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رسالت (اثبات عدم خلیفة اهلل بودن انسان)

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ
الطَّاهِرِینَ».
کسالتهای جسمی انسانها دو نوع است :یک کسکالتهکای سکطحی اسکت و یک
کسالتهای عمقی؛ کسالتهای سطحی ،سکطحً معالجکهبکردار اسکت ،امکا کسکالتهکای
عمقی معالجه عمقکی زم دارد .ارکر سوسکت بکدن کسکی مقکداری ناراحکت اسکت ،اینجکا
معالجه سوستی خواهد شد ،اما ارر کسی درد استخوان شدید دارد ،این نياممند بکه معالجکه
عمقی است ،آبرر رفتن مکرر ،دارو ماليدن مکرر ،دارو خوردن مکرر ،سرهيز کردن مکرر،
و این تکرار ،اصل عالج است ،نمیشود رفت شما ی مرتبه که آبرر رفتی کافی است،
خير ،این کسالت استخوانی است و عمقی است ،همکانطور ککه کسکالت عمقکی اسکت و
استخوانی است و متراکم است و روی هم انباشته است ،برای ام بين بکردن ایکن کسکالت
عمقی روی هم انباشته ،تکرار معالجه زم است یا به ی صورت یا به صور رونارون.
این مثال بود که عرض کرد  .روح نيز چنين است .عقل انسان ،قلک انسکان ،مراتک
روح انسان ،بعضی مواقک چيکزی را تیکدیا دارد ،رکاهری ،بکدوی ،یکا تکک ی مکیکنکد
راهری ،بدوی .آن تیدیا راهری که عما ندارد ،میشکود بکا یک دليلکی ام بکين بکرد،
تکرار زم ندارد؛ چون راهری است .آن تک یبی هم که راهری است ،مکیتکوان بکا یک
دليل قان کننده بدون تکرار ام بين برد؛ تکرار زم نيست ,چون هدایت یا راللکت ،عمکا
ندارد ،آغام جریان است ،بند به ی چيز ثابتی نيست .بنابراین غير ثابت را آنی میشکود ام
بين برد.
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بعضی مطال است که در عما افکار ما وارد شده است ،رفتهاند و نوشکتهانکد و فککر
کردهاند و به شما فکر دادهاند و قبوزندهاند و قبول کردهاید .عج ! نوشتهاند ،مگکر مکی-
شود قبول نکرد؟ فالن و بهمان رفتهاند ،مگر میشود قبول نکرد؟ این رفتههای دیگکران
و نوشتههای دیگران و افکار دیگران ،مخیوصً ارر مرده باشند ،اینهکا روی هکم تکراکم
سيدا میکند و در اثر این تراکم نوعً انسان دریافتهها و حا دریافتهها و حا تفکرات خود
را ام دست میدهد ،میشود جُنگ مطال دیگران .این انسان درستی نيست ،ارکر محقکا
باشد حتی ارر بخواهد مقلد باشد ،حاز محقا را بحث میکنيم.
یکی ام مطالبی که در عما افکار وارد شده است فلسفةً ،عرفانً ،تفسيرًا ،حدیثً ،حومةً،
سوقً و الی آخره ،این است که انسان خليفه خود خدا است و خليفة اهلل است و ما بحکث
لفظی که نداریم ،بحث معنوی داریم .ما که روی لفظ بحث نمیکنيم که این لفظ چنکين
است ،آن لفظ چنان است .خير ،ما لفظ را ام نظر آن معنایی ککه آن معنکا را مکیفهمکيم و
فهم آن مقبول است ،ما روی آن داریم بحث میکنيم .مثالً ارر ما درباره اهلل داریکم بحکث
میکنيم ،راج به لفظ که بحثی نداریم ،راج حقيقت اهلل ،ذاتً ،صفاتً ،افعازً ،و همچنکين
تکوینً و تشریعً ،به لفظ کاری نداریم ،لفظ یک قشکری اسکت ،باشکد یکا نباشکد مطلبکی
نيست ،ولکن برای تفاهم لفظ زم است که لفظی را ،کلمهای را بگویيم ککه آن معنکایی
که ام آن لفظ متداول است ،در تخاط فهميده شود.
در باب توحيد ما بسيار بحث کردیم هم موضوعی که ر شت ،سال ر شته و هم غيکر
موضوعی و تسلسلی بسيار ر شت ،اما هنوم هم با سؤازتی و مطکالبی ،احيانکً کوتکاهی-
هایی یا عادتهایی نسبت به آن مطالبی که رفته شده هنوم هسکت ،و لک ا بکرای همکين
باید تکرار شود.
این در مغز استخوانهای افکار ما ،علو ما ،قلوب ما فرو رفتکه اسکت ککه خليفکة اهلل،
دانشگاهی ام آن طرف هندل میمند ،معمّم ام اینطرف کار میکند ،نویسکنده و روینکده و
فکرکننده و تدریسکننده و تدرّسکننده همه و همه و همه ،و این موج تحيّر میشکود،
کسی بگوید و منده هم باشد ،منده است ،دارد حرف میمند ککه خيکر ،خليفکة اهلل خالفکت
خود اهلل نيست .این است که ما ارر تکرار هم بکنيم ،این تکرار برای این است که ام قل
خود روینده -ارر منگارهایی در ایکن بحکث دارد -و ام قلک دیگکران ایکن مطلک کمککم
برطرف شود.
بحثی که امروم آغام میکنيم این است ،همه هکم قبکول دارنکد ،فطرتکً ،عقکالً ،کتابکً،
سنتً ،ما روی مقبول همه صحبت میکنيم .یکی ام فنون صحيح منارره این است که آن
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اصلی را که طرفين یا ی طرف بر آن اصل تکيه میکنند ،مقبول الطرفين باشد ،ارر هکم
مقبول الطرفين نيست ،اول باید ی مطلبی مقبول الطرفين بشود بعد بر اساس آن بحث
کنند ،و اما ارر مثل رروه مک ّبين شعي بشود «قَالُوا یَا شُعَيْ ُ مَا نَ ْفقَهُ كَثِيرًا مِمَّکا تَقُکولُ»
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نمیشود ،نمیفهميم چه میروید ،دروغ هم میرویند.
ارر ی

مطلبی بين طرفين بحث و منارره مورد قبول و تیدیا است ،بهتکرین آغکام

بحث این است که همان مطل مورد اتفاق ،مورد نفی و اثبات در جریانات مختلکٌ فيهکا
بين الطرفين باشد ،یا ارر وحدتی در مطلبی که میخواهد مکورد اتککا قکرار بگيکرد نباشکد،
وحدت ایجاد رردد مثل ی الهی و ی مادی ،ی سوفسطایی ،سوفسطایی ام آن طرف،
الهی ام این طرف ،سوفسطایی میروید :اصالً وجودی در کار نيسکت تکا بحکث کنکيم ککه
خدایی هست ،خلقی هست .روی چه چيزی بحث کنيم؟ کسی که کالً منکر اصکل وجکود
است.
أو عكوس في المرایا أو ضالل»

«كل ما في الكون وهم أو خيال
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نمیشود ،این ی اصلی نيست که این دو بر آن تکيه کننکد ،ارکر بگویکد مکن موجکود
هستم ،میروید خيال است ،تو موجود هستی خيال است ،هر دو موجودی هسکتيم خيکال
است ،همه خيال ،همه خيال ،همه خيال .فل ا در کتاب حوار مالحظه فرمودید ،اول الهکی
با سوفسطایی بحث میکند؛ چون ارر چنانچه سوفسطایی در کار باشد و منکر اصل وجود
باشد ،الهی در بحث با سوفسطایی بر چه تکيه کند؟ بر وجود باید تکيه کند ،که این وجود
دارای مراحلی است ام مرحله اولی به ثانيه ،به بعد ،تا به تجرّد و مادّیت و اینها برسد.
 [سؤال] بنده غلط میکنم ،أنا الباطل ،أنا الباطل ،أنا الباطل ،تا آخر عمر ،أنا الحا چيسکت؟بله أنا الحا در صورتی که در طریا حا هستم ،خدا دست من را میريرد .عبداهلل ،رسول
اهلل .چون ما مقا عیمت نداریم ،حرف یادمان مکیرود ،اجکامه بدهيکد مکن حکرفهکایم را
عرض کنم بعد در خدمت برادران هستم.
اميرالمومنين (ع) وقتی که خليفه راهری شدند ،فرمودند که خانه من اصالً در نمی-
خواهد .در آن را بکنيد و دور بيندامید .رفتند چرا؟ رفتند هر کسی هر کاری دارد هر وقتی
بخواهد بياید ،آماد است .حاز ما آنطور نيستم «لَا وَ إِنَّكُمْ لَا تَقْکدِرُونَ عَلَک ذَلِک َ وَ لَكِکنْ
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أَعِينُونِي» 1هر وقت آقایان فرمایشی داشته باشند تلفن حاضر است ،خواب هم باشکم ،مکن
را بيدار کنيد ،هر چه باشد.
ببينيد ی اصل مسلّمی که بين کل الهيين هست ،ما الهی هستيم داریم با هم بحث
میکنيم دیگر ،و مسئله مورد اختالف هم بکين الهيکين و مسکلمين اسکت ککه خالفکة اهلل
یعنی چه؟ ی اصل مسلّمی که بين الکل است یا باید باشد فطرتً ،کتابکً ،عقکالً و سکنتً
«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» 2کاف هم حساب دارد ،یعنی این نفی استغراق دوبله است ،نيست که
نيست ،مج ور است« ،لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» شیءٌ غيره ،هو غير کل شکیءٍ .دو قطک اسکت:
ی قط مرکز عالم ایجاد و وجود که حا سبحان و تعالی است ،دیگری دیگران ،حا و
دیگران ،دیگران به ی معنا باطل هستند.
خداوند میفرماید «لَيْسَ كَمِثْلِهِ»« ،هُ» خودش است« ،شَيْءٌ» ،شیء که خودش را نمی-
روید ،هر چه هست ،هر چه خواهد بود ،هر چه بود و ام بين رفت ،هر چه وجود دارد ،هکر
چه امکان وجود دارد ،امکان ذاتی دارد ،امکان میلحتی دارد ،حاز آنهکایی ککه هسکتند،
آنهایی که هستند کافی است «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» مثل او در چه؟ بکر حسک خکود آیکات
مطل را میفهميم ،برحس آیات و ادله عقلی ،ذاتً ،صفاتً ،افعازً ،هيچککس ،هکيچ چيکز
در ذات مشابهت با اهلل ندارد ،اهلل مجرّد مطلا است ،ما مجرّد مطلا نکداریم ،مجکرّد غيکر
مطلا هم مجرّد نيست .صفاتً ،صفات ذاتيه حا که عين ذات است ،غير او کسی اینطور
نيست ،نه صد درصد ،نه درصد ،نه ی در ميليارد ،نه ی در بینهایت که خدا بینهایکت
است و ی

در بینهایت معنا هم ندارد ،ولی ما میرویيم تا اینکه تکا آن آخکرین مرحلکه

امکان را با این دليل ام بين ببریم.
و افعازً ،کاری که خدا میکند چگونه میکند؟ اصل ایجاد موجود چگونه است؟ کيفيت
ایجاد موجود؟ اصل آن ربانی است ،کيفيت آن ربانی است ،این اصل که ربانی است و این
کيفيت که ربانی است ،برای غير خدا نيست ،نه اصالً نه اذنً ،برای غيکر خکدا بکودن ،ذات
خدایی یا ذاتً است که واقعً خدایی غير ام خدا ذاتً باشکد ،یکا اعطا کً اسکت ،ذات خکدایی
اعطا ی نيست ،اعطاء حدوث است .صفات خداوند ،ارر کسی بخواهد بگویکد و ادعکا کنکد
که من صفتی ام صفات خدا را یا صفاتی ام صفات خدا دار یا ذاتی است ،تعدد الکه اسکت،
یا اعطایی است ،املی اعطاءبردار نيست ،املی حکدوثبکردار نيسکت ،امليکت سکراغ حکدوث
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نمیرود ،حدوث سراغ امليت نمیرود ،البته املی حادث را ایجاد میکند ،و احداث میکنکد
ز من ذاته و ز من صفات ذاته ،بلکه فعل حا است ،که فعل حا حادث است.
سس «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» نه در ذات صد درصد ،نه در صفات صد درصد ،نکه در افعکال
صد درصد .مشابهت اصالً نيست .این سه بعد.
سه بعد دیگر ،ارر موجودی بخواهد مشابهت داشته باشد با موجودی دیگر ،ککه مشکبّه
و مشبّهبه ،که یا در ذات است یا در صفات است یا در افعال اسکت ،سکه حالکت دیگکر نيکز
داریم :یا مانند او ،یا بهتر ام او ،یا کمتر ام.
 در مورد رسول اهلل دارد که «بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُف رَحيم» 1ر وف و رحيم هم صفت سيکامبراست.
 در لفظ ،توجه کنيد ،در کمال احترا توجه کنيد ،آنچه را که کسری هست بعکدًا مکنروش میدهم استفاده میکنم.
سس دو مثلث ما در اینجا داریم که محور بحث اسکت .مثلکث اول :مشکابهت سکلبً و
ایجابً در بعد ذات و صفات و افعال؛ مثلث دو  :در هر سه ضل ذاتً ،یا صفاتً ،یکا افعکازً.
ارر مشابهت بين طرفين است یا مانند او است صد درصد ،یا بازتر ام او است ،یا کمتکر ام
او است .بازتر ام او صد درصد که غير او میشود ،سس این سکه حالکت اول و سکه حالکت
دو « .لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» در کل این ابعاد به طور استغراق غير قابل استثنا جاری است «و
ز ش فيه و ز ری یعتریه».
سس عبد درست است ،خلا درست است ،ولکیّ و دوسکت خکدا درسکت اسکت ،رسکول
درست است ،نبی درسکت اسکت ،وکيکل درسکت نيسکت ،جانشکين درسکت نيسکت ،خليفکه
جانشين نه ،جانشين .آنچه را که مشابهتآور است ،چکه اعطکایی باشکد و چکه ذاتکی ایکن
عقالً و نیًّ من الکتاب و سنة القطعية این درست نيست.
و ل ا ،ما در قرآن شریٌ نداریم که خداوند ولو تلميحً و اشارتً بهترین بنکدران خکود
را به عنوان رب معرفی کند ،به عنوان مشرِّع حتی معرفی کند ،به عنوان وکيل خکدا ،خکدا
که وکيل ندارد ،خدا وکيل همه است ،چون کسی وکيل میخواهد که احتياج داشته باشد،
وقت ندارد نمیتواند ،قدرت او کم است ،او وکيل میخواهد .وکيکل الکوکالء و المکوکلين
حا سبحان تعالی است؛ چون «إِلَيْهِ یُرْجَ ُ الْأَمْرُ كُلُّهُ» 2هيچکس وکيل خکدا نيسکت ،نایک
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خدا نيست ،همه اینها چون شبيه خدا نسکيتند؛ چکون «لَکيْسَ كَمِثْلِکهِ َشکيْءٌ» وکيکل خکدا
نيست ،نای خدا نيست ،خليفه خدا نيست ،همهکاره خدا نيست.
ی کسی در مقابل حضرت عباس (ع) ایستاده بود میرفت« :السال علي یا هکيچ-
کاره خدا» همه کاره خدا نيست ،هکيچککاره اسکت« ،إِنْ أَنْکتَ إِزَّ نَک یر»« 1،وَ مکا مُحَمَّکد إِزَّ
رَسُولٌ» 2فرستاده است ،نامهرسان چه کاره است؟ ارر کسکی هکم نامکهرسکان اسکت و هکم
نامهنویس است ،این نامهرسان نيست ،این دوکاره است ،هم خودش نامه مینویسد ،هکم
نامه میرساند ،اما ارر کسی «إن أنت إلّا رسول» فقط نامهرسان است ،فقکط وحکی خکدا را
میرساند ،الوهيت خدا را برای خود و دیگران میرساند؟ و ربوبيت خدا را میرساند؟ خيکر،
نامهرسان است ،وحی خدا را مأموریت دارد در چنکد بُعکد برسکاند :در بعکد تقریکر و در بعکد
عمل و در بعد بيان که سه سنت ام برای رسل الهی موجود است «إن انت إلّکا رسکول ،إن
أنا إلّا رسول» رسول مرحله بازتر ام عبودیکت اسکت ،عبکدُه «وَ أَ ْشکهَدُ أَنَّ مُحَمَّکدًا عَبْکدُهُ وَ
رَسُولُهُ» عبودیت که به مرحله عاليه رسيد ،بعد نبو ت است بعد رسالت اسکت بعکد وزیکت
عز است ،بعد وزیت بر اوليای عز است که «رسول الهدی محمد میطفی (ص) اعلی
العالمين من الجنة و الناس اجمعين من خلا العالم إلی یو الدین» حتی ارر بعدًا قيامت
که شد خدا چيز دیگری را بام خلا کند ،بام هم دليل داریم که سيغمبر ام همه آنها بکازتر
است ،احتمازً قيامت شد و این قيامت کلی شد ،و حشر خال ا شد ،ارر بعد خدا بخواهد –
تلميحاتی داریم ،حاز کاری نداریم -که عالمی را خلا کند دیگر مانند محمکد نيسکت ،تکا
چه رسد بازتر ام محمد ،این افضل الخلا اجمعين است .البته این ام بحثهایی است ککه
در وقت خودش به مناسبت نبوات باید عرض بشکود ،مخیوصکً در بحثکی ککه در خاتمکه
بحث نسبت به رسالت داریم ،راج به خاتم النبيين (ص) است ،انشاءاهلل ارر منده بودیم،
دنبال کنيم.
 این آیهای که در قرآن شریٌ است «وَ مَنْ یَقُکلْ مِکنْهُمْ إِنکي إِلکه مِکنْ دُونِکهِ فَک لِ َنَجْزِیهِ جَهَنَّمَ كَ لِ َ نَجْزِي الظَّالِمِينَ» 3معنای این آیه چيست؟
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 تأیيد ما است ،هر کس بگوید من خدایی هستم غير ام خدا ،در جهنم ع اب شدیدیمیکشد .من استدعا میکنم بگ ارید من صحبت کنم ،شما دارید کم میکنيد ،کم هکا
را نگه دارید ،ما قبول داریم.
«خالفة اهلل» ،حاز میخواهد این خليفة اهلل چه کار کند؟ ببينيد ،ما ککه در لفکظ بحکث
نداریم ،این خليفه است یعنی دنبال او آمده است« ،خَلٌََ» یعنکی دنبکال او آمکد ،بعکد ام او
آمد ،بعد ام او آمدن ،دنبال او آمدن ،که چه کار کردن؟ آیا او رفت و این آمد؟ یا او هسکت
و در کار خودش عاجز شده است و این آمد؟ یا هست و در کار خود عاجز نشده اسکت امکا
تحویل به دیگری میدهد ،میروید ممين ام آنِ تو خليفة اهلل ،آسمان بکرای مکن ،چنانچکه
مسيحیها میرویند .کاری که خودش هست ،عاجز هم نيست ،خسته هم نيست ،میتواند
بکند ،اما این کار را به انسان تحویل میدهد «إِني جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» 1تمکا اینهکا
محال است .خالفت در کل این ابعاد محال است .چه مشکابهةٌما در ذات باشکد یکا صکفات
باشد یا افعال باشد ،و چه این مشابهةٌما در ذات یا صفات یا افعال ،سایينتر باشد ،مساوی
باشد ،بازتر باشد ،در تمکا ایکن مراحکل مسکتحيل اسکت عقکالً ،بکر آن محکوری ککه ککل
موحدین قبول دارند یا باید قبول کنند اینکه «إِني جَاعِکلٌ فِکي الْکأَرْضِ خَلِيفَکةً» لفظکً ککه
دزلت بر آن مطلبی که آقایان مدا بکاد میمننکد نکدارد« ،خليفتکی» هکم مکیفرمکود معنکا
داشت ،مثل «خلقی» مثل «بيتی» مثل «روحی» و إلی غير ذل  ،ولککن مکا در تمکا ابعکاد
باید طوری بحث بکنيم و میکنيم که کل احتمازت به طور کلی و عا ام بين برود.
ما شخص اول را در نظر میريریم ،خاتم النبيين (ص) ،این شکخص بخواهکد خليفکة
اهلل باشد ،یعنی چه؟ خليفة اهلل باشد ،یعنی خدا برود و سيامبر بکه جکای او بيایکد و خکدایی
کند ،این دروغ اول.
دو  ،خدا هست و قدرت او نمیرسد همه کارها را انجا بدهد ،به این میدهکد ،سکس
قدرت این ،بيشتر ام خدا است ،این محال دو است.
سو  ،خدا هست ،قدرتش هم میرسد خسته هم نمیشود ،اما میلحتً به این میدهد،
چه را میدهد؟ ربوبيت میدهد؟ مگر ربوبيت دادنکی اسکت؟ الوهيکت و ربوبيکت ککه املکی
است ،دادنی نيست ،این سو  ،این هم محال.
چهار  ،کارهایی که خدا نمیکند و نباید بکند ،میرویکد تکو بککن و بایکد بکنکی ،ایکن
خالفت که نيست ،کارهایی که خدا نمیکند و نباید بکند ،خدا نمیخورد ،نمیآشکامد ،من
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نمیريرد ،شوهر نمیکند ،رند با بيل میر خاک نمکیکنکد ،قنکات بکا ایکن وسکا ل درسکت
نمیکند ،نمیکند ،نمیکند.
 این به این معنا نيست. داریم بحث میکنيم دیگر. مراد آن معنا که اصالً این نيست. -داریم بحث میکنيم ،ببينيم به کجا میرسيم .ما داریم ی

به ی میرویيم دیگکر،

در چه چيزی خليفة اهلل است؟ راب  ،خداوند میشد بيل بزنکد ،کلنکگ بزنکد ،رنکد بيکاورد
بریزد ،خاک در دهان او برود ،در بينی او برود ،خوابش بياید ،این را به ما تحویل داد ،این
خالف نيست ،خدا این کا را نمیکند و نباید بکند و اصکالً نمیشکود بکنکد .کارهکایی ککه
مخیوص خدا است ،کارهایی که در اختیاص حا سبحانه و تعالی است ،ذات او معلو ،
صفات و معلو  ،افعال ،خالفت در افعال است دیگکر ،خالفکت در ذات ککه نيسکت ،کسکی
جای ذات خدا بنشيند ،خدایی کند؟ جای صفات ذاتی خداوند بنشيند ،صفات ذاتکی داشکته
باشد؟ چه ذاتً چه اعطا ً ،نه ذات خدا اعطایی است ،نکه صکفات خکدا اعطکایی اسکت ،نکه
افعال خدا که حساب افعال خاص خدا ،اینها اعطایی نيست ،مرحله رابعه میآیکد .مرحلکه
اسکتَعْمَرَكُمْ فِيهَکا» 1خداونکد مکا را در ممکين اسکتعمار ککرده اسکت،
رابعه ایکن اسکت ککه «وَ ْ
«اسْتَعْمَرَكُمْ» یعنی چه؟ یعنی ما ممين را آباد کنيم ،اینطور که مکا ممکين را آبکاد مکیکنيم،
اصالً خدا صحيح است بکند؟ امکان دارد بکند؟ ما چگونه ممين را آباد میکنيم؟ میرویکم،
راه میرویم ،شخم میمنيم ،رند میکاریم ،درخت میکاریم ،باز میکنيم سایين میکنکيم
همه این کارها را میکنيم .یکی ام این کارها را خدا نمیکند و نباید بکند.
استعمار چيست؟ یعنی ام شما خواسته است ممين را آباد کنيد .آباد کردن دو نوع است:
ی آباد کردن با صرف اراده است که تما جهان را آباد کند ،و خدا نخواسکته اسکت ایکن
کار را بکند ،میلحت نيست .ی آباد کردن با بيل و کلنکگ و رنکد و بيکا و بکرو و ککم
بشود ،میاد بشود باران بياید یا نياید ،که این اصالً ام خکدا محکال اسکت .آنچکه خکدا ام مکا
خواسته است بر خود خدا محال است ،یا ذاتً ،یا میلحتً.
 [سؤال] نتيجه مطل دیگری شد« .اسْتَعْمَرَكُمْ» ام شکما خواسکته اسکت تعميکر بکنيکد .مکا درنتيجه بحثی نداریم ،ما این کار را بکنيم.
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در نتيجه ارر خداوند اراده بفرماید بدون هيچ سببی تمکا ممکين ،تمکا رکلهکا ،تمکا
درختها ،تما خانهها و تما فرشها درست شود ،اوزً این نتيجه ،نتيجهای ربانی اسکت،
نقیان ندارد و نتيجه کارهای ما انسانی است و نقیان دارد .ثانيً محال است ما بتکوانيم
این نتيجه را بگيریم ،با اراده ،با صرف اراده بدون نيام به چيکزی ،بکدون آغکام و توسکط و
انجا چيزی با صرف اراده «إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَکاهُ أَنْ نَقُکولَ لَکهُ كُکنْ فَيَكُکونُ» 1هکيچ
اسبابی زم ندارد .به جریان مال که که مرحله سنجم است میرسيم.
سنجم :خداوند محيی و مميت اسکت ،روح را او مکیدهکد و روح را او مکیريکرد ،سکس
مال که چه چيزی هستند؟ خداوند روح میدهد و روح میريرد ،سس مال که چکه هسکتند
که اینها قابض ارواح هستند ،مال که چه هستند که مؤتی ارواح هسکتند؟ مکا مکیرکویيم
اینها حامل ارواح هستند ،حامل ایجابی ،حامل سلبی ،این روح را در این بدن حمل می-
کند ،این روح ام این بدن بيرون میآورد ،به اذن چه کسی؟ ارر خدا اراده نکند چه کسکی
حمل میکند ،ایجابً یا سلبً؟
آیا خداوند که مال که را مقرر کرده است که البته «هُوَ الَّ ِي یُیَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَا ِ» 2که
معلو است ،همهاش آن است ،تیویری که در ارحا است ،انوثت ،ذکورت ،تعداد ،انفکراد،
اثنينيت ،بیریختی ،باریختی ،به هر صورت ،این تیویرهایی که خداونکد میفرمایکد.]...[ :
مال که چه کسانی هستند؟ خود مال ککه تیکویر میکننکد؟ بکا اذن خکدا؟ هکيچ ککدا  ،نکه
خودشان نه با اذن خدا.
مثال روشنتر ،ببينيد حضرت مسيح (ع) که «فَتَ ْنفُخُ فيها فَتَكُونُ طَيْکرًا بِکِِذْني» 3نفکخ،
ایجاد روح است؟ فوت کردن ،باد است ،ایجاد روح که نيست ،به نفخ عيسی (ع) در ميّتی،
مقارن او خداوند ،ایجاد روح در ميت میکند «للتدليل علی أن المسکيح رسکول اهلل» و إز
خيلیها هستند که نفخ آنها بهتر ام مسيح اسکت ،رکل را هکم میبکاتر مجسکمه مکیکننکد،
مودتر هم مجسمه میکنند ولی ی شپش هم نمیتوانند درست کنند .این کار ،کار مسيح
نيست بر حس دو آیهای که راج به احيکای امکوات اسکت «تُخْکرِجُ الْمَکوْت بِکِِذْني» 4اذن
چگونه است؟ اذن ام اول تا آخر است یا اذن مقارن است یا هيچ کدا ؟ اذن ام اول تا آخر،
و اذن مقارن غلط است؛ چرا؟ برای اینکه اراده حا سبحانه و تعالی که با آن اراده احيای
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موتی است ،فعل خاص خدا است یا نه؟ ارر خاص خکدا نيسکت ککه معجکزه نيسکت ،سکس
خاص خدا است .این فعلی که خاص خدا است ،این اعطایی نيست ،فعلی که خکاص خکدا
است ام لوام الوهيت است و ام لوام ربوبيت است .این قابل اعطا نيست ،و بدتر و بکازتر
اینکه کسی نمیتواند این خاصه ربوبيت را به خود و ام سيش خود داشته باشد که آن إلکه
دیگر خواهد بود «ز تَتَّخِ ُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ» 1تما موجودات را مالحظه بفرمایيد.
 [سؤال] «أَخْلُاُ» لفظ است .فل ا «أَخْلُاُ لَكُمْ مِنَ الطينِ كَهَيئَةِ الطَّيرِ فَأَْنفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيکراابِ کِِذْنِ اللَّ کهِ»« 2بککِذنی» اینجککا را بایککد حسککاب کککرد« ،أَخْلُ کاُ» بلککه ،تمککا مجسمهسککامها
«یَخلُقُون» ،ولی چه خلقی؟ خلقی که صد درصد با خلا خدا تباین دارد« .أَخْلُکاُ» درسکت
است که میسامد ،ی رِل را برمیدارد و مجسمه طير درست میکند .اما روشت شدن آن
به اراده چه کسی است؟ سر و روشکت و اسکتخوان «بِکِِذْني»« .فَتَكُکونُ طَيْکرًا بِکِِذْني» بعکد
«فَتَ ْنفُخُ فيها» نفخ میکند ،ایجاد روح نمیکند «اوجد فيه الرّوح» نيست ،احمل هم نيست،
نه اوجد نه احمل ،فوت که ککرد ،بکه مقکارن ایکن فکوت خداونکد اراده مکیکنکد ،اذن ،اراده
اینکه روح در این طير ایجاد شود.
سس کار خدا با کار عيسی یکی نيست ،مقارن است ،ما ی کار یکسان داریم ،ی کار
مقارن داریم ی کار منفیل داریم ،کار منفیل که نيست ،که عيسی منفیالً عن اذن اهلل
ایجاد روح کند و یا نه ،ی کبوتری را بسامد که جسم کبوتر شود ،هيچ کدا  ،به اراده نکه
میتواند ام خاک جسم کبوتر درست کند و نه میتواند روح درست کند ،منفیل ککه هکيچ.
متیل هم که ی قسمی مسيح و ی قسمی خدا ،این هم دروغ است؛ چون «بِِِذْنِي» هر
دو است ،هم تحول رِل به روشت و سوست و استخوان و سر و هم در آن روح آمدن.
مرحله سو  ،مرحله سو مقارنکت اسکت ،مخالطکه نيسکت ،اسکتقالل نيسکت ،مقارنکت
است؛ یعنی «فَتَ ْنفُخُ فيها فَتَكُونُ طَيْرًا بِِِذْني» در هر دو بُعد «بِِِذْني» ی آیه هر دو را دارد،
هم بُعد اینکه این رِل را برمیدارد شکل سرنده درست میکند ،ولککن تحکول شککل ایکن
سرنده طينی به جسم کبوتر به جسم این حيوان «بِِِذْني» است .بعکد «فَتَک ْنفُخُ فِيهَکا فَتَكُکونُ
طَيراا بِِِذْنِي» هر دو اذن اهلل است ،سس کار خدا را عيسی نکرد.
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ْشکاَّ الْقَمَکرُ * وَ إِنْ
السکاعَةُ وَ ان َ
رسول اهلل (ص) را که به امر الهی اشاره کرد «اقْتَرَبَتِ َّ
یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَ یَقُولُوا سِحْر مُسْتَمِرٌّ * وَ كَ َّبُوا وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ» 1ایکن
چيست؟ البته این بحث ابعادی دارد ،و آنکه اینجا مورد نظر است ،آن نقطه انطالق است
در بحث ما ،این است که آیا خود سيغمبر با اراده ذاتی خود یا با اراده محولکه مأذونکه خکود
شا القمر کرد ،خير ،شا القمر ارر کار خدا است منحیرًا ،سس دزلت در صورتی میتواند
داشته باشد که مقارن اشاره سيغمبر که اشاره إذنی است ،مقارن اشاره سيغمبر با اجامه خکدا،
خداوند با اراده خود شا القمر کند.
این ثابت میکند این شخیی که اشاره کرد و اآلن انشقاق حاصل شکد ،ایکن شکخص
مؤید به اذن اهلل است؛ برای اینکه ببينيد ما در باب معجزات بحث خواهيم ککرد ،معجکزه
چيست؟ ما اصالً لفظ معجزه در آیات نداریم ،آیت است .آیت چه است؟ آیت نشکانه الهکی
است ،ارر کسی کاری کند که این کار را جز اهلل نمیتواند انجا بدهد ،چکه اسکتفاده مکی-
کنيم؟ استفاده میکنيم اهلل است؟ خير؛ چون میدانيم که اهلل نيست .استفاده مکیکنيم ککه
شخص عادی است؟ چطور خداوند مقارن با فعل شخص عادی کاری میکنکد ککه اثبکات
امتيام کند؟
سو  ،این نه اهلل است و نه شخص عادی است ،شخیی است که مُرسل مکن عنکداهلل
است و رسالت الهی این شخص چنانکه ادعا کرده است با چه چيزی باید ثابت شکود؟ بکا
کاری که صرفً الهی است ،و این کاری که صرفً الهی است اشاره میکند؛ انشکقاق قمکر،
فوت میکند؛ حيوان مرده منده میشود ،رل درست میکند ،با اشکاره ایکن رکل تبکدیل بکه
روشت و سوست و استخوان میشود .دو کار است که مقارن با هم است :ی کار ،کار این
شخیی که رسول است و برای اثبات رسکالت او ارتبکاو و اختیکاص و امتيکام خکاص او
نسبت به اهلل سبحانه و تعالی که مرسل است و مبعوث من عنداهلل ،بکا چکه چيکزی ثابکت
شود؟
ببينيد خود وحی که انبياء ادعا میکنند ،چيست؟ خارقالعاده است دیگر ،وحکی ککه بکا
تعلّم نيست ،با تعليم نيست ،با تفکر نيست ،اینها در جای خود خواهد آمد .هکر چکه شکما
بخوانيد ،هر چه فکر کنيد ،وحی برای شما حاصل نمیشود .این غلط است کسانی در باب
وحی رفتند که وحی تبلور فکر است ،وقتی فکر و عقل تبلور سيکدا ککرد ،آن وقکت وحکی
میشود ،خير ،این وحی بشری است ،به درد نمیخورد ،این کُند اسکت .وحکی ربکانی یک
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عطيه خاصه ربانيه است که چگونه بر قلک رسکول وارد مکیشکود؟ نمکیدانکيم ،چيسکت؟
نمیدانيم .سس ارر رسولی ادعای وحی کند ،ادعای کاری کرده است که جز ام طریکا اهلل
مستحيل است ،با تعلم ب،ا تعليم ،با تفکر ،با سانید ميليون انيشتين شدن و بازتر شدن،
نمیشود این حالت حاصل شود ،چون حالت مطلا است ،حالکت مطلکا در دریافکت حکا
صد درصد است که هيچ رونه خطایی ،در هکيچ ممينکی و در هکيچ ممکانی و در هکيچ بعکد
فکری در او حاصل نمیشود ،این ادعا را دارد .ادعا باید با چه ثابت شود؟
این وحی که الهی است ،وحی که در اختیاص حا سبحانه و تعکالی اسکت و ام غيکر
اهلل نيست با چه چيزی ثابت میشود؟ ارر کسی بگوید که من سانزده متکر مکیسکر  ،هنکوم
هم نپریده است تا ببينيد ،با چه ثابت میشود؟ ارر این آد سانزده متر سرش را رفت ،جکای
دیگر شما دیدید بيست متر سرید یا چهارده متر سرید؛ چون با سریدن این مقدار معلو می-
شود که آن حرف اول درست است.
مشابه را با مشابه باید اثبات کرد ،غير ام این است؟ نمیشود بيایند شهادت بدهند ککه
بله ،خدا این را فرستاد ،خودتان چه میرویيد؟ ارر مال که بيایند ،مال که همه جم شوند
که بله ،خدا این را فرستاد ،خودتان چه میرویيد؟ خودتان ام کجا مال که هستيد؟
سس اثبات این ،البته نکتهای است که اشاره میکنم ،بعد در بحث وحی صحبت مکی-
کنيم ،بحث وحی را ی

مقداری کردیم و مقداری دنباله دارد که اصل وحی چيست؟ این

رسول وقتی که ادعا میکند من «موحً إليه من عند اهلل» هستم و ز سيما درس نخوانده-
ا  ،در ميان جهّال مندری کردها  ،هيچ کتابی ،هيچ نوشتهای ،هيچ بحثی ،هيچ منکاررهای
در محيط عربستان اصالً نبوده است« ،فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَ فَالَ تَعْقِلُکونَ» 1بعکد
کتابی آورد که این کتاب را چهارده قرن است حتی در إنّا و أنّا و نقطه آن کسی نتوانسته
است ایراد ادبی بگيرد تا چه برسد به مطال ؛ این وحی معلو میشود الهی است.
ادعا کرده است که بازترین مقا را در عالم امکان در محکيط خکودش دارد ،ایکن ادعکا
دليل میخواهد یا نه؟ دليل باید مشابه باشد .دليل مشکابه چيسکت؟ همکانطور ککه وحکی
الهی است و ام غير اهلل نيست ،معجزه هم کاری اسکت الهکی ککه ام غيکر اهلل نيسکت .ارکر
معجزه که شما میرویيد و یا آیت که قرآن شریٌ میفرماید ،ارر معجزه و آیت که دليکل
بر نبوت است ،چه ممانی دليل بر نبوت است؟ در صورتی دليل بر نبوت است که فقط کار
الهی است ،اما ارر کار الهی اسکت ،دیگرانکی هکم مکیشکود انيشکتينهکایی ،محمکدهایی،
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موسیهایی انجا بدهند در بُعد جدید در بعد قدیم ،سس این اثبکات نبکوت نيسکت ،اثبکات
خرق عادت است ،خرق عادت عادی .انيشتين چه کرد ،فالنی طياره سکاخت ،فالنکی چکه
ساخت ،فالنی چه ساخت .ارر طيارهسام اثبات دعوی نبوت میکرد قبول مکیککردیم؟ نکه،
ارر بعضی ام احماها قبول کردند ،بعدًا معلو شد ،معلو است چه کار کرده است مکا هکم
یاد میريریم .اما قضيه اعجام و قضيه آیت ربانی این نيست .آیت ربانی ،این شاهد قکوی
صد درصد است بر اثبات آن ادعای غير معلو .
ادعایی که کرده است ادعای نبوت و وحی است ،وحی که معلکو نيسکت ،وحکی را ام
کجا ببينند؟ انبياء که فرمودند بر ما وحی میشود ،مردمی که این را مکیخواهنکد تیکدیا
کنند ،به چه وسيله تیدیا کنند که این وحی الهی است؟ به خودشکان وحکی مکیشکود؟
خير ،باید با ی چيزی که مانند او باشد و جسمی باشد ،محسوس باشکد ،ککه قکرآن هکم
محسوس است ،شنيدنی است ،دیدنی است ،فکر کردنی است .حاز سایينتر عیای موسی
ُبیکر باشکد ،امکا ایکن مبیکری ککه
باشد ،احيای موتی به وسيله عيسی باشد ،چيزی که م َ
چيست؟ مبیری که صد درصد الهی است یا نه ،درصدی الهی است ،درصدی دیگکر هکم
غير الهی .ارر دومی است که اثبات رسالت نمیکند .میروید تو هم انيشتين باش ،تو هم
چنين باش ،سس باید صد درصد الهی باشد.
ارر این جریان ،صد درصد الهی است ،سکس ککار کيسکت؟ ککار خکدا اسکت ،سکس انبيکا
خلفاءاهلل نيستند و آیات شریفه قرآن که در بازترین قله اعجکام و آیکت نسکبت بکه خکاتم
النبيين ثابت کرده است ،میفرماید« :وَ قَالُوا لَوْ زَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآیَکاتُ
عِنْدَ اللَّهِ» 1.این نشانهها فقط برای خکدا اسکت ،علمکش ،قکدرتش ،اعطکایی نيسکت ،ذاتکی
نيست ،بلکه علم و قدرت آن در انحیار حا سبحانه وتعالی است .سيغمبر بزرروار با ایکن
عظمت که معجزات او برای خکودش نيسکت ،مکأذون نيسکت ،منفیکل نيسکت ،آن وقکت
موسیها و عيسیها و اشعياها و یعقوبها و ابراهيمها و غيره ،ایکنهکا بکه طریکا اولکی،
چون که صد آمد نود هم سيش ماست.
بنابراین باید بحث کنيم که شما که میرویيد «خليفة اهلل» چه میخواهيد بگویيد؟ کار
خدا را انجا میدهد که در اختیاص او است؟ محال ،بعد ام مرگ خکدا ،ایکن دنبالکه ککار
خدا را میريرد؟ محال ،خدا هست و عاجز شده است ،او کار را انجا میدهد؟ محال ،خدا
هست ،عاجز نشده است ،افعال خاصه خود را به آنها میدهد؟ افعال خاصه خدا که قابکل
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تجاوم و قابل انتقال نيست ،این میروید ذات خداوند قابکل انتقکال نيسکت ،صکفات خکدا
قابل انتقال نيست ،افعال خاصه خدا قابل انتقال نيست ،یکا نکه مجکالی عرفکاء ،مجکالی
صفات و اسماء هستند .یعنی چه مجال؟ عرفا باید ی توسلی در قکرآن بکننکد ککه «فَلَمَّکا
تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ» 1وقتی که خدا در جبل تجلی کند ،در بایزید بسطامی تجلی نمکیکنکد؟
در انبياء تجلی نمیکند؟ آقا «فی الجبکل» نفرمکود« ،لِلْجَبَکلِ» ،بکه ایکن آهوهکا بایکد رفکت
«لِلْجَبَلِ» نه «فی الجبل» ،ارر فی الجبل هم بود که ما معاذاهلل مکیرفتکيم قکرآن تحریکٌ
شده است.
سس «فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّ وَ خَرَّ مُوسَ صَعِقً» نه «فکی الجبکل» ،امکا ایکن
چه میروید؟ میروید که چطور در شجره «إِني أَنَا اللَّهُ» 2خداوند جلوه کند؟ در جبل «فَلَمَّا
تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ» جلوه کند ،در شجره جلوه کند ،در درخت جلکوه کنکد ،در موسکی جلکوه
نکند؟ در بایزید بسطامی جلوه نکند؟ در چه کسی مثالً جلوه نکند که بگوید «أنا الحا أنا
اهلل» .شما رمان میکنيد من «أنا الحا» میرویم؟ من غلط میکنم «أنا الحا» بگویم .هر
غلطی در عالم است ،من میکنم ارر بگویم «أنا الحا» .حا چيست؟ بله ،حکا بکه معنکی
این است که در راه حا باشيم ،در راه خدا باشيم .انشاءاهلل خواهيم بود.
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الِِْیمَانِ وَ مَعَارِفِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَ وَفقْنَا لِمَا تُحِبُّهُ وَ
تَرْضَاهُ وَ جَنبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَا ُ عَلَيْکُمْ».
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