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 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ للَّهُا یصَلَّ وَ ينَلَمِاْلعا بِّرَ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 1«.وَهَّابُاْل أَْنتَ إِنَّكَ بَعْدي مِنْ لِأَحَدٍ یَْنبَغي ال مُْلكًا لي هَبْ وَ لي اْغفِرْ رَبِّ قالَ»

است؛ عنوان رسالتی و طور که افکار و عقاید و اعمال پيامبران، بر محور وحی همان

طور هم دعاها و استدعاهایی که از حضرت حق سبحانه و تی دارد، همانباالتر، نبو

المين العربها هم با اجازه است. چنانکه نزول وحی به اراده یناکنند، یمتعالی 

المين العربشود، به اراده یمتعبير به معجزات  هاآنکه از  است و آیات رساالت

، اگر چيزی را اراده 2«اللَّهُ یَشاء   أَنْ  إاِلَّ تَشاؤُنَ  ما وَ »طور به طور کلّی است، همين

 اینکهاز پروردگار عالم درخواست کنند و تا چه رسد به  اینکهکنند، تا چه رسد به یم

گاه امکان ندارد مام بر محور مشيت اهلل است. هيچخواهند عمل کنند، تیمبه آنچه 

که پيامبری از پيامبران الهی، بلکه بندگان صالح درست صالح خدا، چيزی را از خدا 

خواهد یا نه. با این فرق، که غير انبياء با دقت و جدیت یمبخواهند که ندانند خدا 

بته محال نباشد، برخالف کنند، که الیمچيزی را از پروردگار عالم احيانًا درخواست 

شود غير ینموحی  هاآندانند، چون به ینماما چون  شرع نباشد، راجح باشد.

خواهند، استدعا کنند، یمدانند مصلحت است آنچه را از خداوند ینمپيامبران، چون 

 کنند: خدایا اگر خواستی، اگر مصلحت است. یمعرض 
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اگر چيزی را از خداوند درخواست اما انبياء چنين نيستند، انبياء پروردگار 

اراده الهی نقش بسته است، آنچه را  هاآنکنند، حتمًا بر مبنای وحی، به قلب یم

خواهند. و این خواستن امر که نيست، این خواستن موافق اراده الهی است، از خدا می

 چنين نيست که اگر نخواهند خدا نکند، که اگر بخواهند خدا آن کار را بکند. بلکه

)ص( در نماز  اهللرسول اینکهاین الزمه إفتقار إلی اهلل است. الزمه عبودیت است. 

این الزمه عبودیت است، چون این هدایت « اْلمُسْتَقيمَ  الصِّراطَ  اهْدِنَا»کند: یمعرض 

 عَلى*  اْلمُرْسَلينَ لَمِنَ  إِنَّكَ» اهللرسولدارای مراحلی است. یکی از مراحل هدایت 

است. در باالترین قلۀ صراط مستقيم عبودیت و رسالت و هدایت در  1«تَقيم  مُسْ  صِراطٍ

 أَنْ  ال لَوْ  وَ »، «ثبّتنا»کند. استدعا در بُعد اول آن یمکل ابعاد هست. اما باز استدعا 

 رَبِّ »مرحله بعدی که مرحله اضافه است،  2«قَليالا  شَيْئًا إِلَيْهِمْ  تَرْكَنُ كِدْتَ  لَقَدْ ثَبَّْتناكَ

که من در آن مرحلۀ زیادتر از آن« عبادةا »، «عمالا صالحًا»، «معرفةا»، 3«عِْلمًا زِدْني

 الصِّراطَ  اهْدِنَا»کند یممرحله هستم. ما بحث در مرحله اولی داریم. روایاتی که معنا 

، آیا اگر «ثبّتنا علی طریقک المعدّیة إليک»برای آن حضرت که یعنی « اْلمُسْتَقيمَ 

کند؟ یعنی از ینمنخواهد، خداوند پيغمبر را بر مقام عصمت تثبيت  اهللرسول

کند؟ پس چرا به مقام رسالت انتخاب کرد؟ نه، یماندازد؟ یعنی او را رها یمپيغمبری 

إفتقار إلی »این فقر ذاتی که معلوم، اما  4«فَْخرِي اْلفَْقرُ»این مقتضای عبودیت است. 

و دائم االلتماس و دائم االلتجاء و دائم االستدعاء دائم الحضور عند اهلل بودن « اهلل

بودن، و الّا اگر مثالا پيغمبر بزرگوار از خداوند نخواهد چيزهایی که در بُعد رسالتی 

شود و ینمهست، اما باید بخواهد. با این خواستن چيزی زیاد  هاآنحتميت دارد، 

الت است، با استدعای شود؛ آنچه را محور اصلی رسینمشود. زیاد یمچيزی زیاد 

)ص( این است  اهللرسولشود؛ الزمه این عبودیت دائمه یمشود. زیاد ینمرسول زیاد 

که دائمًا درخواست کند، دائمًا بخواهد، دائمًا التماس کند. دائمًا در فقر خود حضور 

 ای بود.و غنای مطلق حق سبحانه تعالی، این نمونه مطلقًاداشته باشد 
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لقاء، مل و اعی و ت انبياء )ع( که کالا مراحل وحی است در تلقّکالا، مقام عصم

داوند خرسول از  عنوانبهنبی،  عنوانبهیکی از اعمال انبياء )ع( این است که 

ه او دارد بچه ناستدعایی کند. استدعای سلب یا استدعای ایجاب. استدعایی که آن

ن استدعاها شود، ایواهد انجام نخینمبدهد، یا آنچه را دارد استمرار دهد، یا آنچه را 

. دا استخازه از برای رسل )ع( چون دارای مقام عصمت و وحی هستند، این با اج

وح )ع( ننانکه ود. چدهی بخواهم؟ بله. اما وقت الزم نيست تعيين بشیمخدایا، اجازه 

شد، مگر تحقق نین مکمتر از هزار سال دعا کرد، عليه قومش نفرین کرد، اما این نفر

 های دراز، اواخر عمرش و اواخر امرش. عد از سالب

وحی  عنوانبهاین دعا شایستگی و صالحيت دارد، برای نوح )ع(  اینکهاصل 

رسالتی معلوم است، چنانکه از مصارح و مالمح آیات این مطلب مستفاد است. اما 

دعا  یابد؟ شما یک نفر رسول پيدا کنيد که دعایی کرده باشد و آنیمچه موقع تحقق 

استجابت نشده باشد. بله، بعضی از دعاها است که کلّيت دارد، ممکن است بعد 

الموت در برزخ، ممکن است بعد البرزخ در قيامت حاصل گردد. اما دعاهایی که 

این  1«دَیَّارًا اْلكافِرینَ مِنَ اْلأَرْضِ عَلَى تَذَرْ ال رَبِّ»مربوط به این جهان تکليف است که 

جا باید تحقّق پيدا کند و شده است. شما یک جا پيدا ا است، اینجمربوط به این

کنيد، یک جا پيدا کنيد که یک نفر شخص ثابت الرّساله استدعایی از پروردگار عالم 

ها مالک اراده حق هستند؟ هرگز. آیا اراده یناکرده باشد که انجام نشده باشد. آیا 

است  هاآنه حق متبوع درخواست است؟ هرگز. بلکه اراد هاآنحق تابع درخواست 

 «.اللَّهُ یَشاء  أَنْ إاِلَّ تَشاؤُنَ ما وَ»

 البته او برای فرزندش درخواست کرد. -

جا این 2«أَهْلي مِنْ ابْني إِنَّ رَبِّ»درخواست نکرد، دعا نبود. اصالا دعا نکرد،  -

 استفهام بود، دعا نبود.

 ]...[اش دعای حضرت ابراهيم برای ذرّیه -

طور این در بعضی مواقعفرمایيد، ای که میبله، آن هم جواب دارد. این نکته -

 اینکهخواهد. مثالا ابراهيم )ع( دعا کرد از برای آزر به حساب ه دليل میاست که البت

ضرری به رسالت ندارد. و  «نَْفسِهِ إِلَى وَكَلَهُ»جا آزر معلوم نيست از اهل نار است، این
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بله استثنائاتی وجود دارد. ولی شما  1«لَكَ  لَأَسْتَْغفِرَنَّ لِأَبيهِ إِبْراهيمَ  قَوْلَ إاِلَّ»بعد فرمود: 

 کنيد.یماصل را دارید بحث 

 کند. اش امامت را درخواست میبرای ذرّیه اینکهعالوه بر  -

این  ؛«ذُرِّیَّتي مِنْ  وَ»ها را گفت؟ همه را گفت؟ کدام 2«ذُرِّیَّتي مِنْ وَ قالَ»بله  -

ی «مِن»را خدا تبيين کرد. آن « مِن»، منتها «مِن»خودش جواب است، همه را نگفته، 

، ببينيد پس اصل این 3«الظَّالِمينَ  عَهْدِي یَنالُ ال قالَ»است. چنين خواهی اینیمکه 

گویند، هر چه سلب و ایجاب در قال کنند و هر چه مییماست که رسل الهی هر چه 

است، وحی است. در احکام که قطعی است. در موضوعات  هاآنو حال و اعمال 

آن را هم خدا  «نَْفسِهِ  إِلَى وَكَلَهُ» احکام، همچنين الّا احيانًا در بعضی موضوعات،

خود پيغمبر بفهمد، خوب  اینکهبرای  طور شد. برای چه؟جا اینکند که اینیمتبيين 

ها خدا نيستند، یناران بفهمند دیگ اینکهفهمد. بيشتر بفهميم، ما بفهميم. برای یم

 ها مطلق نيستند، از نظر علم مطلق نيستند. از نظر عمل مطلق نيستند.ینا

 یا حضرت یونس... -

ما اصل را عرض  طور هستند. استثناء نيست.ها همينی آنسليمان )ع(، همه -

 کردیم. آنجایی که دعا کند و این دعا نامناسب نباشد و این دعا اجابت نشود.

 ذَهَبَ  إِْذ»حضرت یونس )ع( چه دعایی کرد که اجابت نشد؟ دعا نبود، رفت. 

یابيم که خداوند اینجا یمکنيم. فقط دعای ابراهيم را ما یم، ما دعا را بحث 4«مُغاضِبًا

حاشيه زده، نسبت به دعای سليمان حاشيه نزده است. سليمان دعا کرد، این دعا در 

ه تمام اعمال رسول به حساب وحی است، اگر دو بُعد محقق است، بُعد اول ک

به عالم تکليف است، حتمًا مورد  کند که مربوطیمالمين العرباستدعایی هم از 

کند. و الّا ببينيد مقتضای ادب چيست؟ اگر کسی یمرضای خدا است که درخواست 

مادون مقام وحی است، آیا مقتضای ادب است که بگوید: خدایا این کار را بکن؟ 

وید اگر صالح است. اگر را باید بگوید. اگر باید گفته بشود. مقتضا این است، چرا؟ نگ

 شَر   هُوَ وَ شَيْئًا تُحِبُّوا أَنْ عَسى وَ لَكُمْ خَيْرٌ هُوَ وَ شَيْئًا تَْكرَهُوا أَنْ عَسى» اینکهبرای 
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ه ای به مصلحت مطلقاست. چون ما علم مطلق نيستيم. احاطهچنين این 1«لَكُمْ

دانيم، در حالی که بد است، بد نداریم، علم مطلقه نداریم. بعضی چيزها را خوب می

دانيم، خوب است. موضوعات، نه احکام، در احکام که دعا نيست. موضوعاتی که می

کنيم چون یمدانيم این خوب است یا بد است. پس دعاهایی که ما ینمآید یمپيش 

ط بر مضار نداریم، بر مصالح نداریم، بنابراین علم محيط بر مصالح نداریم، علم محي

اگر ندارند. در  دانی؟ انبياءمقتضای ادب دعا این است که خدایا اگر صالح می

دعاهایشان اگر ندارند. چرا؟ آیا برخالف مقتضای ادب عبودیت است؟ این جهت دوم 

 است.

است بر جهت سوم: دعایی که پيغمبری کرد و خدا فورًا اجابت کرد، این دليل 

این دعا مرضی خدا است و حتمًا به وحی خدا است، جزء آن استثناءها نيست.  اینکه

 فَتَنَّا لَقَدْ وَ»که گذشت  2«اْلجِيادُ الصَّافِناتُ»سليمان )ع( بعد از آن ابتالی عظيم 

دهد یا در یمتأکيد، کاری که خداوند انجام « نا»قد: تأکيد، »تأکيد، « ـلَ»، 3«سُلَيْمانَ

 إِنَّا»بُعد است، امتحانًا أو امتحانًا. یا در یک بُعد است رحمت یا در ابعادی. یک 

در کل ابعاد است. و همچنين راجع به امتحان و کسی را مبتال « اْلكَوْثَرَ  أَعْطَيْناكَ

کند. در یمکردن تا معلوم شود از برای انجام وظيفه ربانی خود چقدر استقامت 

ی سخت در بُعد سليمان، نه در بُعد ابراهيم، هاامتحان، ببينيد تمام «م، فَتَنتُفَتَنَّا»اینجا، 

در بُعد سليمان، در بُعد حوصلۀ عصمت و رسالت سليمان تمام امتحانات واقعًا 

است. این باالترین قله امتحان است که سليمان در باالترین مقام قدرت است طور این

وش نشود، حتی این صافنات الجياد را و در باالترین مقام قدرت، عبودیت هرگز فرام

مَنی در کار نيستم. قدرت من، ميل من که قبالا  4«رَبِّي ذِْكرِ عَنْ اْلخَيْرِ حُبَّ أَحْبَبْتُ إِنِّي»

 «.سُلَيْمانَ فَتَنَّا لَقَدْ  وَ»گذشت. این 

 ]سؤال[ -

 وَ لَيْمانَسُ فَتَنَّا لَقَدْ  وَ»خوب،  «.عَن»داریم، یک « مِن»صدور است، یک « عَن» -

چه شد؟ دو مرحله امتحان گذشت، و در هر دو « أَنابَ ثُمَّ جَسَدًا كُرْسِيِّهِ عَلى أَْلقَيْنا
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مرحله این ناجح و موفق درآمد. خوب، اگر شما یک نوکری دارید که او را 

ی سخت ناجح بيرون بياید و خيلی خوب هاامتحانی سخت کنيد، در هاامتحان

د از شما استدعای باالتری بکند یا نه؟ حق دارد، این حق را شما بيرون بياید، حق دار

چيست، اغفر دفع است، « لي اْغفِرْ رَبِّ »، «لي اْغفِرْ  رَبِّ قالَ »دهيد. در اینجا یمبه او 

شود، بر ضد مقام یمیی که بر من هاهجومرفع نيست. یعنی خدایا، آن عوارض و 

ا را بگير. این عصمت منفصله است. هعبودیت، بر ضد مقام رسالت، جلوی این

 1«رَبِّهِ بُرْهانَ رَأى أَنْ ال لَوْ بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»طور که راجع یوسف )ع(، همان

خواهد. یک لوالیی در ذات نفس معصوم سليمان است، کافی است. یمرا  «ال لَوْ»آن 

هم وصل بشوند تا عصمت مطلقه  خواهد. این دو تا لوال باید بهیمیک لوالی دیگر 

 در بُعد تکليف اینجا ایجاد بشود. 

ا ایـن اسـت. از آداب دعـ ، اصوالا در مقام دعا یکـی«لي اْغفِرْ رَبِّ قالَ»حاال اینجا، 

 اینکـه خداونـد زمينـه بایـد آمـاده بشـود.چون اگر انسان گناهکار است استغفار کند، 

قـرب الـی »يم، ایـن پيدا کن« قرب الی اللّه»خواهد استدعای ما را اجابت کند، باید یم

ذا از آداب رود. و لبعدهایی که بوده است از بين پيدا کنيم، در صورتی است که بُ« اهلل

اک کنيـد، ود را پخدعا این است که اگر گناهانی داشتيد، استغفار کنيد، اصالح کنيد، 

بـر مبنـای  بيایـد، بعـد درست «الّا اهلل»، موانع از بين برود، تا بشوددرست « ال إله»این 

یـن ارمـا. اینجـا ن عنایـت بفاهلل خدایا چنـي رفته، بعد بر مبنای اال« ال إله»که « الّا اهلل»

 ر گناه کنيمده، ما اگنکرکه دهد. گناه یمدارد انجام  اللتيا و التی ادب را سليمان، بعد

الیـا، ماننـد بیعنـی در تمـام  «لـي اْغفِرْ رَبِّ»کنيم. سليمان گناه نکرده، اما یماستغفار 

مة بعصـ»ت، در اینجا ذکر شده است و سليمان خـوب درآمـده اسـ که اول، مانند دوم

از مـن  ،مکليف هستخدایا به من استمرار بده، همه وقت تا در عالم ت «منفصلةٍ ربانية

 ثبيـت مقـامتکند. این استمرار و یمی خطایایی که به من توجه هاهجومدفع کن کل 

 ت در بُعد بيرونی که متصل به بُعد درونی است. عصمت اس

ن سـليمان مَلِـک اسـت، ولـی آن حاال ندارد. اآل یعنی« مُْلكًا لي هَبْ وَ» :بعد از آن

 مِنْ لِأَحَدٍ یَْنبَغي ال مُْلكًا لي هَبْ وَ»ن ندارد، لذا باید به او داد. آلخواهد ایممُلکی که 

خَّرْنا*  اْلوَهَّـابُ أَْنتَ إِنَّكَ بَعْدي ، ایـن مُلـک اضـافه شـد. آن مُلکـی کـه سـليمان «فَسـَ

                                                           

 .24یوسف، آیه . 1
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خَّرْنا»لکن اضافه شد. بود. بسم اهلل، و هاانسانداشت، مُلک ظاهری بر   1«الـرِّیحَ لَـهُ فَسـَ

آیات یک ماه راه را به  از پيمای ناپيدا برای سليمان )ع( مقرر شد که در بعضیکيهان

ع تخـت بلقـيس سـليمان چـه کـرد؟ تخـت رفت. کما اینکـه راجـیمسرعت چشم زدن 

تبدیل به امواج شد و سرعتی که بعد از تبـدیل بـه امـواج  «غار فی االرض»بلقيس که 

 که در سوره نمل آقایان مالحظه بفرمایيد.  2«طَرْفُكَ إِلَيْكَ یَرْتَدَّ أَنْ قَبْلَ»یافت، 

 غَـوَّاص  وَ بَنَّاءٍ كُلَّ الشَّياطينَ وَ * صابَأَ حَيْثُ رُخاءً بِأَمْرِهِ تَجْري الرِّیحَ لَهُ فَسَخَّرْنا»

 إِنَّ وَ * حِسـاب  بِغَيْـرِ أَمْسِكْ أَوْ فَامْنُنْ عَطاؤُنا هذا * اْلأَْصفادِ فِي مُقَرَّنينَ آخَرینَ وَ* 

( : سليمان )عسؤالاینجا  بحث دیروز.خر، دنباله الی آ 3«مَآب  حُسْنَ وَ لَزُْلفى عِْندَنا لَهُ

آینـد. حتـی یمآینـد، بزرگـانی بعـدًا یم بعدًا یداند انبياییم ؟بود معاذ اهلل مگر بخيل

کـه عـرض کـردیم، « محمـدیم كولـو و ممتقيم حكو»تعریف کرده،  هاآنانبيایی که از 

و انبيـاء قبـل را  را ای انبيـاء بعـدینبـانبيایی که قرآن شریف بيان کرده است کـه هـر 

بـاالتر  ،ی بعـد خواهـد بـودهـانبوتدانـد یممان کـه داند. سـليیمتصریحًا یا تلویحًا 

 مِـنْ لِأَحَـدٍ یَْنبَغـي ال مُْلكـًا لـي هَـبْ وَ لـي اْغفِـرْ رَبِّ»کنـد یمخواهد بود. چرا عـرض 

سـت. در هست، احتماالت بـد هسـت، احتمـاالت خـوب ه ی؟ جواب: احتماالت«بَعْدي

حتـی  ،ایوجوه مختلفـه 4«اْلوُجُوهِ أَحْسَنِ عَلَى فَاحْمِلُوهُ وُجُوهٍ ذُو حَمَّالٌ ْلقُرْآنَا»قرآن 

از نظر لفظی هـم، ولـی اگـر دقـت کنيـد از نظـر لفظـی هـم احتمـاالت غلـط برطـرف 

شود، بـا غـور و یمشود. احتماالت غلطی که احيانًا در آیات در برخورد اول داده یم

ورد اول، در الحـال در برخـ رود. امـا، بطبيعـةیمـتوجه به خود آیات احتماالت کنار 

نِ عَلَـى فَـاحْمِلُوهُ»وجوه مختلفی، ولکـن « وُجُوهٍ ذُو حَمَّالٌ ْلقُرْآنَا» در « اْلوُجُـوهِ أَحْسـَ

ابعاد گوناگون، یکی داللت عميق خود آیات، یکی ضروریاتی که از سایر آیـات بـرای 

، از هاحرفما روشن است که نبی باید چنين باشد، نبی باید چنان باشد و چنان، این 

 نظر سلبی و ایجابی.

                                                           

 .36، آیه ص. 1

 .40نمل، آیه  .2

 .40تا  36، آیات ص. 3

)باا انا    104 ، ص4 جی، ئاالالل یعوال؛ 29 ، ص19 ج، بالقرآن القرآن ریتفس ىف الفرقان .4

 تفاوت(.
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 یعنـی «بِّرَ» المين، یـا رحمـن،العـربگویـد یـا اهلل، یـا ینم «رَبِّ»کنـد: عرض می

 ه؟ بيشـترنـداند یک محدودیتی در بُعد وحی و رسالت دارد یا یمخدای من. خودش 

 عنوانبـهایـد بسـليمان  عنوانبـهخواهد. اگر بيشتر از آنچـه سـليمان ینم را که از آن

که ایـن  ردگار من، پرو«بِّرَ»شود. ینمرب به او داده بشود، این تجاوز است.  ربوبيت

 بِّرَ»خـواهم. یمعنایات را فرمودی، رحمت دادی، سلطه دادی، چه دادی، من بيشتر 

 لِأَحَـدٍ بَغـيیَْن ال»ی کـه به من ببخش سلطه پادشاهی و مَلکـ« ًامُْلك لي هَبْ وَ لي اْغفِرْ

عاذ اهلل سليمان مکنيم. یماحتماالت سوء را عرض کردیم، باز هم اشاره  ام« بَعْدي مِنْ

باشـند،  تـربزرگشود یمخواهند بود یا  تربزرگها یبعدداند یمبخيل است، با اینکه 

 طورمانرسند. هنکه دیگران به آن حد  آن باالترین سلطه را به من بده ،گوید خيریم

الشـعاع ها هـم تحتیبعده مَلکی من هستند، الشعاع مُلک و سلطکه حاالهایی تحت

علـوم، بلکـه متر کـه تر باشند، بـه انـدازه مـن نباشـند. بـاالباشند، به این معنا که پایين

ت ف عبودیـشود. ایـن بـرخالف اراده الهـی اسـت، بـرخالیمتر باشند. این بخل پایين

 فاست، برخالف عقل است، برخالف محبـت اسـت، بـرخالف وجـدان اسـت، بـرخال

د و خودخواه باش -کنمیماحتمال عرض  عنوانبه-فطرت است که انسان اینقدر مثالا 

ی کـه خواهد، بگوید مقامیمخودراه باشد و خودبين باشد که اگر از خدا یک مقامی 

ی ده. معنـادهی. این را فقط به مـن بـینمبه احدی شایسته نيست بدهی و به احدی 

ده، به مـن بـ« لِأَحَدٍ غيیَْنبَ ال مُْلكًا»را از برای  هایستگیشااین چيست؟ یعنی باالترین 

را بـه مـن « بَعْدي مِنْ لِأَحَدٍ یَْنبَغي ال مُْلكًا»هم فعليت  ،هم شایستگی آن را به من بده

ست، ر همال دیگليظ کردیم. اما خوب احتبده. این احتمالی است که البته ما خيلی غ

ض دیـروز عـر بـرد، آن اسـت کـهیمرا از بين چرا؟ احتمال اول در آنچه این احتمال 

 کنيم. یمکردیم، باز هم به آن توجه 

در کل قرآن در استحاله است. یـا اسـتحاله تکـوینی اسـت یـا اسـتحاله « یَْنبَغي ال»

بـه  کـه سـليمان عزیـز، آیـا محـال اسـت است، استحاله ذاتی، استحاله فرعی.تشریعی 

ای به دیگـران ند مُلک صالحی و قدرت صالحهاندازه شما و بلکه باالتر از شما خداو

 ق این محال است؟ این کـه شـدنی اسـت.این محال است؟ در رحمت واسعه ح ،بدهد

( عـ از نظر معنوی بيشتر بوده است، سلطه مهـدی ) )ص( که از شما اهللرسولسلطه 

دهنـده اهـداف از همگان بيشتر بوده است از نظر دو بُعدش، هم بُعد معنوی که تحقق

کل نبيين است، هم در بُعد ظاهری که در زمان او کفری و کافری و سـلطه کـافری در 

 ال» دارد:چند بُعد « یَْنبَغي ال»چيست؟ « یَْنبَغي ال»آن ظرف زمان وجود ندارد. پس این 
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ــدٍ یَْنبَغــي ــن  لِأَحَ ــدٍ یَْنبَغــي ال» یــک احتمــال، «الملــوک الظــالمينمِ مــن الملــوک  لِأَحَ

یـک « الملـوک الصـالحين و الطـالحينمِـن  لِأَحَـدٍ یَْنبَغـي ال»، احتمال دو« الصالحين

ــبْ رَبِّ»کنــد. یماحتمــال، اینجــا را بحــث کنــيم. چــون ســليمان دعــا  ، «مُْلكــًا لــي هَ

لکًا نبوت نيست، نبوت مقام عبودیت نيست. مقام رسالت نيست، پادشاهی است. این مُ

مثـل یـک  کنـد.یم سـؤالخداونـد از دارد سليمان مَلک بـود، سـليمان مَلـک  «مُلکًا»

پادشـاه یـک سـلطه مَلکـی و پادشـاهی  خدایا به مـنِ :پادشاهی. یک پادشاهی بگوید

عـد حتـی مـال بُ بُعد علـم نيسـت، در است، در تعد مَلکيبده، به دیگری نده. این در بُ

در بُعـد علـم، در بُعـد عبودیـت، در بُعـد معرفـت نيسـت،  نيست، مال در ضـمن اسـت.

اینجا تقاضای مُلک است. یعنی سـليمان کـه  «مُلکًا» .رفت باالتر، عبودیت باالتر، نهمع

خواهد بگوید رسالتی به مـن یمن یک بُعد او بُعد رسالت است، اینجا ذو بُعدین است،

خواهـد بگویـد عبـودیتی بـه ینمدهی. یک بُعد عبودیت اسـت، ینمبده که به دیگران 

خير، بُعـد معرفـت، عبودیـت، رسـالت، دعـوت، کتـاب  دهی.ینمبه دیگران  که من بده

کنـد. یمگوید. سليمان در بُعـد دوم فعـالا دارد اسـتدعا ینمها را ینا مزاميرش و غيره،

 «مُلکـًا»«. ، علمـًاةا، معرفـةا، عبودیـرسـالةا لي هَبْ رَبِّ»گوید: ینم، «مُْلكًا لي هَبْ رَبِّ»

يغمبـر مـا پادشـاه نبـود، ادشـاهی اسـت. پفقط پادشاهی، عنوان پادشاهی است. لفظ پ

( پادشــاه نخواهــد بــود. پادشــاه نبودنــد. پادشــاه، ســلطه اعــم اســت از ولــی امــر )عــ 

پادشاهی. گاه سلطه در بُعد رسـالت و امامـت اسـت، تخـت و تـاج و پادشـاهی و ایـن 

ممکـن اسـت ایـن سـلطه در بُعـد  :کنيم. دو بُعد استیمنيست. این را بحث  هاحرف

چنـين سـليمان  بـرای ،اضـافه شـودبه آن سلطه در بُعد مَلکی و شاهنشـاهی  رسالتی،

 چـه، و لـذا بعـد از آن «مُْلكـًا لي هَبْ رَبِّ»کند چيست؟ یماستدعا سليمان ه بود. آنچ

بعد از آن همان سلطه  ،عبودیت؟ خير ؟معرفت اضافه شد ؟بعد رسالت اضافه شد ؟آمد

عـد رسـالتی تسـخير ریـح بُ 1«الـرِّیحَ لَـهُ خَّرْنافَسَ»است. سلطه قدرت پادشاهی است که 

سليمان نامرئی باشد و ریـح باشـد، ایـن سـلطه رسـالتی اسـت؟  یاست؟ خير، هواپيما

 حاال ها برای او غوص کنند، بنایی کنند،يطانش 2«غَوَّاص  وَ بَنَّاءٍ كُلَّ الشَّياطينَ وَ»خير، 

حـاال پيغمبـر رسـالتش کـم  د بکننـد،الزم هـم نبـوکردنـد، ینمپيغمبر  ایند، برناگر نک

                                                           

 .36ص، آیه . 1

 .37همان، آیه . 2
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رسـالتی هرگـز نيسـت، بلکـه عد رسالت و عبودیت و معرفـت و دعـوت این در بُ ؟است

 ، بر شياطين عالم، بر جن. هاانسان بر سلطه جسمانی است بر حيوانات عالم،

پس هم خود دعا مربوط است به ملکيت و پادشاهی، هم اجـابتی کـه شـده اسـت، 

، یعنــی «لِأَحَــدٍ یَْنبَغــي ال»پادشــاهی. حـاال در جــواب اوالا و  مربـوط اســت بــه مَلکيــت

اینجا گفتـيم چنـد احتمـال اسـت.  انی برای احد.ربحکمت  مستحيل است ذاتًا یا در

شـمول ، سلطنت، پادشاهی و سـلطنت جهانسلطهشمول، این ملک جهانکی اینکه ی

شمول پادشـاهی بـه نفتد، این درست است؟ نه. اگر سلطه جهااگر به دست ناکسان بي

دست صالحان بيفتد، شایسته اسـت. حتـی انبيـای کوچـک، حتـی علمـای ربـانی کـه 

شـمول بـا آن دارای وحی نيستند، این خوب اسـت، بـد نيسـت. امـا اگـر سـلطه جهان

ست فرعـون بيفتـد، قدرتی که خداوند در مَلکيت و پادشاهی به سليمان داد، این به د

، ایـن بـرخالف فتـده بيفتـد، بـه دسـت کـارتر بيدسـت شـافتـد، بـه به دسـت صـدام بي

لذا خداونـد از قبيـل ایـن و . بشودتمام عالم به فساد کشيده  مصلحت ربانی است که

هُمْ النَّـاسَ اللَّـهِ دَْفـعُ ال لَوْ وَ»فرماید: یمجریان  دَتِ بِـبَعْ   بَعْضـَ فسـاد  1«اْلـأَرْضُ لَفَسـَ

شـمول ارض پـيش شـود فسـاد جهانخواهـد. اگـر بنـا بینمشمول ارض را خدا جهان

شـمول، هـم گذارد خداونـد فسـاد جهانینمدیگر عالم تکليف سياه شده است.  ،بياید

شمول باشد. اگر هـم وقتـی امـام زمـان تشـریف هم تشریعًا نباید فساد جهانو تکوینًا 

شمول کلی نيست. یعنی قدرت آورند، تمام زمين پر از ظلم شده است. فساد جهانیم

ی نباشد، افراد صالحی نباشند. اما اگر چنانچه مُلکـی کـه مؤمندرتی نيست که ظلم، ق

ن هم تحـت سـيطره هسـتند، کـه مُلکـی به سليمان خداوند داده، که حتی شياطين ج

ر ست که حتی از نظر تکوینی نه از نظر تشریعی بر تمام جهان تکليف سلطه دارد. اگا

دَتِلَ»فتد، این این به دست فاسدین و مفسدین بي و عـالم تکليـف فاسـد « اْلـأَرْضُ فَسـَ

ل ایـن محـا یاعد حکمت ربانيه محال است. و لذا اسـتدعا کـرد خـدااین در بُ است. و

 است انجام بشود، خدایا انجـام بـده.الزم  انجام نشود، چه اشکال دارد؟ آن چيزی که

بشـود و  آنچه که حتمًا نباید انجام ی عبودیت انجام بده.اکنم، مقتضینمهم من دعا 

یـک بُعـد حالـت دعـا مسـتجاب بشـود.  :کندیمداند؛ در چند بُعد استدعا یمسليمان 

خداونـد کـه دیگران که از جمله ما هستيم از این دعـا بفهمـيم  .، دیگران بفهمندمدو

شـمول بـا محال است در بُعد حکمت ربانيه که یک سلطه و ملکيـت و پادشـاه جهان
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این دعـا چـه اشـکالی  .بدهد غيرهو  هافرعونها و ان و نمرودقدرت سليمانی به ناکس

ــبْ رَبِّ»دارد؟  ــي هَ ــًا ل ــي ال مُْلك ــه ناک« یَْنبَغ ــال اول ک ــد، از کجــا ســدر احتم ان باش

 . «یَْنبَغي ال»از  درآوردیم؟

 مُْلكـًا يلـ هَـبْ رَبِّ»کنيم. بمعاذ اهلل صرف نظر « یَْنبَغي ال»ما از این است که  مدو

ه من یـک بخداوند ...[ ]خودش دليل است، قرص است. « یَْنبَغي ال»الا، مث« لِأَحَدٍ لَيسَ

از  حـدی بعـدمُلکی بدهد، پادشاهی بدهد. پادشاهی صالحانه و مصلحانه که بـرای ا

نی بکنيم. شایسته معا ر« یَْنبَغي ال» . اگرو شایستگی ندارد، به معنی شایسته انبقاءمن 

ه کسـانی کـ وب است. اما بـاالخره در کـلسزاوار دیگری نيست، ولو در اصل خیعنی 

ک صـالحی آیـا هـيچ ملـ ؟نباشد، هست جریانیکنند بر مکلفين، چنين یمسلطه پيدا 

شـاهی ه و پادولو انبيا، انبيا که بعدًا ملک نشـدند، آیـا هـيچ ملـک صـالحی آن سـلط

ده تجابت شـدعـا اسـو خواهد کرد؟ خواهد کرد که نيست، چون  سليمانی را پيدا کرد

ن ت. سـليماقبالا هم نکرده است. چون بحث سر سلطه ملکی اسـ ،و خواهد کرد است.

یگـران دکنـد بـه مـن سـلطه روحـانی و عبـودیتی و رسـالتی بـده کـه ینمکه اسـتدعا 

ی شود. چـون ولـینم( ع نخواهند داشت. این را نگفته است. پس نق  به ولی امر )

 اهللرسـولگردنـد و یمشت. در رجعت خاص الخاص کـه رسـل برامر سلطه ملکی ندا

مـر ه ولـی اکـگردند، این سلطه ملکی نيست و ما در روایات داریـم یم)ص( و همه بر

دی، غـذایش عـادی، لباسـش عـا اشخانه «مع العبيد، یأکل یجلس جلسة العبيد»( ع )

عنـوان  عادی، وضعش عادی، عنوان ملکی نـدارد، مـا یـک عنـوان ملکـی داریـم. یـک

عـد بُسـت. سـه نه ملک است، نه قادر است، بلکـه عابـد ا هی کقدرت داریم. یک عنوان

، قـدرت تقی، عـارفمیا عابد است، عابد، زاهد،  هستند:سه بُعد  دارایاست. عباد اهلل 

ت. ابـد نيسـعندارد، مَلک هم نيست. گاهی اوقات مَلک است، مَلک قدرت دارد ولـی 

مـر اا، ولـی ائمـه مـ اهلل )ص(لدارد و عابد است، مَلک نيسـت. رسـوگاه اوقات قدرت 

درت هـم مه ما ق( قدرت دارد، عابد هم هست، اما سلطه ملکی ندارد. منتها در ائع )

 ، امـانـدودبی مفسـد و فاسـد هاقـدرتی ائمـه، هاقـدرتدر کار نبود. یعنی در مقابل 

ود، بـقـبالا  بـود، بـاطنی کـهمنين، پن  سال دارای قـدرت کـه خليفـه ظـاهری ؤاميرالم

 اسالم بود، ولی مَلک نبود.  خليفه کل بر جهان

گوید. کاری به جهت یم، مُلک را دارد «لِأحدٍ یَْنبَغي ال مُْلكًا لي هَبْ رَبِّ»پس این 

عد ملوک از نظر سلطه مَلکيت، فاسدها و مفسدها کـه هـيچ، دیگر ندارد. بنابراین در بُ

از  ملکـی بعـد محال اسـت در حکمـت ربانيـه و صـالحان و مصـلحان در ميـان انبيـا
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 سـليمان و داودسـليمان، ملـک و پادشـاهی بعـد از  و د بـودسليمان نداریم. فقط داو

ــر ــداریم. اگ ــد و اصــالا ن ــدرتی ش ــا دارای ق ــم کســی از انبي ــدرت  ه ــه دارای ق از ائم

امـا  ،( و پيغمبـر بزرگـوار ده سـاله مدینـه منـورهشمول شد مانند ولـی امـر )عـ جهان

 عنوان ملکيت نبود.

 ]سؤال[ -

 با ملکيت فرق دارد.رسالت  -

 این است که تختی داشته باشد. به پادشاه ملکيتِ -

 ...ولی عنوان پادشاهی ،باشد هم تختبی صحبت تخت باشد، -

 م زمان آن قدرت و سلطه را دارد.اما -

 .بله دارد، ولی پادشاه نيست -

 در واقع امام است. -

اشـد، ی بایـد بهر پادشاهظواپادشاهی به این است که این امام است. یعنی  بله، -

لـک گوینـد. و لـذا لفـظ مَینممَلـک  را ایـن ،ولکن این قدرت منهای ظواهر پادشاهی

 آنکـه و حالت. شود. بر امام زمان اطالق نشده اسینماصالا بر رسول اطالق نشده و 

ک لـی مَلـو ،( دارد شمول در کل عالم تکليف را ولی امـر )عـین قدرت جهانبزرگتر

ول اس آن احتمال پ ]...[« عدِیلِأحَدٍ مِن بَ یَْنبَغي ال مُْلكًا لي هَبْ رَبِّ»نيست. پس این 

صـحبت  وم مَلکيـت،د، «یَْنبَغـي ال»رود؟ یکی از یمرود. از کجا از بين یمکالا از بين 

 نيست.عد کسانی که صالح هستند، مَلکيت است، حتی مَلکيت در بُ

 مُلکًا همان سلطه است؟ -

کنـد، بعـدًا کـه اجابـت شـد، در یم سؤالاست، چون سليمان دارد لکيت مُلک مَ -

اسـت، یـک سـلطه قـدرتی اسـت، یـک  یاست: یک سلطه احکام نوع؟ سلطه چند هچ

و « مُْلكـًا لـي هَبْ رَبِّ»گوید: سلطه به چهره مَلکی است. سلطه به چهره مَلکی را می

ت و رسـالت و لذا اجابت که شـد چيسـت؟ اجابـت اضـافه عبودیـت و معرفـت و طاعـ

خواهد بـرود، هواپيمـایش یمها نيست. فقط این سلطه بر ریح، که هر جا سليمان ینا

رود. یا فرض کنيد شياطين که کارشان شيطنت اسـت، یمباد است و هر جا به سرعت 

فادِ فِـي   مُقَـرَّنينَ آخَرینَ وَ * غَوَّاص  وَ بَنَّاءٍ كُلَّ»این شياطين  حـبس  را بعضـی 1«اْلأَصـْ
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ضـرت شـيطنت را رهـا کننـد و بـرای  مجبور بودندها يطانش از این رده بود، بعضیک

  زهای دیگر بسازند.سليمان خانه بسازند، چي

. و اگـر احيانـًا کـالا عـرض کـردیم، فهميمیماز آیه این آخرین مطلبی است که ما 

خواهد یمخودش درست کرده است، بعد  مرتبه است انسان مطلبی را خودش نزدیک 

درسـت نکـرده،  نزد خودش غلط است. یک مرتبه نه، مطلبی این ر قرآن تحميل کند،ب

چيست، اگر فهميد، بسم اهلل؛ آیه گردد که معنای یمگردد. دنبال این یمدنبال درست 

فهمنـد. تحميـل بـر قـرآن یمفهمد، برای دیگران که یم گخ اگر نفهميد، بگذارد وقتی

اگـر توانسـت  ،ای از آیـات قـرآنی کـرد بـه آیـهکلی غلط است. اگر کسـی ایـرادبوجهٍ 

جواب بدهد از خود آیه بدون اضافه و کم کردن، بدون توجيه کردن، که توجيه کردن 

ای قرآن تقبيح است، چون قرآن خودش وجيه است. اگر توانست بسم اهلل. ما تا انـدازه

چيـزی را اضـافه  توانستيم. و اگر نتوانست خوب اعوذ باهلل، نباید دنبال بـرود و نبایـد

اینجا تقریبـًا  ،یی که راجع سليمان بودهابحثکند بر قرآن یا از قرآن شریف کم کند. 

ياطينُ تَْتلُـوا مـا اتَّبَعُوا وَ»به خاتمه رسيد. و آیه مبارکه بقره  کـه مـن یـادم رفـت  1«الشـَّ

ين آن را آقایان در سوره بقره مراجعه بفرمایيـد، تمـام اتهامـاتی کـه شـياط ،بحث کنم

لَيْمانُ كَفَـرَ مـا وَ»تمام را این آیه،  ،انس و جنس به سليمان و تشکيالت او دادند  وَ سـُ

 این بحث سليمان تمام شد. 2«كَفَرُوا الشَّياطينَ لكِنَّ

مَـا نَـا لِوَفِّْق عَظِـيمِ وَآنِ اْلقُـرْعَـارِفِ اْلمَنِ وَ إِیمَامِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُا تَرْلَنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ ضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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