مثا ربطثی
ندار  .ولی اگر بتواهیم عذرخواهی کنیم ،اگر روایاتی ار « :مَثنْ صثَ وَّرَ صثُ ورَة كَلَّفَثهُ
اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنْ یَنْفُخَ فِی َا» 1الی آخر ،میگوییم ایثن صثورت یثا تمثثالی اسثت کثه
برای عبا ت باشد ،چون ر آغاز شریعت اسًم نوعًا مشرکین بو ند که مسلمان شدند
یا اگر ی و و نرارا هم بو ند ،آن ا هم جنبه شثرکی اشثصند ،جنبثه عبثا ت مجسثمه
احیانًا اشصند ،برای اینکه این عبا ت مجسمه کً بیرون برو  ،موقصًا گفصنثد مجسثمه
نه ،اما شرع اسًم کثه شثرع موقثت نیسثت ،اصث ،حکثم ایثن اسثت کثه سثاخصن یثک
مجسمهای ،اگر شما یک مجسمهای از آقای خمینثی رسثت کنیثد ،بگذاریثد اینجثا و
احصرام کنید ،چه مانعی ار ؟ چثه اشثکالی ار ؟ یثا بو اسثت ،ولثی عبثا ت نباشثد،
چون بعضیها احمس هسصند و ایشثان را از خثدا و پیغمبثر هثم بثاالتر بر نثد .آن ثا را
نمیگوییم ،نه ،اگر بهعنوان احصرام باشد ،ساخصن مجسمه ر شرع اشکال ندار  .وقصی
که سلیمان ...این مرجوح هم نیست «یَعْمَلُونَ لَثهُ مثا یَشثاءُ» ایثن یشثاءِ سثلیمان ،یشثاء
چیزی است که باید راجح باشد« .یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحاریبَ وَ تَماثی.»َ،
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 [سؤال] اخبار از روغ میگوید یا از راست میگوید؟ [سؤال] اینکه اخبار میکند که «یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ» سلیمان میخواسصه اسثت ،سثلیمانتابع شریعت تورات بو است ،سلیمان از انبیاء تورات است ،نبثی اول تثورات موسثی
است و سلیمان و او و اشعیا و ...هزاران نبی و رس ،از انبیا و رسث ،تثوراتی بو نثد
که تابع شریعت تورات هسصند ،نه چیزی میتوانسصند کم کنند و نه چیزی اضافه کنند،
حصی مسیح که تشریف آور ند ،شریعت ایشان شریعت ناموس است ،فقثط و ،سثه تثا
چیز را عوی کر ند« .وَ لِأُحِ َّ،لَكُمْ بَعْثضَ الَّثذ حُثرِّمَ عَلَثیْكُمْ» 1نمیخثواهیم تفرثی،
بدهیم.
به این مناسبت این را عری کنم ،یک مسئله فق ی م می است که همه فق ای ما
نوعًا فصوا می هند ،خیلی کم پیدامیشو که فصوا ندهند که مجسمه انسان و یا حیوان
را اگر کام ،رست کنند ،این اشکال ار  ،نیمهکار را بعضیها اشکال نمیکنند ،اما
اگر کام ،رست کنند اشکال ار  .قرآن میگوید« :یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحاریبَ وَ
تَماثی »َ،آیا سلیمان عریان کر ؟ یا به تبعیت شریعت تورات این سلمانی که نبی بو
است و از انبیاء بسیار بزرگوار بو که تالیتلو انبیاء اولوالعزم بو  ،مشیت این سلیمان
این بو که ایثن جثن و انثس کثه خدمثه او بو نثد ،بثرای او بسثازند «مِثنْ مَحاریثبَ وَ
تَماثی.»َ،
سؤال :این آیه حکمی را ر شثریعت تثورات بیثان میکنثد ،حکثم اسثًم را بیثان
نمیکند؟ میگوییم احکامی که قرآن از شرایع قب ،نقث ،میکنثد بعثد نسثخ نمیکنثد،
معنای

چیست؟ یعنی اآلن هست یگر ،اگر شما حاشیه عروة بنویسید ،آن جثایی کثه

حاشیه مینویسید ،معلوم است ،آنجایی که نمینویسید ،یعنی همان که هست رسثت
اسثثت .خداونثثد میگویثثد :مثثن ر شثثریعت تثثورات اینطثثور گفثثصم ،چیثثز یگثثری هثثم
نمیگوید .پس نسثخ نیسثت .روایثت میتوانثد نسثخ کنثد؟ قضثیه اسصرثحابی نیسثت،
بعضثثی میگوینثثد اسصرثثحاب حکثثم ،نتیثثر ،اسصرثثحاب غلثثط اسثثت .حکثثم قابثث،
اسصرحاب نیست ،حکم تابع نص است ،گاهی اوقات نص قرآنی است به عنوانِ قرآن
شریعت جدید  ،این بله ،گاهی اوقات نص قرآن اسثت بثاز بثهعنوان شثریعت جدیثد ،
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ولی نق ،میکند از شریعت تورات .اگر قرآن نق ،کر حصی از شیطان «حصی لثو نقث،
أو اتا نق ،کما ینق ،اهلل تعالی فی القرآن عن الشیطان الثرجیم امثرًا و مثا نسثخ و مثا
فضح و ما ر علیه ،نقول هذا صحیح و قال الشیطان لمثا و مثا قضثی امثر» ر سثور
ُض ث َ الْثأَمْرُ إِنَّ اللَّ ثهَ وَعَ ثدَكُمْ وَعْ ثدَ الْحَ ثسِّ وَ وَعَ ثدْتُكُمْ
الش ثیْطانُ لَمَّثثا ق ِ
ابثثراهیم« :وَ قثثالَ َّ
خلَفْصُكُمْ  ...فًَ تَلُومُون وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ» 1این را قبول اریم ،یکی از ارشثا اتی کثه
فَأَ ْ
خداوند از این وضع آخر شیطان ر یوم القیامة رمثیآور  .ر اینجثا مثا قثرص فصثوا
می هیم به اینکه بر محور قثرآن -یثا احا یث را تأویث ،مثیکنیم یثا میگثوییم کنثار
برو  -رست کر ن مجسمه اگر برای عبا ت نباشد ،اشکال ندار .
«و ال تمثال و ال حد و ال حدو » سثؤال« :و ال حثد و ال حثدو » چیسثت؟ یثا حثد
ار یا ندار  ،اگثر حثد ار  ،حثد ار حثدو  ،اگثر انسثان یثک ضثعف ار  ،اگثر یثک
موجو ی یک ضثعف ار  ،ضثعفهای یگثری هثم میشثو اشثصه باشثد ،اگثر هثیچ
ضعفی ندار  ،بسثماهلل ،چثرا «ال حثد و ال حثدو »؟ میگثوییم اینجثا و بُعثد را کثه از
خواص جسم است و از خواص نیروی جسثمانی اسثت ،امیرالمثؤمنین (ع) از خداونثد
سلب میکند «ال حد ،حد مکانی ،یمکن أن ال یکون له حد مکثانی و لکثن زمثانی ،ال
یکون له حد زمانی و لکن حد فیزیائی ،ال یکون حد ال زمانی و ال مکانی و ال فیزیائی
و لکن هندسی و لکن وزنی» حدو متصلف است یگر ،حدو مساحصی اریم ،حدو
زمانی اریم ،حدو مکانی اریم ،حدو رونی اریم ،حثدو برونثی اریثم ،حثدو
همگانی اریم .این میگوید« :و ال حد» یک حثد نثدار  ،کسثی کثه یثک حثد نثدار ،
اصً کدام حد را میگوید؟ میگویثد« :ال حثدو » .الحثدو جمثع اسثت ،اول مرحلثه
اولی :حد را نفی میکند .میگوید فًنی نیاز ندار  ،کدام نیاز را میگوید؟ هیچ نیازی
ندار  .خداوند حد ندار ر تات  ،ر صفات تاتث  ،ر صثفات فعلث  ،حثد نثدار .
شما کدام حد را میگویید؟ چون این ا عا ت کر ند که خدا باید مکان اشصه باشثد و
نمیتوانیم بف میم خدایی که ر مکان نیست ،پس نیست« ،ال حدٌّ» ایثن مرحلثه اولثی
است «و ال حدو » «ال حدو تاریتیة و ال حدو جغرافیة و ال فیزیائیة و ال کیمیائیة و
ال هندسیة ،ال ظاهریة و ال باطنیة ،ألنه هثو الواحثد الوحیثد الوحیثد الوحیثد لحقیقثة
معنی الوحدة الحقیقة» پس این «ال حدٌ و ال حدو » به این معناست.
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«و ال موضع و ال مکان» موضع اعم است از مکان .ممکن است موجو ی ،البصثه ر
افکار موجو  ،ر واقع مطلثب ،مطلثب یگثری اسثت .ممکثن اسثت موجثو ی مکثان
ندار  ،اما جایگثاهی از نظثر معرفصثی ار  ،ولثی مکثان نثدار «ال موضثع و ال مکثان»
مکان که جایی ندار  ،جایگا هم ندار  ،نه جای ار و نه جایگا ار  ،نه ر خانثه
میگنجد و نه ر عق ،میگنجد ،ر عق ،که جایگا است و ر فکر میگنجد و نه ر
خیال و نه ر توهم میگنجد« .ال موضع و ال مکان».
 جایگا همان مقام میشو . جایگا مکان نیست ،یک جایگا مکانی اریم ،یک جایگا غیر مکانی اریم. عری میکنم مقام. بله ،مقام هست.« -وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ».

1

 مقام خاص نداریم« ،و ال موضع» خاص« .و ال كیف» کیفیت ندار  ،کیفیثت هثمو نوع است :یک کیفیت ما ی است ،یک کیفیثت نیثروی مثا ی اسثت ،یثک کیفیصثی
است که آقایان فری میکنند مجر اتی غیر از ما ّ و نیروی ما ّ اریثم ،عقث ،،فکثر،
علم ،روح .اگر هم فری کنند مجر است ،ولی کیف ار  ،روح فًن ،روح فًن ،روح
او چنین است ،ولی ر مور روح خداوند چنین و چنان نیست ،ابعا نیست ،کیفیثات
و چگونگی نیست« .و ال أین» کجاست؟ جا ندار « .و ال هنا و ال ثمة»
 أین با مکان چه فرقی ار ؟ «و ال أین و ال مکان» چون أین اعم از مکان است ،أین ممکن است مکان باشثدو ممکن است مکانت و مقام باشد ،جای خاصی مکانت اشصه باشد یا جای خاصثی
مکان اشصه باشد.
 [سؤال] نه یگر ،أین خو مکان است .کجاست؟ یک مرتبه میگوییم فی مکثان کثذا ،رک ،عالم هست .یک مرتبه میگوییم ر ک ،عالم که نمیشو  ،ر ک ،عثالم کثه خثو
عالم هست ،حصمًا باید یک جایی اشصه باشد .اینجا یثا جثای مکثانی اسثت یثا جثای
مکانصی است.
 -این نسبت خدا با مکان را نفی میکند.
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 هم مکانت و هم مکان« .و ال هنا و ال ثمة» هنا کجاست؟ هنا ر عالم مثا ،شثمامثً سه عالم فری میکنید ،عالم الوهیت ،عالمی که ما میشناسیم ،عالم یگر .حصی
اگر عالم یگر و عالمهای یگر باشد ،او ر آنجاها هثم نیسثت ،جثا نثدار  ،نثه جثای
الهوتی ار و نه جای ناسوتی ار و نه جثای فثوق زمثان ،اصثً جثا نثدار  ،ظثرف
ندار .
 «و ال ثمة»؟ آنجا« ،ثمة» آنجاست« .ثمة» آن بُعد سوم را عری میکند .اگر کسثی بگویثد مثاو بُعد اریم :یک بعد که میف میم ر این بُعد کر ارضی و کرات و سماوات و این ا
نیست .یک بُعد یگر اریم که ما نمیف میم ،میگوییم ر آنجا هثم نیسثت« .ال هنثا»
آن که میشناسیم «و ال ثمة» آنجایی که شثما احیانثًا خیثال میکنیثد« .و ال مثأل و ال
خأل» نه پر است و نه خالی است« .المأل و التأل وصفان للما ّة و الما ّی ،ال هو ما ّةٌ
و ال ما ّیٌّ»« .ال مأل و ال خأل» این مثأل ظثاهری مثرا اسثت ،پُثری ظثاهری و الّثا «اللَّثهُ
الرَّمَدُ» پر است ،یعنی خالی نیست .تمثام اجسثام خثالی هسثصند« .کث ،جسثمأ أو کث،
جسمانیٍّ خلو و لیس صمدًا «اللَّهُ الرَّمَدُ» لی ،علی وحدتثه الحقیقیثة فثی أنثه لثیس
خلوًا عن شیء».
«و ال مأل و ال خأل و ال قیام و ال قعو » قیثام و قعثو هثم بثرای جسثم اسثت «و ال
سکون و ال حرکة» همچنین نه خدا ساکن است و نه مصحثرک ،سثکون و حرکثت هثم
برای جسم است« .و ال ظلمان و ال نوران » ظلمت یافصن ،نثور یثافصن ،حثدوث اسثت
اوال ،ثانیًا ظلمت و نوری که ما میشناسیم مربوی به مثا ّ اسثت« .و ال روحثان و ال
نفسان » «بِرُوحأ مِنْهُ» 1اینکه خداوند روحانیصی ار  ،نفسانیصی ار  ،جسثمانیصی ار ،
خیر ،نه روحانی است ،روح ما ،نه نفسانی است ،نفس ما« .و ال یتلو منثه موضثع» «ال
من تاته و ال من صفات تاته ب ،من قیومیصه» قیومیت حس نافذ است
«و ال على لون و ال علثى خطثر قلثب» ر هثیچ قلبثی نمیگنجثد ««و ال علثى شثم
رائحة منف عنه هذ األشیاء» .و من خطبة لإلمام الحسثن المجصبثى (ع)« :الحمثد هلل
الذ لیس له أول معلوم» 2قبً معنی کر یم« .و ال آخر مصنا  ،و ال قب ،مدرك و ال بعد
محدو » قب ،ار  ،اما مدرک نیست ،یعنی قبل

ازلیت است ،مدرک نیسثت .امثا اگثر

 .1مجادله ،آیه .22
 .2الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنة ،ج  ،10ص .189
10

قبل

زمانی باشد ولو ندانیم چند سال پثی  ،بثاالخر محثدو اسثت« .قبث ،مثدرك».

«هنا إ راکان اثنان و غیر مدرک واحد ،غیر مدرک قبلیثة اهلل تعثالی غیثر مدرکثة ألنثه
قبلیة أزلیة و القبلیة األزلیة غیر مدرکة ،غیر محدو ة .و لکن القبلیة الزمانیة ،إتا کانت
القبلیة الزمانیة معیّنة ،قب ،المیلیون سنة ،قب ،الملیار سنة ،هذ مُدرک ،إتا کان معیّنة
و لکن معیّنة ال بمقدار السنین ،هذا زمانیٌّ ال ندری ،ملیار ،بلیار ،ترلیار و ما إلی تلک.
کذلک مدرک ،مدرکٌ ألنه محدو ».
«و ال بعد محدو  ،و ال أمد بحصى» همه حصی ارند ،خدا حصی ندار « .و ال شتص
فیصجزء» نمیخواهد بگوید این کلی است ،شتص نیست ،شتص اسثت ،امثا شترثی
که اجزاء ار نیسثت« .شثتصٌ ربثانی»« .و ال اخثصًف صثفة فیصنثاهى»« .علمثه عثین
قدرته ،قدرته عین حیاته ،علمه و قدرتثه و حیاتثه عثین تاتثه فثً یصجثزء ولثو کثان لثه
اخصًف صفة ،علمه غیر قدرته و قدرته غیر حیاته و حیاتثه غیثر قدرتثه و علمثه ،کثان
یصناهی» محدو است ،این ،آن ،آن ،عد آمد و محدو شد .ولکن عد ر کار نیست.
و لذا «وَاحِدٌ لَا بِعَدَ ٍ»« 1،ال عن عد »« ،لَا بِصَ ْأوِی ِ،عَدَ ٍ».

2

«فً تدرك العقول و أوهام ا و ال الفكر و خطرات ا ،و ال األلباب و أتهان ا» 3اص،
و فثثرع بثثا همثثدیگر« ،ال العقثثول» آنکثثه هسثثت« ،و أوهام ثثا» تفکیثثرات

«و ال الفكثثر و

خطرات ا» «الفكر حركة من المبا ى و من مبا ى الى المرا ى» فکری که ما اریثم «و
خطرات ا» نصایجی که از فکر حاص ،میشو « .و ال األلباب و أتهان ا» الباب جمع لُب
است ،لُب ،لب عق ،است ،عق ،مجر  ،عق ،مجر که همهاش نور است با اتهان عق،
مجر که اتهان خاصی است ،باز به او نمیرسند.
 معنای لُب و عق ،و فکر چیست؟ عری کر م ،فکر حرکت عق ،است ،عق ،ممکن است حرکت کند و ممکن استحرکت نکند« ،أَ فًَ تَعْقِلُونَ»« 4،أَ فًَ یَعْقِلُونَ» 5عق ،هست ،ولیکن فکر نمیکننثد .لُثب
اخص از عق ،است «عق ٌ،له قشر» غبثار ار « .إنثارة العقث ،مكسثوف بطثوع ال ثوى»
عق ،است ،ولکن این عق ،آ م را منحثرف میکنثد ،چثرا؟ بثرای اینکثه پوشثید اسثت
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لباسی از ظلمت و ج  ،و ش وت ،اما اگر این لُب بماند و قشر بر اشصه بشو  ،اینجا...
و لذا «أولوا األلباب» ر قرآن شریف آیات متروص عد خاصی است« .و ال األلباب
و أتهان ا صفصه» این ا ا راک صفت او را نمیکنند« .فیقول مصى؟» «لمثاتا ألن صثفصه
هی تاته» نمیتوانند« .و ال بدء مما؟ و ال ظاهر علثى مثا؟ و ال بثاطن فیمثا؟ و ال تثارك
ف ً؟»« .ال بدء مما» از چیزی آغاز نشد است «و ال ظاهر علثى مثا» بثر چیثزی ظ ثور
نمیکند« ،فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَ« 1»ِ،فی الجب »،نیست« .لثیس فثی جبصثی إال اهلل» هثم
نیست« ،أنا هو و هو أنا» هم نیست.
«و ال باطن فیما» باطن انسانی است که روح

خدا و جسم

مسیح است« .و ال

تارك ف ً» بیکار هم نمیشو  ،همیشه کار ار « ،كُث َّ،یَثوْمأ هُثوَ فث شثَ أنٍ» 2ر تمثام
کارها خالت ار که این توحیدی افعالی است ،باید بعد بح کنیم .اینطثور نیسثت
که خداوند ر کارهای خیر وشر بیتفاوت باشد .البصه «التیر كله بیدیثه و الشثر لثیس
إلیه» معلوم ،ولکن اینطور نیست که ر حوا ثی که ر ج ان به اخصیثار یثا بیاخصیثار
ایجا میگر  ،خداوند بیتفاوت باشد .یا جنبه سلبی ار  ،نمیشو یا جنبه ایجابی
ار  ،میشو  ،منص ا ر امور اخصیاریه ،این ارا بصّی حس سثبحانه و تعثالی راجثع بثه
نفی یا اثبات ،بعد از این است که شتص متصار اخصیار خو ش را اعمال کر باشد.
«و من كًم لإلمام الحسین (ع) حول الصوحید» کسانی که فقط اه ،گریه و زاری
هسصند ،خیال میکنند امامحسین فقط برای گریه است ،فقط سرش را بریدند که گریه
کنیم .تمام معارفی که امام حسن اشت ،ایشان هم اشت ،تمام معارفی که رسول اهلل
اشت ،منصق ،به امیرالمؤمنین است و لذا «الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ إِمَامَثانِ قَامَثا أَوْ قَعَثدَا»،

3

گا قیام است و گا قعو است ،آقای خمینی هفصا سال قعو اشت ،بعثد قیثام کثر .
این همان است .امام حسن باید قعو کند ،یثک مقثداری قیثام کثر  ،ولثی بعثد صثلح
است .ولی امام حسین باید قیام کند« ،الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا» اینطور
نیست که امام صا ق فقیهتر از امام حسین باشد.
یکی از فق ا که اآلن ر قیثد حیثات هسثصند ،یثک جثایی یثک مثوقعی خروصثی
گفت :معلوم نیست حضرت عباس از ما ب صر فقه بلد باشد ،مثا اینقثدر قثت کثر یم،
اینقدر فکر کر یم .گفصم آقا چون کسی نیست ،تمام این ا مزخرف است .پدر حضرت
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عباس امام ،برا رش امام ،برا رزا ۀ امثام ،او تمثام معثارف اصثلی و فرعثی را از امثام
گرفصه است ،شما ب صر از او بلدید؟ هنوز ر قلت و إن قلت ماند اید و خو تان اعصراف
ارید که بعضًا فصاوایی می هید که ر این فصاوی گین هسصید.
حاال این خطبثه توحیثدی امثام حسثین (ع)« :أی ثا النثاس اتقثوا هثؤالء المارقثة».
«مرقوا» یعنی «انحرفوا و انجرفوا عن الثدین»« .یشثب ون اهلل بأنفسث م یضثاهئون قثول
الذین كفروا من أه ،الكصثاب» .ایشثان میفرماینثد .ایثن «مثن أهث ،الكصثاب» مثا یثک
کصابیین قب ،از مسلمین اریم و یک کصابیین قب ،از کصاببین اریم« .الذین كفروا مثن
أه ،الكصاب یضاهئون قول الذین كفروا من قب »،ایثن مشثرکین اسثت .پثانز طایفثه
مشرک اریم که قائ ،به ثثالوث هسثصند و مسثیحیها ثثالوث را رسثت کر نثد .بعثد
همین ثالوث با چ ر یگر ر میان مسلمانها هم آمد ،همه چیز سه شثد .چثرا؟ چثرا
همه چیز سه است؟ بله ،بعضی از سهها را قبول اریم ،ولی چرا همهچیز سه است؟
 [سؤال] روی چه حسابی؟ همه چیز سه است .هر بدی سه ،هر خوبی سه ،هر چیزی سه،آن وقت ر حرفهایی کثه ز میشثو و مطثالبی کثه نوشثصه میشثو و تعلثیم ا
میشو و خواند میشو  ،سه ،سه ،سه .خدا محمد علی ،علی محمد خدا ،چرا این ثا
را ر یف هم میآورید؟ این ا اصً ر یف هم نیسصند .باید بگوییثد همثهچیز و نثاچیز،
منص ا همهچیز خداست و ناچیزی که ناچیزی خو را رک کر اسثت ،آن فقثری کثه
رسثثول اهلل رک کثثر اسثثت ،هثثیچکس نمیتوانثثد رک کنثثد ،آن اترثثال بثثاهلل و
معرفةاللّ ی که رسول اهلل ار هیچ کس ندار  .ر امور احکامی کاری نداریم.
 -ر بُعد والیت [« ]...إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا»

1

 ر یف نیست ،پشت سثرش اسثت« .رسثوله» هیچچیثزی نیسثت ،رسثول فرسثصااست ،خو ش هیچ چیزی ندار .
 [سؤال] مث ،کسی که گفصه بو [ ]...کاشی و گدایی که صنار ندار  .ر یف هثم هسثصند،اما او همه چیز ار  ،این هیچ چیز ندار  .منص ا این هیچچیزنداری اسثت کثه از همثه
باالتر است ،محمد هیچچیزنداری اسثت کثه از همثه بثاالتر اسثت .هثیچ چیثز خثدایی
ندار  ،ولی همه چیز ر مبانی معرفصثی ار  .ر اینجثا مثرا امثام حسثین ایثن اسثت،
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میخواهم این جمله را معنا کنم ،میفرماید« :أی ا الناس اتقثوا هثؤالء المارقثة الثذین
یشب ون اهلل بأنفس م» خدا را به بتهاشثان تشثبیه میکننثد« .یضثاهئون» کمثا اینکثه
مسیحیها خدا را به مسیح تشبیه میکر ند ،کما اینکثه مشثرکین قبث ،خثدا را بثه آن
بتهای خو تشبیه میکر ند «یضاهئون قول الذین كفروا من أه ،الكصاب» کما اینکه
«الذین كفروا من أه ،الكصاب یضاهئون قول الذین كفروا من قب »،که مشرکین باشد.
 یضاهئون به معنای چیست؟ مشاب ت میکنند ،خو شان عرضهای ندار  .خیلی از مطالب است که مصأسثفانهر سنی ،ر شیعه یا هم ر شیعه و هم ر سنی از نظر اصول معارف و از نظر احکام
این نوشتوارهای منحرفین اه ،کصاب یا مشرکین است که ما باید یک کثاری بکنثیم،
ما باید و کار کنیم :یک کار مثبت و یک کار منفی ،حاال ما مر یا زند  ،هرچه .مثا
باید و کار بکنیم ،این و کاری که رسول اهلل و رس ،ال ی کر ند.
 -1ترکیز ر وحی ،محور که کصاب اهلل است.
 -2آیات رحمانیه را باید بنویسیم ،روی آیات قرآن قت کنیم و فکر کنیم و آنها
محوریت اشصه باشند .بعد هم روایات شیطانی باید بنویسیم ،اگر من عمر کثر م ایثن
کار را خواهم کر م« .لعمرت بعد تلک سوف أؤلف کصاب باسثم روایثات شثیطانی» از
بحار و از کجا و از کجثا و از صثحاح سثصه و صثحاح عشثر و ایثن حرفهثا ،آنقثدر
روایات شیطانی ما اریم ،یا شیطنت ر جعث ،اسثت یثا شثیطنت ر تقطیثع اسثت یثا
شیطنت ر تفسیر است .آنقدر ما روایت شیطانی اریم که اصً مغزهای ما را خراب
کر است و مصأسفانه نفلههای حوز ها ،نوعًا ،نه کً ،نفلهها و واماند های حوز هثا
که این خرت و پرتهای حوز را هم نتواندند و نمیتوانند بتوانند ،میرونثد بثاالی
منبرها ،منبرها نوعًا متروص بیسوا ها است ،اگر متروص باسوا های سثنصی هثم
بثو بثه ر نمیخثور  ،امثا مترثثوص بیسوا هاسثت کثه همینطثور مثن ر کصثثاب
خواندم ،ر کصاب یدم و مغز مر م ر ارتبای با این است ،گثوش مثر م ر ارتبثای بثا
این است .مر م بتواهند تقلید کنند ،مسألةٌ ،مسألةٌ کثه کثاری بثه معثارف نثدار  ،ایثن
مسائ ،فرعی است.
«ب ،هو اهلل لیس كمثله ش ء و هو السمیع البریر ،ال تدركه األبرثار و هثو یثدرك
األبرار و هو اللطیف التبیر ،و هو الواحد الرمد ،ما ترور ف األوهام ف ثو خًفثه،
لیس برب من طرح تحت البًغ» .خدا رحمص

کند ،شاید  49 ،48سال [پثی ] باشثد،

من ر تفسیرم ر مثصن اشثار کثر م ،ر پثاورقی اسثم بثر م .مرحثوم آقثامیرزا م ثدی
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اصف انی (ری) ،که اولین فیلسوف و عارف بو  ،همه را کنار ز  .من ر رس ایشان
شرکت میکر م ،ر مش د مقدس برای زیارت رفصه بو م ،شاید شانز  ،هفد سثالگی
بو که مبانی توحیدی را از محضر مرحوم آقثای شثا آبا ی مثا اشثصیم .ایشثان یثک
پایشان را باال کر ند و یک پایشان را پایین که شما چثه میگوییثد؟ شثما عرفثا ،شثما
فًسفه چه میگویید؟ میگویید خدا را این زیر بگذاریم و نگثا کنثیم ،معرفثی کنثیم؟
این کًم را از امام حسین (ع) ایشان ریافت ارند و غیر ایشان کثه «لثیس بثرب مثن
طرح تحت البًغ» «تحت البًغ عقلیًا ،عرفانیًا ،منطقیثًا ،فلسثفیًا ،علمیثًا ،حسثیًا ،وراء
حس» آنچه میخواهیم بیابیم و به آن برسیم .شما این را گذاشصید که بثه آن برسثیم.
این خدا که هست میخواهید به آن برسید ،این که خدا نیست ،ایثن خثو ش متلثوق
است ،چون محدو خواهد بو « .و ال بمعبو من وجد ف هواء أو غیثر هثواء» چثه ر
هوا ،چون فضا اعم از هوا و غیر هوا است ،فضایی است که هوا ار و فضثایی اسثت
که هوا ندار  .اگر ج ت سوم را هم ر نظر بگیریم ،باالخر مکانثت ،جایگثاهی بثرای
حس که او را محدو کند.
«احصجثثب عثثن العقثثول كمثثا احصجثثب عثن األبرثثار» 1ر اینجثثا ابرثثار بثثه معنثثای
ا راکات ظاهری است« .و عمن فث السثماء احصجابثه عمثن فث األری و مثن خطثب
االمام الرضا (ع)» که این ر حوار خیلی مفر ،است ،از م مترین خطبثههایی اسثت
که از معرومین نق ،شد است .البصه این از همدیگر نق ،میکنند ،یعنثی «کلّ ثم نثورٌ
واح ثد» ولکثثن آنچثثه ر توحی ثد صثثدوق از امثثام رضثثا (ع) نقثث ،کثثر  ،از م متثثرین
خطبههای توحیثدی اسثت بعثد از خطبثههای ن ثن« .ال تشثمله المشثاعر و ال یحجبثه
الحجثاب» آن ثایی کثه بثثرای مثا حجثاب اسثت ،بثثرای او حجثاب نیسثت .مثا حجثثاب
جسمانی اریم ،حجاب روحانی اریم ،برای او حجثاب نیسثت ،تمثام محجوبهثا و
ظاهرها برای او یکسان است« .فالحجاب بینه و بین خلقثه المصناعثه ممثا یمكثن فث
توات م» بله ،این حجاب حجابی است که قاب ،برطرف شدن نیست ،چثون چنثد نثوع
حجاب است« .فالحجاب بینه و بین خلقه» چرا؟ «المصناعه مما یمكن فث توات ثم ،و
إلمكان توات م مما یمصنع منه تاته» ر ممکثن و حثا ث هیچچیثزی از خثدا نیسثت و
هیچ چیز از حا ث ر خدای ازلی نیست .بنثابراین ایثن محجثوب از اوسثت ،ولثی او
حاجب از این است .خداوند محجوب از ممکن نیست ،ولی ما محجوب هسصیم به و
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بُعد ،ما حداق ،محجوب به و بُعد هسصیم که مفر ،عری کر یم« .نحثن محجثوبین
ببُعدین اثنین ،بعد الحدوث ،حجاب بیننا و بین ربنا ،منّا و بعُثد االزلیثة الًمحدو یثة
منه ،ف نا حجابان اثنان ،ثم حجثبٌ اخثری فثی اإلمکثان أن یزیل ثا ،حجثب ظلمانیثة،
حجب نورانیة اولی ،حجب نورانیة ثالثة» اینها مراح ،یگری است.
««و ال فصراق الرانع و المرنوع و الرب و المربوب» و من حوار له (ع) مع زنثدیس
یقول له« :فلم احصجب»؟» .سؤالی یکی از بثرا ران فرمو نثد کثه چثرا خثدا خثو ش را
نشان نمی هد؟ اگر خو ش را نشان بدهد و ما او را ببینیم و بف میم ،ایثن لیث ،اول
است بر اینکه او خدا نیست ،این هم مث ،ما است .ر بح قثدرت خثواهیم آمثد کثه
قدرت به همه چیز تعلس نمیگیثر «« .فلثم احصجثب»؟ فیقثول (ع) :إن الحجثاب علثى
التلس لكثرة تنوب م» .حضرت جای یگری رفثت .ایثن «لثم احصجثب» و معنثا ار :
یکی اینکه چرا ما خدا را نمیشناسیم؟ تنوب زیا است ،ایثن تنثوب حجثب ظلمثانی
است ،اگر این مرا است و اگر مرا این است که ما چرا خدا را نمثیبینیم؟ آن جثواب
یگر ار ««فلم احصجب»؟ فیقول (ع) :إن الحجاب على التلس لكثرة تنوب م فأما هو
فً تتفى علیه خافیة ف آناء اللی ،،فً تدركه حاسة البرر؟» خدا حجاب ندار  ،مثا
حجاب اریم« .حاسة البرر؟ للفرق بینه و بین خلقه الذین تثدرك م حاسثة األبرثار
من م و من غیرهم ،ثم هثو أجث »،ایثن جثواب وم ،جثواب وم چثرا «احصجثب»؟ اول
احصجابی است که بشو برطرف شو  ،تنوب ،وم :چرا احصجاب تات

«ثم هثو أجث،

من أن یدركه برر أو یحیط به وهم ،أو یضبطه عق »،یعنی مسثصحی ،اسثت ،حجثاب
تات ازلی حس است که مانع است از اینکه ما به او احاطه پیدا کنیم.
 [سؤال] اینجا مرا از تنب همان گنا است ،چون تنب و بُعثد ار  :یکثی گنثا خیلثیزیا  ،یکی هم ثواب خیلی زیا «لِیَغْفِرَ لَكَ اللََّهُ مَا تَقَدََّمَ مِنْ تَنْبِكَ» 1ثواب خیلی زیثا
است.
«وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ».
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