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 توحید در علم درجات توحید خداوند؛ 

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

مان درجاات الحوحیاد اماور عادتو الحوحیاد  ای  طبقّاانه أما تناسینا و لکن نسینا »

ماا « الحوحید  ی العلم طبّقاوممّا  وحید  ی الهدایة و االضالل و ما الی ذلکالعلمو الح

کنیمو صاحب  مای چون موضاوعً کنولی وه بودیممقداری در علم خدا بحث کرد اوالً

نه قلب  وکسه در ذهن نیس و نه ذهن داردو نه صدر داردععلم خداوند صورت من الًاوّ

هاای ماا باه نیسا و علم یٰعطاعطِی اسا و مُمُیدو خداوند همیشه آداردو از خارج نمی

  اسا و تحصاّ  باا یتحصای  اسا  یاا اعطااباا همراه  ییا اعطا واس  ءصورت اعطا

تحصی  از ناحیه خودمان یاا تحصای  از ناحیاه دیناران و در هار صاورت حصاولی 

اماا  وعلام مان باه خاودو حضاوری اسا  نفس.المنر علام با واس  و حضوری نیس 

علام » .خاوابمکنایو میغا  می ومکنی از خود  راموش مایگاه ونیس  کام حضور 

 ضاعی،و لکان علام حضاوری و لایس حصاولیً و بعاًط حضوریٌّ سه علمٌاالنسان بنف

ماا عناد االنساان ححای  احیاناًلذلک علی روح االنسان علی عقلیة االنسان و  عارضٌ

صافات  وات اهللو ذذاتأنّ عین ذات من کما  ومن علم علم عین]...[ و  العلم حضوریً

ایان را در البحاه « ما  غیاره مائة بالمائة تخحل، اخحالف الحباین الکلی وا عال اهلل واهلل

  بحث کردیم.باب دینری 
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 یماا مضای أو یا تی أو  ای  علاووه و تعاالی هاو الخاالک لکا  من اهلل سبحانأل و»

 وانسان چیایی را سااخحه ک مرتبهی 1«اْلخَبیرُ اللَّطی،ُ هُوَ وَ خَلَکَ مَنْ یَعْلَمُ ال أَ« »الحال

داندو آینده آنها را نمی گذشحه وداندنمیه راو اما اص  مواد را آن مادّ را روی هاین مادّ

 ال أَ»ولکان  داندو به حقیق  آنها واق، نیسا و چاون خاالک آنهاا نیسا .آنها را نمی

هاا را و ترکیاب د و هیئ  هیئ کسی که بنیه موا« اْلخَبیرُ اللَّطی،ُ هُوَ وَ خَلَکَ مَنْ یَعْلَمُ

 هُاوَ وَ خَلَاکَ مَانْ یَعْلَامُ ال أَ»چون دانساحه  وتراکیب را خود دانسحه و کرده و خود کرده

و لذلک نقول من المسححی  أنّ المادّت هی الحی تخلاک تراکیبهاا. الو « »اْلخَبیرُ اللَّطی،ُ

علمااء العاالمین ال یقادر ألن المادّت جاه  و المادّت الجاهلة کی، تخلک تراکیب أعلم 

 این بحث دینری اس . « أن یخلک هذه الحراکیب

عاارض  وعلم حک سبحانه و تعالی از نظر ادله عقلیاه بار توحیاد و بار وجاود حاک

غایاب نیسا  تاا حاضار  ومحدود شودالاب  انفصال باشدو محدود نیس  تا نیس  تا ق

م  ِا  ذَرَّتٍ مِْثقالُ عَْنهُ یَعْیُبُ ال» .شود ب و هاو یکیا، یعا» 2«اْلا َرْضِ  ِا  ال وَ اواتِالساَّ

ما ره قب  أن یخلقه و بعد ما أ ناه و حین ره و هو الذی صوّالذی خلقه و هو الذی قدّ

اما  وقب  از زمان خدا چییی را خلک نکرده« الیمان و قب  الیمان مثلث هو موجود  ی

 عالمٌ» 3«مَْخلُوقَ لَا إِْذ خَالِکٌ وَ عْلُووَمَ لَا إِْذ عَالِمٌ» در روایات اس : دانسحه و لذامی قبالً

 ؟دمحای یوجَا وبعد یوجد و لکن هو من الحاال یعارف و یعلام معلوو اذ ال معلوو یعنی

عاالم بالفعا  اذ ال معلاوو و  وخاالک اذ ال مخلاوق یکیّ،.النه  ؟کی، یوجد یوجِدوالنه 

قدرت در زماان خلاک  این« الطلیقة خالک بالقدرت ؟لکن ما خالک بالفع  اذ ال مخلوق

کاه اس   کسی اس . گردد بر خالف سایر تواناها و قادرهاکردن مخلوق حاص  نمی

کناد و بااال و یاایین  کر می دهدو مداومداو انجاو میولی  وقادر نیس  کاری را بکند

هاذا  »کند یا مقاداری روی حسااب کندو اهلل بخحکی یک کاری میو تجربه میرودمی

 إلایو ماا  لبیاًخ حسایً عقلیاً  طریاً  کریً ةالقطعی ةمالمسلّ ةعمن االصول الموضو

نه اینکه صورت او بیایدو نه خاود او  «محیط ربنا سبحانه و تعالی بک  شیءٍ ذلک أنّ

آیاد در ذهان ماا و سا  کاه خاود ایان جارو مینی علم ماا ایان بیاید. علم ما چیس ؟

آیادو نادرسا  صورت درس  میها این آید. بعضی وق و صورتی از آن می همیممی

آید و لذا علم ما بعضای آیدو درس  میآیدو غلط میآیدو ناکام  میآیدو کام  میمی
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ولکان  ا داردو شایئً مّاا نادارد.ت نداردو شیئً مّت با واق  تطابک داردو بعضی اوقااوقا

د کسی کاه خاو علم خداوند این اس  که صورتی از خارج بیایدو چرا از خارج بیاید؟

یو هو الاذی هو الذی یعطِ» معطیِ این صورت و مادّه اس و چه چییی از خارج بیاید؟

ر ححای مان المادبّ تی صورتٌ ححاج أن تی کی،  و،و هو الذی یدبریخلکو هو الذی یکیِّ

صاورت عان  وححای یعلمهاا تصورت عن الکیفیة ححی یعلمهاو صاورت عان الماادّ ویعلمه

گونه نیس  و لذا ک  آیاات این« ححی یعلمها صورت عن ما مضی والنفس ححی یعلمها

در چییهاایی کاه  وارتباط به حاک ییادا کناد «کان»اگر  .نیس زمانی « عَلیمً اللَّهُ كانَ»

در چییهایی که مربوط به  عا  اسا   البحهزمان نداردو  ومربوط اس  به اص  الوهی 

 عاا  اساا .  و صااحب زمااان دارد باارای اینکااه وماضاای اساا « خلااک اهلل» وزمااان دارد

و بار ازلیا  ناداردو محاال اسا « کَلَخَ» این وبالفع  اس و صحب   ع  اس خالقی  

 وایان زماان نادارد 1«ًعَلیما ءٍشاَ ْ بِكُ ِّ اللَّهُ كانَ»اما  وآنچه که  السفه  رمودند خالف

طور کاه ذات حاک سابحانه و هماان وعلم خدا ازلی  دارد وچون علم خدا زمان ندارد

االبدیة لما تنساب الای » مثالً و ع  را به حساب  اع  باید معنا کرد . سا تعالی ازلی

سجن  «ححی آخر الحیات وا آخرهو لکن اذا تنسب الینا ل له ربنا سبحانه و تعالی ال آخر

 ابادی  نسابی اسا و اما ازلی  دینر نسابی نیسا وابدیو تا مادامی که او زنده اس . 

هاا منر اینکه در تعبیر گفحه شاود خیلای زمان ومعنا ندارد اصالًازل نسب  به مخلوق 

ال بدایاة لاهو ال »  واقعی ]یعنی:[ ولی ازل نیس و ازلی ها بودهوو بلهو خیلی زمانبوده

  .«اول له

 وربنا یجها  امارً ونعم»ما که خداوند عالم اس  به ک  شیء  هماین از اصول مسلّ

لیس له شاریک  اال یعلام ًو ألنه ال أنه یجه و ألنه لیس له شریک و له شریکً یجه  أنّ

« ال نعلام»نفی علم نیس و نفی معلاوو اسا . یاک مرتباه « ال نعلم»این « أن له شریک

داناد شارک  دانادو یاک مرتباه چاون نیسا و یاس نمینفی علام اسا و هسا  و نمی

ماو  ِا  یَعْلَمُ ال بِما اللَّهَ تُنَبِّئُونَ أَ« »ال یعلم لنفسه شریکً»وجودی را.    ِا  ال وَ اتِالساَّ

داناد کاه می واگار نیسا  ودانداو نداند؟ اگر هس  می وشود چییی باشد می 2«اْل َرْضِ

 موا ک با واق و صددرصد. داندِنمیداند هس و نمی ونیس داند نیس و می

 ]سؤال[ -
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نحن نبحث حاول » .کنیمما در بحث علم داریم بحث می آن چیی دینری اس و -

لکان عِلام  وکماا نبحاث حاول اتیاات ]...[ لم بمعنی جع  العالمةو العِلم ال العَلمو عَ

و عِلماًو  عَلِمَو یَعلَمأحیانً نقول ». در عَلم و یک تقسیم در عِلم داریم «بمعنی المعر ة

بمعنای معر اةو عَلَامَو یَعلَامو  عَلِامَو یَعلَامو عِلماً نقولو کالهما وعَلَمَو یَعلَمو عَلمًأحیانً 

هناا  وهنا کذا ومن هذا الذی یجع  عالمة لیعرف أن هنا کذا. جع  العالمة یعنی ًعَلم

جعا   یس «ةنفسک عالم و یجع  علینکذا و أنحم ال تعر ونو یج  عالمة ححی تعر و

یَعلَامو إماا مان و » .اسا  گحرهو اگر علم نباشد عالم  علم ثاب عالم  مالزو اس  با 

ن لکن ححای ات أدعی وأرید ؛ ال ؛ عَلَمو یعلَمو عَلمًًالعِلم أو من العَلمو عَلِمو یعلَمو عِلم

باالمعنی یفسارها « لایعلم»الخمسة عشار الحای تقاول یة ما وجدت احدً یفسر هذه ات

 .«ال عِلمً غوی عَلمًلال

هناا  ارق باین العلام و المعر اة. »علم دو نوع اس و البحه علم و معر    رق دارد. 

معر اة بعاد جها ٍو و لکان  عد جه ٍ أو بعد جه ٍو لکن ال بیمکن یکون شخص عالم 

قرآن یدل علای هاذا. لفظاة « عار ً»ما کان « عَرِفَ»علی طول الخط معر ة بعد جه ٍو 

 فَرِعَ« المعر ة لیس  بالنسبة لربنا سبحانه و تعالی اطالقً ال  ی القرآن و ال  ی السنة

 در المعجام یاات راطاور نیسا و آو علام اینولی شناخ  وشناخ شناخ  اس و نمی

أعرفو نعرفو عارف اهللو یعارف اهللو اهلل » 1«اْلقَوْلِ لَحْنِ    لَحَعْرِ َنَّهُمْ وَ»مالحظه کنید. 

« یعارف» خدا عارف نیس و معروف اس و ولای عاارف نیسا . عاارف نیسا و« عارفٌ

که در این اطالقات آیات هس  و در لغ   طورآنچون معر   نیس . « أعرف»نیس و 

لیس ک  علام  و مطلکو ک  معر ة علم عمووٌ ةبین العلم و المعر »طور اس  مینهم ه

 .«جه لیس  له سابقة  ألنهلم اهلل لیس معر ةو معر ةو ع

  رمایید عارف نیس ؟شما می -

 خدا عارف نیس و عالم اس . -

 ]سؤال[ -

 در قرآن نداریم خدا عارف باشد.  -

 اس . در دعای جوشن کبیر تعبیر عارف آمده  -
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ن »تعبیر عارف در قرآن شری، نیس   غلط اس . - ماءا اْلحُساْ  َاادْعُوهُ  وَ لِلَّاهِ اْل َساْ

اسا   دانسحن اعام دانسحن اس و وعلمچون معر   شناخ  اس و  وعارف نیس  1«بِها

در از اینکه سابقه دارد یا نداردو سابقه جه  دارد یا سابقه جها  نادارد. هار دو هام 

ولکن معر   هیچ موق  در ماورد خداوناد اساحعمال  اس و ل شدهقرآن شری، اسحعما

دانساحه دانساحه هسا  و نمی یاا میشاناخحهو قابالً کاه بعادً ایان اسا نشدهو معر   

دانسحه چیس . و لذا معر   در قرآن نیامده دانسحه هس  و نمیچیس و یا اصالً نمی

 اس . 

غیر اهلل تعالی و علم ازلی لام لبة بعد جه  کما بالنس علمٌ :أما العلمو العلم علمان»

 و راکنو ماکنو ثاب ول و ال ینقص و ال یییدححوّی  و ال جه  و ال یکثر و ال یقِ یصدقه

تغیّر  این« علمهو قدرتهبانغیار المخلوقینو کذلک ربنا سبحانه و تعالی ال یحغیر  کما أنّ

و حالا  دینار بااز د . ایان علام کاه دو حالا  داردوعلام دو حالا  دارد نداردو یاس

نساب  باه مناا قین  گاه علم مرکاب اسا . وشود در اسحعمالو گاه علم بسیط اس می

برای اینکه عر ان « ال تعر هم نحن نعر هم» :نفرمود 2و«ال تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ» رمود: 

ال تَعْلَمُهُامْ » : رماودنسب  به ییغمبر درس  اس و نسب  به خدا درسا  نیسا و ولاذا 

ماا آنهاا را  وشناساینمیاینهاا را یس علم بسیط اسا و  وم مفرد اس هُ« حْنُ نَعْلَمُهُمْنَ

در ک   .حضرت حک دانسحن اس و نسب  به ییغمبر شناخحن اس  نسب  بهو دانیممی

 وباه معناای دانساحن خاود شایء اسا  وقرآن هر جا که علم بسیط اسحعمال شده اس 

اگار جع  یا مرکب اس  و یاا بسایطو « بسیط مرکب و احیانً جع  احیانً»مث  جع  

أو جعا  اهلل تعاالی »جَعَا َ چاه ناداریم. « کتعالی الخالئجع  اهلل »بسیط باشد جع  

مرکب « قائمٌ علم  أن زیدً» .طور اس علم هم همین واین مرکب اس « الحراب انسانً

کااری « ر   زیدًو یعنی ععلم  زیدً ولکن احیانً»نه  قط خود زیدو  واس و قیاو زید

ایان تقسایمات دانساحمو حااال دانساحم. . زید را نمیعلم دانسحن اس نداریم چیس و 

 .دآگاه و روشن باش وقحی وارد بحث شدیمو خیلیکه  این اس برای 

إِنَّاهُ » 3و«عَْناهُ یَعْایُبُ ال»آیات مقدساتی در قرآن شری، بسیار زیاد اسا  بار اینکاه 

  َإِنَّهُ بِاْلقَوْلِ تَجْهَرْ إِنْ وَ» 1«یَعْلَمُ خائِنَةَ اْل َعْیُنِ وَ ما تُْخفِ  الصُّدُورُ» 4و«ءٍ مُحیطٌبِكُ ِّ شَ ْ
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 دارد گاوش .«أخفای»و یاک « سار»یاک  وداریام« رجها»ماا یاک  2«أَْخف  وَ السِّرَّ یَعْلَمُ

ر بار یکای از جها واسا  رکنادو جهابیندو حس دارد حاس میشنودو چشم دارد میمی

و چییی هس  من در دل اس و گاهی اوقات سرّ. یا جهر برای عق  اس . حواس اس 

خفی اس و نه ظاهر چییی اس  اگاهی اوقات  سرّ اس . دانیدونکردو و شما نمی ابراز

أخفای مان » و اخفای اسا .دانادخدا می وچه خواهد شد و نه باطن چییی اس و بعدً

لکان  و ال أعلم أنها سوف توجد و هذه النیة موجودً یو لیس  عندالسرو لیس موجودً

سر خفای اسا و هسا  و « رأخفی من الس وبالفع  ًو ال سرّ ربنا یعلمو هذا لیس جهرً

و  دانم خواهد بود تا چه رسد بادانم کاه چاه هسا نمی وخفی دوبله اس ادانمو نمی

دو  که هر  باشدودر این مثلث معر   و علم که جهر باشد و سرّ چه زمان خواهد بود.

نیس  که ینهان باشدو  یعنی ن هم نیس وی من السر باشد که نیس و ینهااخفاسحندو ه

نخواهاد  بعادً خواهد بود یابعدً داند که خواهد بود یا نخواهد بودو خداوند می بعدً

اماا  ویماهبحاث کارد البحه در اینجا بحوثی اس  کاه ماا اساحطرادً. این علم اس . بود

 به اسحطراد واگذار کنیم. ا این عظم  را شایسحه نیس  که ما بحثی ب

علام ربناا  ه  إنّ» اوالً کنم:را عرض می شقوق بحثدر این بحث چند شک اس و 

و أو الشر أرنا الی الخیر و شر یضطرنا و یسیّا سبحانه و تعالی بما سوف نفعله من خیرٍ

د ناه یوجَاأبناا ن نحرک ما یعلمه رأو شر  نحن مخحارون أال؟ و اذا ال یضطرنا الی خیر 

 همان که حکیم عمر خیاو گفحه اس : . «نه یحرکأد ما یعلم ربنا او یوجِ

 جه  بودخدا  گر می نخورو علم       دانس  می خوردن من حک ز ازل می

 که جواب آن را حکیم طوسی داد: 

  ز غای  جه  بودنید عقال علم ازلی عل  عصیان بودن 

ینو أنه شمر یقح  االماو الحسینو یعلم قطعً؟ اهلل یعلم أنه ییید یقح  االماو الحس»

طبعً. یمکن یحخل، معلوو عن علمه؟ الو یحخل، علم عن معلومه؟ الو إذً  شمر مجبورٌ 

أن یقح  االماو الحسینو لو لم یقح  االماو الحسین لو کان مخحارً  ی عدو قح  االماو 

إلای الجها .  حبادلیلام اهلل الحسین  اسحفاد من اخحیارهو  لم یقح  االماو الحسین  ع

هذا کالو حکیم عمر الخیاو الخمّار الشرّیر و لکن یجیبیه الطوسی )رض(و یقول: علم 

اهلل تعالی ال یسیّر و ال یخیّر و ال یجبر ال علی خیر و ال شار.. إنّماا ربناا یعلام أنّ شامرً 

                                                                                                                                        

 .19غافر، آیه . 1
 .7طه، آیه . 2



7 

 

قحا  االمااو یقح  الحسین ألن هذه القضیة مکشوف لدیه تماماًو أن شامرً باخحیااره ی

الحسین و یخحار قطعًو بماذا؟ باخحیاره.  لو أن شمرً سوف یخحار عادو قحا  الحساین 

 باه دریاا دانم  النایمن میعلم علّ  نیس و کاری ندارد. « لکان اهلل یعلم أنه ال یقح 

دانم او توانم جلوی او را بنیروو من که می رض کنید من نمی وشودرود و غرق میمی

 به اخحیار خودش ر حهدانمو من او را غرق کردو؟! او شدن اس و اگر می در حال غرق

کاری  واین اخحیار شر و اخحیار خیر کاری به قدرت دارد اس . خودش را غرق کرده و

کندو  اع  میتسییر  قدرت  اع  اس و  اع  اس  که وو علم کاش، اس به علم ندارد

و علم که  اع  نیس و علم در ناید ماا داردگیردو  اع  اس  که وامیجلو می اس  که

 نید خداوند ذاتی اس .علم که کاش، اس  و 

بناءً علی ذلک یقول عمر الخیاو أنا لو لم أشرب الخمر و ربای یعلام أنّنای أشارب »

الخمرو تبدل علمه إلی جهلهو نقول: الو علمه ال تبدل إلی جها و أنا  باخحیاارک إماا 

نااه کااان ربّنااا یعلاام أنّااک تشااربو إذا ال تشاارب تشاارب أو ال تشااربو إال تشاارب نعلاام أ

قضیه این اس و قضیه از این طر ی « یعلم إنک ال تشربباخحیارکو نعلم أن ربنا کان 

  این یک بحث.اس و نه از آن طر ی! نسب  به ما که واضح اس . 

ربنا سبحانه و تعالی یعلم ک  شیء لماذا نجد  ی آیات خمساة  نّألو »بحث دوو: 

حساب الظااهر مان دون  ةنیآ ی عدید من السور القرخمسة عشر آیة قرآنو العشر  ی 

علی أنّ ربنا کان یجها و ثام علام. ساورت  معر ة لغویة طبعً من دون ت مّ و ک نها تدل

ولُ » البقرت: هَداءَ عَلَا  النَّااسِ وَ یَكُاونَ الرَّساُ طً لِحَكُونُاوا شاُ وَ كَذلِكَ جَعَْلنااكُمْ أُمَّاةً وَساَ

هاذه القبلاة حساب ماا  1«كُْنا َ عَلَیْهاا إاِلَّ لِانَعْلَمَ مْ شَهیدً وَ ما جَعَْلنَا اْلقِبْلَةَ الَّحا عَلَیْكُ

لفطارت یعنی القدسو ربنا جع  القدس قبلاة   رعیةحققنا  ی الحفسیر کن  علیها قبلة 

وَ ماا جَعَْلنَاا »ال ثالثاة عشار سانة  او غیار ذلاکو تاو عشر ةو سبعة اشهر او خمسالناس

 مَانْ»اذا کان نعلم من العلم یعنی ما کان ربناا یعلام  «كُْن َ عَلَیْها إاِلَّ لِنَعْلَمَ اْلقِبْلَةَ الَّح 

إِالَّ » «ححای یعلام الفرعیاةالقبلة  هذه انما جع  2«عَقِبَیْهِ عَل  یَْنقَلِبُ مِمَّنْ الرَّسُولَ یَحَّبِ ُ

الطریک  هنا طریقان اثنانو»که نص اس  این نص اس و اگر از علم اس  بداندو « لِنَعْلَمَ

نو ححی ات احدٌ هالیه و الطریک الثانی ما تطرق نطباطبایی و مَالالعالمة  تطرقهاول اال

ما این قبله قبلی را کاه قادس اسا  قارار « اال لنخلک معلومً« إاِلَّ لِنَعْلَمَ»طریک االول ال
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کعبهو ایان قادس باین القبلحاین  کند بهکه از قدس تحول ییدا میاز اینندادیم که بعد 

باه  را بعد کعبهو این وساط چارا خداوناد محعاال قبلاه وبعد قدس واول کعبه بود واس 

مَانْ یَحَّبِا ُ »بارای اینکاه بادانیم اگار از عِلام باشاد.  البحاه و«إاِلَّ لِانَعْلَمَ»قدس تغییار داد؟ 

آن  ربا ؟ چاه کسایکنادتبعیا  میو چاه کسای گردد باه قبلاهییغمبر که برمی« الرَّسُولَ

باید قبله آنها کعبه  بعًط هایبرای اینکه مکّ« مَنْ یَحَّبِ ُ الرَّسُولَ»؟ ماندتعصب قبلی نمی

یلی مشاک  اسا و خ واما بعد از مدتی اینها را برگردانند به طرف بی  المقدس وباشد

بر حسب آنچه  وقب  کعبه در وسط قبله بی  المقدّسو «إاِلَّ لِنَعْلَمَ» .این دو اشکال دارد

 وَ ماا جَعَْلنَاا اْلقِبْلَاةَ الَّحا »بعد هم در کعباه   همیمو بحث  در تفسیر آمده اس .ما می

ولَ » ؟چرا خداوند این قبله را مقرر کرد« كُْن َ عَلَیْها إاِلَّ لِنَعْلَمَ إاِلَّ لِنَعْلَمَ مَانْ یَحَّبِا ُ الرَّساُ

 ر خالف تعصبات عربی وکند بچه کسی تبعی  از رسول می« عَقِبَیْهِ مِمَّنْ یَْنقَلِبُ عَل 

« إِالَّ لِیظهر معلومنا لغیرنا»  رماید:. میاگر علم باشد که نص اس  اس و علم غیرهو این

ماا ۀ گذشاح یعنای آشاکار شاود معلاووِ واگر کسی بنوید من این کار را کردو که بدانم

 لَاكَ لِیَْغفِرَ»گوید ؟ چرا می« لِنَعْلَمَإاِلَّ»گوید یس چرا می برای کسانی که آشکار نیس ؟

« ذنب امحاک»اس و « ذَْنبِكَ. »«من ذنب امحک»؟ ]باید[ بنوید 1«ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّوَ ما اللَّهُ

یس این  رمای   ! صاح  نیس  واین  ضاح  اس  یعنی چه؟ خالف  صاح  اس .

ر انسان باید هر طاور شاده من یا باید اینجا سکوت کردو وعالمه بیرگوار درس  نیس 

با بیرگواری ایشان که از نظر لغوی راهی نداشحندو باید سکوت کارد یاا  جواب بدهد؟

ما من العَلمو اذا کاان مان العِلام و إ ما من العِلمإ مَعلَنَ»کنیم نهو ما به لغ  مراجعه می

منار اینجاا . «علَامو عَلماًو عَلَامَو ی«لِانَعْلَمَ إاِلَّ» قبله جه  اذا کان من العَلم  قبله عِلمو 

 ؟ ندارد. «إلّا لنعلم من عَلِمَ»؟ ندارد. منر دارد «إلّا لنعلم من العِلم»دارد 

 ]سؤال[ -

دهادو کااری باه  علیا  ناداریم. اصاالً ناه کااری باه نسب  به خاودش دارد می -

 ش نی  داردو نه به  علی . 
 ]سؤال[ -
آن در بااب قادرت  کاه علام ذاتای و علام  علای اسا :دو علم  علم  رض کنید -

درس  اس و در باب علم درس  نیس . در باب علمو علم ذاتای و  علای یعنای چاه؟ 

 ؟دانساحهو نمی جاها  باوده ودانسحه یا ناهمی وقب  از اینکه عالم را خلک کندخداوند 
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مَانْ »دانساحه خادا می وقب  از اینکه اینها تحول ییدا کنند یش  رسول اهلل دانسحهومی

غلاط « إاِلَّ لِیظهار معلومناا»؟ سا چی« لِانَعْلَمَ إاِلَّ»یاس دانساحه؟ را یا نمی« سُولَیَحَّبِ ُ الرَّ

کلها  ةنیآیات القرات ةویات العلمیات ةویات العقلیو اتیات یفسر بعضها بعضًات». اس 

ک  شیء قبا  الخلاک و باهلل تعالی عالم  نّأعلی  تمحواتر و بصورتٍمحضا رتتدل بصورت 

ماا بایاد محشاابهات را باه محکام ارجااع  این محکام اسا .. «و م  الخلکبعد الخلک 

تاا اینکاه  «من العِلم»و آیا اس محشابه « لِنَعْلَمَ إاِلَّ»آیه محشابه اس   ید رض کن ویمهبد

یم ایان دهماا ارجااع مای .که مقحضی علام باشاد« من العَلم»آیا  ومقحضی جه  باشد

کماات اضاا ه بار ادلاه عقلای در بااب محشابهات را باه محکمااتو صادها آیاات مح

ماا  ادلاه هام دارد. اضاا ه بار نقا و کاه آیاات اضا ه بر ادله آیات الوهی  و توحید و

]با [ مان  ما مان العِلام او مان العَلامو لایس مان العِلاموإ «لِنَعْلَمَ إاِلَّ»» گوییم: اینجامی

ولَ مِمَّانْ یَْنقَلِابُ  لَمَإِالَّ لِنَعْ»چطور؟  سازگار هم هس .« إاِلَّ لِنَعْلَمَ» «العَلم مَنْ یَحَّبِ ُ الرَّساُ

  ِا  اْلمَجَاالِسِ تَقُولُاونَ»:  رمایاد( میامیرالماؤمنین )عالبالغه هم در نهج« عَقِبَیْهِ عَل 

گوید: من مث  وقحی ]هنوز[ بالیی به انسان نرسیده و جننی نشدهو می 1«وَ كَیْ َ كَیْ َ

وقحای کناد.  ارار می« إِذَا جَاءَ اْلقِحَالُ قُْلحُمْ حِیدِي حَیَادِ َ»کنم. زنم و چنان میشیر می

ی قحاچارا نیسا ؟ و وریمثگویند بله مح می وشودصحب  قرآن در بین علمای حوزه می

دادن بارای وقحای صاحب  یاول  .کننادقرآن کار بشود همه  رار می رویوقحی بناس  

 ارار  ا بدهنادوهاا رچک اسا بناا  وقحای ودهمگویاد مان مایمی وشاودمیکار خیری 

  د.کننمی
 و قومیاات و طاعفیاات وکنیمرساول مای از اتبااع صددرصاددر باب اینکه آیا ماا 

 وولکن وقحای قبلاه عاوض شاد کنیم.و ما تبعی  میگوییم بلهمی وتعصبات مان  نیس 

 .عالم  اسا  اس و ای نهو یس این عَلمکنند و عدهای با ییغمبر قبله را عوض میعده

ولَ »محعلک نعلمو مَن اس  « كُْن َ عَلَیْها إاِلَّ لِنَعْلَمَ وَ ما جَعَْلنَا اْلقِبْلَةَ الَّح » مَنْ یَحَّبِ ُ الرَّساُ

خاوردو عِلام یمفرد اس  و عَلم هم باه مفارد م وجمله نیس « عَقِبَیْهِ مِمَّنْ یَْنقَلِبُ عَل 

اماا عَلام  قاط باه مفارد  .بمرکاو خوردهم به جمله می وبسیطو خوردهم به مفرد می

ألعلام و »در تماو مواردی که قرآن کریم  کما اینکه معر  . این مفرد اس . خوردومی

زنند؟ عالما  راو باه جملاه کاه عالما  می هبه مفرد خوردهو به مفرد چ داردو« لنعلم
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زننادو باه قیااو عالما  زنندو باه زیاد عالما  میعالم  نمی« زیدٌ قائمٌ». به زنندنمی

 زنند. می

ولَ مِمَّانْمَا كُْنا َ عَلَیْهاا إاِلَّ لِانَعْلَمَ و ما جَعَْلنَا اْلقِبْلَةَ الَّح »اینجا هم  « نْ یَحَّبِا ُ الرَّساُ

و ن اسا ها معایّکما اینکه عالمات میقات« عنه ا لنجع  عالمةًلّإ»صحب  علم نیس و 

مقادس المکای اعاالو الحارو ال» تا کجا؟ از کجا میقات اسا . اتن حادود کجاسا ؟

ر رساول الهادی ) ( قرّ اعالو حسب الوحیو اعالو ما کنا نعرفوو لم تکن موجودت ل

و لانعلمو عالماات لانعلمثام جعلاوا عالمااتو هاذه  ت شایرًاعالو الحرو المکی و أشار 

و او چااون کااه وحاای کاارد خاادا ؟داناادینم وکااه عالماا  گذاشاا  آن کساای« لاانعلم...

ترتیب عالم  را ه وحی عالم  گذاش . دینران دانس و عالم  گذاش . ییغمبر بمی

لانعلم مان العِلام » .سحن بر مبنای وحیو یاس محقابا  اسا ابقاء کردند به داندادند و 

کان نه و ألجه  و لنعلم من العَلم علمٌبعد  قاب  لنعلم من العَلمو لنعلم من العِلمو علمٌی

یحبا  و  من ساوفاالتباع علی  لکن جع  عالمة   و  الرسول أو ال یحبّهذا یحبّ نّأیعلم 

عند ربنا انما جع  عالمة  صله کان معلومً علی من ال یحب و   زعالمة الفسوق و النشو

]از آب[ بلااه ماان چنااین هسااحمو بعااد تااوزرد گویااد می« لماان؟ لهااوالء الااذین یاادعون

بارای خودشاانو  ایان .آیادبعاد درسا  درمی وکندادعا نمی ]دینری[ ولکن وآیدمیدر

و من چنیانم و تشکیالت دارد ه زبان دارد سی کک دینرانو برای دینران رایبدینری 

 .شاوداین برای دیناران هام معلاوو میکندو اما وقحی وقح  شد  رار می وو من چنانم

عاد در حاک دلیا  بار علام ساابک بُ :عد اس سه بُ دارایعد داردو این عالم  یس سه بُ

زنادو او محوجاه نباود و حااال محوجاه یکسی که خداوند به او عالم  م در عدبُ واس 

ولَ مِمَّانْ یَْنقَلِابُ عَلا »و بعد برای دینران  نفی و اثبات. شدهو  إاِلَّ لِنَعْلَم مَنْ یَحَّبِ ُ الرَّساُ

  .«لَكَبیرَتً كانَْ  إِنْ وَ عَقِبَیْهِ

در بااب جناا اسا و  ایان 1«إِنْ یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ  َقَدْ مَسَّ اْلقَوْوَ قَرْحٌ مِْثلُهُ» آیه ثانیه:

إِنْ یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ  َقَدْ مَسَّ اْلقَوْوَ قَرْحٌ » .دارد کثرت رار بر قرار  خیلی اوقات جننی که

و ایااو جنااو شدتو ایاو صاعوب این ایاوو ایاو « مِْثلُهُ وَ تِْلكَ اْل َیَّاوُ نُداوِلُها بَیْنَ النَّاسِ

هم خیر  2« ِْحنَةً اْلخَیْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوكُمْ وَ» . ابحالء اسزندگی  اصالً تماو« وَ تِْلكَ اْل َیَّاوُ»

 امححاان اسا . هام شار وهام خیار امححاان اسا البحه نه  حناه بادو هم شرو   حنه اس 
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؟ یولاداری اسا  یاولیبییاا  اس امححان خیر بیشحر اس و آیا یولداری بیشحر امححان 

قدرت داشحن بیشحر امححان اس  یا را دارد.  هاشهوات و هوسات و حیونات و این که

مرجعی  بیشحر امححاان اسا  یاا نداشحن؟ علم داشحن بیشحر امححان اس  یا نداشحن؟ 

 مرج  نبودن؟ 

نوشاحه اسا  کاه شارط  در جلد اولو در باب اجحهاد و تقلیاد حکیمآقای مرحوو 

ئاساة اناا ماا المرجعیاة و الر دلکن اذا بلا  الای حا و»اس  در مجحهد که عادل باشد 

وقحی باه  «أنا ما أدری»خودش امححان کردهو روی خودش امححان کرده اس . . «أدری

دانساحه معاارف اکاه دانساحه و ن آیادو می آیدمی مصالحقدر دینر آن ومرجعی  رسید

وا ندادیاد؟ . چارا در رسااله باه آنچاه خودتاان اساحدالل کردیادو  حاکندالهی را له می

دانمو کنندو بناده چیایی کاه حاالل مایون مردو اعحراض میمراعات مردو را کردو. چ

 ها امححان اس . دانمو بنویم حالل اس . اینبنویم حراو اس و چییی که حراو می

و لذا در  .در حال  دارایی و نداریانسان در تماو در آنات در حال امححان اس و 

هُ رَبُّاهُ  َ َْكرَمَاهُ وَ نَعَّمَاهُ  َیَقُاولُ رَبِّا   َ َمَّاا اْلإِْنساانُ إِذا مَاا ابْاحَال» : رمایادسوره  جر می

 مااالً عقالً مه علمًنعّ» به چه؟«  َ َْكرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ» اندازد.خیر را جلو میابحالی  1«أَْكرَمَنِ

 َ َْكرَمَاهُ وَ نَعَّمَاهُ  َیَقُاولُ رَبِّا  »ها نعم  اسا . این« و سلطاتینتبسا ومیارع اوالدً قوتً

وَ أَمَّاا إِذا مَاا ابْاحَالهُ  َقَادَرَ »اس و من شایساحه باودو. گوید مال خودو بوده می« رَمَنِأَْك

هم اوّلی دروغ اس و هم دومی. هر دو امححاان  2«كالََّ  *عَلَیْهِ رِْزقَهُ  َیَقُولُ رَبِّ  أَهانَنِ

 . «بَ  لَّا تُْكرِمُونَ اْلیَحِیمَ كالََّ»اس . 

از امححاان  ایاو محنا و ایااو صاعوب و«  َیَّاوُ نُداوِلُها بَیْنَ النَّاسِوَ تِْلكَ اْل»در اینجا 

بروید در جبهه با کفار جنا کنید و حسااب ایان را نکنیاد  .سخ  اس  بیرون آمدن

 وَ تِْلكَ اْل َیَّاوُ نُداوِلُها بَیْنَ النَّاسِ » اس . خدا امر کرده ودهمکه من جانم را از دس  می

تِْلاكَ »؟ «نُاداوِلُها»  همیم. بارای چاهاده داردو ا حاده نداردو ماا ایان را مایا ح« لِیَعْلَمَ وَ

 « قواتیرلهم ححی  ابحالءً اْل َیَّاوُ نُداوِلُها بَیْنَ النَّاسِ

 شوند. شوندو راجح میثاقب می -1

 . « یُحِبُّ الظَّالِمینَوَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ یَحَّخِذَ مِْنكُمْ شُهَداءَ وَ اللَّهُ ال» -2
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 .برای خودشان هم خیلای عالما  ندارناد وبرای همه عالم  ندارند« الَّذینَ آمَنُوا»

« الَّذینَ آمَنُوا»گویند همه می ..و نماز و روزه و. نداینکه کسانی که شهادتین گفح برای

داو ناهو اناد و کامنؤحسابی م معلوو نیس  کداو واقعً ما مؤمن هسحیمو مؤمن واقعی.

 تَقَلُّابِ  ِا » 1«یُهَاانُ أَوْ الرَّجُا ُ یُْكارَوُ الِامْحِحَاانِ عِْنادَ»شاود جنا که بشاود معلاوو می

اطُنَّ وَ غَرْبَلَةً لَحُغَرْبَلُنَّ وَ بَْلبَلَةً لَحُبَْلبَلُنَّ» 2«الرِّجَالِ جَوَاهِرِ عِْلمُ اْل َحْوَالِ وْطَ لَحُساَ  اْلقِادْرِ ساَ

هسحیمو چهارده قرن  غربلهما در حال  3«أَسْفَلَكُمْ أَعْلَاكُمْ وَ أَعْلَاكُمْ سْفَلُكُمْأَ یَعُودَ حَحَّ 

ناه در   قاه مااوناه در  وده و زیر یاهاس و نه در  لسفه ماگذرد و قرآن مربر اسالو می

نماود ناداردو قارآن شاری،  ییجاچ در هی و نه در منطک ماوما نه در ادبیات وما عر ان

 ترهااهاا و ماهاا و بیر منبحالئای اسا ؟ ابحالئای اسا  کاه چاه ا حاضر نیس و این

 ؟محاور قرآنای نادارد کاهتشکی  دادید  ایحوزهچه شما . روندمی سؤالحسابی زیر 

و ]باه کنناد یاا  لسافی ساؤالمنر کحاب اهلل اجنبی اس  که اگر از شما مسائله  قهای 

و از کحاب شای  انصااری ید از کحاب مالصدرا بخوانیگومی آیه بخوانیدو [جای اینکه

هاای علمیاه باه آن مباحال تارین بلاوایی اسا  کاه حوزهاین مهم واین بلواس بخوان. 

بارای هار و همین کحاب اسا ییغمبر بیرگوار هسحند که این کحاب را که باالترین ش ن 

دهو ییغمبر ها شاذی  ها داده شدهوو کشحهها ریخحه شدهای خونای و برای هر آیهکلمه

مسجد الحاراو  خود بعد در وبعد  رار کرد وطالب چند سال زندان بودشعب ابیدر  که

قبا  از  االها کردندو برای همین قرآن باود و سر ییغمبر ریخحند و چه بر گوسفند معده

روز ییغمبر دارد و و شب  .نیول قرآن محمد امین بودو تماو این بالها برای همین بود

چارا؟  4«مَهْجُاورً اْلقُارْآنَ هذَا اتَّخَذُوا قَوْمِ  إِنَّ رَبِّ یا سُولُالرَّ قالَ وَ»کند به ما لعن می

را اذیا   غمبارآیا ما یی 5«اْلآخِرَتِ وَ الدُّْنیا  ِ  اللَّهُ لَعَنَهُمُ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُؤْذُونَ الَّذینَ إِنَّ»

زیر  وری، اس معنای رسال  ییغمبر را که قرآن شکنیم که آن محور اصلی و تماونمی

 ایم.گذاشحه یای خود
عالما  « وَ لِایَعْلَمَ اللَّاهُ الَّاذینَ آمَنُاوا» عمارانساوره آل 140و آیه در این آیه مبارکه

کسی که ر   جنا و کش  و کشحه شد و حساب زن و  رزند را نکردو  آن .گذاردمی
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و اگر ر ا  برو گف خود این  رد عالم  اس و چرا عالم  اس ؟ برای اینکه خداوند 

 وایان خاودش عالما  اسا و اگار نر ا  یاا ر ا  و درسا  نر ا  وو درس  هم ر  

وَ لِایَعْلَمَ اللَّاهُ » .یکی عالم  سقوط اس  و یکی عالم  نجاات .الم  اس خودش ع

هَداءَ شاهداء اهلل علای » شاهدا هساحند.« الَّاذینَ آمَنُاوا. »«الَّذینَ آمَنُوا وَ یَحَّخِاذَ مِاْنكُمْ شاُ

و بعد ائمه معصومین هسحند ودر رتبه اول نبیین هسحند« هداء اهلل علی خلقهش»و «خلقه

بعد علمای ربانی هسحند که اینها در سرد و گرو زنادگی  خلفای از معصومین هسحندو

وَ یَحَّخِاذَ مِاْنكُمْ » .شاوندها اسحقام  دارند و عوض نمیها و نیامدو در سرد و گرو آمد

هَداءَ وَ اللَّااهُ ال یُحِاا هااایی کااه مراحاا  داردو آن «ماان هااو الظااالمین؟»« بُّ الظَّااالِمینَشااُ

اماا  وایماان داردبه حک  .و این ظالم اس کنند رار میولی در موق  امححان  ودانمنؤم

 شادن مساخره و تحقیر شانیدن داردوطرف اس و کشحن دارددر آنجایی که راه حک آن

آیادو ایان ظاالم یو این  ارد نمداردو  ح  داردو تصادف کردن داردو اذی  کردن دارد

 و به حک الحک. اس  به حک خودش

من ؤوقحی که دو جما  ما 1«وَ ما أَصابَكُمْ یَوْوَ اْلحَقَ  اْلجَمْعانِ  َبِإِْذنِ اللَّهِ» :آیه سوو

مؤمنین خطاب  ومنین باذن اهلل و کفار به جه  شیطانیؤم وو کا ر با هم الحقاء کردند

دو اذن چطاور باه اذن اهلل؟ « یَوْوَ اْلحَقَا  اْلجَمْعاانِ  َبِاإِْذنِ اللَّاهِ وَ ما أَصابَكُمْ» شود:می

اذن تشاریعی کاه خداوناد  .تشریعی اس  و یاک اذن تکاوینی ویک اذن شرعی اس : 

اذن تکوینی هم که اگار ر حای جهااد و .  شداذن اهلله تشری   رمود بروید جهادو یس ب

باه اخحیاار  شادی واگار کشاحه  2«وتَ إاِلَّ بِإِْذنِ اللَّاهِوَ ما كانَ لِنَْفسٍ أَنْ تَمُ»کشحه شدی 

اگر هم  وموت معلک به اخحیار اس و موتی که معلک به اخحیار نیس  آن خودت نر حیو

 ای نخاوض المعاارک  ربنا امرناا أن»اما خداوند امر کرده اس   ومعلک به اخحیار اس 

 ناا هاذا بااذن اهللحلُلنااو قَحِو قُ اهلل تعاالی  ای سابی  معرکة خضناسبی  اهلل تعالی  اذا 

ماا کاان لِانَْفسٍ أَنْ تَمُاوتَ إِالَّ بِاإِْذنِ »و حیث امرنا ان نخوضو  باذن اهلل تکوینً تشریعًو

 «.«اللَّهِ كِحابً مُؤَجَّالً

و أخاذ مفعاول منینَؤلمعلی او لیجع  عالمة »یعنی  یعنی چه؟« وَ لِیَعْلَمَ اْلمُؤْمِنینَ»

خاواهیم بناوییم همیشاه نمی ومرکب اس  نوعً« مُعلَو یَلِمَعَ« »لمؤمنینواحد و لیعلم ا

باه معناای  قاط  وبسایط باشاد« مُعلَاو یَلِامَعَ»اگار  .مرکب اس  بلکه نوعً ومرکب اس 
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 «و لِایَعْلَمَ اْلمُاؤْمِنینَ»لکاذا  ولکاذا ولکذا»آن هم برای غیر خداو در اینجا  .معر   اس 

رکاة ایین باهلل حیث خاضاوا المعقمنین الحقیؤعالمة علی الم و لیجع مُعلَلَم یَیعنی عَ

  .«ضعفوا و ما اسحکانوا وا و ماما  رّما  لّوا و وا و ناهلل تعالی و ما وه ب مر

 من هساحیموؤگفحناد ماکساانی کاه اول می 1«ناا َقُوا الَّاذینَ لِیَعْلَمَ وَ» :بعدی هم آیه

و باودیاس ایان نفااق  .رار کردند  ووقحی جنا شد کنول مؤمن راس  حسینی هسحیم.

 تَعالَوْا لَهُمْ قی َ وَ نا َقُوا الَّذینَ لِیَعْلَمَ وَ» در ظاهرش نفاق بود و در باطن هم نفاق بود.

لام  ذالماا علماحم قحااالً» «الَتَّبَعْنااكُمْ قِحااالً نَعْلَامُ لَوْ قالُوا ادْ َعُوا أَوِ اللَّهِ سَبی ِ    قاتِلُوا

 ماا بِا َْ واهِهِمْ یَقُولُونَ لِْلإیمانِ مِْنهُمْ أَْقرَبُ یَوْمَئِذٍ لِْلكُْفرِ هُمْ» «أنفسکم تحبعوا؟ خو ة من

 .«یَْكحُمُونَ بِما أَعْلَمُ اللَّهُ وَ قُلُوبِهِمْ    لَیْسَ

 از علم اس ؟« یَعلَمُ»اینجا  ]...[ -

 آنجا بله.  -

 مفعول  مفرد اس .  -

 مفعاول  نوعاً« مُعلَاو یَعَلِمَ»آید. ها میضی وق آیدو من گفحم مفرد بعمفرد می -

 2«نَعْلَمُهُامْ نَحْنُ تَعْلَمُهُمْ ال»مث   وبسیط اس  مرکب اس  و احیانً جمله اس  که علمِ

 عرض کردو. طور که قبالًهمان ونفرمود «نعر هم»
نَاا لِمَاا عَظِایمِ وَ وَ ِّْقآنِ اْلقُارْفِ اْلإِیمَانِ وَ مَعَاارِمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَاوُ عَلَیْ»
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