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 رسالت )حضرت سلیمان و سان دیدن اسبان(

 

 

 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاهِرِ 

 

وارد  های مواها و گف وهخرافاتی که با کمال تأسف در روایات ما و در اقواال و واتو ه

گاووه روایوات کوه تواد. برخوارد اول آ هوا میاست، دو واع برخارد غلط و اغلوط بوا آ 

احياوًا به عناا  روایت مثالً از معصام وقل تده اسوت و یوا صوادر توده اسوت، گر وه بور 

گاینود زونود و میخالف عدل، عصمت یا عقل یا حسه است، یک بر سب تعبّد به آ  می

ک تاد. اینات اغلط میقابل قبال است. گاهی اوق هوا کوه معموابً بوه قورآ  توریف تمسوّ

ای به آیاتی از قرآ  که اصالً دبلت بور آ  وودارد، بل وه کنند، برای تثبيت  نين خرافهومی

کنند.  ه خرافات فلسفيه باتود،  وه خرافوات عرفاويوه دبلت بر ضدّ آ  دارد اس دبل می

باتد، اح امی باتد، هر  ه باتود یوا فقيوه  باتد، خرافات عقيدتی باتد، خرافات تاریخی

یا فيلساف یا عارف یا اصالی یا کالمی یا که و که، احياوًا خرافاتی کوه از بورای خواد بوه 

اود یا با دليل روای وی یوا بوا دليول عقلوی و فلسوفی و عناا  یک جریا  ترعی خيال کرده

هوا احياووًا بوه است، این عرفاوی یا با دليل تاریخی و هر  ه که به جز ک اب و سنت عليل

 گاید.کنند که این مطلب را قرآ  هم میکنند و به آیاتی اس ناد میقرآ  تریف تجاوز می

از جمله جریوا  خرافوی رد السومس اسوت کوه موا در یوازده یوا دوازده سوال  وي  در 

مسجد امام بحث کردیم. اضافه بر سایر طالب، حدود هف اد وفر طلبه از طالب عرب بالد 

هوا کابيوده توده بواد، هور لف عربی باد، بحث که کردیم  ا  این خرافوه در مزوز آ مخ 

هف اد وفر فرار کردود، بقيه ماودود. از جمله بحث خلاد بواد کوه موا در وجوف  نود مرتبوه 

رسيد، به  نجاه وفر رسويد. و کردود و تا سيصد وفر میبحث کردیم و کساوی که ترکت می

هوا را عنواا  و نيود، گف ند مصلحت این است که ایون بحثبعضی از بزرگا  که به ما می

گيری کنيم، اگر حوازه علميوه اسوت، بایود خااهيم معرکهگف م که ما ومیمن در جااب می
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در مباحث علميه بحث کنيم و مخصاصًا برای تطهير ساحت مقدس اسالم از خرافوات و 

خندود، ما حوداقل م به ما میخندود، مسلماوا  عاقل هوامعقابت که کفّار ح ی به ما می

 ها اسالم ويست.ها را رد کنيم و بگایيم ایندر ميا  خادما  آ 

خندوود، از جمله  يزهایی که به عناا  تسيع قالب زده تده است و دیگرا  بوه موا می

خندود، مسرکين و مادّیين همه خندود، یهاد و وصاری میها میخندود، واصبیها میسنی

خندود، و این از اسالم ويسوت و جعول توده اسوت، عبوارت اسوت از ه میخندود، قهقهمی

رض( بوه عنواا  روایواتی وقول ) خرافه ردّ السمس. این خرافه ردّ السومس را کوه مجلسوی

اود و اگر کسی بخااهود تقيو  کرده است، به عناا  ی ی از ثاابت عقاید تيعيه تلقی وماده

ها به این آیوات سواره   ینجا در کار ويست. اینتقيه کند وباید بگاید، اما تقي  وقيه در ا

قودر قورآ  مولوام اسوت کوه آ  آخورین مرحلوه کوه اس ناد کردود. م أسفاوه در جواّ موا آ 

گاید، گایند آیه هم این را میتاد ثابت باتد، ثاب   کنند، میبخااهيم مطلبی را که ومی

 کنيم.می ع( است و مطالعه) از جمله همين آیاتی که راجع به سليما 

أوّاب کيست؟ أوّاب کثير الرّجاع إلوی ا   1،«أَوَّابٌ إِوَّهُ اْلعَبْدُ وِعْمَ سُلَيْما َ لِداوُدَ وَهَبْنا وَ»

گاینود؟ ایون کوه کند، این را اوّاب میاست، کثير الرّجاع إلی ا  از گناه رجاع إلی ا  می

ت و اعمال و وسيب و فراز زوودگی تاّاب است، اوّاب یعنی در تمام آوات و حابت و مقاب

دائمًا رجاع إلی ا  دارد، معنوای اوّاب ایون اسوت. أوّاب تواّاب ويسوت، تواّاب هوم خواب 

است، تاّاب که تابه إلی ا  ب ند، آ  هم راجع به معصامين تابه از گنواه ويسوت، آ  هوم 

آغوازین تعریوف گاووه در تعریوف ع( را این) گناهی ماوند ترک وماز، اموا خداووود سوليما 

زیرا این دائموًا رجواع إلوی « أَوَّابٌ إِوَّهُ»؟ «اْلعَبْدُ وِعْمَ»، خاب  را «اْلعَبْدُ وِعْمَ»کند که اوبً می

 کند.ا  می

خوارد کوه اگور کسوی گنواه و نود کوه جا بين الهاللين روایاتی به  سوم موا میدر این

کند. خيلی جالوب اسوت. روایوات  تر از او کسی است که گناه کند و تابه خاب، اما خاب

تر از او کسوی اسوت کوه گنواه کنود و اید؛ کسی که گناه و ند خاب است، اما خابرا دیده

کنند مقام  وایين داروود، اموا تابه کند، مقام  بابتر است. بنابراین معصامين که گناه ومی

علوی و محمود و خار، زواکار، دزد، قاتل، تارک الصاّلة وق وی تابوه کورد، آ  وقوت از عرق

ای از خرافوات در روایوات موا حسن و حسين و همه بابتر است. این هم به عنواا  خرافوه

 است.
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، خيلی بنوده خوابی اسوت، «وِعْمَ اْلعَبْدُ»گایند:  سباوند. میآیند میجا میحاب در این

بُعود  و خواب بواد  در« وِعْومَ»ببينيد خابی در بُعد بندگی درجاتی دارد، بابترین درجات 

بندگی این است که خدا بگاید خاب است، خدا بگاید خاب است که دیگور ایون در بُعود 

 إِوَّو َ وَ» ( ) تواد، کموا این وه در بواب اخوالق رسوال ا هوا میمخلاقين خدای خاب

وق ی خدا بگاید خُلق تا عويم است، اگر تعریوف صوحيب باتود بایود  1،«عَويمٍ خُلُقٍ لَعَلى

است در خُلُق، خدا ويست، ولی در بابترین قلوه عوموت در اخوالق  بگایيم خدای عومت

گایود، موممن می تر،گایود،  وایينتر، امام میگاید،  ایينحميده است. یک مرتبه  يزمبر می

، بنوده خوابی اسوت، «وِعْومَ اْلعَبْودُ»تر، اما اگر خدا بفرمایود: گایند،  ایينتر، مممنين می ایين

 خابی در درجات عبادیت است. این در بابترین قلّه

حاب سمال، آیا در بابترین قله درجات خابی باد ِ تخص سليما   يزمبر، این اسوت 

که مدام گناه کند و تابه کند؟ این که بودی و خوابی بوا هوم اسوت. بودی کورد بعود خواب 

کنند تا تابوه کنند، گناه ومیتاد.  س کساوی که بدی ومیتاد، بدی کرد بعد خاب میمی

کساوی هس ند که گناه کنند، تابه کننود، مودام « وِعْمَ اْلعَبْدُ»ويس ند. « وِعْمَ اْلعَبْدُ»ها کنند، این

گناه کنند، اوّاب دیگر، اوّاب یعنی مدام و زیاد رجاع کنود. اگور ایون زیواد رجواع إلوی ا ، 

وِعْومَ »هوا نکننود، ایکنند و تابوه میرجاع عن العِصيا  است  س کساوی که دائمًا گناه می

کنند، اوّاب ويسو ند، آئوب هسو ند، کنند و تابه میهس ند. اما کساوی که کم گناه می« اْلعَبْدُ

 ويس ند.« وِعْمَ»ها کنند تا تابه کنند اینکساوی که هيچ گناه ومی

 لِوداوُدَ وَهَبْنوا وَ»کنود خاب این مطلب اول که آیه مبارکه از سوليما  دارد تعریوف می

است، یعنوی  وا  زیواد « وِعمَ العبد»،  ا  أوّاب است «أَوَّابٌ إِوَّهُ» را؟ « اْلعَبْدُ وِعْمَ سُلَيْما َ

هایی که هایی که کم گناه دارود، آ کند وِعمَ العَبد است؟  س آ کند، زیاد تابه میگناه می

 ها اوّاب که ويس ند، آئب هم ويس ند.گناه ودارود، این

 

 ]سمال[ -

لَيْما َ لِوداوُدَ وَهَبْنوا وَ»کند، میبحث سليما  را  - راجوع بوه داود قوبالً « اْلعَبْودُ وِعْومَ سوُ

لَيْما َ لِوداوُدَ وَهَبْنا وَ»صحبت تد.  تعليول « أَوَّابٌ إِوَّوهُ»، «أَوَّابٌ إلِوَّوهُ»،  ورا؟ «اْلعَبْودُ وِعْومَ سوُ

هوا  احيواوی کننوده از گنااست،  ا  داود أوّاب اسوت،  وس أوّاب  يسوت؟ أوّاب ووه تابه

تاد گفت، حاب آئب، اگر أوّاب از گنواه است إلی ا ، این را باید تائب گفت، آئب هم ومی
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کند، باید گناها  زیادی به طار  ياس ه ب نود مرتوب توب و روز گنواه و رجاع إلی ا  می

  اسوت، تابه ب ند تا أوّاب بساد.  س أوّاب دائم الرّجاعِ إلی ا  است، دائمُ اإلوابو  إلوی ا

این است، ما رجاع إلوی ا   2«راجِعُا َ إِلَيْهِ إِوَّا وَ لِلَّهِ إِوَّا»إوابه این است.  1،«رَبِّ مْ إِلیٰ أَوِيبُاا»

را در عالم ت ليف باید دات ه باتيم، وه این ه من ور باتيم وق ی کوه مُوردیم، ووه، در عوالم 

ف ارموا ، اعمالموا ، اخالقموا ، ت ليف فقط یک وقطه درخسا  که مرجع زودگی ما در ا

عقایدما ، ف رما ، کارما  و اتّجاه ما است، این وقطه درخسا  فقط باید ا  باتد و ایون 

وقطه درخسا  که ا  است در معصامين فاق عودالت اسوت و در معصوامين خيلوی بواب 

 های عالی است.فاق عصمت

اوبً، دوم « وِعومَ العَبود»کنود   میگذاری که خداوود راجع به سليماجا  ایهحاب در این

، سام:  ه وقت؟ أوّاب را بگایيد، کجا اوّاب است؟ مطلب را تاجه کنيود، آوهوه «أَوَّابٌ إِوَّهُ»

ها خراب کردود  ه  يوزی فهميم تا ببينيم آوهه را که آ را که آیه ساخ ه است داریم می

ه اوسا  فقير است، مریض اسوت، است. أوّاب باد  که رجاع إلی ا  است حابت دارد، گا

خارده است، در رف ه است، این به طبيع  الحال أوّاب است، اصالً کوافر مولام است، ک ک

 هُومْ إِذا اْلبَورِّ إِلَوى وَجَّاهُمْ فَلَمَّا الدِّینَ لَهُ مُْخلِصينَ اللَّهَ دَعَاُا اْلفُْل ِ فِي رَكِبُاا فَإِذا»هم باتد، 

 زود.روی دُم گربه بگذارود جيغ می وق ی  ا 3،«یُْسرِكُا َ

کند، در حال فقر است، مورض اسوت، خواب ایون اوسا  در حال ی که احساس وياز می

أوّاب بادو  خيلی اهمّيت ودارد، اما همين اوسوا  را  وال زیواد، مقوام زیواد، مریود زیواد، 

  تسو يالت زیواد، آیوا ایون مقاموات و تسو يالت زیواد دروووی و بروووی از رجواع إلوی ا

کاهد. بسيار کساوی هس ند که قبل از آو ه مقوامی بوه دسوت کاهد یا وه؟ خاب بله میمی

ها بياید هميسه ومواز، هميسوه تابوه، ومواز توب، ومواز روز، توا یوک مقوداری صوندلی، آ 

تاد. مثل این وه لباسوی ماتينی، در ماتين باز کردوی،  اسداری، فالوی، این اصالً گم می

تاد. ما دیدیم، لخوت زیواد اسوت، ابل تنار قرار بگيرد، کامالً لخت میاز یخ بپاتد، در مق

قدر قدس و تقواا و زهود و ووا  خوالی و ووا  و وموک و اآل  هم زیاد است. کساوی که آ 

طار ويسوت تر از یزید،  س اینتر از تمر، ظالمرسد ظالموماز تب و... تا به یک مقامی می

 ود.که اوسا  در تمام حابت ی سا  بما
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کند، آ  وقت است که به دارای مطلوق اوسا  مادامی که ودارد و وداری را احساس می

خااهود خااهود و فواق آوهوه را کوه میآئب است، و اما اگر  ناوهه تمام آوهوه را کوه می

 لَوهُ یَزُاصُا َ مَنْ السَّياطينِ مِنَ وَ»ع( که سلطا  جنّ و اوس تد، ح ی ) دارد، مثل سليما 

ها مجبار بادود که عمله او باتند، کارگر او باتند، تا  وه رسود تيطا  1،«عَماَلً ا َیَعْمَلُ وَ

وار آئوب هایی که مممن هس ند و بندگا  صالب خدا هس ند، در این ماقوع اگور سوليما آ 

إلی ا  باتد، هرگز خدا را فراماش و ند، بل ه احياوًا بيس ر تاجوه بوه حوق ب نود، ایون را 

خواب أوّاب بواد  «. عَلَيوهِ عُرِضَ إِْذ»خااهد این را بگاید، می 2«عُرِضَ إِْذ». گایيمأوّاب می

طوار کوه هموه او کجا است؟ وه أوّاب بادو  در حال فقر است که خدایا خدایا، خاب این

أوّاب هس ند، وه، در آ  حالی که دارد، در آ  حالی که دیگر وياز ويست، در آ  حالی کوه 

هد داده، آوهه را در زودگی دويا و ت ليف بخااهد از مقوام و جواه و هر  ه را از خدا بخاا

 مال و  ه و  ه داده است، در آ  حال أوّاب هيچ فرقی و رده است.

افِناتُ بِاْلعَسِيِّ عَلَيْهِ عُرِضَ إِْذ» ويسوت،  وه « إذا»زمواوی کوه، « إْذ»عصور،  3«اْلجِيوادُ الصوَّ

 عُورِضَ إِْذ»در کجوا  دیودار و  يودا بواد؟  يوتوق  أوّاب« ابٌأَوَّ إِوَّهُ»و  را؟ « وِعمَ العَبد»وقت 

های ، صوافنات اسوب«اْلجِيادُ الصَّافِنَاتُ»، وق ی که عصر بر او سا  داده تد، «بِاْلعَسِی عَلَيهِ

های جنگوی بسويار زیبوای بسويار خواب جنگی هس ند و جِياد بسويار خواب اسوت. اسوب

 عُورِضَ»د فی سبيل ا  مهيّا کرده باد، در آ  وقت کارکرد کاردا  که سليما  از برای جها

حاب یک تخص سلطا ، مادامی که برای او سا  وبينند، خواب سولطا  اسوت، بوه «. عَلَيهِ

سلطاوی خاد مزرور اسوت، اموا اگور آوجوا در جایگواه مخصوا  بایسو د و بورای او سوا  

مرتوب بوا کموال ادب در  ببينند، تمام لس ریا  او، تمام کساوی که تحت سيطره او هسو ند،

تواد، اول دوبلوه بواد، بعود رود. ایون سوابله میبينند، این باز بوابتر مویمقابل  سا  می

تاد. مرحله قبل از تمام این جریاوات آدمی است که گر ه فقير اسوت، تواجهی سابله می

 تاد. بعدش حضار  يدا کرد.هم ودارد، بعدش باب رفت بدتر می

، ولی سليما  وه، در هور حوالی أوّاب اسوت. «اْلجِيادُ الصَّافِناتُ بِاْلعَسِيِّ عَلَيْهِ عُرِضَ إِْذ»

افِنَاتُ بِاْلعَسِی عَلَيهِ عُرِضَ إِْذ»در اینجایی که  تفریوع اسوت، « فَقوالَ»، «فَقَوالَ»، «اْلجِيوادُ الصوَّ

تفریع بور  يسوت؟ تفریوع بور عُورِضَ اسوت. وق وی کوه از بورای او سوا  داده تود، در عصور 

های جنگی بسيار بسيار عوالی،  وس گفوت، ایون  وس گفوت  وه ، اسب«اْلجِيادُ الصَّافِنَاتُ»
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غير أوّاب، کسی که أوّاب إلوی ا  ويسوت « فَ»داریم، یک « فَ»دو واع « فَ»تاد؟ این می

کنود، در ایون مرحلوه دوم از سولطه و قودرت کوه و خدا را در مقامات عاليوه فرامواش می

گاید خدا یعنی  ه، وماز یعنی  ه، ایما  یعنی  ه، هر  ه دود، میرسيد، برای او سا  دی

« فَ»است، مال غير أوّاب است، اموا اینجوا « بئس العَبد»برای « فَ»که بخااهيم داریم. این 

ببينيود  قودر  1،«رَبِّي ذِْكرِ عَنْ اْلخَيْرِ حُبَّ أَحْبَبْتُ إِوِّي فَقالَ»سليما  است، « فَ»دوم است، 

طوار تود و حاب کوه این« فَقَالَ»گایند: طار میر آیه را به ع س معنی کردود. اینوادیااوه

، من محقّقًا دوسوت دارم دوسو ی «رَبِّي ذِْكرِ عَنْ اْلخَيْرِ حُبَّ أَحْبَبْتُ إِوِّي فَقالَ»سا  دیدود، 

گاینود ذکور ربّ ومواز اسوت، اینجوا عصور ومواز عصور را خير را با تجواوز از یواد خودا، می

 عَنْ اْلخَيْرِ حُبَّ أَحْبَبْتُ إِوِّي فَقالَ»خااود،  ا  از برای او این صافنات الجياد سا  دیدود، و

 عَن اْلخَيرِ حُبَّ أَحْبَبْتُ إِوِّی»گایند وماز است، ، خير را می«بِاْلحِجابِ تَاارَْت حَ َّى رَبِّي ذِْكرِ

 وا  ایون صوافنات الجيواد را دارم  گاید من از یواد خداووود تجواوز کوردم،می« رَبِّی ذِکرِ

، توا «بِاْلحِجَوابِ تَواَارَْت حَ َّوی»بينم دیگور ماجوب فراماتوی مون از یواد خداووود تود، می

هوا خارتيد در حجاب رفوت، یعنوی غوروب کورد، یعنوی مون ومواز عصور را وخااوودم. این

 گایند.طار میاین

گرف نوود،  یقينویيلووی هووای ردّ السومس را خهوایی کوه روایووات ردّ السومس و حرفاین

سليما  امور کورد خارتويد را  2،«عَلَيَّ رُدُّوها»طاری ضایع کنند. خااهند آیه را هم اینمی

به من برگرداويد. مخاطب کيست؟ خدا است؟ خودا  نود توا اسوت؟ مخاطوب آ  درباریوا  

د. تااوتااوند خارتيد را برگرداوند؟ خاد سليما  که ومیهس ند. مگر درباریا  سليما  می

درباریا  سليما  بدو  تاجه به خدا خارتيد را برگرداوند. خواب  ورا برگرداونود؟  وا  

کار خيلی خابی کرده است. کار خيلی خاب این است که ایسا  از یاد خدا غفلوت کورده 

گاید بوارک ا  ومواز عصور را است،  س وماز عصر را وخااوده است، حاب هم خداوود می

تجاوز کوردی  ربها و صافنات الجياد را دیدی و از ذکر ین اسبوخااودی، بارک ا  که ا

خارتويد را برگرداويود. « عَلَويَّ رُدُّوها»و وماز وخااودی، بارک ا !  ا  بارک ا  بنابراین 

 خارتيد را برگرداويد که جناب سليما  وماز عصر را قبل از غروب تمس بخااود.

کننود، یعنوی هموه را خوراب طار معنا میرا این 3«أَعْناقِاْل وَ بِالسُّاقِ مَسْحًا فَطَفِقَ»بعد 

کنند، یعنی یک جای آباد وگذات ند. یعنی وق ی خارتيد برگست و سليما  ومازش را می
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حاا طَفِوقَ»خااود، این ساق و اعناق خيور را  هوا و ، روایوت دارد کوه توروع کورد گرد «مَسوْ

هوا بواد.  ل عام اسوت. ایون هوم حورف آ ها را با تمسير زد ، همه را از دم ق اهای اسب

 «.قال ا  و یقالا »فرماید. خدا می راآوهه به گردیم حاب برمی

 گاید؟این را فقط روایت می -

گاید و هم مفسّرین بور حسوب گایند؛ هم روایت میها هم میگاید و اینروایت می -

هووا حرفووی اسوت کووه این ،«قووال ا  و یقالوا »گاینود. گاینوود، دیگورا  هووم میروایوت می

، خواب «اْلعَبْدُ وِعْمَ سُلَيْما َ لِداوُدَ وَهَبْنا وَ»فرماید: فرماید؟ خدا میزوند، اما خدا  ه میمی

ای اسوت، دیگور معلوام اسوت کوه خوابی او خوابی گاید خاب بندهای است، خدا میبنده

ای اسوت؟  وا  خواب بنوده ، قبالً عرض کردیم، محققًا  ورا«أَوَّابٌ إِوَّه»خدایی است. بعد 

دائم الرّجاع إلی ا  است و رجاع إلی ا  و تاجه إلی ا  و ذکور ا  در اوحصوار حالوت 

ضرورت و بيهارگی و وا اری ويست، بل ه در حالی که مقوام عوموت سولطنت را دارد و 

بيننود، در های جنگی را بورای او داروود سوا  میاضافه بر مقام عومت سلطنت، این اسب

این حال أوّاب است، یعنی در این حال خدا را فرامواش و ورده اسوت. در قورآ  در سواره 

الةِ إِقوامِ وَ اللَّوهِ ذِْكورِ عَونْ بَيْوعٌ ب وَ تِجوارَةٌ تُْلهويهِمْ ب رِجوالٌ»وار دارد:   الزَّكواةِ إی وا ِ وَ الصوَّ

ن رجالت است، رجالوت ایموا  ایون اسوت ای 1،«اْلأَبْصارُ وَ اْلقُلُابُ فيهِ تَ َقَلَّبُ یَاْمًا یَخافُا َ

که تجارت و بيع و مال و منال و مقام، اوسا  را از یاد خدا غافل و نود. در ایون حوال، در 

آ  حالی که وسایل غفلت زیاد است، وسایل غفلت درووی و بروووی زیواد اسوت و اوسوا  

تر تد یا بوه هموا  کند، در آوجا اگر ذکر ا  فراماش وسد، بل ه قایدیگر اح ياج وياز ومی

 وه کسواوی هسو ند؟ اوبيوا  هسو ند و در « تُْلهِيهِمْ لَّا رِجَالٌ»حالت ماود این رجالت است، 

  ( و محمدیين از آل ) ( او هس ند.) ت رسال ا ه وبات و در قله این مقام رجاليقل

الرّجواعُ ، یعنوی کثيور «أَوَّابٌ إِوَّوه»در اینجا هم ی ی از آ  رجال سليما  است،  طار؟ 

يِّ عَلَيْوهِ عُورِضَ إِْذ»، «وِعومَ العَبود»إلی ا  وه از گناه، کثير رجواعُ إلوی ا  بوه عنواا    بِاْلعَسوِ

کنود. هور کسوی کوه ، اینجا جایی است کوه هور م وذکر حقّوی غفلوت می«اْلجِيادُ الصَّافِناتُ

رود و موی ، ایون دیگور یوادش«إلّوا مون عصومه ا »خداتناس است و واعًا باایموا  اسوت 

 إِْذ»کند، و ما با  سم خادما  دیودیم، خودا رحمو   کنود، دیودیم  وه کورد. فراماش می

، «إوّوه أوَّاب»و يجوه  يسوت؟ و يجوه « فَقَوالَ»، «فَقَوالَ اْلجِيادُ الصَّافِناتُ بِاْلعَسِيِّ عَلَيْهِ عُرِضَ

کند و در و و يجه إوّه أوّاب کثير الرّجاع إلی ا  که خدا را فراماش ومی« وِعمَ العَبد»و يجه 
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 أَحْبَبْوتُ إِوِّوي فَقوالَ»زمينه بسيار مهم که از برای او صافنات الجياد را بوه سوا  گذاتو ند، 

ت من دوست دارم دوس ی خير را که مصداق حاضورش صوافنات الجيواد گف 1،«اْلخَيْرِ حُبَّ

 هس ند ول ن دوس ی این خير دو واع است.

های جنگوی هسو ند بورای یک وقت است اوسا  مقام را، مال را و این خير را که اسب

خاطر لذّت خادش، ميل خادش، مقوام خوادش، سولطه خوادش دوسوت دارد، دیگور ایون 

هوا و ها و خادخااهیيتها و حيااو، یاد تيطنت«عَن ذِکرِ تَيطا » است،« عَن ذِکرِ وَفسی»

ها، این یاد ماجب است که صافنات الجيواد را دوسوت داتو ه باتود. ایون را کوه خادبينی

صدور « اْلخَيرِ حُبَّ أَحْبَبْتُ»، این تجاوز ويست، صدور است، این «عَن ذِکرِ رَبِّی»گاید، ومی

 ، ذِکرِ رَبّی اصل است.«عَن ذِکرِ رَبِّی»اد از کجا صادر تد؟ است. حبّ این صافنات الجي

من هوا ایون  2،«القُلُابُ تَْطمَئِنُّ اللَّهِ بِذِکرِ أَب»محار در زودگی سليماوی ذکر ا  است که 

کنود و خودا اوسوا  را محار که ذکر ا  است، در آ  تدیدترین ماارد که ذکر ا  فورار می

که مصداق حاضور خيور در اینجوا عبوارت « اْلخَيرِ حُبَّ أَحْبَبْتُ إِوِّی» کند وخير،فراماش می

 تَاارَْت حَ َّى رَبِّي ذِْكرِ عَنْ اْلخَيْرِ حُبَّ أَحْبَبْتُ»، «إِْذ عُرِضَ عَلَيهِ»است از صافنات الجياد که 

ل بوه غوروب ابر تد، یا عصور مبودّ« بِاْلحِجابِ تَاارَْت»، تا  ه وقت؟ تا وق ی که «بِاْلحِجابِ

، ایون «اْلخَيورِ عَون ذِکورِ رَبِّوی حُبَّ أَحْبَبْتُ»جایی که بينيم. در اینتد و تمام تد، دیگر ومی

« أحْبَبوتُ»از حضار کنار رفت. وق ی که این خِيور از حضوار کنوار رفوت، آ  « اْلخَيرِ حُبَّ»

، حضوار عنود «ذِکرِ رَبِّوی»هم از حضار کنار رفت. به اصل برگست. اصل عبارت است از 

ای در ول ن در اینجا واسوطه 3،«یرٰاک فَاوَّهُ تَرٰاهُ تَ نْ لَمْ ا ْ وَ تَرٰاهُ، کاوَّک رَبَّک فَاعْبُدْ»الرّب، 

باد که آ  هم برگست به ذکر است و حوبّ رب اسوت و  ربای در حبّ و واسطه ربذکر 

 «.اْلحِجَابِبِ تَاَارَْت حَ َّی»است  ربو صادر از حبّ  ربآ  هم صادر از ذکر 

بوه کجوا « هوا»، «عَلَویَّ رُدُّوهَوا»فراماش تد؟ وه،  ربذکر « بِاْلحِجَابِ تَاَارَْت»اما سمال: 

یعنوی « رُدُّوهَوا عَلَویَّ»گاینود گردد؟ کجا تمس در اینجا است؟ این باتوعارها کوه میبرمی

سواره    خارتيد را برگرداويد وماز بخااوم، اینجا خارتويدی وجواد وودارد. از اول ایون

 گردد؟به  ه برمی« ها»، «عَلَیَّ رُدُّوهَا»مالحوه ب نيد اصالً تمسی وجاد دارد؟ در 

 گردد. برمی به تمس مضمر در عسیّ -
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 حُوبَّ أَحْبَبْتُ»فَقَالَ »مگر تمس مضمر در عسیّ است؟ تمس مضمر در عصر است؟  -

 «.رَبِّي ذِْكرِ عَنْ اْلخَيْرِ

از « اْلخَيْورِ حُبَّ» خادِ ؟«رَبِّي ذِْكرِ عَنْ»،  را بزم باد بگاید «رِاْلخَيْ حُبَّ»وق ی گفت:  -

 کند. کفایت می« رَبِّي ذِْكرِ عَنْ»

های خيلی زیبا بورای کند.  را؟ برای این ه تخص سلطا  که اسبخير، کفایت ومی -

هوا را دوسوت دارد، ولوی دوسوت داتو ن دو وواع اسوت، ایون را بوه جنگ دارد، خاب این

تواد. اا  مقام سلطنت دوست دارد. اصرار و نيود باطول را درسوت کنيود، درسوت ومیعن

مثالً آقای فال  که دارای مقام رهبری در کجا تد رهبری را دوست دارد، به  ه حسواب؟ 

« عَون ذِکورِ رَبِّوی»به حساب خاد رهبری است؟ این یک مطلب است، یک مطلوب هوم ووه، 

 ( کوه ) اح ام خدا را جاری کنم. مثل اميرالمممنينتااوم  ا  من در این مقام به ر می

 إِلَّا إِمْرَتِكُمْ مِنْ إِلَيَّ أَحَبُّ لَهِيَ اللَّهِ وَ»تر است فرماد: این وعل مخصافِ من وزد من محباب

ایون  آیا این حبّی که مرباط به« حَقًّا أُقِيمَ أَ ْ إِلََّا»است، « عَنْ ذِکرِ رَبّی»این  1،«حَقًّا أُقِيمَ أَ ْ

های جنگوی مقام خالفت است، مرباط به ایون مقوام رهبوری اسوت، مربواط بوه ایون اسوب

عون »اسوت، صوادر « ذکرِ وَفسی»است، از کجا صادر است؟ اگر صادر از خاد است که این 

خااهد برای ما تبيين کند، که اگر سوليما  ایون صوافنات ، این حبّ، حبّی که می«یبّذکر ر

هوا ويسوت، را دوست دارد، دوس ی برای مقام و سلطه و این حرفاود الجياد که سا  دیده

 است. ، این صادر از ذکر رب«عَن ذِکرِ رَبّی»بل ه 

را « اْلخَيوورِ حُووبَّ»گفووت، کووافی بوواد، یووا می« عَوون ذِکوورِ رَبِّووی أَحْبَبْووتُ»جووا اگوور در این -

 گفت. را ومی« عَن ذِکرِ رَبِّی»گفت یا ومی

که حاضر است را باید در ميا  بيواورد، آ   يوزی کوه حاضور برای این ه آ   يزی  -

ام دوسو ی روی است  يست؟ عبارت است از صافنات الجياد. من کوه روی تخوت وسسو ه

این تخت وسس ن را دوست دارم و این دوس ی از ذکر رب صادر تده است. مطلق بگایود 

و هور کوس ایون را خااهد به ما بفهماود این  يزی کوه مون اآل  دوسوت دارم  يست؟ می

ایون را دوسوت « عَن ذِکر رَبِّوی»دوست دات ه باتد به عناا  مقام و سلطه است، وخير، من 

 دارم.

 

 ]سمال[ -
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 این مقابل آ  است.  -

 اب است؟ ذکر رب هما  و يجه اوّ -

جواع إلوی ا  اسوت.  وس در الر. اگر کسی یاد خدا باتود دائمو يجه اوّاب است بله، -

مابً اوسا  دیگر تاجهی به حق وودارد،  وا  هور  وه خااسو ه اسوت و این مقامی که مع

وخااس ه است دارد، دیگر  را تاجه به حق ب ند؟  را وماز بخااود؟  را کار دیگور ب نود؟ 

 «تَواَارَْت»، اوبً، ثاويوًا، ثالثوًا «تَاَارَْت حَ َّی رَبِّی ذِکرِ عَن اْلخَيرِ حُبَّ أَحْبَبْتُ إِوِّی فَقَالَ»وخير، 

جوا تمس ويست. اوبً تمس قبالً ماجاد ويست، ثاويًا اگر تومس هوم ماجواد بواد موا این

گف يم آیه تحریف تده است،  را؟ بورای این وه اول خداووود دارد از سوليما  معاذ ا  می

کوه ومواز را تورک « أَوَّابٌ إِوَّوهُ اْلعَبْودُ وِعْومَ»طوار، سوليما  طوار و اینکند کوه اینتعریف می

ها د، که به خاطر  هار تا اسب وماز را ترک کند. یعنی  سوم و دلو  را ایون اسوبکنومی

گرف ند که وماز را ترک کند. و ثالثًا در اینجا ضومير مموّوث تَواارَت از ووور ادبوی بوه أقورب 

، و اگور هوم بوه «الصَّافِنَاتُ اْلجِيوادُ»گردد یا أبعد؟ أقرب  يست؟ أقرب عبارت است از برمی

، مگور عَسوی ممووث اسوت؟ مگور «تَواَارَْت العَسویّ حَ َّی»گردد، برمی« عَسی»ه أبعد برگردد ب

عَسی تمس است؟ مگر تما خارتيد را از دل عَسی بيرو  بياوری. خارتيد از دل عسوی 

 آید. عسی در حال رف ن خارتيد است.آید، از دل وهار بيرو  میبيرو  ومی

 یعنی غایب تد؟« تَاَارَْت» -

ببينيود وق وی کوه اسوب دارد سوا   یون صوافنات الجيواد. نها  تدود ا نها  تد، تا  -

 تَواَارَْت حَ َّوی»وقوت تاد، دید و دید و دیود، آ بيند عصر است دیگر، خاب معطل میمی

 کنم. در اینجا  ند اح مال دارد که عرض می« بِاْلحِجَابِ

ت دیگور، هناز هاا روتن است. عصر، خاب از دو ساعت ماوده به غروب عصر اسو -1

خااوند، به حساب این وه در م وه کما این ه برادرا  سنّی سه بعد از ظهر وماز عصر را می

م رّمه تب و روز واعًا برابر اسوت، بنوابراین دوازده دوازده، سوه بعود از ظهور سوه سواعت 

بينود. ماوده غروب است. حاب فرض کنيد از سه به غوروب یوا دو بوه غوروب دارد سوا  می

 تَوواَارَْت»توواود، وق ووی دور توودود یووک معنووی روووود و دور میهووا میینسووا  کووه دیوود ا

 تد دید.این است که دور تدود و دیگر ومی« بِاْلحِجَابِ

 ابری آمد و مه آمد و ودید. -2

 تب تد ودید، هر سه هم مح مالً درست است. -3

برگرداويود کوه گایود ، برگرداويد، یوک وقوت می«عَلَیَّ رُدُّوهَا»فرماید: در هر صارتی می

، این خيلی مهم است، ببينيود، اگور کسوی در مقوام سولطنت و «اْلخَيرِ حُبَّ أَحْبَبْتُ»باز من 
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قدرت است و در این حال یاد خدا را فراماش و رد، اگر بخااهد ایون یواد خودا در ووزد او 

ایون طار تد، آ  وقت است کوه تر باتد، اگر از سلطنت اف اد، اگر باز هم برگردد و آ قای

 ند مرده حالج است وه در یک بعد، هر بار کوه سوقاط کنود و بواز بوه آ  مقوام برگوردد، 

همووا  حووال اسووت و موون ایوون جریووا  را در مرحووام آقووای کاتوواوی دیوودم. مرحووام سوويّد 

تا وق ی که ایسا  زووده بواد بوا هوم بوادیم، در ایسوا   30اباالقاسم کاتاوی که ما از سنه 

کورد کوه بوا او صوحبت کنود ت ایرا  تد که تاه ال ماس میدیدم. وق ی که فرد اول ممل 

تد، وق ی هوم ها بلند میداد، خيلی عادی باد، خاکی باد، در مقابل بهه طلبهاجازه ومی

خااسو ند او ها، کوه ح وی میکه سقاط کرد و مصدّق رفت و ایسا  هم سقاط کرد و این

بواد، بعود برگسوت، بواز هوم تواه  طاررا تهرباوی ببرود و زوداوی کنند، آ  وقت هم همين

باسوی او آمود، گفوت دسوت مون را وبواس، دسوت مون وجوس )عليه لعنو  ا ( بورای دست

 تاد، و حال آو ه سقاط کرده باد، آ  هم به آ  ت ل. می

های موادو  العصوم  بواد و موا خيلوی کوم داریوم، کوه در هور این یک وماوه از وماووه

خد را فراماش و ند، با خلق خودا خواکی باتود، اآل  مقامی از مقامات باب و  ایين بساد 

خوااهم عورض کونم  وه کسواوی تر از او داریوم کوه ومیهای کا وکهم بعضی از وماووه

 بِاْلحِجَوابِ   تَواَارَْت حَ َّوی رَبِّوی ذِکورِ عَون اْلخَيرِ حُبَّ أَحْبَبْتُ إِوِّی فَقَالَ»هس ند. در اینجا 

کنود؟ بوه  وه کسوی امور می« رُدُّوهَوا»سازد؟ با  ه می« رُدُّوهَا»، خاب ببينيد «عَلَیَّ رُدُّوهَا

خااهد که خارتيد دیگر اینجا وجاد ودارد، برگرداويد، خدا که  نود ببينيد اگر از خدا می

تا ويست.  س این اهاوت به مقام ربابيت است.  ا  برگس ن خارتيد بایود بوه امور الهوی 

درسوت باتود کوه خارتويد برگوردد کوه مون  باتد، معجزه است، برگس ن خارتيد اگر هم

وماز عصر را بخااوم و قضا وساد، یک دروغ هم اسوت،  وا  اگور خارتويد برگسوت، آیوا 

 ( و سوليما  ) گردد؟ قبالً عرض کردم اگر اميرالموممنين،  يزمبور بزرگواارعصر هم برمی

ارک ا  کوه اگر وماز عصر را وخااودود و خارتيد برگردد، برگردد که  ه بساد؟ برگردد، ب

گوردد، کواری گوردد، زموا  کوه برومیوماز عصر وخااودی؟ عصر برگوردد؟ عصور کوه برومی

ها را کار وداریم، بحوث تاد، آ تاد، آسما  م التی میوداریم که کره زمين م التی می

 های دست اول. برگرد که زما  برگردد؟ وه.کاوی وداریم، همين بحث

ت است، اما اگر بنا بساد خارتيد برگوردد، بوا صورف ها درسحاب فرض کنيد تمام این

جا اح رامی وودارد کسوی کوه ومواز عصور را عمودن وخااووده اسوت، و بوا وور از این که این

صرف وور از این ه اگر برگردد وماز عصر قضا تد و رفت، تمام تد، با صرف وور از تموام 

د؟ خاب این جناب سوليما  این ات ابت این کار مگر کار الهی ويست که خارتيد برگرد
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هوای هوا بخااهود؟ درباریسلطا  کار الهی را باید از خدا بخااهد یوا بایود از ایون درباری

ويست که فالوی خارتيد را برگرداويود، بوا این وه  يتخاب، مممن. این اهاوت به مقام رباب

ری وودارد. تااود، با خدا هوم کوه کواتااوند برگرداوند، خاد سليما  که ومیخارتيد را ومی

دهود قدر سليما  را غافل کرده که ح ی بوه خوادش اجوازه ومیمقام سلطنت معاذ ا  آ 

که خادش برگرداود، وخير، واکرها برگرداويد، این بدترین اهاوت بوه مقوام مقودس الاهيوت 

 ای به تاجه به حق در آیه وباتد.است که اصالً اتاره

 حُوبَّ إوّی أَحْبَبْوتُ»رداودود  ه کار کرد؟ وق ی که ، برگرداودود، خاب برگ«عَلَیَّ رُدُّوهَا»

های جنگوی ها محبواب فوی ا  هسو ند، ایون اسوب،  وس ایون اسوب«اْلخَيرِ عَن ذِکورِ رَبِّوی

محباب فی ا  هس ند، عيب دارد که اوسا  با محباب فی ا  بيس ر اوس بگيرد؟ اگور مون 

ا دوست دارید، اگور یوک مرتبوه او را  ( را دوست دارید و برای خد) و تماها رسال ا 

خااهيد باز هم زیارت کنيد؟ خاب بلوه، فوی ا  اسوت. زیارت کردید و بعد غایب تد، می

ع( را تما زیارت کردید، دوست دارید باز هوم زیوارت کنيود؟  وا  فوی ا  ) اگر اما زما 

فول و ردوود، های جنگی جناب سليما  را از یواد خودا غااست. در اینجا هم اگر این اسب

 ربها صوادر از ذکور ، دوست دات ن این اسب«إوّی أَحْبَبْتُ حُبَّ اْلخَيرِ عَن ذِکرِ رَبِّی»بل ه 

آمدود، برای این ه اسب زیاد دارد و موال ها برای جنگ به کار ومیاست و إلّا اگر این اسب

 ها وباد.زیاد دارد و این حرف

ام حا  را ت رار کنود. مون در ایون ام حوا  خااهد که تجربه و و لذا اینجا سليما  می

، ایون صوافنات الجيواد را «عَلَویَّ رُدُّوهَوا»خااهم ایون ام حوا  ت ورار تواد، قرار گرف م، می

حاا فَطَفِقَ»برگرداويد،  ه کار کرد؟ در این مرتبه  اقِ مَسوْ دسوت ماليود بوه  1،«وَاْلأَعْنَواقِ بِالسوُّ

فهمد. تما اگور ها، اظهار محبت کرد، حياا  هم میها، به  اهای این اسبها، به گرد یال

فهمد. حاب تاد، حياا  میتاد، آرام میدست به  ست گرد  گربه و سگ ب سيد رام می

، «إوّی أَحْبَبْتُ حُبَّ اْلخَيرِ عَون ذِکورِ رَبِّوی»های جنگی را وه تنها به این حساب که این اسب

ر بساد که در مرتبه دوم هوم و در مراتوب دیگور این ام حا  ت را د:وه. به دو جهت برگرداو

باتود، ایون صودور حوبّ « أَحْبَبْتُ حُبَّ اْلخَيرِ عَن ذِکرِ رَبِّی»هم اگر باتد و سا  ببيند، این 

 ، به طار اس مرار و  ياس ه باتد.رباین تس يالت از ذکر 

حاا فَطَفِووقَ»واوگهووی   اقِبِالسووُّ »، وزدیووک توود مسووب کوورد  و ماليوود  بووا دسووت، «مَسووْ

فرمادوود کوه بوا  بورای ، در اینجا ما با آقای خایی یک بحثی دات يم. ایسا  می«وَاْلأَعْنَاقِ
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تبعيض ويست، بوا  بورای سوببيت اسوت، بحوث کوردیم و ایسوا  گف نود: از ووور ادبوی مون 

حاا فَطَفِوقَ»کنم. گف م: قرآ  بر خالف رأی ادبی تما است. طار ف ر میاین اقِ مَسوْ ، «بِالسوُّ

اقِ مَسْحاا فَطَفِقَ»تاد، نيد با با  سببيت  ه میببي یوک وقوت ماسوب دسوت اسوت و « بِالسوُّ

ها است، یک وقت هم به ع س است، اگر ماسب دست باتد، بوه ممساح گرد  و  ای اسب

کنيم، آ  وقت این با  برای تبعيض است. و اما اگور ها و  اها را مسب میسبب دست گرد 

تواد، بوه سوبب سواق و اعنواق موا دسوت را مسوب ه ع س میماسب ساق و اعناق باتد ب

ها بمالود و وواز کنيم. یعنی جناب سليما  به جای این ه دست را به گرد  و  ای اسوبمی

ها را بوه خوادش ماليود، بوا را جلا آورد و بوه خوادش ماليود،  اهوای اسوب هاب ند، گرد 

ثول این وه حورف موا خيلوی تاد. این را که گفو م ایسوا  گف نود بلوه، مسببيت معاکس می

 درست ويست. آدم منصفی باد.

ع( این محبوت را، ایون محبوت ) ، جناب سليما «فَطَفِقَ مَسْحاا بِالسُّاقِ وَاْلأَعْنَاقِ»حاب 

ها اوجام داد. ببينيد تفاوت ره از کجوا توا بوه کجوا اسوت، اوبً، عملی را وسبت به این اسب

غلوط  101 ،ها کوافی اسوت، یوک غلوط بوا صود تاجيوهز اینثاويًا، ثالثًا، رابعًا، عاترن، ی ی ا

ع( ) کنند که بله، فقط علویآیند تحميل بر این آیات میها  را میتاد، این غلط کردهمی

وباد که خارتيد بر او برگست برای این ه وماز عصر را دوباره بخااود، وخير، سوليما  هوم 

ند، مدام تفسير کنند، مدام بيا  کننود، طار تد، دليل  قرآ  است و مدام روایت وقل کناین

گایند این بر خالف وقيض آوهه است کوه موا از ایون آیوات مقدسوات اسو فاده هر  ه می

 کنيم.می

ای که دو سال  ي  به مسوجد اموام بنابراین ما وه برای تقيه، اگر تقيه باد در آ  حمله

ها آمد و  نوا  بوا ی از آ گف يم، برخالف آ  که وه، مثالً ی ع( کردود خاب ما می) رضا

تاد من ور ردّ گف يد  طار میفریاد و وعره سمال کرد که تما من ر ردّ السمس هس يد، می

تااود کره زمين و آسوما  را م التوی کنود، ردّ السمس تد؟ اميرالمممنين به اراده الهی می

 . بنوده قيوو ٌ ووه تقيو   اسوت، توقي ٌگف يد. گف يم ایون تقيومی ً تقيالسمس  يست؟ خاب 

ه ک مقام مقدس معصام را بر تقيه تجایز کنم، ه ک مقام عصمت و الاهيت را بور تقيوه 

تجایز کنم، اگر من را هم ب سند مطلبی ويست تا  وه رسود کوه دویسوت وفور طلبوه آوجوا 

 بادود و آسيب دیدود، مسجد را گرف ند و ما در خاوه حبس تدیم. مطلبی ويست.

زه است و در راه بيس ر کرد  افراد است،  س درس بایود بوا داری و مزااگر در راه دکا 

تقيه و مالحوه اتخا  را کرد  باتد، وه مالحوه حق  یکمال حماقت و با کمال تقيه

بورم طار تود و مون لوذّت میداود که من مالحوه حق را کردم که اینرا کرد ، و خدا می
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کنيم و توا آوجوایی الب ه ما تحرّز می که در راه خدا به من سيلی بزوند،  اقا بزوند، ب سند.

هوا و کنيم که از بين ورویم، اما اگر یک الوااتی کوه  س سوا  ری که ام ا  دارد کاری می

هایی است،  ناوهه که تجربه تود و دیود ها و عباهایی و کساوی و کساوی و قدرتعمامه

خودا تواکنا  وخااسو ه  خااهند این وعره قرآوی را و فریادگر قرآ  را وواباد کننود وتد، می

است. این برای تاجيه آ  مطلب است، تاجيه ويست، جریا  وجيه است، و گروه مگر عقول 

رسيد که در مقابل این ده  اوزده تا بت بگایم بله، خواب مطلبوی ويسوت. دروغ بنده ومی

دار کرد  است که علی رسومًا ومواز را وخااوود، خودا س علی را ل هقداست، این ساحت م

گرداوم، وه برای تا ت: بارک ا  علی که وماز را وخااودی! خارتيد را برای تا برمیهم گف

  و محمّد.

 

نَا لِمَا تُحِبُّوهُ وَ عَوِيمِ وَ وَفِّْقآ ِ اْلقُرْإِیمَا ِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَوَا بِنُارِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْت»

 «.  ضَاهُحِبُّهُ وَ لَا تَرْنَا عَمَّا لَا تُضَاهُ وَ جَنِّبْتَرْ

 

 «. ُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


