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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 کنند نمیپیامبر و امام بر اساس علم غیب خود عمل 

او با  ند،دانستمیهم  و پیامبر ،ی ملعونه بودو از شجره اند که چرا عایشه که دختر ابوبکرپرسیده

 قرآن؛ اصطالحی است در ،ی ملعونهه شجرهالبتّ طور. نیز همین ؟ در مورد امام حسنندازدواج کرد

امیّه نبود.  عایشه از بنی است.امیّه  بنیبه  ، راجعی ملعونهشجره 1است.در یکی از آیات قرآن آمده 

. امّا مورد لعنت الهی است هایشخاطر خباثت به دی است کهی ملعونه نبود. فرامّا از شجره ؛ملعونه بود

بر دنیای اسالم حکومت  که هزار ماه ؛امیّه است همان خاندان بنیبه[  ]راجعی ملعونه، شجره اصطالح

صالً ، اروایات داریمبرخی بنابر آنچه در  ،از روز اوّل و عمر[ابابکر ] بکر بود.دختر ابا ،امّا عایشه 2کردند.

                                            

َنًة ِللن    ما َجَعْلَنا الرُّْؤيَا الَّتی اِس وَ َك ِإنَّ رَبََّك َأحاَط بِالن  َو ِإْذ قـُْلنا لَ  :06 ی آیه سراء،ا ی سوره .1 اْلُقْرآِن َو  الشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة ِفی وَ  اسِ َأرَْيناَك ِإال  ِفتـْ

 .طُْغیاناً َكبیراً  يُدُهْم ِإال  ُنَخوِّفـُُهْم َفما َيزِ 
َلَة اْلَقْدِر ِلَنِبیِّهِ  َعزَّ َو َجلَّ َجَعَل اهللُ  : ... َعْن َأِبی َعْبِد اهلل .2  شهرآشوب، ابن و 151 ص ،4 ج کافی، کلینی،: أَُمیَّةَ  ُمْلِك بَِنی َخْیرًا ِمْن َأْلِف َشْهر   َلیـْ

َفَسأَْلُتُه َمْن ُهَو  ِذِه اْْلُمَِّة َرُجٌل واِسُع اْلبُـْلُعوِم َكِبیُر اْلَبْطِن.ی َأْمَر هٰ  يـَُقوُل: َسَیلِ ی َعِلی اً َرِحَمُه اهللُ َو َسِمْعُت َأبِ  ... :َفقاَل اْلَحَسنُ  .60 ص ،4 ج مناقب،

ِتِهْم، قاَل َتعال: ِإنَّ اْلقُ اَل ِلیاَل: ]ُهَو[ ُمعاِويَُة، َو قَفق َلُة اْلقَ » :ىٰ ْرآَن َقْد َنَطَق ِبُمْلِك بَِنی أَُمیََّة َو ُمدَّ ٌر ِمْن َأْلِف َشْهر  َلیـْ ِذِه ُمْلُك قاَل: َأِبی: هٰ  «ْدِر َخیـْ
 .454 ص ،2 ج شواهدالتّنزیل، ،حسکانی حاکم :أَُمیَّةَ  بَِنی
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آنها  3:َطْرَفَة َعْین    بِاهللِ   ناما آمَ  .ایمان نیاوردند به خدای یکتا و پیامبری پیامبر اکرم ایمان نداشتند؛

  بودند.آلود خودشان  مان عقاید شرکبا ه ند؛دنیاورایمان ، به اهلل هم زدن هم بر حتّی یک چشم

به قدرت و  اکرمی ظهور پیغمبر لهقبل، مسأایم که در کتب آسمانی  توضیح دادهمفصّل قبالً 

 ی تیم و عدیبود که دو نفر از قبیلهمطرح شده بود. حتّی در برخی از این کتب گفته شده  انرسیدنش

اینها بر اساس این  4رسند.کنند و به حکومت میآیند و قدرت را بعد از این پیامبر تصاحب میمی

 خب قرار گرفتند. کردند و در کنار پیغمبر اکرمتظاهر  اهللاطّالعات آمدند و به ایمان به رسول

 چه قبل از ماجرای غدیر، چه در خودِ ،که داشتند ای های خبیثانهبود. با همان طرح وریط پدر این

در  و چه بعد از رحلت پیامبر اکرم، اهللی غدیر تا رحلت رسولو چه بعد از واقعه ،ی غدیرواقعه

هایی با انسان ،پیامبر اکرم خالفت ی مسندخره تصاحب غاصبانهه و باالشکل دادن کودتای سقیف

 د.ها بودناین ویژگی

او  فرمایند: بر نقلی میبنا المؤمنینگرچه ابوبکر پسری دارد که امیر با پدرش بود. عایشه هم، همسو

است و  المؤمنین که از شیعیان خالص امیر ،بکرابی بن الرّحمنعبد 5.ل ابابکراز نس ،است فرزند من

اشتر را  ارده شد. قبل از اینکه حضرت، مالکهم به والیت مصر گم در دوران حکومت حضرت امیر

 کردند،ت میریّمدی ، از دورعاصوای که معاویه و عمرمنصوب کنند، او فرمانروای مصر بود و در توطئه

                                            

َأ ال .... 265، ص 16البرائه، ج  و خوئی، منهاج 461، ص 66مجلسی، بحاراالنوار، ج : ن  َفَة َعیْ ِمنا بِاهلِل َطرْ يـُؤْ  الَّذاِن َلمْ وَُّل َو الا اِنی اْلَ اَ . 3

َذْيِن الرَُّجَلْیِن َعْن ُفالن  ُتْخِبُرِنی َعْن هٰ َأ ال .... 681، ص 66مجلسی، بحاراالنوار، ج : َاَحبـَُّهما  َذْيِن الرَُّجَلْیِن، َفقاَل: كاِفراِن، كاِفٌر َمنْ ُتْخِبُرِنی َعْن هٰ 

  .148، ص 18الوسایل، ج  نوری، مستدرک محدّث :َاَحبـَُّهما  َو ُفالن  َفقاَل كاِفراِن كاِفٌر َمنْ 

چا،  موسی، بی بن طاووس، علیّ بن المهجة، تألیف سیّد لثمرة المحجة ی کشف سعادت، ترجمه ی باقر، برنامه محمّد گلپایگانی، سیّد شهیدی. 4

 .86-82تا، صص  المرتضویة، بی تهران، مکتبة

، ص 2الوسایل، ج  نوری، مستدرک محدّث، 102، ص 42؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 186، ص 1علی، احتجاج، ج . طبرسی، احمدبن5

 .أِبی َبكر    ُصْلبِ   ِمنْ   ُمَحمٌَّد ابِنی: 164، ص 5البراعه، ج  وئی، منهاجو خ 48
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ان خوب هم به انس ،ابوبکر به شهادت رسید. بنابراین از نسل ابوبکر عبدالرّحمن مصر شورش شد ودر 

 آمدند. از خودِ های ناجور به وجود می اوقات انسان گاهی ،ءاینکه از نسل انبیاوجود آمده است. کما

یا حضرت  و راز امام حسن و امام حسینیی در تهاانسان شان همه ،هم امیرالمؤمنینفرزندان 

ردند. یعنی هم از فرزندان عاق کبرخی از آنها را  حتّی امیرالمؤمنین نبودند؛ کلثوم زینب و امّ

 یَّ اْلحَ   ُيْخِرجُ  انسان بد به وجود آمد. ،و هم از فرزندان امیرالمؤمنین ،انسان خوب به وجود آمد ابوبکر

؛اْلَمیَِّت ِمَن اْلحَ   ُيْخِرجُ ِمَن اْلَمیِِّت َو  به نام ابوبکر به وجود آمد از میّتی  ،ابوبکرِ حیّ بن یعنی عبدالرّحمن 6یِّ

 به وجود آمدند. از حیّی مثل امیرالمؤمنین دل، ردهخره بعضی از افراد مُو باال

دختر که  ،او و حفصه .بود کامالً جاسوس پدری پیغمبر اکرم در خانه و با پدرش ، همسوامّا عایشه

. شاید ارتحال آزار و اذیّت فراوان داشتند پیغمبربه  داشتند و نسبتی های عجیبخباثت ،بود رمَعُ

به دست  ی مسموم شدن حضرتنتیجه ،که وجود دارد یاتیّاز نظر یکیبر بنا ،هم اهلل رسول

همین دو  و ؛به شهادت رساندند را قرائنی هم هست که پیغمبر اکرمبرایش همین دو نفر باشد و 

 کردند. مسموم ایشان را نفر،

از خباثت عایشه  الهی، ی هبه علم بیکران شانودنکه با وصل ب سؤال این است که پیغمبر اکرم خب

دارند، چرا با  خبر عدهکه از خباثت جُ مجتبید؟ یا امام نکند، چرا با عایشه ازدواج میندارخبر 

داریم. حاال این در بحث  طور موارد دیگری هم در مورد ائمّه کنند؟ و همینازدواج می جُعده

، طرح است. امیرالمؤمنینتر هم قابل این سؤال به شکل وسیع ،ازدواج است. منهای بحث ازدواج

حال  ،از همان اوّل شب د؛ یعنینشهید شو دنرود میند دارندانمی ،شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

دشان بشارت به خو .بود حال دیگری، ام که حال حضرتحال دیگری است. گفته امیرالمؤمنین

و  .حاالتشان کامالً معلوم بود .ابراز کردند و بارها بودند ی دخترشانخانهدر  آن شب دادند.شهادت می

                                            

 .11ی  ی روم، آیه و سوره 61ی  ی یونس، آیه سوره. 0
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 ؛و کمر حضرت باز شدگرفت ب در به شال حضرت خواستند از در بیرون بیایند، قالّوقتی هم می

کمر  ای علی! 7:َفِإنَّ اْلَمْوَت الِقیكَ ؛  ِلْلَمْوتِ   َحیازِيَمكَ  ْشُددْ اُ فرمودند: را محکم کردند و حضرت کمرشان 

 افرادی مسجد آمدند و داخل کند. بعد هم محکم ببند که مرگ تو را مالقات میبرای مرگ خودت را 

تکانش دادند و  ،مرادی که رسیدند ملجم بن به عبدالرّحمن ،کردندار برای نماز بید را که خوابیده بودند

-می ،ایاگر بخواهم بگویم که تو زیر عبایت چه پنهان کرده به خدا قسمدند که بلند شو! صدایش ز

فرموده بودند که من حیات  مرادی ملجم بن ندر مورد عبدالرّحم هم ها، خیلی قدیم قبل . ازبگویم توانم

توانید بگویید. می ی ائمّهرا در مورد همه این ماجرا طلبد.خواهم و او مرگ من را میاو را می

چرا  ،به شهادت خواهند رسیدبروند  سمت کوفه به دانستند اگرکه می امام حسینتوانید بگویید  می

ی محدود به مقوله ،پس سؤال ؟آن حادثه اتّفاق بیفتد ،در کربال ،به کوفه تشریف بردند که در بین راه

 ت. ازدواج نیس

 ،که در آینده رخ خواهد داد را چیزی ،غمبرو پی امام دانند؛پاسخ این است که اوّالً می

دارند. صراحت آیات قرآن هم  علم به غیب ،و ائمّه پیغمبر. این مسلّم است. یقیناً دانند می

خدا عالم غیب است و  8:ِمْن َرُسول    َغْیِبِه َأَحدًا ِإال  َمِن اْرَتضىٰ   عاِلُم اْلَغْیِب َفال ُيْظِهُر َعلىٰ  دهد کهمی نشان

شود ست. یا میکه مورد رضایت خدا ،مگر آن کسانی از رسوالن ،کند بر غیب خویش احدی راآگاه نمی

که  ؛کندآنها را هم خدا عالم بر غیب می ،هستند نی که مورد رضایت رسول خداکسا گفت

قرآن بارها تأکید کرده است که  باشند. پس در اینکه علم غیب داشتند، تردید نیست. خودِ ائمّه

اینها خبرهای غیب است که ما  !ای پیامبر 9:تِْلَك ِمْن أَْنباِء اْلَغْیِب نُوحیها ِإلَْیكَ  داند.غیب می پیامبر

                                            

 .248، ص 42و مجلسی، بحاراالنوار، ج  240، ص 1الغمه، ج  ؛ اربلی، کشف11، ص 1مفید، ارشاد، ج  .4

 . 24و  20ی جن، آیات  . سوره8
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ما داریم به تو  ،اینها خبرهای غیب است 10:ِلَك ِمْن أَْنباِء اْلَغْیِب نُوِحیِه ِإلَْیكَ ذٰ کنیم. داریم به تو وحی می

 خبر از پشت پردهدانستند. غیب می قرآن تصریح دارد که پیغمبر اکرم کنیم. پس خودِوحی می

  داشتند.

که این  ،خود بداند یعنی کسی از پیشِ ،یکی علم غیب استقاللی است علم غیب داریم؛ ه دو گونهالبتّ

منهای خدا  ،کدام راهیچ ،چه شهاده را ،چه غیب ،یعنی احدی ت است؛به ذات مقدّس احدیّمنحصر

فقط خدای  ،نیاز به غیر که کسی به او علم نداده باشدمستقل و بی م غیبِتواند مطّلع شود. عالِنمی

ْو ُكْنُت لَ  فرماید: از خودشان نفی کردند. قرآن میاین نوع علم غیب را  عال است. لذا پیغمبر اکرممت

خیر را بر خودم فراوان  ،نستماداگر من غیب می 11:وءُ السُّ  یَ ِمَن اْلَخْیِر َو ما َمسَّنِ   ْسَتْكاـَْرتُ َأْعَلُم اْلَغْیَب اَل 

کردند. قرآن آیاتی دارد که علم غیب  نفی می]این را[  و امثال اینها؛رسید ها به من نمیبدی ،کردممی

کند. آیاتی که علم غیب را برای غیر خدا نفی کند و آیاتی هم دارد که علم غیب را تأیید میرا نفی می

 که کسی منتفی و محال است یعنی ؛کندعلم غیب استقاللی را نفی میدارد آیاتی است که  ،کند می

 خودِ دهدآنهایی است که نشان می ،کندامّا آیاتی که تأیید می .شود، بتواند از غیب آگاه خدا از نیازبی

  .کندعلم غیب عطا میبرخی از افراد به  خدا

به  مثالً راجع .در قرآن داریم چنینی این های بحث نفی و اثباتشود. جمع می وریط این ،پس این آیات

داریم که شفاعت  هم سری آیه کند و یک سری آیه داریم که شفاعت را نفی می شفاعت هم داریم. یک

ه بتواند بدون یعنی شفاعت بدون اذن الهی، کسی ک ،کندکند. آیاتی که شفاعت را نفی میرا تأیید می

پذیر این منتفی است. آیات فراوانی در قرآن داریم که چنین چیزی امکان ؛اذن خدا شفاعت کند

صحّه ]بر این[ که داریم  در قرآن آیات متعدّدی ،شفاعت کند اهللاذنب نیست. امّا اینکه کسی بتواند
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کردن  احدی قدرت شفاعت ،است و منهای اذن خداگذاشته شده است. کلّ شفاعت در اختیار خد

 ء. قرآن شفیع است. اولیاء شفیعند. شهداشفیع هستند شفیعانی هستند. پیغمبر ،اهللاذنندارد. امّا ب

اختیار شفاعت داده شود و شفاعت کنند. بنابراین در مورد  به مؤمنان از جانب خدا شودشفیعند. می

ِه اْلِعزََّة ِلل ٰ  فرماید:خداوند می ،این را یاد بگیرید. مثالً در مورد عزّت ت،جاهایی که بحث نفی و اثبات اس

پس  13 یَن؛ِه اْلِعزَُّة َو ِلَرُسوِلِه َو لِْلُمْؤِمنِ ِلل ٰ  فرماید: هم می ست. امّا جای دیگری عزّت مال خداهمه 12:یعاً َجمِ 

-اش مال خداست. امّا خدا عزّت مینیاز به غیر، همه، یعنی باالستقالل، بیَجِمیًعا فرمایدآنجایی که می

 !بحث نفی و اثبات را یادتان باشداین دهد. به مؤمنین عزّت می دهد؛ عزّت می به پیامبرشخدا  دهد؛

چه در  ،آید. از جمله همین بحث علم غیب است که در جاهاییکار می موارد زیادی بهچون در 

در اینجا مقصود  اند.را نفی کرده از خودشان علم غیب، و ائمّه پیغمبر ،احادیث و چه در آیات

ند ما علم غیب نداریم. امّا بعضی جاها هم آیات و نیاز به خداست. فرمودبی علم غیب استقاللیِ

وهبتی است که م ،آنجا علم غیب .تأیید کرده است و ائمّه علم غیب را برای پیغمبر ،احادیث

  کند.عطا می خدا به آنها

، عالم به . به تعلیم الهیاند عالم به غیب بوده مبر اکرمقطعاً پیغ ،تذکّری که دادم، با این هرحال به

؟ اند با او ازدواج کرده اند چرا رفتهخب اند که مثالً عایشه چگونه انسانی است.  . خبردار بودهاند غیب بوده

با آن همسرشان ازدواج کردند که او  ؟ چرا امام جواداند عده ازدواج کردهبا جُ چرا امام مجتبی

به ، شونددانستند شهید میکه می و به شهادت رساند؟ چرا امام حسین ا مسموم کردهم حضرت ر

 شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ،دانستند شهید خواهند شدکه می ؟ چرا امیرالمؤمنینرفتند کربال

آید،  می و ائمّه برای پیغمبر علمی که از طریق غیرعادی پاسخش این است: ؟رفتندبه مسجد 
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است است. دو نفر دعوایشان شده  وریط این ،کار قضاوت همدر حتّی معیار عمل آنها نیست. کمااینکه 

بر اساس همان  ایشاند. ندهحکم عنوان قاضی  ند بهخواهمی ، پیغمبراندآمده پیغمبر نزدو 

کنند  عمل نمیکنند. به علم غیب خودشان  دعوا رسیدگی می آن به ،آورندادلّه و شواهدی که اینها می

. بر کنند کار را نمی این ،دهند. نهبا چه کسی است و به نفع او رأی  از راه غیب بفهمند حق حاال که

در آداب رسیدگی به دعاوی  چیزی که و همان و ادلّه و قسم دادن طرفین ماراتو اَ نقرائ اساس همان

 هند. د کنند و بر همان اساس هم حکم میرسیدگی می ،ستقضایی در اسالم ا

به علم  ،بعد از ظهورشان و رسیدن به حکومتکه حضرت  ؛هستند امام زمان ،استثناء این قضیه

بر اساس همین ظواهر ، رو یازده امام دیگ باطنی خودشان قضاوت خواهند کرد. امّا پیامبر

مکلّف کنند. یعنی بر اساس ظواهر عمل می رابطه با اقداماتشان هم همین است؛در  کنند.عمل می

به همین ظواهر شرعی عمل کنند. معیارشان این مکلّفند  عمل کنند؛ به علم غیب الهیشان نیستند

به این علم  ،نه ،شوندبروند کربال شهید میدانند  می ،شوند دانند بروند مسجد شهید مینیست که می

ی قرار گیرد. اگر رد تأسّتواند مویعنی کسی که می ،سوه. اُاندسوهاُ برای ما کنند. چون آنهاعمل نمی

های قدرت بشری، های فوقاساس علم غیب خود و قدرت را بر شانی زندگیهمه و پیغمبر امام

د. من و شما که نه علم نند برای من و شما الگو باشنتوا دیگر نمی ،دند زندگی کننبخواه ،العادهخارق

باید با همان  ،دنبرای ما الگو باش اینکه بتوانندالعاده را داریم. برای های خارقغیب داریم و نه آن قدرت

 الگو و ،تعبیر قرآن بهند نتوا وقت است که می آن .گیرد زندگی کنندهایی که در دسترس ما قرار میچیز

  این یک نکته. 14؛دنی حسنه باشاسوه

شود. تعیین میای از عالم باال برنامه و ائمّه این است که در واقع برای پیامبرهم ی دوم نکته

برسند و عمل کنند. هرکدام از ایشان، یک  ی خودشان به تشخیصیها طور نیست که با بررسی این
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 ی مشخصّی دهد واقعاً برنامهی الهی دارند. روایاتی هست که نشان مییک برنامه مأموریت الهی دارند؛

 مثالً در ماجرایلذا و 15کردندیآمده و طبق آن برنامه عمل ماز عالم باال می برای هرکدام از ائمّه

 ی امام مجتبیبرنامه ،گوینداصطالح قرارداد صلحی که می ترک مخاصمه با معاویه و همان به

د. امام ند بجنگنهم معلوم بوده که باید برو . امام حسینندمشخّص بوده که چه کار باید بکن

از عالم باال  هم ام رضاد. برای امنکند یک حرکت فرهنگی هم مشخّص بوده که بای صادق

 ،دادندبنابراین آنچه که انجام می د و امثال اینها.نکه باید والیت عهدی را بپذیرمشخّص بوده است 

مشخّص شده بود که باید با  پیغمبربرای ی مشخّص شده از عالم باال بود. تکلیف و برنامه اجرای

مطیع فرمان  ایشان در واقع شود. له آسان میهضم مسأ ،د. اگر اینها را در نظر بگیریمنعایشه ازدواج کن

خواستی غیر از آنچه مشیّت خدا  تی،یّمش ایشان 16:ِإال  َأْن َيشاَء اهللُ َربُّ اْلعاَلِمینَ   َو ما َتشاُؤنَ  .الهی هستند

های ما، قلب 17: اهللِ  قـُُلوبُنا َأْوِعَیٌة ِلَمِشیَئةِ  فرمودند:، تعبیر امام زمان گیرد، ندارند. بهبر آن تعلّق می

مان ما هم اراده خواهیم؛ما هم همان را میخواهد، خدا می که هایی است برای مشیّت الهی. آنچهظرف

ظهور در واقع ما محلّ ی حضرت حقّ است؛ فانی در اراده ماناراده ی حضرت حقّ است؛منطبق بر اراده

-چیزی تعلّق گرفت، آنها هم دقیقاً همان را انجام میی الهی بر اهلل هستیم. بنابراین وقتی ارادهارادۀ

 .دهم یا نهاست انجام  فرموده که خدارا  این سبک سنگین کنند که حاالآیند خودشان نمی دهند.

-العملی که از عالم باال برایشان می ی الهی و دستوربرابر ارادهدر  ،نه .اصالً خوب است یا خوب نیست

آن دستوری  حاال مطیع محض آن برنامه هستند. امّا وجودی ندارند؛  اظهاردیگر هیچ خودنمایی و  ،آید

 ورط قطعاً حکمتی در آن هست. این ،آیدآید، چون از جانب خدای حکیم میهم که از عالم باال می

                                            

 .611، ص 52بحاراالنوار، ج  ،یو مجلس 04، ص 1اخبارالرضا، ج  ونیصدوق، ع. 15

 .21ی  ی تکویر، آیه . سوره10
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 ؛حکمتی داردنه، امّا هیچ حکمتی ندارد.  ،مطیعند و ایشان است آمده نیست که بگوییم دستورالعملی

خاطر اینکه عبد مطلق خدا  خاطر عبودیتشان، به کنند؛ بهبه آن عمل نمی شحکمت خاطر بهامّا آنها 

کنند. نه به این عمل می این خاطربه  اند،فانی شده درآناند، حل شده الهی اراده و مشیّتدر  هستند؛

ام از این اوامر هرکد یقیناً حکمتی در ای دارد. ولیخاطر که این کار خاصیّتی دارد، حکمتی دارد، فایده

 بوده است. 

حکمتی دارد. به امام  !فرموده است که با عایشه و حفصه ازدواج کن خدا به پیغمبر اکرم اگریعنی 

فرماید به میامیرالمؤمنیناینکه به  حکمتی دارد. عده ازدواج کن!فرموده است با جُ مجتبی

حکمتی در آن بوده است.  !کوفه بروفرماید به می ست. به امام حسیناحکمتی در آن  !مسجد برو

هرکدام از  فرماید والیت عهدی را بپذیر!می به امام رضا !فرماید صلح کنمی به امام مجتبی

حکمت اوامر الهی و حکمت عملکرد  ،حکمت نبوده است. منتهابی هایی دارد؛ اینها یقیناً حکمت

-ت علم آنها قابل درک است. این هم نکتهبا در اختیار داشتن تمامیّ ،تمامیّتش، و ائمّه پیامبر

این حکم را بر اساس  ،خدا حکمی کرده است ؛اهللی ظریفی است که خوب باید بفهمیم. مثل احکام

 ،رموده فالن کار را انجام دهیدنهایت خودش کرده است. قطعاً آن حکم، حکیمانه است. اگر فعلم بی

هایی است که به خاطر زیان ،فالن کار را انجام ندهید ر فرمودهاگ .خاطر سودهایی است که دارد به

این کار را  است لی که خداوند فرمودهی دالی توانم به همهبا علم قلیل خودم می ،دارد. امّا آیا منِ بشر

-های توحید افعالی گفتهعلم ندارم. در بحث ی خداخیر. چرا؟ چون من همپایه ؟پی ببرم ،بکن یا نکن

چون  پذیر نیست؛ چرا؟یم ارزیابی تفصیلی برای ما امکانگفت کند،بی آنچه که خدا میام، در بحث ارزیا

ی آن کار باید علم داشته دهنده ی انجامالاقل به اندازه ،کاری را بخواهیم تفصیالً ارزیابی کنیمهر

 باشیم. 

ین اقلّش اتازه )ست که اقلّش این ا ،ارزیابی کنم که یک پزشک نوشته استرا  ایاگر من بخواهم نسخه

نقد  ،نظر کنم اگر بخواهم اظهارحتّی ، پزشکی بدانم. ی آن پزشکبه اندازه (.است و شاید کافی نباشد
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آموزش را تصحیح ی دانشخواهد ورقهباید از علم آن هم بیشتر داشته باشم. مثل معلّمی که می ،کنم

یعنی باید معلّم باشد  علم دارد؛آموز را تصحیح کند که بیش از او ی این دانشتواند ورقهکند. کسی می

پانزده است یا بیست. بشری که علم قلیل دارد در  ی این ورقهکه بتواند از آن باال قضاوت کند که نمره

مثالً ؟ ارزیابی کند راکارهای خدا و اوامر الهی  خواهدمی چگونهنهایت دارد، برابر خدایی که علم بی

خاطر ضرری بوده  ، بهقطعاً اینکه خدا فرموده است !گفته است فالن کار حرام است، انجام ندهیدخدا 

ی آنچه توانم به همهناظر بر نفع و ضرر آن کارهاست. امّا آیا من می ،یعنی اوامر الهیکه داشته است؛ 

م را پی ببرم؟ این حک دید، پی ببرم و در نتیجه تمامیّت چرایی وضعِخدا از نفع و ضرر در این کار می

ت هایی از حکمبه گوشه ،مطالعه و دقّت ،ی خدا علم ندارم. ممکن است با بررسی پایهمن که هم ،نه

ر کّشته باش؟ ممکن است با مطالعه، تفحجاب دااست  به زن فرموده خدا وضع این حکم پی ببرم. چرا

ی چرایی امّا گمان نکنیم که همه ؛میببر پی های حجاب اختیار کردن زنو بررسی به برخی حکمت

 ایم.  اینهایی است که ما پی برده ،حجاب داشته باش اینکه خدا به زن فرموده

ت علمی ما اجازه ظرفیّ هادر خیلی از بحث .آیدخیلی جاها به کارتان می های ظریفی است؛اینها نکته

است. ما با علم  کرده ت خودش حکمنهایچون خدا با علم بی ؛ببریمپی  آن تمامیّت چرایی به دهدنمی

خواهم باالتر  بریم. حتّی میب این حکم پی های ی چراییتوانیم به همهقلیل و محدود خودمان که نمی

باز هم  ،اندچرایی کار خودشان را برای دیگران توضیح داده جاهایی که خدا و پیغمبر ،از این بگویم

 ،امدادهرا من این دستور است  یعنی خدا فرموده !است رایی انجام آن کارگمان نکنید اینها تمام چ

ی دلیلش این گمان نکنیم همه ،خاطر این به ،اممن این کار را کرده اند فرموده پیغمبر خاطر این؛ به

ت فهم او را در نظر زنند، ظرفیّوقتی دارند با بشر حرف می چون خدا و پیغمبر بوده است؛ چرا؟

ما گروه پیامبران با مردم در حدّ عقل و فهم  18: َقْدِر ُعُقوِلِهمْ   َعلىٰ   َمعاِشَر اْْلَْنِبیاِء ُنَكلُِّم الن اسَ  نُ حْ نَ  گیرند.می
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با  اننه عقل خودشبا کُ پیغمبر اکرم 19:َقطُّ   َعْقِلهِ   ِبُكْنهِ  ما َكلََّم َرُسوُل اهللِ زنیم. خودشان حرف می

 چون آنها برای مردم قابل هضم و فهم نبود.  چرا؟ .ندمردم حرف نزد

اند من به این  فرموده آن جاهایی که مثالً خود امام رضا حتّیهای خیلی ظریفی است. اینها نکته

ح صلبا معاویه اند که من به این دلیل فرموده مجتبی یا امام حسن ،یت عهدی را پذیرفتمدلیل وال

 بعد از کودتای سقیفه فرمایند من به این دلیلمی حضرت امیرخواهید؟  می از این باالتر کردم.

این  .ی دلیل این نیستهمه ی دلیل این است؛گمان نکنید همه .، دست به اسلحه نبردمقیام نکردم

و خدا در  این را پیغمبر ؛است هضم بوده فهم و ای از دلیل است که برای من و شما قابلگوشه

؟ به هزار و ندبرای چه انجام داد انخودش، . امّا اینکه پیغمبراند دادهضع احکامش برای ما توضیح و

اش را که اند. بقیّه فرمودهیک دلیل است که به من و شما  یکی از آن هزار و ،که این ؛یک دلیل

ی درک ت فهمش اجازهظرفیّ ،شنیدهاست که مخاطبی که داشته می خاطر این بوده به ،اند نفرموده

دارد  ،حتّی جایی که خود خدا های دیگر را نگفته است.چراییبنابراین  است؛ نداشته بیش از این را

د نرا دار انحکمت کار خودش و امام آنجایی که خود پیغمبر کند،حکمت حکمش را بیان می

به چه  از چرایی است.ای  گوشه ،هم و امام حتّی بیان خود خدا و بیان پیغمبر ند،کنبیان می

ی علم ی علم الهی و همپایهین دلیل که تمامیّت آن چرایی نیاز به علمی همپایهبه ا دلیل؟

، بشر و ائمّه محدودیم، مخاطب پیغمبر ما بشرِ ،لذا مخاطب خداودارد.  و امام پیغمبر

 و امام ت فهم و هضمش را نداشته است. خدا حکیم است. پیغمبرظرفیّ محدود است که

-ت فهم طرف مقابلش را در نظر میخواهد حرفی را بزند، ظرفیّحکیمند. شخص حکیم هم وقتی می

 زند. گفت:در حدّ او حرف می ؛گیرد
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 مردم اندر جستن فهم درست  تگویم همه در فهم توسآنچه می

فهمید که یقیناً وقت می آن ،اینها را بگذارید کنار هم حال ایّ اند. علیبنابراین در حدّ مخاطب حرف زده

حکمتی داشته  !حجاب داشته باش ، مثالً به زن فرمودهاینکه خداوند فالن حکم را وضع کرده است

ی چرایی گمان نکنیم همه ،ببریم  های حجاب پیم اگر ما تالش کنیم و به بعضی از حکمتاست. دو

که اصالً چرا حکم یند هم بیایند و بفرما و امام وضع حکم حجاب این است. اگر خود پیغمبر

هایی است که همان ،ی چرایی حکم حجابباز هم فکر نکنیم که همه ،حجاب وضع شده است

های بسیار مهمّی است در حکمت احکام. چون اگر به اینها توجّه اند. اینها بحثو خدا گفته پیغمبر

  ریم.خوگاهی به مشکل برمی نداشته باشیم،

امّا اینها زیربنای پاسخگویی به خیلی از  ،خیلی منحرف شدیم یک مثال بزنم، گرچه از بحث اصلی

 چرا خدا فرموده که گوشت خوک فرض کنید االن بگویند از جمله سؤالی است که مطرح شد. ،سؤاالت

اند که انگلی به نام کرم تریشین داخل گوشت خوک از نظر علمی بررسی کردهگویند  می ؛حرام است

در نتیجه کسی که گوشت خوک بخورد، این  ؛رود باال هم از بین نمیاست و در درجه حرارت بسیار 

 هایش این است. خبحاال مثالً یکی از چرایی .شودبه عوارضی می شود و منجرانگل وارد بدنش می

ی چرایی حرمت گوشت خوک این است، اگر یک روز بشر به توانایی اگر ما گمان کنیم که همه حاال

از آن روز  را در داخل گوشت خوک از بین ببرد،ها ای توانست انگلبه وسیلهعلمی دست پیدا کرد که 

 20.اْلِقیاَمةِ   يـَْومِ   ِإلىٰ   َحرامٌ   اْلِقیاَمِة َو َحراَمهُ   يـَْومِ   ِإلىٰ   ُمَحمَّد  َحاللٌ   َحاللَ  شود؟ نه!به بعد گوشت خوک حالل می

خب گوییم می ،ی حکمت آن استکه همه کند. اگر ما گمان کنیم حالل و حرام خدا که تغییر نمی

توجّه داشته باشیم  امّا .که از بین رفت حکم هم منتفی است علّتاین  دیگر! علّت وضع حکم این بود،

ای از گوشه .ی وضع این حکم این نیست ای از علل است و علّت تامّهگوشه ،ایمعلّتی که ما فهمیدهاین 

                                            

 .65، ص 20و مجلسی، بحاراالنوار، ج  110، ص 66 ، جالشّیعه ؛ حرّعاملی، وسائل148، ص 1بصائرالدّرجات، ج  . صفّار،26
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امّا  ؛که چنین انگلی در آن استتواند همین باشد  می ،استاند گوشت خوک حرام حکمت اینکه گفته

  عوض شود. اینها نکات بسیار ظریفی است. هم حکم الهی ،از بین رفت این این نیست که اگر اش همه

 با عایشه ازدواج کن! گویدمی اینکه خدا به پیغمبر برگردیم سراغ بحث اصلی. یقیناً حال ایّ علی

را هم پیدا  های پیامبرهایی از حکمت ازدواجاست ما بگردیم و گوشهممکن ست. ادر آن حکمتی 

همسران  داشتنداجازه  پیغمبر اکرم اینکه و 21ی تعدّد زوجاتجنبهچرایی منهای  امّاکنیم. 

چرا فرد دیگری را برای  ؟ندازدواج کرد فرد با این ]سؤال این است که[ چرا ،دنمتعدّدی اختیار کن

در برابر خدا از  دند. ایشانکراین کار را  به امر خدااش این بود که ؟ یک جنبهندازدواج انتخاب نکرد

و مطیع محض فرمان الهی  ،اینه اراده نه مشیّتی دارند، ؛خواستینه  ای دارند،خودشان نه نظریه

 بسا بشود بررسی کرد و به . امّا گفتیم حکمتی هم دارد. چهندداین کار را کر ،هستند. چون خدا گفت

 برد. بعضاً پی می ،اینکه اگر انسان مطالعه کندهم پی برد. کما های پیغمبرحکمت بعضی از ازدواج

ها جنگ و سالدر دوران جاهلیّت  ،و آن قبیله ،قریش ،ی پیامبربین قبیله ،قبیله بودند مثالً دو

دعوای خونی از میان شدن آن قبیله وابسته به این است که آن  االن هم مسلمان ،خونریزی بوده است

وصلت کند. این وصلت  با کسی از آن قبیله برداشته شود و تنها راهش هم این است که پیامبر

گونه بوده  این موارد های پیامبرخاطر هدایت چندین هزار انسان باشد. در ازدواج ممکن است به

 زرگ برداشته شده است وی ب یک قبیلهاز سر راه مسلمان شدن مانع آن  ،خاطر یک وصلت بهکه است 

ازدواج با افراد ، های پیامبروری داریم. غالب ازدواجط های اینند. نمونها هبه اسالم مشرّف شدآنها 

شهید شده است و زن و  رفته و کسی که متأهّل بوده های شهدای جنگ بود؛بیوه، مسن، بازمانده

                                            

خانواده  ،یاهل والء، سخنان استاد، مباحث اجتماع تی: سامیا بحث کرده الًمفصّ یگرید ید زوجات در جاتعدّ یها در مورد حکمت. 21

 . 81بهمن  4د زوجات مورخ تعدّ لیو ازدواج، فا

 توانند یم یافراد، حداکثر چهار همسر دائم ریسا یعنیهم دارند؛  یاستثنائ تیّوضع کیدر بحث تعدّد زوجات،  اکرم غمبریه پالبتّ

 .ستندیچهارتا ن نیمحدود به ا اکرم غمبریامّا پ م؛یمزبور گفت لیکه در فا یمفصّل یدهایو ق طیداشته باشند و آن هم با شرا
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سرپرستی آن خانواده  پیغمبر .آنها نبودی هم داوطلب ازدواج با فرزندانش مانده بودند و کس دیگر

با  وقتی پیغمبر خاتم .ضمن اینکه نوعی تجلیل از خاندان شهدا هم بود ند؛گرفتمی را به عهده

اند. یعنی نوعی گذاشته تاج افتخاری است که بر سر آن زند، خیلی افتخار است؛ نکنخانمی ازدواج می

مانده از آن ضمن اینکه این زن و فرزندان باقیشود. تلقّی میی شهدا قدردانی از مقام شهادت و خانواده

 گیرند. قرار می تحت سرپرستی پیغمبر ،شهید هم

شود حتّی به ی موارد را نمیامّا همه را با مطالعه و بررسی پی برد؛ هاییحکمت بعضاً ممکن است

تازه بعضی از  ،پی بردیمم اینکه همان مواردی هم که ی دوهایش هم پی برد. نکتهبعضی از حکمت

چند هزار نفر از آن قبیله هم آمدند  ، بله،ندبا این ازدواج کرد . حاال پیغمبراش ست نه همهآنها

با این فرد  ی دلیلی که پیامبر های این ازدواج است. آیا همهمسلمان شدند. این یکی از حکمت

ولی اجماالً یقین داریم که  ؛باشد یورط د همین بود؟ هیچ تضمینی نداریم که ایندنازدواج کر

مگر مبتنی بر حکمت.  ،کندو خدا امری نمی ؛کنند مگر به امر خداکاری نمی و امام پیغمبر

هلل. تا العیاذباکند  امر نمی بیهوده خدا ست.آن ا هایی درامر خدا، امر حکیمانه است و یقیناً حکمت

  حدودی شاید به این سؤال پاسخ گفته شد.

ند؟ یکی از ند که ازدواج کند و بیش از دیگران اجازه دارنهای متعدّد دار ازدواج را پیامبرچحاال 

کنند و به دلیل در آن پر می مولیهِاید که گاز ها را دیدهتعابیر همین است. اگر بخواهم مثال بزنم، بالن

این را روی زمین نگه خواهند رود. وقتی میباال با قدرت خواهد میاینکه این گاز سبک است، بالن 

بالن  ،ها را رها کننداگر این طناب الّوا کنند.های متعدّدی آن را به زمین میخکوب می دارند، با طناب

 د؛نیک روح الهوتی دار ند؛یک روح جبروتی دار ند؛یک روح ملکوتی دار رود. پیامبر اکرمبه هوا می

رود. برای اینکه بشود خواهد پرواز کند و باال میی وجود د. این با همهنی عوالم داریک روح فوق همه

طناب به او  ههای متعدّد میخکوبش کرد. لذا نُباید با طناب باید چه کار کرد؟ ،پایین نگهش داشت

آورد و روی زمین توقّف  الّ تاب نمی؛ واکه کنده نشود و برود بندند که او را به زمین بچسبانند؛می
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که  بندندکشند. او را به عالم خاک میسمت عالم خاک می به این راهند. توجّهش را کمی از کنمی

 مأموریتش را انجام دهد و مردم را هدایت کند.  بماند؛ پرواز نکند و نرود.

 .همین است گویدیو داستانی که م دارد 22میرای يا حُ ینِ مِ لِّ کَ  به ر را راجعموالنا هم در مثنوی همین تعبی

این نوزادان بیشتر به آن  ؛ش عنوان کرد، نوزادان مثالً دو، سه ماهه هستندشود برایمثالی هم که می

سمت این عالم  برای اینکه توجّه این بچّه را بهاند، توجّه دارند. بعد سمت، همان عالمی که از آن آمده

چیزی تکان  ،ایکنند و جغجغههای تند درست میهای زرد و سرخ و با رنگ بازی اسباب ،شانندبک

بازی زرد و سرخ و  . این اسبابکشانندمیسمت این عالم  بهحواس بچّه را  ؛کنندسر و صدا می دهند، می

سمت عالم قبلی نرود. حاال  به تابکشند سمت این عالم[  ]بهحواس او را  مین است؛ه کارکردش هجغجغ

توجّه را بود که ز بازی قرم مو بود؛ مثل همان اسبابسرخحمیرا بود؛  اسم عایشه هم جالب این است که

د ند و برونالب تهی کناست که قکه دیگر االن  نددیدمی . وقتی پیغمبرشاندبک سمت عالم پایین به

من دارم  ! با من مکالمه کن!مو با من حرف بزنای سرخ :میرايا حُ  لینیاشغَ ا، میر مینی يا حُ لِّ کَ : ندگفتمی

ولی قطعاً  ،یک برداشت است ،هم یک تعبیر استکشید پایین. این را می واقع پیغمبر در روم.می

 های فراوانی داشت. حکمت

 ؛آنها را پذیرفتند ای ایمان در قلبشان نیست،ذرّه ،رغم علم به اینکه ابابکر و عمر علی پیغمبر اکرم

را  نمنافقی پیامبر ،صراحت قرآن شان نزدند. بهرد به سینهدست  ؛دادنداینها را کنار خودشان جا 

تَـُهْم ِبِسیماُهْم َو لَتَـْعرِفَـنـَُّهمْ  .ندشناختمی ی آنها و هم از لحن سخن آنها، هم از چهره 23:َلْحِن اْلَقْولِ   ِفی  فَـَلَعَرفـْ

؟ یعنی ند. چرا آنها را طرد نکردندشناخت منافقین را می شناسی. پس پیغمبر تو این منافقین را می

                                            

(؛ اما در کتاب تذکرة 184 ص، 8ج  ن،یعلوم الد اءیاح ،ی)غزال .است اکرم غمبریمنسوب به پ ،آثار یعبارت در بعض نیا. 22

 لَا أصل لَهُ.« ا عَائِشَةُ قَالَ لَا تَشْغَلِیهِ عَنْ عَظِیمِ احْتِرَاقِهِ بِالْحُبِّکَلِّمِینِی ی» الموضوعات، اثر الفَتَّنِی آمده است:

 . 66ی  ، آیهی محمّد . سوره26
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و دیگر سران  ابوبکر و عمرند جازه دادا پیغمبرهمین که  ،نیست که فقط بحث ازدواج با عایشه

اینها قطعاً به امر الهی بود و به حکمتی که حاال ممکن است بعضاً بشر  ،بمانند اندر کنارشمنافقین 

مستلزم این است  ،امّا تمامیّت آن حکمت ؛هایی از حکمتش را حدس بزندتقالّهایی هم بکند و گوشه

امر  اهللبه رسولو  تدوین ای بود که برای پیغمبربرنامه کسی به تمامیّت علم الهی که مبدأ که

هایی خودش داستان ند،با عایشه ازدواج کرد پیغمبر اصالً اینکه چه شد دست پیدا کند. ،شده بود

 طور.  حفصه هم همین دارد؛

شواهد تاریخی وجود  آن حدّی هم که در ،های هرکدام از اینها بخواهیم وارد شویماصالً در چرایی

ز چیزهایی است که محتمل ای ااین گوشه ،منتها گفتم ؛دهد که چه چیزهایی بودبه ما خبر می دارد،

گونه  و اینند؛ شوتسلیم  ،مثالً ابوبکر تأثیر اجبارِ تحت پیغمبرطور نبود که  اینباشد. ولی  است علّت

موقع  آن. افتخار بود سببخب داوطلب بودند. خودشان نند؛ آنها رار کند و اصبرو که پیامبر نبود

ماند تا به منتها این دختر می ؛دادند شوهر می ،بلوغ دخترها را حتّی قبل از سنّ که هم کامالً رسم بود

ولی از همان دوران طفولیت قرار ازدواج گذاشته  شد.ی زوجیّت برقرار میبلوغ برسد و بعد رابطه سنّ

 که اینهمه افتخار بود.  اهلل ن هم ازدواج با شخصیّتی مثل رسولشد؛ آ می

از راه خواست دلش می ،یابی به قدرت داشت قصد نفوذ و دست هم به لحاظ اینکه ،ابوبکرطبیعتاً 

هم به لحاظ و  ؛برقرار شودبین او و آن حضرت ی نزدیک رابطه این، ازدواج دخترش با پیغمبر

 ،دالیل مختلف به بنابراین .شود پدر زن پیغمبرینکه این افتخار در جامعه نصیبش شود که ا

چرا  دربیاید. امّا پیغمبر اهللبه ازدواج رسول جانب ابوبکر بوده است که دخترشمندی از  عالقه

د، نشودامادشان  مند بودند که پیغمبر؟ ممکن است دیگرانی هم عالقهندمندی را پذیرفتعالقهاین 

شان آدم حسابی کدام هیچ ،نه ابوبکر و نه عایشه نددانست ؟ با علم به اینکه میندچرا این را پذیرفت

کنند. در واقع میبه امر الهی کنند، کاری میگوییم هرست که می؟ آنجاندچرا پذیرفت نیستند،

های زیادی در  نکته کنند.حرکت میقدم  به قدم ،و طبق آن برنامهاست ای برای آنها تدوین شده  برنامه
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در موارد زیادی کردم عرض که  یی های کلّی بحث این سؤال گفتیم که محدود به این سؤال نبود.

دهد که معارف الهی را بهتر بشناسیم و بیشتر بتوانیم ی ما توفیق شاءاهلل خدا به همه ان کارایی داشت.

 در وجود خودمان و در رفتارمان پیاده کنیم.

 

 اَللٰ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّد  َو آِل ُمَحمَّد  َو َعجِّْل فـََرَجهم


