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 مِ ـرَّْمحـَِن الرَِّحيـِم اهللِّ الـِبسْ 
 )۸تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۶ – ۱۲ – ۰۳؛ ۱۳۹۵ – ۰۹ – ۱۳؛ ۱۴۳۸ – ۰۳ – ۰۳شنبھ 
تِ  ٱَألْرضَ  َخَلقَ  ممَِّّنْ  تَنزِيالً  )۳( َخيَْشىٰ  لَِّمن َتْذِكَرةً  ِإالَّ  )۲( لَِتْشَقىٰ  ٱْلُقْرآنَ  َعَلْيكَ  أَنـَزَْلَنا َمآ )۱(طه  الرَِّحيم الرَّْمحَنِ  اهللَِّ  ِبْسمِ  وَٰ  َعَلى ٱلرَّْمحَـٰنُ  )٤( ٱْلُعَلى َوٱلسَّمَٰ

تِ  ِيف  َما َلهُ  )٥( ٱْستَـَوىٰ  ٱْلَعْرشِ  وَٰ نَـُهَما َوَما ٱَألْرضِ  ِيف  َوَما ٱلسَّمَٰ رَّ  يـَْعَلمُ  فَِإنَّهُ  بِٱْلَقْولِ  َجتَْهرْ  َوِإن) ٦( ٱلثـََّرىٰ  َحتْتَ  َوَما بـَيـْ  لَهُ  ُهوَ  ِإالَّ  إِلَـٰهَ  الۤ  ٱهللَُّ ) ۷( َوَأْخَفى ٱلسِّ
 )۸( ٱحلُْْسَىنٰ  ٱَألْمسَآءُ 

کھ  را اي باشد آنجز آن کھ بیادآرنده  )۲( فرو نفرستادیم بر تو قرآن را تا سختي کشي )۱( ھا ، طا،رحیم رحمان خداى بنام
). [خداي] رحمان بر عرش راست است ٤ھاي باال را (اي از آن کھ آفرید زمین و آسمان) فروفرستاده۳دارد (نگراني مي

 بھ آواز بلند اگر ) و٦باشد ( ثری زیر آنچھ و آن دو است میان آنچھ و است زمین در آنچھ و ھاآسمان در آنچھ راست او ).٥(
 .زیباتر ھاىاسم راست او او، جز) این هللا است، کھ نیست ھیچ معبودي ۷تر را (پنھان وسّر  بداند را، او سخن گویى

I. تفسیر 
 زیباتر. ھاىاسم راست او او، این هللا است، کھ نیست ھیچ معبودي جز :ٱْحلُْسَىنٰ  ٱَألْمسَآءُ  َلهُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإلَـٰهَ  الۤ  ٱهللَُّ  .1
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هللا، کھ تفصیل آن گذشت، لیکن پیش از بررسي راي استاد آیة هللا جوادي اتي دارد بھ راي خود درباره اسماء اشار حجاب
فتوحات (کنیم ور ميمرسلبي بودن اسماء هللا است بر آملي در این باب، بار دیگر آن بخش از کالم شیخ را کھ استداللي 

 ):٤۱۷ -٤۲٤ ، ص۱۳ج، عثمان یحیى، ت. مكیة
 ھ]صفات إلھیبودن ، و سلبي از ماحق، و احتجاب حق ما از احتجاب [

شوی بھ خاطر آن آن کھ شناختھ نمیغیر  .تظھورا بنداریم مگر ت ا، و احتجھ توسّط توبما از تو نیست مگر ب ااحتجپس، 
 آناسم و بدان غیر ظاھر با ما باشد  ]حقھرچند [، شاسم و صفتجوییم از را میلك مَ چنانچھ ، تاسمجوییم از کھ ما تو را می

 دو، و شھگوییم با اوما سخن میو گوید با ما پس، او سخن میذاتى.  ی استظھور برای ما] -تعالى -او ظھور[ کھبلت، صف
 صفاتاست بر این کھ دلیل  ترینقوىاین و ! شناسیم او رانمیلی وشناسد ما را میو  کنیم او را،می دوشھ وکند ما را می
ا بشد میھر اظنمود آنھا را ھنگامی کھ می ھرظا بودند،می ثبوتي ]صفاتزیرا اگر [ثبوتي،  ھستند، نھ سلبي -تعالى -او
اگر . او ھستیممقلد  او بھ تمعرفپس ما در ، خودش تعریفا ب] را بھ عنوانی مگر -تعالى -م او [یشناسولی ما نمی، شذات

پس  چنین نیست.أمر لی و دیدیمش،ا خود آنچھ میبشناختیم او را ما می، و بودندش میعین ذات بودند،می ثبوتي شصفات
 .أرباب عقولاز "، ھ"مشبھاز  گرایان ھل نظر و أرباب فكر، صفاتدارند بدان ا داعتقآنچھ اخالف لت دارد بر دال[این] 

استاد عارف، آیة هللا جوادي آملي در تفسیر سوره مبارکھ طھ درباره  جوادي املي درباره اسماء هللا: راي استاد آیة هللا .3
 آوریم:ینجا ميیي از آن را در اھافرمایند، کھ بخشاسماء هللا بحثي را طرح مي

نَـُهَما َوَما اْألَْرضِ  ِيف  َوَما السَّماَواتِ  ِيف  َما َلهُ فرمود، "  ھمین موجودات كلّ  اگر كھ شودمي ھمان نظیر طھ) این ۲۰:٥" (الثـََري َحتْتَ  َوَما بـَيـْ
 كھ بود، مریم مباركھٴ  سورهٴ  ٦٤ آیھٴ  مریم)، كھ ۱۹:٦٤" (ذِلكَ  َبْنيَ  َوَما َخْلَفَنا َوَما أَْيِديَنا َبْنيَ  َما َلهُ " بگوید كھ نیست انسان تنھا طورند
 ھمھٴ  كھ مریم)، مستحضرید ۱۹:٦٤" (َنِسّياً  َربُّكَ  َكانَ   َوَما ذِلكَ  َبْنيَ  َوَما َخْلَفَنا َوَما أَْيِديَنا َبْنيَ  َما َلهُ  َربِّكَ  أِبَْمرِ  ِإالَّ  نـَتَـنَـزَّلُ  َوَماكھ " گذشت بحثش

 است ذات مقام كھ مطلقھ ھوّیت یعني است، ممنوعھ منطقھٴ  منطقھ، دوتا دوم و اول فصل آن است سوم فصل در مباحث این
 ھست، هللا فیض و ھست، هللا وجھ در ھابحث ھمھٴ  است، ممنوع كالً  اكتناھش است ذات عین كھ ذات است، صفات ممنوع كالً 
 األرض بین "ما تنھا نھ " دو،اْألَْرضِ  ِيف  َوَما" " یك،السَّماَواتِ  ِيف  َما َلهُ ذلك " امثال و است النّور) ۲٤:۳٥" (َواْألَْرضِ  السَّماَواتِ  نُورُ و "

نَـُهَما َوَما" السماء"، بعد ما و السماء قبل "ما السماء"، و  َوَمااألرض" " بعد ما و األرض قبل ما السماء، َمتن "في "، یعنيبـَيـْ
نَـُهَما نَـُهَماكھ " نیست چنیناین األرض، متن " یعنيبـَيـْ  ھم چون ". خب،الثـََري َحتْتَ  َوَمااست، " زمین و آسمان بین كھ ھوا " یعنيبـَيـْ
ً  جھان كلّ  بھ نسبت كھ طوري ھمان است، انسان مربّي ھم است عالَم مدبّر ً  ھم انسان بھ نسبت دارد احاطھ تكوینا  احاطھ تكوینا

رَّ  يـَْعَلمُ  فَِإنَّهُ  اِبْلَقْولِ  َجتَْهرْ  َوِإندارد، "  اسم بھ است، عرش بر مستولي این علیم خداي چنین قدیر، خداي طھ) چنین ۲۰:۷" (َوَأْخَفي السِّ
 كار كند اداره عدل با برابر اگر چون كند،نمي اداره عدل برابر او كندمي اداره را عالَم دارد الرحمان وقت آن الّرحمان،

ً  دعاھا این در است مشكل ماھا از بسیاري  رفتار ما با عدل برابر او گرا" بعدلك تعاملنا ال و بفضلك عاملنا إهلي" خوانیممي غالبا
 رفتار گذشت و رحمت با كند رفتار كھ احسان با كند رفتار كھ فضل با اما دیگر، بدھد كیفر باید كردیم گناھي ھر خب كند

 چرا دو، است عرش بر مستولي او چرا یك، سماست و ارض خالق او چرا كندمي اقامھ برھان بعد ھست. نجات امید كند،
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نَـُهَما َوَما" و ارض و سماوات َملك و اومالك  شش اخفاست و سرّ  و َجھر بھ عاِلم او چرا پنج، چھار، سھ، است "الثـََري َحتْتَ  َوَما بـَيـْ
 خبر تقدیم طھ) این ۲۰:۸" (اْحلُْسَين  اْألَْمساءُ  َلهُ " داراست ھم را كماالت ھمھ " اوست،ُهوَ  ِإالَّ  إِلهَ  الَ  اهللَُّ این كھ " براي ھشت و ھفت و

 حسنا اسماي اسم، گویندمي ھم را ذلك امثال و مشبھھ صفت نیست، َعلم معناي بھ ھم اسم این است. حصر مفید ھم مبتدا بر
 خداست براي أحسن اسم َحسن، اسم یا دارد، قبیح اسم یا خدا غیر ندارد، حسنا اسماي كسي خدا غیر خداست، براي منحصراً 

 یا اند،قبیح اسماي اینھا خائن، آن مانند و عاق، عاصي، فاسق، جائر، ظالم، نظیر است قبیح یا است قِسم سھ اسم چون فقط
 این كھ براي ندارد ھم َحسن اسم ندارد قبیح اسم تنھا نھ خدا اند،َحسن اسم اینھا ُمحب، ُمقِسط، عادل، قدیر، عاِلم، مثل اندَحسن

 علم نامتناھي حقیقت دارد، را اسما أحسن او است، تفضیل أفعل كھ است أحسن مؤنث ُحسنی این است. متناھي َحسن اسم
 علم نامتناھي، حیات نامتناھي، قدرت نیست، او در كمبودي ھیچ اوست، براي نامتناھي قدرت اوست، براي نامتناھي

 اسماي از منّزه او پس اینھاست. نامتناھي، عفو نامتناھي، احسان نامتناھي، عدل نامتناھي، جود فعلیھ اسماي در نامتناھي،
 َحنْنُ است، " قبیح اسماي از مسبَّح او است. ھمین ھم قدّوس و سبّوح فرق كھ دو، است َحسن اسماي از مقدّس یك، است قبیح
 اوصاف و اسما از منّزه او نیستند، ھم مرادف قدّوس و سّبوح كھ گذشت بحث آن البقرة)  در ۲:۳۰" (َلكَ  َونـَُقدِّسُ  ِحبَْمِدكَ  ُنَسبِّحُ 
 األسماء أحسن است، نامتناھي كھ "یياْألَْمساءُ  َلهُ " سھ، است أكمل اسماي صاحب دو، است كامل اسماي از مقدّس یك، است قبیح
 .أحسن اسم نھ َحسن، اسم یا آنھاست، دامنگیر قبیح اسم یا دیگران اوست براي فقط

 ...:پرسش
 .دیگر اندبیت اھل امكان عالَم در آنھا مظھر آنھا، مصداق اندتاّمھ كلمات دیگر اندمصداق: پاسخ
 فـََلهُ  َتْدُعوا َما أَ�ًّ  الرَّْمحَانَ  اْدُعوا َأوِ  اهللََّ  اْدُعوا ُقلِ فرمود، " كھ ۱۱۰ آیھٴ  بود "اسراء" مباركھٴ  سورهٴ  در یكي گذشت زمینھ ھمین در آیھ چند

 گرددآن "أَیّاً" برمي كھ "لَھُ" بھ گذشت ھم كلمات خالل در دادند، احتمال ھابرخي اإلسراء) گرچھ ۱۷:۱۱۰" (احلُْْسَين  اْألَْمساءُ 
 خداي الّرحمن، بگویید چھ هللا، بگویید چھ بخوانید، چھ ھر گردد،برمي ذات "لَھُ" بھ كھ بود این بود شده تقویت قبالً  آنچھ ولي

 َأوِ  اهللََّ  اْدُعوا ُقلِ فرمود، " كھ گذشت اسراء مباركھٴ  سورهٴ  ۱۱۰ آیھٴ  ذیل در مبسوطي بحث یك حسناست. اسماي داراي سبحان
 اما بود شدهشناختھ الرحمن بود، شدهشناختھ هللا حجاز مردم اإلسراء) براي ۱۷:۱۱۰" (احلُْْسَين  اْألَْمساءُ  فـََلهُ  َتْدُعوا َما أَ�ًّ  الرَّْمحَانَ  اْدُعوا

 براي رحمان اصل این كھ نھ نبود، شدهشناختھ ماست ربّ  رحمان این كھ عنوان بھ بپرستیم، را رحمان ما این كھ عنوان بھ
 این "فرقان" مباركھٴ  سورهٴ  ٦۰ و ٥۹ آیھٴ  آمد خواھد خدا خواست بھ بحثش كھ فرقان، مباركھٴ  سورهٴ  در نبود. شدهشناختھ آنھا

نَـُهَما َوَما َواْألَْرضَ  السَّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذياست " مٍ  ِستَّةِ  ِيف  بـَيـْ ٭  َخِبرياً  ِبهِ  َفْسَألْ " را فاعل بعد كرد ذكر را فعل "، اولالرَّْمحنُ  اْلَعْرشِ  َعَلي اْستَـَوي ُمثَّ  أَ�َّ
 كنیم، سجده او براي تا شناسیمنمي ربّ  عنوان بھ را رحمان الفرقان)، ما ۲٥: ٥۹-٦۰" (الرَّْمحنُ  َوَما قَاُلوا لِلرَّْمحنِ  اْسُجُدوا َهلُمُ  ِقيلَ  َوِإَذا
 اینھا گوش بھ الرحمان اصلِ  این كھ "، نھلِيـَُقّرِبُو�َ  ِإالَّ  نـَْعُبُدُهمْ  َماكھ " ھستند بتھایي ھمین ما معبود شناسیم،نمي معبود عنوان بھ

ً  ولي باشند نداشتھ خبر رحمان از مّكھ حجاز قبایل از بعضي ھست ھم ممكن باشد، نخورده  نظیر بودند با خبر رحمان از غالبا
 حسناست، اسماي داراي سبحان خداي فرمود آنجا در كھ گذشت حسنا اسماي جریان اعراف مباركھٴ  سورهٴ  در ھمچنین و هللا،
" يـَْعَمُلونَ  َكانُوا  َما َسُيْجَزْونَ  َأْمسائِهِ  ِيف  يـُْلِحُدونَ  الَِّذينَ  َوَذُروا هِبَا فَاْدُعوهُ  احلُْْسَين  اْألَْمساءُ  َوهللِّ كھ " است این اعراف مباركھٴ  سورهٴ  ۱۸۰ آیھٴ 
 سورهٴ  ۱۱۰ و اعراف، مباركھٴ  سورهٴ  ۱۸۰ آیھٴ  در تفصیلش كھ حسنا اسماي دربارهٴ  بحث عصارهٴ  األعراف)، این ۷:۱۸۰(

 .آینده مطالب براي است دلیل ھم و گذشتھ مطالب براي است دلیل ھم حصر این و گذشت، اسراء مباركھٴ 
 این بازگشت كھ كنیممي زایل را عیب و را نقص فقط كنیممي درك كھ را الھي اسماي این ما كھ است این بحث ترینمھم

 معناي یك نھ، یا بعاجز"، "لیس یعني است قادر بجاھل"، خدا "لیس یعني است عاِلم خدا است سلبیھ معاني بھ حسنا اسماي
 عالمھ بحث این ھست نظر چند اند.ذات عین ھم اند،ھم عین ھم ھاكمال این كنیم،مي درك را كمال كنیم،مي درك را ثبوتي

 این كھ بود مناسب ولي شده، ذكر روایي بحث عنوان بھ گرچھ بفرمایید مالحظھ را المیزان در -علیھ هللا رضوان -طباطبایي
 نقل فراوان روایات آیات ھمین ذیل دارند روایي بحث یك بدھند. آن بھ مستقلّي عنوان یك بدھند، آن بھ مستقلّي بحث یك را

 بھ خداست براي كھ الھي حسناي اسماي آیا كھ كنند،مي ذكر روایي بحث ھمین در را كالمي عمیق بحث چندین كنند،مي
 كتاب در -علیھ هللا رضوان -صدوق مرحوم ببینید شما دارد. ثبوتي معناي یا است، ذلك امثال و عیب و نقص نفي معناي
 -است امامیھ ما قیّم ھايكتاب از صدوق مرحوم توحید كتاب دارند بیاني كنند،مي ذكر را الھي اسماي وقتي توحید، شریف

 صفحھٴ  در -علیھ هللا رضوان -صدوق مرحوم كردند ھّمت خیلي پسر و پدر این -بدھد قرار اولیا و انبیا با را حشرش خدا
 -الّسالم علیھم -بیت اھل از را روایت نوزده اینكھ از بعد األفعال صفات ذات باب ذیل صدوق توحید شریف كتاب ھمین ۱٤۸

 عنه نَنفي فإّمنا الذات بصفات تعايلٰ  و تبارك هللا وصفنا إذا -عنه هللا رضي -الكتاب هذا مؤلف عليحممدبن "قال :فرمایدمي چنیناین كردند، نقل
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 و تبارك خداى گاه ھر ما كھ گویدمي كتاب این مؤلف على بن گفت: محمد حدیث ذكر از بعد مؤلف" [ضّدها منها صفةٍ  بكلّ 
 کنیم] نفي مي او از را آن ضد آنھا از صفتى با ھر كھ نیست این جز كنیم وصف ذات بھ صفات را تعالى

  یعني آنھاست ضدّ  نفي ذات، صفات بھ خدا اتّصاف بازگشت كنیممي موصوف ذاتي اوصاف بھ را خدا وقتي ما
" "املوت هو و احلياة، ضدّ  عنه نَفينا حيٌّ، إنّه قلنا فَميتٰ "  و اجلهل؛ هو و العلم، ضدّ  عنه نَفينا عليٌم، إنّه هللا قلنا َميتٰ  و", بمّیت" "لیس یعني "حيٌّ

 ضدّ  عنه نفينا عزيزٌ  قلنا ميت و العميٰ  هو و البصر ضدّ  عنه نفينا بصريٌ  قلنا ميتٰ  و" "َكري" یعني "الَصَمم هو و السمع، ضدّ  عنه نَفينا مسيٌع، إنّه قلنا َميتٰ 
 و اجلور عنه نفينا عدلٌ  قلنا ميتٰ  و الفقر هو و الغينٰ  ضدّ  عنه نفينا غينٌّ  قلنا ميتٰ  و اخلطأ هو و احلكمة ضدّ  عنه نفينا حكيمٌ  قلنا ميت و الذّلة هو و العّزه
 "العجز عنه نفينا قادرٌ  قلنا ميتٰ  و العجلة عنه نفينا حليمٌ  قلنا ميت و الظلم

 شما گویدمي است قائل صدوق مرحوم براي كھ احترامي ھمھٴ  با مفید شیخ مرحوم این كھ! ببینید است، این مسئلھ برھان
 بھ نسبت كردمي بود، جرأت ممكن كسي مگر بود،نمي مفید مرحوم اگر است ھمین شوید،مي كالمي مسائل وارد چرا محدّثید
 نامور فقیھي ھم است، مفّسر ھم است، متكلّم ھم است، محدّث ھم او است، مفید خب، بكند. اعتراضي چنین صدوق مرحوم
 كتاب آن شما كن، نقل حدیث فقط شما زني،مي است حرفي چھ این كھ بكند اعتراض توانستمي كھ بود مفید فقط است.

ً  دیگر خواندید را مفید مرحوم مقاالت  مرحوم اینھا ھمھٴ  زیر است، این است، این عقایدنا دارد صدوق مرحوم عقیده صد تقریبا
 است. دیگر چیز شیعھ، ما عقیده نیست این خیر نھ كھ بستھ آب مفید

 معلوم دارد، علم است، یعني علیم خدا بگوییم اگر ) ما۱٤۸ص " (الصدوق، التوحیدمعه تزل مل أشياء معه أثبتنا ذلك نفعل مل لو و"
 فاصلھ است. ذات بر زائد صفت نیست، ذات عین صفت یعني این خب، است. قدیر ھم دیگر چیز یك خدا از غیر شودمي

 ثبوتي معناي و است قدیر خدا بگوییم اگر ما گویدمي دھد.مي را نتیجھ ھمین عقلي، روایات از پرھیز و عقلي علوم از گرفتن
 غیر قدرت، نام بھ ھست، ھم دیگر چیز یك خدا از غیر شودمي معلوم نباشد، بعاجز" "لیس معناي بھ قدیٌر"، "إنّھ باشد داشتھ

ً  كھ حالي در علم نام بھ ھست ھم چیزي خدا از ً  اندھم غیر مفھوما  شودمي باشد ذات بر زائد اگر صفت آن اند،ھم عین مصداقا
 حق كسي فرمایدمي كندمي اقامھ برھان دوتا كھ است این البالغھنھج خطبھٴ  اّولین در امیر حضرت نوراني بیان این او غیر

 وصف یعني چیست؟ منظور ندارد حق كسي دلیل چھ بھ خداست وصف ھاخطبھ این ھمھٴ  این كھ با بكند وصف را خدا ندارد
َا ِصَفةٍ  ُكلِّ   ِلَشَهاَدةِ فرمود، " این كھ براي چرا ذات بر زائد َفةِ  َغْريُ  أَنَّهُ  َمْوُصوفٍ  ُكلِّ   َشَهاَدةِ  وَ  اْلَمْوُصوفِ  َغْريُ  َأ�َّ  فـََقدْ  ُسْبَحانَهُ  اهللََّ  َوَصفَ  َفَمنْ  الصِّ
 عین موصوف باشد موصوف عین وصف اگر دھندمي شھادت كجا عادل شاھد دوتا ) این۱ خطبھٴ  البالغھ،نھج( "قـََرنَهُ  َمنْ  وَ  قـََرنَهُ 

 باء بر زائد الف اگر دھندمي غیر بھ شھادت دو ھر باشد موصوف بر زائد وصف اگر نیست كار در شھادتي باشد وصف
ً  اینھا اگر اما ھستم باء غیر من گویدمي الف است من غیر الف گویدمي باء باشد ً  و ھم غیر مفھوما  باشند ھم عین مصداقا
 صفات فرمایدمي حضرت كھ دھدمي نشان ھست البالغھنھج خطبھٴ  اّولین در كھ برھاني دوتا این كھ دھندنمي شھادت دیگر
َا ِصَفةٍ  ُكلِّ   ِلَشَهاَدةِ اوست،  ذات عین خدا َفةِ  َغْريُ  أَنَّهُ  َمْوُصوفٍ  ُكلِّ   َشَهاَدةِ  وَ  اْلَمْوُصوفِ  َغْريُ  َأ�َّ  آن رایج فكر ) آن۱ خطبھٴ  البالغھ،" (نھجالصِّ

 زدنمي را حرف این شد،مي كالمي ھايبحث وارد مفید مرحوم مثل ھم صدوق مرحوم اگر دھد.مي رفع دارد را روز
ً  است، ذات عین صفت )، نھ۱٤۸ص " (الصدوق، التوحیدمعه َتزل مل أشياء معه أثبتنا ذلك نفعل مل لو وفرماید، "مي  غیر مفھوما
ً  اند،ھم  الف این گوییممي بعد است. بسیط الجھات جمیع من كھ كنید فرض را بسیطي الف یك اآلنشما  .اندھم عین مصداقا

 تاشش پنج، این هللا. معلوم الف این هللا، معلول الف این هللا، مقدور الف این هللا، مصنوع الف �، این مخلوقٌ  الف این موجودٌ،
 آن از و معلوم دیگر جھت از و است مخلوق جھتي از الف یعني كردي حمل الجھات جمیع ِمن بسیط الف بر كھ را مفھوم
 دارد، مصداق یك متعدّده مفاھیم این ھمھٴ  و متكثّره الفاظ این ھمھٴ  نھ، یا ـ هللا معاذ ـ نیست خدا مخلوق است معلوم كھ جھت

ً  تنھا نھ است، واحد ھم حیثیتش  كھ است این باشد واحد صدق حیثیت معناي است. واحد ھم ِصدقشان حیثیّت واحدند، مصداقا
 است، وقت یك نشیند.مي یك جا یكي، شودمي آسمان آن در بنشیند، مصداق روي خواھدمي كھ ذھن سپھر ھمان در مفھوم این

 دیگر چیز علمش است، صدق حیثیت دوتا ولي است مصداق یك است، مفھوم دوتا است، لفظ دوتا است، ھاشمي عاِلم كسي
. ھذا عادٌل، ھذا عالٌم، ھذا گوییممي است. شخص یك گرچھ دیگر چیز سیادتش است،  مصداق حیثیّت ھا،مصداق اما ھاشميٌّ
 مصنوع ھست، مسموع ھست، مرزوق ھست، معلوم ھست، معلول ھست، مخلوق بسیط الفِ  این كھ مسئلھٴ  در كند.مي فرق

 یكي ذھن سپھر ھمان در بنشیند مصداق روي خواھندمي وقتي مفاھیم ولي متعدّد مفاھیم متعدّد، الفاظ اینھا ھمھٴ  ھست.
 تاسھ عادٌل"، ھاشميٌّ  رجلٌ  "ھذا گفتیم وقتي اما است. یكي جایشان است بسیط الف این كھ براي دارند فرودگاه یك و شوندمي

 مفاھیم آن و خداست مخلوق بسیط الفِ  گفتیم اگر است. یكي شخص این منتھا نشیندمي جا سھ دارد، مسیر تاسھ است، مفھوم
 نقص در كھ معنا ھمین كھ نیست كھ این است. معلوم جھتي از است، مخلوق جھتي از كھ نیست این  هللا معاذ كردیم، بار را

 را بلند مطلب ھمین صدوق مرحوم اینكھ با است این در تعّجب قدیٌر. علیٌم، الھي اقدس ذات اُوليٰ  طریق بھ كمال، در ھست
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 یعني قبل صفحھٴ  در نفرمود عنایت مطلب این بھ كرده نقل فقط نشده بحث آن روي چون خب كرده، نقل كتاب ھمین در
 .شودمي -علیھ هللا سالم -صادق امام محضر وارد سالمبنھشام ماست روایات غرر از كھ روایت این ۱٤٦ صفحھٴ 
 ؟است جھت یك شانھمھ مفاھیم این فعلي مطابقت آقا حاج: پرسش

 .بلھ است جھت یك: پاسخ 
 ؟شودمي واحد متكثّر مفاھیم چطوري وقت آن: پرسش

 اقیانوس این بگیریم آب ما اقیانوس این از ظرفي ھر با اندخاصّ  ظرف اندازهٴ  بھ كدام، ھر مفھوم، چون شودمي واحد: پاسخ 
 است جمع آن در جھت شش پنج، كھ الفي این اّما بگیرد. تواندنمي این از بیش كاسھ این مفھوم، این اما دارد. فراواني ھايآب

 اندازهٴ  بھ كھ است محدود كاسھٴ  یك این دھد.نمي نشان را معلولٌ  یا معلوٌم، مصنوعٌ  این بگیریم، بخواھیم را مصنوعٌ  مفھومِ 
 واحد مصداق از را مفھوم چندتا آورد، در چیز یك آن از شودمي بینیممي رویممي دیگر كاسھٴ  با دوباره گرفتیم، آن از خودش

 لم ما توّحد لھ مّما یُنتزع ال واحداً  معنيً  "ألنّ  گرفت شودنمي متباین چند از را مفھوم یك نعم، گرفت؟ شودمي است بسیط كھ
  .كرد انتزاع شودمي مخالف، نھ اند،مختلف مفاھیم این كھ حقیقت یك از را مفھوم چند اّما یَقع."

 توزیع را حوزه صادق امام مبارك وجود را ھشام چون شدم صادق امام محضر وارد من گویدمي سالمبنھشام تقدیر ھر بھ
 تخّصصي. كرد توزیع را شاگردانش تفسیر، بعضي درایھ، بعضي رجال، بعضي فقھ، را ھابعضي كالم، ھابعضي كرد

ً  حضرت شدند وارد كھ وقتي بودند، صادق امام شاگردان قدرھاي آن از سالمبنھشام  اهللَّ  تـَنـَْعتُ  أَ پرسد، "مي ھشام از مستقیما
 را خدا ندارد حق كسي دارد اول خطبھٴ  در امیر حضرت مبارك وجود كھ وصفي ھمین كني؟،مي وصف را خدا آیا ؟"تعايلٰ 

 را خدا من بلھ "نعم!" كھ كندمي عرض سالمبن ھشام  "تعاٰيل؟ و سبحانه اهللَّ  تـَنـَْعتُ  أَ "، "قـََرنَهُ  فـََقدْ  ُسْبَحانَهُ  اهللََّ  َوَصفَ  َفَمنْ " بكند وصف
 دیگر، ھستند دو بھ دو حاال كني!مي وصف را خدا چطور ببینیم بكن وصف را خدا "َهاتِ " -الّسالم علیھ -قال كنم.مي وصف

 خدا اگر "، خباْلَمْخُلوُقونَ  ِفيَها َيْشَرتِكُ  ِصَفةٌ  َهِذهِ ، "-الّسالم علیھ -قال است. بصیر است، سمیع خدا گفتم "اْلَبِصريُ  السَِّميعُ  ُهوَ  فـَُقْلتُ "
 شما كھ كندمي عرض ھشام؟ چیست فرقشان بصیرند، سمیع كھ ھم مالئكھ است، بصیر سمیع كھ ھم انسان است، بصیر سمیع

 سمیع او گویمنمي من فرمود حضرت كني؟مي وصف چطور را خدا شما تَنعتھ" فكیف "قلت؟ كنيمي وصف را خدا چگونھ
 بگو است، سمع او فھمیدي این كھ از بعد المبدأ. لھ و است، ذاتي و ھست مشتقّي نكن خیال كھ است سمع او گویممي است،

 من فرمود حضرت حّي. نھ است، حیات او نیّر، نھ است، نور او است، بَصر او گویممي بذاتھ. سمیعٌ  ذاتش، بھ قائم سمع این
 ذات مشتق، بكني بحث شما كھ حيٌّ  نھ "،ِفيهِ  َمْوتَ  َحَياٌة َال  وَ  ِفيهِ  ظُْلَمةَ  َال  نُورٌ  ُهوَ " -علیھ الّسالم -َفقَالَ  را خدا بكنم وصف بخواھم اگر
" ھذا حیاةٌ  "ھذا است ذات بھ قائم حیات این فھمیدي اینكھ از بعد نھ. یا است معتبر آن در  قام "َمن یعني؟ چھ یعني حيّ  حيٌّ

، "نورٌ  ھذا پس دیگر است قائم خودش بھ حیات این بالحیاة"  "علیٌم". نھ فیھ" جھل ال علمٌ  و فیھ موت ال حیاةٌ  و فیھ ظلمة ال حيٌّ
گوید، مي سالمبن"، ھشامِفيهِ  اَبِطلَ  َال  َحقٌّ  وَ " "،ِفيهِ  َجْهلَ  َال  ِعْلمٌ " گوییممي است ذات بھ قائم علم این كھ فھمیدیم اینكھ از بعد

 نوشتھ را كالمي كتاب آن فضا این در آمده مفید مرحوم خب است بیت اھل بركت ". ایناِبلتـَّْوِحيدِ  النَّاسِ  أَْعَلمُ  َأ�َ  وَ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  َفَخَرْجتُ "
 گرداندبرمي سلبي صفات بھ را خدا اثباتي صفات بینیدمي بعد صفحھٴ  در كرده نقل را روایات ھمین اینكھ با صدوق مرحوم

 بحثھا این ثواب كلّ  ثواب ما بگوید مثالً  آدم كھ ندارد را روضھ یك ثواب بحث و درس است تعطیل بر حوزه وضع متأسفانھ
 با ولي متأسفانھ شده اعالم طور این حاال بكنیم تعطیل كھ دانیممي این در را تجلیل ما حسن امام مبارك وجود پیشگاه بھ را

 .مبارك وجود میالد یا باشد حسن امام شھادت ھفتم روز نیست معلوم این كھ
 ...:پرسش

 .دارد ثواب خوانيروضھ یك اندازهٴ  بھ این كھ است این منظورم نھ،: پاسخ
 ...:پرسش

 علیھ. هللا سالم -مجتبي امام ھم -علیھ هللا سالم -كاظم امام ھم مطّھر روح بھ را ثوابش كھ شرط این بھ: پاسخ
 العالمین ربّ  � الحمد و

" اهللَُّ َال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َلُه اْألَْمساُء اْحلُْسَين فرمود، " بفھمیم چگونھ ما را الھي اقدس ذات حسناي اسماي این كھ دیگر مطلب خب، .... 
 مفید است مؤّخر مبتداي و مبتداست صورت بھ و است الم و الف بھ محالّ  جمع كھ "اْألَْمساءُ " ُحسنا اسماي این طھ) ۲۰:۸(

 كھ كلماتي بودند مشرك چون اینھا كھ بود این حجاز مردم مشكل. حصر افادهٴ  براي شده مقدّم "َلهُ " این نكھای براي است حصر
 معاني براي الفاظ این بردندمي كار بھ مادّیین و مشركان و ملحدان كھ الفاظي بود، آن مانند و تجّسدي تجّسمي، كلمات داشتند

 مدالیل كلمات این ھمھٴ  دادن جزا كردن، ادراك شدن، عاِلم گفتن، آمدن، دیدن، بصر، سمع، بود. شده وضع مادّي و محسوس
 كھ نپذیرفتند، كھ آنھا شدند تقسیم گروه چند بھ ھااین برد. كار بھ الھي اقدس ذات دربارهٴ  را ھااین آمده، دین وقتي دارد. مادّي

 پیرو و پذیرفتند كھ آنھا اند؛رسیده مقصد بھ بودند، -الّسالم علیھم -بیت اھل پیرو و پذیرفتند كھ آنھا اند؛خارج دین حوزهٴ  از
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 مستقر طوس و مرو مرز در شدند ایران وارد وقتي -علیھ هللا سالم -رضا امام مبارك وجود شدند، تقسیم گروه دو بھ نبودند،
 و باقر امام مبارك وجود كھ روز آن آنجاست، علمیھ حوزهٴ  باشد، زمان امام جا ھر علمیھ، حوزهٴ  شده دیگر آنجا شدند،
 امیر حضرت مبارك وجود كھ ھم وقتي مدینھ. علمیھ حوزهٴ  و بود، آنجا زمان امام بودند، مدینھ در -علیھما هللا سالم -صادق

 شده اینجا آمدند، مرو بھ رضا امام مبارك وجود وقتي كوفھ. امثال و كوفھ در شد مستقر علمیھ حوزهٴ  آمدند، عراق بھ قبالً 
 بیان این یعني بود اینھا و فقھ بھ مربوط ھم بخشي بود اعتقادي و كالمي مسائل ھمین رسمي مسائل روز آن علمیھ. حوزهٴ 

فرمود،  كھ -علیھ هللا سالم -صادق امام ھمچنین و ثالثة"، العلم فرمود، "انما كھ -سلّم و آلھ و علیھ هللا صلّي -پیغمبر نوراني
 امام حضور در مرو در خراسان در این ).۳۲ص ،۱ج قائمة" (الكافي، سنّة أو عادلة فریضة أو محكمة آیة ثالثة العلم "إنّما
 سنّت در بعضي عادلھ، فریضھ در بعضي كردند،مي كار محكمھ آیھ در ھابعضي كھ بود ھایيرشتھ یعني بود، رسمي ھشتم

 . خوانیممي را روایت آن حاال كھ قائمھ،
 این كھ گفتندمي یكدیگر بھ مشركان شرك. شده الرحمان، و هللا گفتند وقتي كھ كردندمي خیال اینھا و نپذیرفتند كھ مشركان

 هللا، گویدمي گاھي زند،مي حرف مشركانھ ـ هللا معاذ ـ خودش داردمي حذر بر شرك از را ما است نبّوت مدّعي كھ كسي
 شرك اإلسراء) این ۱۷:۱۱۰" (احلُْْسَين  اْألَْمساءُ  فـََلهُ  َتْدُعوا َما أَ�ًّ  الرَّْمحَانَ  اْدُعوا َأوِ  اهللََّ  اْدُعوا ُقلِ كھ ، " شد نازل آیھ الرحمان گویدمي گاھي

 و پذیرفتند كھ آنھا اند.بیرون بحث حوزهٴ  از نپذیرفتند، كھ آنھا پس اند.محض واحدِ  حقیقت آن حسناي اسماي ھم اینھا نیست،
 و الكتاب الثقالن "حسبنا گفتند و پذیرفتند كھ آنھا شدند: تقسیم انحرافي گروه دو بھ اینھا هللا" كتاب "حسبنا ـ هللا معاذ ـ گفتند

 این شدند، گرفتار عدّه یك كردند رھا را بیت اھل كھ آنھا چیست. كھ است مشخص آنھا حرف كھ شدند، ناجیھ فرقھٴ  العترة"
 بصیر خدا ،است سمیع خدا آن، مانند و آمدند، در مجّسمھ شدند، تشبیھ بھ مبتال كردند، حمل ظاھري معاني ھمین بھ را الفاظ
 مجّسمھ مشّبھھ، شدند كردند معنا جسماني معناي ھمین جمعھ شب در شودمي نازل »علّوه في دانٍ « ،كندمي نازل خدا یا ،است

 . آن مانند و
 اشمعاني چیست، اشمعناي داریم كار چھ و بریم،مي كار بھ را الفاظ این ما گفتند نیست، سازگار جسمیّت با این دیدند كھ آنھا
 و سمیع معناي ولي چیست، بصیر و سمیع معناي دانیمنمي ما كنیم،مي واگذار اھلش بھ را علمش خدا، بھ كنیممي تفویض را

 چھ، یعني قدرت چھ، یعني علم چھ، یعني بصر چھ، یعني سمع فھمد،مي چگونھ فھمدمي او كھ معناست ھمین بھ بصیر
 خدا بصر و سمع خدا، قدرت خدا، علم اما ھمین. نیست جاھل یعني است عاِلم او نیست، عاجز یعني است قادر او دانیمنمي

 را كلمات این ما كھ گفتند آمدند سوم گروه. است ھمراه تعطیل با كھ است تنزیھ است، تفویض این دانیم،نمي ما چیست
 اینھا كھ است این ذلك بیان. داریم نفي و اثبات از تلفیقي فھمیم،مي را اشسلبي معناي فھمیم،مي را اشثبوتي معناي فھمیممي
 میزان مثالً  شد وضع عاّمھ مفاھیم یا معاني ارواح براي الفاظ این كھ رسیدند نتیجھ این بھ -الّسالم علیھم -ائمھ راھنمایي بھ

 بشر كھ روزي آن. ھست روایات در ھایشنمونھ گاھي كھ است قبیل ھمین از ذلك امثال و مصباح چراغ، مسئلھٴ  قلم، مسئلھٴ 
 األحزاب) یا ۳۳:٤٦" (مُِّنرياً  َو ِسرَاجاً  إبِِْذنِهِ  اهللَِّ  ِإَيل  َو َداِعياً " سراج گفتندنمي را قمر و شمس ھرگز كرد وضع را سراج را، مصباح

 كردند،مي استفاده ھاھیزم این شعلھٴ  از سوزاندندمي شب را ھاچوب مقداري كھ بود ھمین اّولي بشر سراجِ  كذا، و كذا قمراً 
 صورت بھ كم آمد، كم در شمع صورت بھ كرد پیدا تكامل كم كم بردند، كار بھ را ذلك امثال و پِیھ كم كم بود. ھمین شانچراغ
 آن است طور ھمین ھم سالح برق. شده بعد آمد، در ھااین و ھاالمپ و گردسوز، چراغ صورت بھ كم كم آمد، در فانوس
 كلمھٴ  این اتم بمب شده اآلن بود، سپر كم كم بود، ِزره كم كم بود، شمشیر كم كم بود، چوب اول كھ سالحي ترینمھم اوایل
 این است فعلي ترازوھاي نظیر داشت اّولي بشر كھ ترازویي مگر میزان كلمھٴ  این مصباح، كلمھٴ  این سراج، كلمھٴ  این سالح
 وضع مصداق براي لفظ آیا دارد فراوان فرق كھ ذلك امثال یا فعلي خودنویس قلم با بردندمي كار بھ كھ ھایينِي آن قلم كلمھٴ 
 با لفظ دو، شودمي منطبق مصداق بر مفھوم یك، شودمي وضع مفھوم براي لفظ -الّسالم علیھم -ائمھ رھنمود طبق یا شد

 شدّت مفھوم كرده پیدا تدّرج كرد، پیدا تفاوت مصداق اگر است، مادّي مصداق اگر دارد، كار مفھوم با لفظ ندارد كار مصداق
 سنجیدن وسیلھٴ  یعني ترازو كردن، روشن وسیلھٴ  یعني چراغ نوشتن، وسیلھٴ  یعني قلم است. مفھوم مفھوم نكرده، پیدا ضعف و

 دیگر طور وقت یك سالح بود، دیگر طور وقت یك چراغ است، مدرن ھايدستگاه با اآلن بود ذلك امثال و قفان با روز یك
 بود.
 از سخن است منطبق مصداق بر مفھوم كھ است آن دوم مصداق، براي نھ است مفھوم براي لفظ كھ است این اول مطلب پس

 بھ مصداق در كھ را لفظ حقیقت شود،مي استعمال مفھوم در كھ مادامي لفظ نیست، مجاز و حقیقت از سخن نیست استعمال
 براي الفاظ گویندمي دارد تعبیر دو این رساندنمي عام مفھوم آن بھ آسیبي كند پیدا تحّولي گونھ ھر مصداق كھ برندنمي كار

 ھمین بصیر، كلمات ھمین سمیع، كلمات ھمین آمده كھ اسالم شد. وضع عام مفھوم براي الفاظ نھ، یا شد وضع معنا روحِ 
 او كند،مي َخلق او كھ برده كار بھ هللا دربارهٴ  را ھاھمین نكرده وضع لغتي دیگر را، رایج كلمات ھمین قدیر علیم، كلمات
 چون. آن مانند و ھست "أُنزِلَ "، "اهللَُّ  قَالَ " ،األنعام) است ٦:٥٤" (الرَّْمحَةَ  نـَْفِسهِ  َعَلي َربُُّكمْ  َكَتبَ نویسد، "مي او زند،مي حرف

 خصوصیّت ندارد، دخالتي مصداق شد، وضع عام مفھوم یا معنا روحِ  آن براي الفاظ این فرمودند كم كم و است، چنیناین
این  با است حقیقت بصیٌر" سمیٌع"، "هللا "هللا بگوییم اگر لفظ لذا، باشد. شده زیاد و كم مفھوم اینكھ نھ شود،مي عوض مصداق
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 ِمبَْعَين  َال  اْخلَاِلقِ  وَ فرمود، " كھ است -علیھ هللا سالم -امیر حضرت نوراني بیانات این بجارحھ" ال سمیعٌ ، بجارحھ ال "بصیرٌ  كھ
 در خصوصیّات این است، ھمین آن مانند ) و۱٥۲ خطبھٴ  البالغھ،" (نھجآَلةٍ  بِتَـْفرِيقِ  َال  اْلَبِصريِ  وَ  أِبََداةٍ  َال  السَِّميعِ  وَ  َنَصبٍ  وَ  َحرََكةٍ 

 حقیقت بھ آسیبي مصادیق تحّول بنابراین، مصداق. در نھ رود،مي كار بھ مفھوم در لفظ و مفھوم، در نھ است، دخیل مصداق
ً  است، لھموضوعٌ  است شده وضع كھ مفھومي این كھ بگویند ھابعضي است ممكن رساند،نمي استعمال بودنِ   مادّي مفھوم حتما
 پیدا تعّیني حقیقت كرده، پیدا ثانوي وضع استعمال كثرت اثر در كم كم قرینھ، با رفتھ كار بھ مادي غیر مفھوم در بعد است
 . است آن اّولي راه ولي ھست ُمحتمل ھم این آن، مانند و كرده
 فھمیم،مي را سمع معناي ما شد، وضع عاّمھ معاني و شد، وضع معاني ارواح براي الفاظ اگر فرمودند -الّسالم علیھم -ائمھ
 معناي سمیع، معناي قدیر، معناي علیم، معناي اما نیست، ممكن تعاليباري صفات اكتناه بلھ كنید، پیدا اكتناه شما خواھیدمي

َل" "أَنَزَل"، معناي "َقاَل"، معناي "َكتََب"، معناي معناي بصیر،  . خودش اندازهٴ  بھ كسي ھر فھمیم،مي ما را ھمھ "نَزَّ
 جریان در كھ طوري ھمان داد ترجیح رضا امام مبارك وجود است، بیت اھل براي كھ سوم، رأي گانھ،سھ آراي این بین در

 فرمودند [کھ] ال ھم اینجا "،اْألَْمَرْينِ  َبْنيَ  أَْمرٌ  َبلْ  تـَْفِويضَ  َال  وَ  َجْربَ  َال است، " باطل تفویض است باطل جبر فرمود تفویض و جبر
 این كھ است، بصیر و سمیع ھاانسان شبیھ ـ هللا معاذ ـ یعني است، بصیر و سمیع بگویید األمرین. بین أمرٌ  بل تنزیھ ال و تشبیھ
 اھلش بھ را علمش بریممي كار بھ را الفاظ فقط فھمیمنمي ھیچي ما بگویید باطل، و است تجسیم و است مخلوق بھ خدا تشبیھ

 سمیع بگویید است، حق این نفي با كنید اثبات بخواھید است. تعطیلي تنزیھ این است، مذمومي تنزیھ یك این كنیم،مي واگذار
 بِِنَداءٍ  الَ  وَ  يـَْقرَعُ  ِبَصْوتٍ  الَ فرمود، " كھ امیر حضرت نوراني بیان ھمین بلسان ال اما زندمي حرف بجارحھ، ال اما شنودمي است
ا وَ  ُيْسَمعُ   است. قبیل ھمین از آن مانند ) و۱۸٦ خطبھٴ , البالغھ" (نھجِمْنهُ  ِفْعلٌ  ُسْبَحانَهُ  َكالُمهُ   ِإمنَّ

 ۱۰۱ صحفھٴ  كنیدمي مالحظھ آنجا توحیدي مسائل باب در صدوق مرحوم توحید شریف كتاب در شما را این از ايگوشھ 
 كھ گویدمي ابراھیمبن ھشام  است این دوازده حدیث بصوره" ال و بجسمِ  لیس -جلّ  و عزّ  -أنّھ "باب صدوق مرحوم توحید
 "جعلتُ  كردم عرض -علیھ هللا سالم -رضا امام مبارك وجود بھ من گویدمي عباسي الحسنأبي یعني لھ" قلت العبّاسي "قال
 رسیدم شما حضور وقتي من كھ گفتند من بھ شما اولیاي و دوستان از بعضي مسئلٍة"، عن أسئلك أن موالیك بعض أَمَرني فداك
 چون سھل"بن الحسن  "قلت گفت؟ تو بھ كسي چھ "؟ھو َمن فرمود، "و ھشتم امام حضرت. كنم سؤال مطلبي از را شما

 چھ دربارهٴ  سھلبن حسن  خب فرمود حضرت بدھد، جواب باید چطور كھ بداند حضرت كھ بشود معلوم باید سائل باألخره
 دربارهٴ  رسیدم شما حضور وقتي گفت من بھ سھلبنحسن التوحید" في قلتُ  قال؟ المسئلة شيء أيّ  كرد، "في سؤال چیزي
 ھم امامت مسئلھٴ  بود این روز مسائل از یكي یعني بود. این خراسان روز مسئلھٴ  بكنم، سؤال شما از الھي اقدس ذات توحید

 بكند سؤال خواھدمي را مسئلھ كدام این دارد فراواني حسناي اسماي سبحان خداي التوحید" ِمن شيءٍ  أيّ  و ھمچنین، "قال
 ال أو جسمٌ  هللا عن "یسألك نیست جسم یا است جسم خدا آیا كھ بپرسم شما از كھ گفت من بھ سھلبنحسن هللا" عن یسألك "قال
 در مردم "َمَذاِهبَ  َثَالثَةَ  التـَّْوِحيدِ  ِيف  لِلنَّاسِ  ِإنَّ " فرمود، من بھ رضا امام مبارك وجود گویدمي عباسي ھمین لي" فقال قال جسم

 بصیر و سمیع انسان كھ طوري ھمان است بصیر است، سمیع او یعني بتشبیٍھ" اثباتٍ  "مذھب دارند روش سھ خداشناسي
 است قدیر خدا نیست، كور یعني است، بصیر خدا نیست، َكر یعني است سمیع خدا كھ النفي"، مذھب "و ـ هللا معاذ ـ است
 سمیع است ھمھ بین جمع تشبیھ" بال اثباتٍ  مذھب كنیم. "ومي واگذار اھلش بھ ما دارد علم چگونھ ھمین. نیست عاجز یعني
 بتشبیھ االثبات فرمود، "فمذھب بعد تشبیھ". بال اثباتٍ  مذھب "و نھ، چشم شبكھ با اما است بصیر نھ، آالت و ابزار با اما است

 بال اثبات الثالث المذھب في الطریق "و است، باطل ھم دومي یجوز" ال النفي مذھب است، "و باطل اّولي آن یجوز" ال
 براي راه بنابراین، آن. مانند و بابزار، ال است سمیع بجارحھ، ال اما است بصیر خدا بگوییم كھ است این سوم راه تشبیھ"
 علم خدا گردد،برمي تعطیل بھ تنزیھ آن ِصرف، تنزیھ نھ محض تشبیھ نھ است، تنزیھ و تشبیھ بین جمع الھي حسناي اسماي

 .آن مانند و نیست ذلك امثال و ذھني وجود سنخ از اما است حاضر او نزد حقیقت این یعني دارد
 مطرح آن مانند و كالمي بحث یا فلسفي بحث یك عنوان بھ را این كھ بود این حقّش -علیھ هللا رضوان -سیدنا االستاد بیان

ً  یعني حتماً  حتماً، را این روایي بحث ضمن در اینجا اآلن اما بفرمایند  بحث ایشان نیست تفسیري بحثھاي آن از كمتر حتما
 از بسیاري اصحاب، از بسیاري كھ كنندمي ذكر را گانھسھ مذاھب ولي بفرمایند ذكر آنجا ندیدم را روایت این دارند دقیقي

 ِصرف تشبیھ كردند روشن را مردم كھ اندبیت اھل این بودند دوم و اول مذاھب گرفتار تابعین تابعینِ  از بسیاري تابعین،
 األمرین بین امر است باطل تفویض است، باطل جبر اینكھ نظیر است باطل بینھما جمع است، باطل صرف تنزیھ است، باطل
 .است حق

 .نیست خدا وجود اصل نفي معناي بھ ثاني نفي پس: پرسش
 یعني "َمَذاِهبَ  َثَالثَةَ  التـَّْوِحيدِ  ِيف  لِلنَّاسِ  ِإنَّ " خب نیست جاھل اینكھ بھ كندمي نفي یعني است بصیر این كھ دارد چون نھ،: پاسخ
 كھ كساني نیست، موّحد دیگر بكند نفي ـ هللا معاذ ـ را هللا كسي اگر الحاد شودمي آن كھ دارند روش سھ منتھا ھستند، موّحد
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 محض تنزیھ یا است ِصرف تشبیھ یا كنندمي تبیین مذھب سھ با را او حسناي اسماي دارند قبول وحدانیّت بھ را خدا موّحدند
 .است تنزیھ و تشبیھ بین تلفیق یا است
 كندمي سخنراني دارد وقتي صدوق مرحوم توحید ھمین ۳٥ و ۳٤ صفحھٴ  در ھم -علیھ هللا سالم -ھشتم امام مبارك وجود خود

 وَ  تـَْوِحيُدهُ  اهللَِّ  َمْعرَِفةِ  َأْصلُ  وَ  َمْعرِفـَُتهُ  اهللَِّ  ِعَباَدةِ  أَوَّلُ  قَالَ  ُمثَّ " ھشتم امام كرده، سخنراني ایستاده التوحید" في المأمون عند الكالم بھذا "یتكلّم
َفاتِ  نـَْفيُ  اهللَِّ تـَْوِحيد  ِنظَامُ   "،َخالِقاً  َلهُ  َأنَّ  َخمُْلوقٍ  ُكلِّ   َشَهاَدةِ  وَ  َخمُْلوقٌ  َمْوُصوفٍ  وَ  ِصَفةٍ  ُكلَّ   َأنَّ  اْلُعُقولِ  ِلَشَهاَدةِ " چرا؟ زائد، صفات یعني "َعْنهُ  الصِّ

هُ  َال  وَ  َذاَتهُ  اِبلتَّْشِبيهِ  َعَرفَ  َمنْ  َعَرفَ  اهللََّ  فـََلْيسَ  فرمود، " بعد است. -علیھ هللا سالم -امیر حضرت اول خطبھٴ  در كھ بیاني ھمین  َوحَّدَ  ِإ�َّ
هُ  َال  وَ  إِلَْيهِ  َأَشارَ  َمنْ  َصْمَدهُ  َصَمدَ  َال  وَ "بشود،  قائل حد خدا براي كھ " كسيَ�َّاهُ  َمنْ  َصدَّقَ  ِبهِ  َال  وَ  َمثـََّلهُ  َمنْ  َأَصابَ  َحِقيَقَتهُ  َال  وَ  اْكتَـنَـَههُ  َمنِ   ِإ�َّ
هُ  َال  وَ  بـَعََّضهُ  َمنْ  َتَذلَّلَ  َلهُ  َال  وَ  َشبـََّههُ  َمنْ  َعَىن   این رسید تانعرض بھ بارھا "،َمْعُلولٌ  ِسَواهُ  ِيف  قَائِمٍ  ُكلُّ   وَ  َمْصُنوعٌ  بِنَـْفِسهِ  َمْعُروفٍ  ُكلُّ   تـََومهََّهُ  َمنْ  أَرَادَ  ِإ�َّ

 مراتب بھ مراتب، بھ این )،۱۸٦ خطبھٴ  البالغھ،ھست (نھج البالغھنھج در البتھ مشابھش رضا امام حضرت نوراني بیان
 ترعمیق است، تر) علمي۲٤٥ص ،۱ج الشیعھ، ] (وسائلاِبلشَّكِّ  أَبَداً  اْلَيِقنيَ  تـَنـُْقضِ  َال الیقین" [ تنقض "ال آن از مراتب بھ یعني

 بكني طرح بخواھي اآلن شما را علیّت قانون اما فھمید، شودمي خواندن درس سال ھفت شش، با " رااْلَيِقنيَ  تـَنـُْقضِ  َال " است، 
 باطل آدم را تسلسل چطوري فھمید آساني این بھ را علیّت قانون شودمي مگر شماست، جلوي گیرنفس اشكال تاپنجاه  چھل،
 كھ چیزي ھر ) یعني۳٥ص (الصدوق، التوحید، "َمْعُلولٌ  ِسَواهُ  ِيف  قَائِمٍ  ُكلُّ چیست، " صدّیقین براھین چیست، تسلسل اقسام كند،

 اقسام چھ، یعني علت خواھدمي علت او نیست، ذات عین او ھستي كھ چیزي ھر خواھد،نمي علّت اوست، ذات عین او ھستيِ 
 پنج، طلبھٴ  را استصحاب مسئلھٴ  این كنید تجربھ نھ، گوییدمي است، گیرنفس ھااین است. متناھي دلیل چھ بھ چھ، یعني علت
 طور ھمین اینھا فھمد،نمي كسي ھر را اسفار ھايحرف و الھیات شفاي ببینید شما اما شود.مي حل خواندن درس سال شش
 العلم "طلبفرمودند،  -الثناء و التحیّة آالف علیھم-صادق امام مبارك وجود اگر فرمود، پیغمبر اگر ھا.كتاب در مانده

 ما بخوانید. قائمھ سنّت بخوانید، عادلھ فریضھ بخوانید، محكمھ آیھ بخوانید، گفتند چھ ) گفتند۳۰ص ،۱ج فریضة" (الكافي،
 .این وضع شده اصول. و فقھ ھم قائمھ سنّت اصول، و فقھ عادلھ فریضھ اصول، و فقھ محكمھ آیھ گفتیم

 ؟) چھ۳۳۹ص ،۸٤ج (بحاراألنوار،" بذاته ذاته علي دلّ  من �": پرسش
 أنت و عرفتُك "بك آن خواھدمي درس سال چندین ھم آن كند معنا بخواھد كسي ھم را آن اگر دیگر است ھمین خب: پاسخ 

 ھاخطابھ است، مھجور ُخطب است، مھجور ادعیھ خواھد،مي درس سال ) چندین۸۲ص ،٥ج  علیك" (بحاراألنوار، دللتني
 أََبداً  اْلَيِقنيَ  تـَنـُْقضِ  َال " با فراوان علمي فاصلھٴ  این "،َمْعُلولٌ  ِسَواهُ  ِيف  قَائِمٍ  ُكلُّ فرمود، " كھ ھشتم امام نوراني بیان این است. مھجور
 وَ  َمْعرِفـَُتهُ  يـُْعتَـَقدُ  اِبْلُعُقولِ  وَ  َعَلْيهِ  ُيْسَتَدلُّ  اهللَِّ  ِبُصْنعِ  " ھست البتھ ھم البالغھنھج در دارد. الیعلمون" (؟؟؟) ما و "ُرفع یا "، دارداِبلشَّكِّ 
ُتهُ  تـَثْـُبتُ  اِبْلِفْطَرةِ  َنه ِحَجابٌ  اْخلَْلقَ  اهللَِّ  َخْلقُ  ُحجَّ نَـُهمْ  وَ  بـَيـْ  نیست حجابي ھیچ شما و خدا بین فرماید) مي۳٥ص " (الصدوق، التوحید،بـَيـْ
 و داریم، حاجب مادّي ھايحجاب در ما ھست. ھم كاظم، ابراھیم،ابي نوراني فرمایش بھ مسبوق این البتھ، شما خود مگر

 دیوار این محجوبیم ما است فاصلھ است دیوار پشت كھ كسي اطراف و ما بین دیوار این اآلن عنھ.محجوبٌ  و داریم، محجوب
 است، فاصلھ حاجب یك دیگري و ما بین عنھ،محجوب ما است حاجب دیوار اندمحجوب آنھا یا عنھ،محجوب آنھا است حاجب

َنهُ  لَْيسَ كھ " است این كاظم امام نوراني بیان آن ماییم. خود خدا و ما بین حجابِ  نیست فاصلھ غیر خدا و ما بین اما  َخْلِقهِ  َبْنيَ  وَ  بـَيـْ
 خود زید خداي و زید بین ) یعني۳۲۷ص ،۳ج " (بحاراألنوار،َمْسُتورٍ  ِسْرتٍ  ِبَغْريِ  اْسَتَرتَ  وَ  َحمُْجوبٍ  ِحَجابٍ  ِبَغْريِ  اْحَتَجبَ  َخْلِقهِ  َغْريُ  ِحَجابٌ 

 امام مبارك وجود ھم اینجا است. ھمین برخیز" میان از حافظ خودي حجاب خود "تو گفت بزرگوار آن اگر است، فاصلھ زید
 خداي نبیند را خودش است، محجوب بلھ خب بیند،مي را خودش آدم تا است، حجاب خودش و خالق بین َخلق فرمایدمي ھشتم
َنه ِحَجابٌ  خلق " این كھ الخلق" "َخلق بیندمي را خود نَـُهمْ  وَ  بـَيـْ ُهمْ  ُمَبايـَنَـُتهُ  وَ  بـَيـْ ُهمْ  ابِْتَداُؤهُ  وَ  إِنِّيـَّتَـُهمْ  ُمَفاَرقـَُتهُ  ِإ�َّ "  َلهُ  ابِْتَداءَ  َال  َأنْ  َعَلى َدلِيُلُهمْ  ِإ�َّ

 شيء مصداق چھ ھر "ءٍ َشيْ  ُكلِّ   َخاِلقُ  اهللَُّ " اگر دیگر الّزمر)، ۳۹:٦۲" (ءٍ َشيْ  ُكلِّ   َخاِلقُ " او ) چون۳٥ص (الصدوق، التوحید،
 اینھا اینكھ براي باشد داشتھ میخ و باشد چوبي و باشد فلّزي و باشد تختي كرد فرض شودنمي دیگر پس اوست مخلوق است
 بوده اینھا و نّجار و چوب و میخ از قبل دیگر بوده تخت از قبل پس بوده مخلوق از قبل او و ھستند او مخلوق و اندشيء
 زمان او ندارد، مكان او ندارد، حاوي او ندارد، حامل او است فرمانروایي مقام كھ كرده معنا را عرش ھم روایات در دیگر
 العالمین. ربّ  � الحمد و .آن مانند و ندارد

 
 


