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رسالت 

 (سلیمان حضرت پادشاهی -)آزمایش حضرت سلیمان 

 

 

 

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

ع در اختصاا  اوّاب که از آئب است و آئب به معنای راجع است. این رجو هغيص

از گناه نيست، بلکه رجوع إلی اهلل خود یا  اصالی اسات در نتاثاث  ار . در  توبهٔ

دنيا انسان باید دائمًا راجع إلی اهلل و معتمد و متوکل علی اهلل باشاد. در کال علاو  و 

معارف و حاالث و اعمال و در برزخ و آخرث نيز رجوع الی اهلل است. اگر مقصاود از 

از گناه باشد، لفظ صاحي  آن توباه و یاا اناباه اسات. گرباه توباه  وبهٔترجوع الی اهلل 

تر است؛ اما اگر مقصود رجوع إلای اهلل و اتجاااه إلای اهلل و اتصاال عتاودیتی و صحي 

معرفتی باهلل باشاد؛ لفاظ آئاب یاا متالغاه لفاظ اوّاب اسات و از جملاه شاواهد لغاوی 

 استعمال لفظ اوّاب است در بند مورد:

صااتر  1«أَوَّابٌ إِنَّااهُ اْلعَتْاادُ نِعْاامَ صااابِرً وَجَاادْناهُ إِنَّااا»ع(: ) وبیاااجااع بااه از جملااه را

)ع( که بسيار ظاهر و باهر است از نظار مارم ممتادی کاه  يادا کارد و آن ظلام ایوب

زیادی که به آن حضرث از نظر خانه و خانواده و زندگی و جسم و سرمتی شد، ی  

 إِنَّاا»در  عنوان گله و شاکایت از ایان حالات باشاد. که به نداشت ع() وبیااشاره هم 

ایان مطلاب بسايار بايّن اسات. در حالات مارم و « أَوَّابٌ إِنَّهُ اْلعَتْدُ نِعْمَ صابِرً وَجَدْناهُ

. بون کسانی هستند که وقتی مورد نه رجوع عن اهلل کسالت فقط رجوع إلی اهلل بود،

شاود، کنند، اجابت نمیلتماس و دعا میشوند و هر به ابرهای بسيار شدید واقع می

هایی نستت به رحمات گویند و یا در فکر و قلتتان تاریکیاحيانًا سخنان کفرآميز می
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ای اسات کاه هرگاز ایان دو باه انادازه )ع( وبیااشود. اما تتلاور ایماان حق ایااد می

 حالت برای او فرقی نداشت.

 وَهَتْناا وَ»فصيرً عرم کاردیم. است که دیروز ت )ع( مانيسلهمين اوّاب نستت به 

 إِنَّاهُ اْلعَتْادُ نِعْامَ صابِرً وَجَدْناهُ إِنَّا»خوب ایوب هم  1«أَوَّابٌ إِنَّهُ اْلعَتْدُ نِعْمَ سُلَيْمانَ لِداوُدَ

باون دائام « أَوَّابٌ إِنَّاهُ»، نعم العتد بودن در منطق ربّاانی، بارای ایان اسات کاه «أَوَّابٌ

 کل قاالث و حاالث و اعمال است.الرجوع الی اهلل در 

 لَقَادْ اْلأَعْناقِ * وَ وَ بِالسُّوقِ مَسْحًا فَطَفِقَ عَلَيَّ رُدُّوها» به بعد سوره  : 33از آیه 

که امتحاان ساخت « فَتَنَّا»دوبعدی است: ی  « سُلَيْمانَ فَتَنَّا لَقَدْ وَ»این  2،«سُلَيْمانَ فَتَنَّا

 وَ»ذکار شاد و دو  امتحاان ساخت دیااری اسات در سليمان است در آیاتی که قاترً 

شود، گاه گاه در امتحان انسان مردود و ساقط می 3«أَنابَ  ُمَّ جَسَدً كُرْسِيِّهِ عَلى أَْلقَيْنا

 عُارِمَ إِْذ»)ع( که در مقا  عظيم سلطنت بود و در امتحان، تتلور ایمان است. سليمان

در این حالی که باه بتيعاا الحاال بایاد از یااد خادا  4«اِيادُاْل الصَّافِناثُ بِاْلعَتِيِّ عَلَيْهِ

خاود فکار کناد. ایان یا   هموجودغافل باشد و به خود و به حال خود و به مقاماث 

امتحان بسيار بزرگی بود که در آن حالت هم خدا را فراموش نکرد، بلکه باالتر از این 

ی جنای و بسيار زیتاا و هااسباین « اْلاِيادُ ثُالصَّافِنا بِاْلعَتِيِّ عَلَيْهِ عُرِمَ إِْذ»مرحله 

 ذِْكارِ عَانْ اْلخَيْارِ حُابَّ أَحْتَتْاتُ إِنِّاي»زیتنده، نه تنها او را از یاد خدا غافل نکرد، بلکاه 

حبّ این صافناث الاياد صادر است از یاد خدا، ناه صاادر اسات از رعونات و  5«رَبِّي

ست؛ آن هم سلطنت بسيار باارزی کاه در سلطنت ا هاينتشيطنت، إنجيت و أنانيتی که 

ها، هيچ سالطانی باه ایان قادرث نرسايده و زمين هازمانبول اعصار بتریت در کل 

 است. نه سلطان خير و نه سلطان شر که بحث بعدی است.

هايچ  6«اْلوَهَّاابُ أَْناتَ إِنَّا َ بَعْدي مِنْ لِأَحَدٍ یَْنتَغي ال مُْلكًا لي هَبْ وَ لي اْغفِرْ رَبِّ»

ی، باه عناوان سالطنت التتجاه وگرناه سالطه حضارث مهادی )عام( از تماا  ريخ هسلط
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سلطاث عالم هستی و عالم تکليف باالتر خواهد بود. به عناوان  ادشااه، باون سالطه 

روحانی نيز دو  هسلطروحانی است و  هسلطمعنوی و ی   هسلطدو سلطه است: ی  

 ادشاهی، این مربوط است به  هسلطروحانی ممزوج است با  هسلطگونه است: احيانًا 

 کنيم. احيانًا با هم توأ  نيستند.سليمان )ع( که بعدً بحث می

از لحاظ ظاهر صيغه فعل ماضای اسات. ماا « فَتَنَّا»، «سُلَيْمانَ فَتَنَّا لَقَدْ وَ»جا که این

د و وقتای کاه بار مخلاوط باشا« ذَهَب»، اصوالً فتنه مربوط است به «فَتَنَّا»را سليمان 

کنناد و باری خاالص را گذارناد و ذوب میبخواهند آن را خالص کنند در کوره می

ایماان اسات،  هقلا، سليمانی که در بااالترین «نِعمَ العَتد»آورند. سليمان عتد بيرون می

ایماان و در بعاد نتاوث و در بعاد عتودیات و  هقلا، ایان ساليمان در «فَتَنَّاا»اما باز هم 

الی آخر، مورد امتحان قرار گرفات  1«بِاْلحِاابِحَتَّی تَوارَْث »معرفت در حال سلطنت، 

 و از امتحان سربلند نيز بيرون آمد.

دً كُرْسِيِّهِ عَلى أَْلقَيْنا وَ»امتحان دو :  اینااا بناد احتماال دادیام. « أَناابَ  ُامَّ جَساَ

، «أَناابَ  ُمَّ جَسَدً هِكُرْسِيِّ عَلى أَْلقَيْنا وَ»سليمان )ع( مورد امتحان قرار گرفت در  اینکه

)ع( است؟ که برحسب جسد سليمان گوید به جسدی. آیا مراد از این جسد،قرآن نمی

)ع( بوری مریض شد کاه مانناد جساد شاد و بار روی بعضی روایاث و اقوال سليمان

ای افتاد؛ وليکن هنوز زنده بود. احتماال دیااری کاه در تخت سلطنتش همچون مرده

ار هست، خداوند معاذ اهلل شيطان را بار کرسای سالطنت و رساالت بعضی روایاث دی

سليمان )ع( قرار داد که او حکومت کند به جای سليمان )ع(، که ایان روایات بسايار 

های متعدّد فرزندان متعادّدی داشات، ایان سليمان )ع( از زن اینکهعايب است. سو  

متعاددی داشات و ساليمان  ی متعادد فرزنادانهازنروایت تقریتًا قابل قتول است. از 

تصميم گرفته بود هلل، اگر خدا هفتاد  سر از این هفتاد زن به او عنایت فرماید و سالم 

 را در راه خدا به جنگ بفرستد. هاآنو شااع و قوی باشند، 

این نعمت بزرگ  رودگار عالم را شاکر « اْلاِيادُ الصَّافِنَاثُ»بور که نستت به همان

را دوساات  هااانیا روردگااار،  هخاصااج نااد و عنایاات و رحماات کاارد و روی ذکاار خداو

داشت که از هفتاد زنش، هفتاد  سار ساالم و قاوی و گونه دوست میداشت؛ همانمی

به جهاد در راه خداوند بروند. اما یکای از ایان فرزنادان  هاآننيرومند، متولجد گردد تا 

يِّهِ عَلاى أَْلقَيْنا وَ»ناقص به دنيا آمد. ناقص نيمه مرده،  دً كُرْساِ ایان بار « أَناابَ  ُامَّ جَساَ

                                                           

 .32. همان، آیه 1



4 

 

صاحي  اسات. باون آیاه  حتماًاگاویيم خرف انتظار اسات، احتماالش هسات و نمی

جسدی که با القاء الهی مناستت دارد و با امتحاان  حتمًاگوید این جسد بيست. نمی

غلط است. جساد دو  هام غلاط اسات.  حتمًاسليمان نيز مناستت دارد. جسد اوّل که 

 وَ»د سو  قابل  ذیرش است و بدل هم دارد. جسد اول که مثرً مراد این باشد که جس

که نيسات. اگار ماراد از جساد، « جَسَدَهُ»، «جَسَدً كُرْسِيِّهِ عَلى أَْلقَيْنا سُلَيْمانَ وَ فَتَنَّا لَقَدْ

که بيمار باید باشد، این اوالً.  انيًا انسان زنده هر قدر هم « جَسَدَهُ»خود سليمان است 

 گویند.باشد و مردنی باشد، به او جسد نمی

کنيم اسااتدالل ماای« عَتاادِه»أسااراء مااا از لفااظ  همتارکاا سااورهمااثرً فاارم کنيااد در 

 بارَْكناا الَّذي اْلأَْقصَى اْلمَسْاِدِ إِلَى اْلحَرا ِ اْلمَسْاِدِ مِنَ لَيْرً بِعَتْدِهِ أَسْرى الَّذي سُتْحانَ»

کنيم که این معراج هم روحانی و هم جسامانی باوده اسات. زیارا یاستفاده م 1«حَوْلَهُ

فرمود و اگار ماراد معاراج جسامانی می« بِروحِ عَتدِهِ») ( بود اگر مراد روح رسول اهلل

باود. « بِاِسمِ عَتدِهِ» ( بود )اهللکنند که فقط جسم رسول ها خيال میبود که بعضی

 سم و روح است.عتد مرکب از ج« عَتدِه»که فرمودند این

سال قتل، یکی از استادان بسايار بازرگ فلسافه و عرفاان  48رود در من یاد  نمی

ما، التته آن فلسفه و عرفانی کاه خيلای قتاول ناداریم؛ ولای اساتادهای بسايار بازرگ 

شرق اسرمی بود مرحو  آیت اهلل حااج  هفلسفاستاد  نیتربزرگفلسفه و عرفان ما که 

کارد. متهد، ایتان روی منتر صحتت می همقصور( در ایوان ره) یانيآشتميرزا مهدی 

کارد. در آنااا ایان اساتدالل را رفات صاحتت میمنتری باشد، هرجاا کاه می اینکهنه 

گویناد معاراج فقاط فرمودند که اساتدالل بسايار شايرینی هام هسات. کساانی کاه می

؛ ولای «سامِ عَتادِهِبِاِ»یی که معراج جسمانی اسات هاآنو « بِرُوحِ عَتدِهِ»روحانی است 

 یعنی هر دو.« بِعَتْدِهِ أَسْرَی الَّذِی سُتْحَانَ»فرمود: 

« عَرَجْاتَ بِاهِ»این غلط است، باید  2«وَ عَرَجْتَ بِرُوحِهِ»لذا در دعای ندبه که دارد: و

را خاط بزنياد و بنویسايد: « روحِهِ»است، « روحِهِ»باشد. شما در هر کتاب دعایی لفظ 

معراج فقط روحانی نتوده است، بلکه معراج با جسم و روح باوده اسات.  «.عَرَجْتَ بِهِ»

 ( با همان جسم و روح که در عاالم تکلياف زناده اسات و مکلجاف )  يغمتر بزرگوار

است، با همان به اعلی مراحل کون سفر فرمود. گربه سفر دارای دو بعد است، هم با 
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*  فَتَادَلَّى دَناا  ُامَّ»و معرفت کاه قد  جسم بر فرق کائناث قد  نهاد و هم با قد  روح 

اگر هم سليمان باشد « جَسَدً كُرْسِيِّهِ عَلى أَْلقَيْنا»در ایناا  1«أَدْنى أَوْ قَوْسَيْنِ قابَ فَكانَ

جسد غلط است، بون سليمان نمرده بود. اگر مرده بود خداوند به کسای را امتحاان 

را باه کرسای سالطه و باه تخات کرد؟ خداوند باا ميرانادن ساليمان کاه جساد ميّاتش 

مال سليمان اسات.  اب باه بناد «  ُمَّ أَناب»بيست؟ این «  ُمَّ أَناب»سلطنت انداخت، 

 جسد سليمان و نه جسد غير سليمان که مرده باشد، نيست.« جَسَدً»جهت این 

ها در روایت آمده همه این–تر است که مراد از جسد، جسد شيطان باشد. دو  غلط

ساليمان بار تخات  اینکاهسليمان را امتحان کارده باشاد کاه باه جاای  خداوند -است

روحای را هار دو داشات و باا  هسالطزمينی و  هسلطسلطنت بنتيند، آن سلطنتی که 

کارد، مقاداری خداوناد او را متاتر و امتحاان کارده باشاد. کمال عدالت حکومات می

لطنت کناد کاه ای از زمان شايطان ساجسد شيطان را بر کرسی سلطنت بنهد که برهه

آورد که سليمان امتحان شود؟ این این غلط است. خدا شيطان را به جای سليمان می

یعناای بااه؟ ایاان در هاايچ بعاادی از ابعاااد درساات نيساات، مااار امکااان دارد خداونااد 

استخرف کند در زمانی که سليمان هست؟ سليمان سلطان و نتای اسات و حاکميات 

است و هم باه عناوان  نتوثهم به عنوان  سليمان بر تختش حاکميت هردوگانه است،

رسالت الهی است، خداوند شيطان را بياورد که شيطان هام حاکميات رساالت و هام 

حاکميت نتوث که بند اشکال دارد. اشاکال آنقادر زیااد دارد کاه گفتنای نيسات. از 

 نتاوثزمانی که  يغمتری زنده است و سلطان هم هست، ایان سالطنت و  اینکهجمله 

تواند به جای او بياید متوقجف گردد و شيطان بياید؛ حتی نتیّ دیاری نمی او در مدتی

و سلطنت بيفتد. مادامی که او هست و زنده است، اگر سلطنت نيسات،  نتوثکه او از 

 را حداقل داشته باشد.  ب این هم در ابعاد گوناگونی غلط است. نتوثباید مقا  

اسات و ناه جساد شايطان اسات،  این جسد، نه جسد خاود ساليمان« جَسَدً»سو  

واناهی در شيطان اشکال هم هست، خداوند شيطان مارده را اناداخت؟  اب در ایان 

يطان»یاا « كُرْسِيِّهِ شَيطانًا عَلى أَْلقَيْنا»جا اشکال است. اگر هم جسد همه آن هام « التاَّ

 در تما  ابعادش این اشکال هست. « جَسَدً»غلط است. این 

گوید: فرزناد یاا  سار هفتاادمين روایت می« جَسَدً كُرْسِيِّهِ عَلى ناأَْلقَيْ»سو   همرحل

سليمان که او نذر و تعهد کرده بود که هفتاد فرزند  سر که از هفتاد زن باشند و سالم 
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باشند را به جهاد فی ستيل اهلل بفرستد. هفتادمين، ناقص به دنيا آمد، زنده امّا ناقص. 

کال دارد، بون هر قدر هم ناقص باشد، بااز هام زناده گویيم این حرف باز هم اشمی

نيست. این هفتادمين وقتی به دنيا آمد مُارد و روی تخات ساليمان باه « جَسَدً»است، 

الهی این فرزند هفتادمين سليمان از هفتادمين زن ساليمان  هارادالهی افتاد. به  هاراد

ت، اناا  نتاد. اینااا روی کرسی و تخت سليمان افتاد و آن آرزویی که سليمان داش

 به این حساب است که بون بر خرف ميل سليمان بود.« فَتَنَّا»شاید یا باید که 

ای از  رودگاار حال که برخرف ميل سليمان بود، مثرً در تاه دل ساليمان گریاه

هماانطور کاه « فَتَنجاا»خير، از کاا این مطلب را  ابات کنايم؟  ولکن ،عالم داشته باشد

 رَبِّاي ذِْكارِ عَنْ اْلخَيْرِ حُبَّ أَحْتَتْتُ إِنِّي»ی قتلی که «فَتَنجا»تلی باونه بود؟ در ی ق«فَتَنجا»

ناج  و موفق با آن امتحان سخت بيرون آمد. آیا آن امتحاان « بِاْلحِاابِ تَوارَْث حَتَّى

شامول ساليمان، هرگاز از در حال سالطنت جهان اینکهتر است یا این؟ امتحان سخت

یاا ایان  -ق بيارون آمادکاه موفا–اسات  تارمهمفراموش نکند، آن امتحاان یاد خداوند 

 الهی روی تخت القاء شده است. هارادامتحان؟ یکی از فرزندان مرده است و به 

 ممکن است فرزند اولش بوده است؟ -

کنيم باه معنای ایان اسات کاه آن عرم کرد ، ایان روایات را احياناًا قتاول مای -

ل باشد، دو  باشد یا هفتاد  باشد. یکای از فرزنادان یاا ناه، اشکاالث قتل را ندارد. او

این احتماالث هست ولکان احتماال اوّل و دو   ههماصرً فرم کنيد فرزندی ندارد، 

صد درصد مردود است؛ ولای احتماال ساو  قابال قتاول اسات. هفتااد ،  به بور کلی

اسات، باه  شصتم، اصرً ی  فرزند بوده است. باالخره یا  جسادی کاه بارای انساان

گویند! جسد، بدن ی  موجودی است که زناده باوده و بعاد مارده دیوار که جسد نمی

 است.

تواند حيوان بوده باشاد. این موجود زنده و بعد مرده، حتمًا باید انسان باشد، نمی

کاه یکی از گاوها یا گوسفندان یا شتران سليمان مرده است، ایان امتحاان نيسات. این

یی کاه ساليمان دوساات هاانساان  نادارد. یااا یا  نفار از اهميتای بارای شاخص مَلِا

امتحاان ساليمان در صاورتی  داشت، آناا انداخته است، این هام امتحاان نيسات.می

است که یکی از فرزندان عزیز سليمان )ع( که نستت به او اميادها و آرزوهاایی دارد، 

تخت سلطنت او برخرف اميد و آرزوی او، خداوند او را به عنوان جسد و مرده روی 

 جا امتحان است.القاء کند. این
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 1«أَْذبَحُا َ أَنِّاي اْلمَنا ِ فِي أَرى إِنِّي»بور که حضرث ابراهيم )ع( امتحان شد همان

امتحان بسيار بزرگی بود. در ایناا هم سليمان که ماادون اباراهيم اسات و امتحاانش 

و آرزوهای سليمان )ع( نقش هم مادون ابراهيم است، که این فرزند را خداوند ميراند 

کرد؟ لفظًا گله کارد یاا قلتاًا؟  گله« فَتَنجا»است، اما « فَتَنجا»جاست که لفظ برآب شد. این

بود. لاذا « اْلاِيادُ الصَّافِنَاثُ»خير، هيچ کدا . بون این فتنه و امتحان کمتر از امتحان 

لَيْمانَ وَ فَتَنَّاا لَقَادْ وَ»مرحظه کنيد  يِّهِ عَلاى أَْلقَيْناا ساُ دً كُرْساِ « أَنااب»، «أَناابَ  ُامَّ جَساَ

، به «أَناب»اناب إلی اهلل. اناب الی اهلل غير از تاب الی اهلل است. گناه نکرد که  بيست؟

ای یا بُعدی، بيزی حاصل شاود در اینکاه بار ای لفظًا یا قلتًا یا فاصلهگله اینکهجای 

خواهد باویاد أناب إلی اهلل. می خرف رجاء و آرزوی سليمان این مطلب شده است،

این اواب است، منيب است، دائم االتااه الی اهلل است. هر قدر امتحانااث بار ساليمان 

 آورد.ی( نمع) مانيسل )ع( سخت باشد، خم به ابروی

بيست؟ « إغفِر»بارها عرم کردیم. « إغفِر»بيست؟ « إغفِر»، «لي اْغفِرْ رَبِّ قالَ»بعد 

کند ایان اسات کاه کاره خاود را ست. اصل کاری که کرهخود میکرهخود ا« مِغفَر»

دفاع اسات. اصال آن دفاع اسات، رفاع « غَفار»گذارند که بيزی به سرنخورند.  اب می

دو  است، اگر بيزی به سر انسان خورد، کرهی بااذارد کاه بياز  همرحلنيست. رفع 

اصالش دفاع  کانول ،دیاری نخورد و التيا   يدا کند تا آن خوب شود. این رفاع اسات

 بور است.گناهان نيز همين« غَفرِ»است. 

 لاي اْغفِارْ رَبِّ» ( استغفار برای خود کرد ) غتري اگر در بعضی از آیاث داریم که 

 يامتر برای خودش دفاع اسات، « غَفِرَ» 2«لِْلمُؤْمِنينَ وَ مُؤْمِنًا بَيْتِيَ دَخَلَ لِمَنْ وَ لِوالِدَيَّ وَ

بر عصمت عالی رسول اهلل ) ( این دفع است. یعنی  یهقو هادلجرفع نيست. به حساب 

آورناد، خطاراث برضاد رساالت و بار ضاد عتودیات و وقتی گناهان بر مان هااو  می

دفاع کان، « إغفِار لای»کنند، خدایا قادرث مان کاافی نيسات. عصمت بر من رجوع می

کنم، تو  های برونی را دفعتوکجل علی اهلل است. قدرث من کافی نيست که تما  هاو 

کنم. من که  يغمتر هساتم، باه حسااب عصامت بتاری و دفع کن، بله من هم دفع می

همين هم کُند  هاوقتکنم؛ اما بعضی عصمت ربّانی که به من عطا کردی من دفع می
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جاا رفاع اسات، این 1«بِهاا هَامَّ وَ بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»راجع به یوسف )ع(  اینکهاست. کما 

اهتماا  هام در دل خاودش از نظار شاهوانی باه  2«رَبِّهِ بُرْهانَ رَأى أَنْ ال وْ»دفع نيست 

زليخا نکرد؛ اما این برهان رب بود، این دفع و غفر خدا است و خداوند از هاو  ایان 

 کند.قلتی جلوگيری می هارادجریان شهوتی، حتی از نظر ميل قلتی و حتی از نظر 

 ال مُْلكاًا لي هَبْ»بود اگر این گناه « لي اْغفِرْ بِّرَ قالَ*  أَنابَ  ُمَ» فرماید:اینکه می

یعنی به؟ این مثل قتل است. مثل قتال کاه آقایاان آمدناد و گفتناد در  3«لِأَحَدٍ یَْنتَغي

جا سليمان نماز عصر را نخواند و حاال که نماز عصر را نخواند، بنابراین خداوناد این

باور د. ایان غلاط اسات، اینااا هام همينخورشيد را برگرداند تا نماز عصر را بخوانا

خاوب « أَنابَ  ُمَّ جَسَدً كُرْسِيِّهِ عَلى أَْلقَيْنا»است. ایناا هم اگر گناه بود در این جریان 

غَفر رفع است، اگر گنااه اسات کاه مارا باتخش، « یلِاْغفِرْ »بله؛ ولی اگر « یلِرَبِّ اْغفِرْ »

یا  انساانی زناا « یَْنتَغاي ال مُْلكاًا لِأَحَادٍ یَْنتَغي ال مُْلكًا لي هَبْوَ » ب باالتر بيست؟ 

زنان زیتا را  ههمگوید: خدایا مرا بتخش و کرده است معاذ اهلل. زنا کرده است، بعد می

همسر من کن، این یعنی به؟ یا باالتر از این، کسی کار بدی کرده است، بعد اساتغفار 

کناد. اساتغفار کاه مقاا  را عاالی نمیگوید خدایا مقا  مان را عاالی کان. کند، میمی

گرداناد کند، بختش گناه انسان را به حالت اول بازمیبختش گناه مقا  را عالی نمی

 خواهد.بعدی شرایط دیاری می همرحلکه گناه نکرده بود. اما 

ی  ب این غفار دفاع اسات، یعنا« لِأَحَدٍ یَْنتَغي ال مُْلكًا لي هَبْقالَ رَبِّ اْغفِرْ لِی وَ » 

کند، کما اینکه خدایا بپوشان بر من آن گناهانی که در حالت امتحان به من توجه می

خود نتد  و از یاد تو غفلت  وشاندی، در آن صافناث جياد  وشاندی. من از خود بی

برونی و درونی نکرد . علای باول الخاط  هگلنکرد ، در ایناا هم  وشاندی که هرگز 

ن درونی و برونی مرا حفظ کن و مرا کم  بفرماا. و  روردگارا، در مقا  هاو  گناها

وَ »: ساؤال«. اْلوَهَّاابُوَ هَبْ لِی مُْلکًا ال یْنتَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی إِنَّا  أَْناتَ »نه فقط این 

خواهاد، ملا   ادشااهی اسات. ملا  بناد ناوع از خداوند مُلکای می« هَبْ لِی مُْلکًا

 ادشاهی اسات و یا  ملا   هسلطمُل   روحانی است و ی  هسلطاست: ی  مُل  

اش اش قوی باشد، یعنی قدرث سارباز و سارنيزهه است. هم قدرث سياسیسلطهر دو 
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 قاالَ»جاا او و مقا  رسالت او قاوی باشاد. این حاتقوی باشد و هم قدرث روحانی 

 ال» ایان اسات کاه بارا ساؤال «بَعْادِی مِنْ لِأَحَدٍ یْنتَغِی ال مُْلکًا لِی هَبْ وَ لِی اْغفِرْ رَبِّ

فرمانادهی کال  هقلاخوب غفر رسول اهلل ) ( کاه بااالترین  ؟«بَعْدِی مِنْ لِأَحَدٍ یْنتَغِی

قوای روحانی را در کل عالم تکليف دارد، این از مُل  رسالت سليمان باالتر نيسات؟ 

ه از نظار معناوی و سلطه است، یعنای اضاافه بار آنا « مُلکًا»بله. جواب: مراد از این 

رسالتی دارای قدرث رسالتی است، از نظر  ادشاهی هم که سلطه ظاهری هم بر کال 

 عالم تکليف سلطه داشته باشد، این مراد است.

گذارد، شاه ع( جامع السلطتين نخواهد بود؟ بله تاج نمیامر )دو : مار ولیّ  سؤال

 هسالطا بزرگوار م هائمنيست، قصر و تخت ندارد و ليکن مار جامع السلطتين نيست؟ 

سياسی نداشتند. اميرالماؤمنين در بناد برهاه باا  هسلطمعنوی و روحانی داشتند، اما 

مطلق حتی در برد اسرمی نتاود باا  هسلطآن مزاحماث معاویه و غير معاویه، دارای 

روحاانی کاه ائماه )ع( و انتيااء کارً  هسالطآن مزاحماث عايتی که اتفاق افتاد. ایان 

 هسالطروحانی و رسالتی و نتاوتی دارناد، اماا  هسلطياء که انت همطلقداشتند، اکثریت 

 ظاهری سياسی و  ادشاهی و مَلکی به تعتير عربی نداشتند.

 ( هر دو سلطه باه باور مطلاق وجاود نادارد؟ هام امر )در ایناا مار برای ولی 

ع( است. ائمه )روحانی که ایتان نائب و وکيل از کل رسل و رساالث و از کل  هسلط

هاای گذشاته و وحای اخيار و بار تما  دعواث آسمانی بار متناای وحی هدبختنتحقق

 ع( است.) هائم  درانشهای بعدی متنای عصمت

  هایی دارد که در اما  زمان نيست.مُل  سليمان جنته -

قاوی ایان  ساؤال، ساؤالاز قضا آن هم هست. بر همه سلطه دارند. خاوب ایان  -

یعنای بارای « ال یْنتَغِی»این  «یْنتَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی ی مُْلکًا اللِ بْهَ بِّرَ» ایناست که 

که شایستای برای ولی امر دارد و خواهاد باود و احدی بعد از من شایسته نتاشد. این

کند کاه کتب آسمانی و اشاراث قرآن و تصری  روایاث متواتره این مطلب را  ابت می

جهان تکليف و نه فقط زمين، که روحانیِ معصومی بر کل  هسلطدر آخر الزمان ی  

 شود.حتی بر حيواناث برقرار می

 1«تاعالساّ  ملكاه فاي تصطل »در روایاث، در آیاث کتب انتياء زیاد داریم که حتی 

این در زمان سليمان نتود، سليمان سلطه داشت؛ اما بهائم و درندگان که با هم صل  
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تاوان کنناد. بهاائم را نمی  مینداشتند. ولی در زمان ولیّ امر ) ( بهائم با هم صال

ها باه جاای خاود، دیاار جناای هایی معنا کرد کاه بهاائم شادند. خيار، انساانانسان

کنناد. حتای دارد کاه و بهائم با هم صل  می ولی امر ) ( هسلطنخواهد بود بعد از 

رود و زناد. کاودن نزدیا  افعای مایو مار تو را نيش نمی زنیدست به ساغر مار می

اینکاه حيوانااث  هعماد. میادهیدی مختصرش را التته و کاری ندارد. ما نمونهافعی با ا

کار داریم. اگار ماا باا ماار و افعای کااری  هاآندهند، این است که ما با ما را آزار می

بااا مااا کاااری ندارنااد. در بعضاای جاهااا بااود  کااه کتااوتر ایناااا  هاااآننداشااته باشاايم، 

آن محيط بوری اسات کاه باا  رنادگان  ینکهانتست و هيچ بوری هم نتود. برای می

ای اسات. و بااالتر از خواهيم باویيم آن عدل است، اما یا  نموناهکاری ندارند، نمی

باا هام دعاوا و زد و خاوردی  هاانیاخو هساتند، یی کاه درنادههااآناین کرً بهاائم، 

نخواهنااد داشاات. ایاان ساالطه باااالترین ساالطه اساات کااه در زمااان هاايچ  ادشاااهی یااا 

يابِينِ منَ»ِجهانی دارد که  هسلطع( که ) مانيسلمتری که مثل  يغ ونَ مَانْ التاَّ  یغُوصاُ

 را نداشتند. 1«ذلِ َ دُونَ عَمَلًا یعْمَلُونَ وَ لَهُ

روحای دارناد و  هسالطنستت به ولی امر این مطلب که  ابت است که ایتان هام 

او نيست، بلکه تماا   قدرتی دارند. هيچ قدرتی غالب بر ولیّ امر نيست و با هسلطهم 

 ( امار )کاه ولایّ  انادفيتکلتحت التعاع قدرث حکومتی فرمانده کال قاوای عاالم 

 به خواهد بود؟« ی مُْلکًا ال یْنتَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِیلِ بْهَ ربّ»باشد.  ب این 

 بود؟ اسرائيلبنیرسالت  هدوراین  -

تاا قيامات اسات. « مِن بَعادی»جا نيست، فقط این« مِن بَعدی»احتمال است، اما  -

مِن »، این احتمال را من داد ، ولی رد کرد . «من بعدی فی الرسالا اإلسرائيليا»نافت 

، ها ینزدهمين « مِن بَعدی»یعنی فی الرسالا االسرائيليا، اما رسالت بعدی نه. « بَعدی

ز کساانی خاود ساليمان ا اینکهتوانيم جواب مستقل بايریم، مضافًا الی را نمی هانیا

 ع( در مزامير مدح کرده است.) محمداست که راجع به دو 

 بيساتشاانزدهم، حادود  هیاآدر مزاميرش که نتيد األنتاد است در فصل  نام،  

کناد. آیه یا بيتتر در این فصل است که سليمان از ی  محتوب ماهاولی تعریاف می

ناان محتوب واحد هم هست، محتوب من هم بناين اسات، بناان اسات، صاورتش ب

جا دختاران اورشاليم کاه است، صدرش بنان است، دستش بنان است. خوب در این
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در بين کل مساتمعين بودناد، خياال کردناد ساليمان مَلِا  دلاش هاوای یکای از ایان 

سرش بنان است، صدرش بنان است کاه  یی کههانیادختران را کرده است، یکی از 

حِ : فم، حکاو، ایان واو او  «لمٌفمه حُ» یعنی 1«ممتقيم وحكج»آخر سر تصری  فرمود: 

بون شتاهت بين لغت عربی و لغت عترانی زیاد است، بيتتر از « ممتقيم وحكج»است. 

و عربای. ایان لغات  ساوریتشتاهت بين سریانی و عربی است یا کلادانی و عربای یاا 

 كولو و« »فَمه حُلمٌ»آن محتوب من « ممتقيم وكجحِ»عترانی با عربی شتاهت زیاد دارد. 

اسات، بساايار  محماداسات. هام اساام بارد، هام اساامش  محماادو تماامش  2«دیمحمّام

اش،  سندیده و مرغاوب و هام رسامش و صافاتش، دیانش، اخرقاش، علماش، عقياده

و هاذا « رعاي وزه»هذا محتاوب « دودي زه»است.  محمدبرخوردش، همه بيزش این 

 محمادکناد از گوناه کاه تعریاف میای دختاران اورشاليم. این «یرشاال  بنت»ناصری 

اهلل  ( دو مصداق دارد. ی  مصداق اصالی کاه رساول ) ندهیآ محمدآینده، که این 

هساتند.  محماد ( است و ی  مصداق فرعی که آخرین اما  است، ولی امر. هر دو )

 کند.گونه تعریف میاین محمداو از هر دو 

ْنتَغِای لِأَحَادٍ مِانْ ی مُْلکاًا ال یلِا بْهَا بِّرَ»کند که جا استدعا می ب بطور در این

خواهيم توجيه کنيم و جواب بتراشيم. اگار بلادیم بسام نمی«. بَعْدِی إِنَّ  أَْنتَ اْلوَهَّابُ

شویم، برای کساانی بتوانناد بفهمناد. اینااا باوناه اهلل، اما اگر بلد نيستيم ساکت می

مکاروه یعنای فکر بفرمایيد. آقایان در فقه گمان کردناد کاه « ال یْنتَغِی»است؟ در خود 

یعنی راجا ، ایان غلاط اسات. در کال « یَنتَغی»هم یعنی مرجوح، « ال یْنتَغِی»مرجوح، 

برای حرمت تکوینی و حرمت تتریعی به بور غليظ است. حرمت « کِراهت»قرآن لفظ 

هاای تتریعی کاه از حرمت همغلجظتکوینی که محال است ایااد شود و حرمت  همغلجظ

ب، وجاوب بااال وجاوبُعد ایاابی، شایستای اسات یعنای هم در « یَنتَغی»غليظ است. 

 3«وَلَادً یَتَّخِاذَ أَنْ لِلارَّحْمنِ یَْنتَغي ما وَ»هم حرمت مغلجظه است مثرً « ال یْنتَغِی»است. 

یعنی به؟ یعنی مکروه است، مرجوح است کاه خادا فرزناد داشاته باشاد. ایان امکاان 

شود به قرآن استدالل کارد، اگار باه میدارد؟ خوب معنی کنيد. حدّاقل به اندازه لغت 

کنند، قرآن به عناوان کتااب لغات و باه عناوان منااد و باه جهاث دیار استدالل نمی
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ال »تاوان اساتدالل کارد. در کال قارآن لفاظ هاای دیاار کاه میعنوان قاموس و عنوان

که صرف کرده است، یعنی اصرً محال است یاا ذاتاًا یاا محاال اسات در بعاد « یْنتَغِی

مت ربانيه. اتخاذ ولد برای  روردگار عالم ذاتًا محال اسات، حاد  اایينش در بُعاد حک

 «.وَلَدً یَتَّخِذَ أَنْ لِلرَّحْمنِ یَْنتَغي ما وَ»حکمت ربانيه محال است. 

ایان حاداقل در حکمات « ی مُْلکًا ال یْنتَغِی لِأَحَدٍ مِانْ بَعْادِیلِ بْهَ بِّرَ»جا در این

« مِانْ بَعْادِی»اسات. راق غاسات« لِأَحَدٍ»، «لِأَحَدٍ»ای که ل  و سلطهربانيه محال است. مُ

کنيم. ایان احتمااالث هسات. فقط رسالت اسرائيلی ما احتمال دادیم، اماا قتاول نمای

کسی باوید: مُلکی که بعد از من بی مادث مختصاری یاا مفصالی « لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی»

ور هم بود، بلاه. بعاد از ساليمان در بکسی این حالت را نخواهد داشت. خوب همين

معنوی باال داشت، کسی این مُل  را  هسلطع( که )  يمسکل رسالت اسرائيلی قتل از 

برای ی  نفر که در بعد فرد است که صاحب مُلا  « لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی» يدا نکرد ولکن 

 ست.که تا هرجا صدق بعد بکند. این إلی یو  القياما ا« مِنْ بَعْدِی»باشد 

ولی  هسلطبه خواهد شد با « ی مُْلکًا ال یْنتَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِیلِ بْهَ بِّرَ»بنابراین 

شامول جهان هسالطآیاا  -1 ( که صاحب دو بعد است؟ این بند جاواب دارد. امر )

گونه که برای سليمان بود، برای ی   ادشااه ظاالمی در حکمات رب امکاان دارد؟ آن

گویاد ل  دارد دیاار، نمیاد سليمان باشد به؟ بون مُد. اگر مرنه، نتده و نخواهد ش

یعنی هر دو. مل  روحی که بود، سليمان وقتی از « و روحيًا ی مُْلکًا زمنيًالِ بْهَ بِّرَ»

کند اضافه کردن مقا  سالط  زمنای کند، نتی بود. آن استدعایی که میخدا تقاضا می

 دارد و برای بعدی نخواهد بود. فعرًکه و  ادشاهیِ سليمان )ع( است یا آن

در بُعد حکمت ربانياه  تر.یعنی شایسته نيست یا اصرً یا حد  ایين« ال یْنتَغِی» ب 

شایسته نيست که ملکی مانند سليمان برای احدی از ملون بعد از ساليمان الای یاو  

ا کنيد بعد از سليمان تابور هم هست. شما مرحظه القياما به کسی داده شود. همين

شایسته نيست و محال اسات در حکمات  اصرًالنتيين تا حاال و تا بعد هم زمان خاتم

مانند سليمان بدهد که حتای جان و اناب و  هیقو هسلطربانيه که خداوند متعال ی  

 او باشند. هسلطبير و که و که در تحت 

حق  هامظال. هایعنی ظالم« ال یْنتَغِی»برای به کسی؟ برای کسانی که « مُلکًا»ولی 

گيرد امتحانًا، اما خداوند ظالمان را نمی هسلطاصل سلطه را ندارند و خداوند جلوی 

سليمان به فرعونی، به نمرودی، به شدّادی، به صادامی، باه  هسلطای مانند ی  سلطه

 اینکاهشمول باشد و این امکان نادارد. بارای شاهی به کسی دهد که این سلطه جهان
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 ( داده ) یمهاادوشاامول جهان هساالطصاارح عااالم کااه تخریااب عااالم اساات. بلااه، ا

باید باشد کاه اگار  ائمهای به انتياء و های محدودهسلطه اینکهشود، باید بتود. یا می

شمولی کسای بخواهاد  يادا جهان هسلطشمول بود؛ اما ی  جهان هسلطموانعی نتود 

شامول او انجه هسالطکند و ظالم است و خداوند به او بدهد یا کم  کند یا جلوی 

شامولی بارای یا  ظاالمی حاصال جهان هطريساالواقع ی  سالطه و را نايرد که فی

شود، بر آن کسانی که ساليمان داشات، ایان در حکمات الهياه ممناوع اسات و بابال 

 است.

های زیادی در قرآن شریف داریم. کسانی که در کفار و الحااد و تکاذیب لذا نمونه

ی اصرار داشتند، زلزله آماد و از باين بارد، رعاد و بارق انتياء اهلل و تخلجف از اوامر اله

خواهاد شار باه ایان حاد برساد. حتای شارّ آمد و سوخت و غياره. بارا؟ خداوناد نمی

شاامول. در دو شاار خواهااد بااه ایاان حااد برسااد تااا بااه رسااد شاار جهانموضااعی نمی

 عَلَايْكُمْ عَْثناابَ أُوالهُماا وَعْادُ جااءَ فَإِذا»فرماید که خداوند می اسرائيلبنیشمول جهان

 بِّرَ»تا آخر که روز نيمه شعتان ما بحث کردیم.  ب ایان  1«شَدیدٍ بَْأسٍ أُولي لَنا عِتادً

کدا  احد؟ احد صال ؟ خير، حتت از « لِأَحَدٍ»، «ی مُْلکًا ال یْنتَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِیلِ بْهَ

از سليمان )ع( محال است  اسخ دهيد که صالحين بعد « ال یْنتَغِی»احد صال  نيست. 

شمول سليمانی داشته باشند؟ برا محاال اسات؟ جهان هسلطدر بعد حکمت الهی که 

در بعد حکمت. در بعد وقوع که محال ذاتی نيست، آیا در بعد وقوع محال ذاتی است 

شمول کاملی  يدا کند؟ محال واقعای جهان هسلطکه ی  شيطانی و ی  ظالمی ی  

 بّانی است.نيست. محال در حکمت ر

شاامول جهان هساالطع( را حساان )آیااا محااال اساات در حکماات ربانيااه کااه امااا  

سليمانی باالتر دهد؟ باید داده شود، منتها موانع بود. باید به این معنا که ایان بایاد را 

موانع بربرف کرد وگرناه حاق سالطتين ماال صاالحين اسات. اصارً سالطه و قادرث 

 هسالطگذارند. بلاه است، منتها دیاران نمی ظاهری و زمانی و سياسی برای صالحين

سياسای هام باشاد، اماا  هسلطمعنوی باید  هسلطکند و با معنوی را خداوند معيّن می

معناوی را شايابين  هسالطگيرناد، ولای جلاوی سياسای را شايابين می هسالطجلوی 

ظاهری  هسلطخرفت ظاهری و  سو اول و دو  و  هفيخلتوانند توانند بايرند. مینمی

توانناد از او بايرناد. را بايرند، اما مقا  علم و عصمت و بهارث را نمی اميرالمؤمنين
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ظااهری اسات کاه  هسالطگيارد، ای که مورد غصاب و ممانعات قارار می ب آن سلطه

 گيرد.سياست شيطانی آن را می

 است یا بعد از آن؟« اْلاِيادُ الصَّافِنَاثُ»قتل از  -

وید این ملکی که من دار ، خداونادا ایان ملا  را خواهد بابعد است التته. می -

 «.ال یْنتَغِی»به من ملکی بده که هيچ کب بعد از من 

 این تحصيل حاصل است. دارند دیار، به من بده یعنی به؟ -

به بود؟  يغمتر دارای مقا  عالی عصامت  1«رَبِّ زِدْنِی عِْلمًا قُْل» اینکهبرای  ،نه -

لکی از این باالتر. یعنی خدایا از این مُ به بود؟ یعنی« عِْلمًا رَبِّ زِدْنِی»و بهارث بود 

افِنَاثُ»یعنای از « ال یْنتَغِای لِأَحَادٍ»که من دار  باالتر بده. مل  بااالتری باده کاه   الصاَّ

را باالتر و باالتر. باالتر بتر این مل   2«أَوَّابٌ لَهُ كُلٌّ مَحْتُورَةً الطَّيْرَ وَ»باالتر، از « اْلاِيادُ

شمول ملکی من منحصر باشد. جواب اوّل که جواب بسيار صحيحی جهان هسلطکه 

، احاد کيسات؟ «ی مُْلکًا ال یْنتَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْادِیلِ بْهَ بِّرَ»است و جوابی هم ندارد 

 احد صال  یا احد بال ؟

 ]سؤال[ -

هااد آمااد کااه گااویيم. تااا قياماات یاا  نفاار نخوارا تااا قياماات می« مِاانْ بَعْاادِی»مااا  -

 نتاوثشایستای مل  سليمان را داشته باشد. ولی باونه؟ ملا  ساليمان را منهاای 

شاود، منهاای عادالت  نتاوثسليمان اگار منهاای  هسلطحساب کنيم، مل  سليمان و 

شود، به عروه ظلم و سيطرۀ با زور شود، این برای احدی از ظالمين بعاد از ساليمان 

بور هم هست، از کااا فهميادیم؟ از بناد جهات: الی یو  القياما نخواهد بود. همين

، یعنی محال است در بُعد حکمت ربانی. آیاا در بُعاد حکمات رباانی «ال یْنتَغِی»یکی 

شاامول ملکاای و جهان هساالطمحااال اساات کااه انتياااء و اوليااائی را بعااد از سااليمان 

  ادشاهی سليمان دهد؟

 . معلو  نيست خدا این دعای سليمان را اجابت کرده باشد -

کند که موافق رضای خدا باشد، اگار موافاق اوالً سليمان در صورتی استدعا می -

فرمود اجابات نتاده کند.  انيًا اگر اجابت نتده بود، خداوند مینتاشد که اجابت نمی
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اساتاابت اسات، آن  هقاعد 1«وَ قٰالَ رَبُّکمُ ادْعُونِی أَسْتَاِبْ لَکمْ» دعا هقاعداست؛ بون 

کند که سليمان است و دارای مقا  است. سليمان کاه دارای ایان هم شخصی دعا می

 مقا  عالی است، اگر دعا کند و استاابت نتود.

 «ال یْنتَغِای لِأَحَادٍ مِانْ بَعْادِی»کاه تا حدّی استاابت شده، منتها آن درجه عالی  -

 است، خير.

لِای مُْلکاًا وَ هَبْ »این است: و دعای مرکجب است، حد ندارد. آن دعایی که کرده  -

دليال « سَخَّرنا»بعد از آن بيست؟ این  هیآ« اْلوَهَّابُال یْنتَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی إِنَّ  أَْنتَ 

قترً نتود، یعنی مرد و باال رفت، یعنی اجابت شد،  2«الرِّی َ لَهُ فَسَخَّرْنا»بر اجابت است. 

 بِاأَمْرِهِ تَاْاري»نتود، « نا لَهُ الرِّی َفَسَخَّرْ»این استدعا را کند و اجابت شود  اینکهقتل از 

فادِ فِاي مُقَارَّنينَ آخَرینَ وَ*  غَوَّا ٍ وَ بَنَّاءٍ كُلَّ التَّيابينَ وَ * أَصابَ حَيْثُ رُخاءً  اْلأَصاْ

 نتود. هانیا 3«عَطاؤُنا هذا* 

کردند، منظور همين است که شيابين هم برای او کار میفهميم از خود این می -

 زمان شيابين را الز  ندارد که برای او کار کنند.  اما 

 رسيم.کم میرسيم. کمحاال می -

 شمول بوده است؟مل  سليمان جهان -

باویم در کل نقاط عالم، یعنای  خواهمینمستا،  هملکبلقيب و  هيقضبله و لذا  -

حات خواسات باشاد تهيچ قدرتی نتود. اگر می ای بود که در مقابل آنقدرث به گونه

 نفوذ بود.

 ختر که نداشت. -

آن مطلب دیاری است. ولی این قدرتی که سليمان داشت و آن ملکای کاه ولاو  -

در جای معيّن داشت، هيچ ملکی در عالم در مقابل آن نتود، اگار هام تحات ملا  او 

 بلقيب. هيقض، مانند شدیمنتود ولی تحت مل  او 

مثال واساتی، باه تاو دادیام؟ برا گفتند آنچه خآنچه حضرث سليمان خواسته،  -

 یعنی نتاید هر بيزی بخواهی، بدهيم. « فَسَخَّرنا»اینکه 
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است. سليمان  یعتفرتفریع است. آیاث بعد « فَسَخَّرنا»آیاث بعد را گوش نکردید؟  -

 تَأَْنا إِنَّا َ بَعْادي مِانْ لِأَحَادٍ یَْنتَغاي ال مُْلكاًا لي هَبْ وَ لي اْغفِرْ رَبِّ قالَ»استدعا کرد: 

یعنی دنتال این دعا،  ب ما این کار را کاردیم، « فَسَخَّرنا»اجابت شد یا خير؟ « اْلوَهَّابُ

بنابراین اجابت شد. اجابت ناقص شد؟ خير، اجابت کامل شد. اگر اجابت ناقص باود، 

زد ولکان ناه. تاا اینااا ایتاان ریا  و فارم کنياد ایناا تقييد به بعضای جهااث مای

و تا ایناا نتودند، بعادً خداوناد ریا  و شايابين را و غياره را شيابين و غيره مسخجر ا

ی لای وَ هَابْ لاقاالَ رَبِّ اْغفِارْ »سليمان تکميل شد و  هسلطبرای سليمان مسخجر کرد. 

اساتحاله « ال یْنتَغای»حاال این را عنایت فرمایيد، ایان «. ی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدیْنتَغمُْلکًا ال ی

عد از سليمان محال باشد. احد کيست؟ احد صال  است است، ملکی که برای احدی ب

یا بال ؟ برای ملون صالحين که نتاید محال باشد، برا محال است؟ مخصوصًا برای 

 هسالطهساتند، آیاا ایان محاال اسات کاه  اماماتکسانی کاه دارای مقاا  رساالت یاا 

 سليمانی داشته باشند؟ شایسته است و بایسته است، اگر موانع دیاری نتاشد.

 از نظر حکمتی به اشکالی دارد که محال باشد؟ -

از اول برا باید محال باشد؟ آیا از نظار حکمتای محاال باود کاه اميرالماؤمنين  -

دارای مقا  خرفت باشد؟ از نظر حکمتی که محاال نتاود، بلکاه از نظار مزاحمااث و 

بادی  هایی که شد و الجا اگر از نظار حکمتای محاال باود کاه اباوبکر کاارموانع و ظلم

 الهی را تحقجق بختيده بود. هارادنکرده بود. ابوبکر 

 محال ذاتی که نيست.  -

گاویيم. یعناای در گاویيم، محااال فای الحکمااا را میماا کااه محاال ذاتاای را نمی -

ملکی را بر  هسلطحکمت ربانيه محال است، بطور در حکمت ربانيه محال است که 

 سالطه ، منتهاا خداوناد در انتخاابروحی انتياء اضافه کند. این محاال نيسات هسلط

ملکی  هسلطتواند بتود ولکن در انتخاب کند، مانع نمیروحی خودش این کار را می

قاعده این است که این دو سلطه باهم منضمم « لو ال الموانع»موانعی در کار است که 

لِأَحَادٍ »یعنای «  بَعْادیی لِأَحَدٍ مِانْْنتَغی مُْلکًا ال یلی وَ هَبْ لرَبِّ اْغفِرْ »گردند بنابراین 

 «.مِنَ المُلُونِ الظَّالِمِينَ

 ]سؤال[ -

 فهميدیم.« ال یْنتَغی»از روی  -


