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بحث ما در بیان ادلّهای است که ادالت بر آن دارند که رسول اکرم؟ص؟ و ائ ّمۀ هدی؟عهم؟ ح ّجت
عن ُهم ِمن ِفع ٍل أو َحال» و حال آنها ،قول آنها ،فعل آنها ،کاشف از
ص َد َر َ
هستند بر تمام آنچه « َما َ
حکم خدا است و تفکیک در شخصیتمخالف با منابع دینی ما ،با ادلّۀ وارده در کتاب و سنّت است .ما
در این رابطه روی سه آیه بحث کردیم .ابتدا آیات را مطرح میکنیم و بعد به روایات هم خواهیم
پرداخت.
آیاتی که بحث کردیم« ،إِن الذینَ َی ْكفُ ُرونَ ِب ِ
س ِل ِه َو یُریدُونَ أ َ ْن یُفَ ِ ّرقُوا» 1با بیانی که بیان کردیم.
اّلل َو ُر ُ
ب الذینَ آ َمنُوا قَ ْد أ َ ْنزَ َل ّللاُ ِإلَ ْی ُك ْم ِذ ْكرا» 2آیۀ سورۀ طالق و آیۀ سوم
آیۀ دوم ،آیه «فَاتقُوا ّللاَ یا أُو ِلي ْاْل َ ْلبا ِ
و آخرین آیهای که روی آن بحث کردیم یکی ،دو آیه با این مضمون بود که «ما كانَ ُم َحمد أَبا أ َ َح ٍد ِم ْن
سو ُل ّللاِ َو الذینَ َم َعهُ» 5آیاتی از این قبیل که از
سول» 4یا آیۀ « ُم َحمد َر ُ
ِرجا ِل ُك ْم» 3یا « َو ما ُم َحمد إِل َر ُ
این آیات استفاده میشود که واضعات رسول اکرم؟ص؟ مطلقا رسول است .اینکه گفتیم به کسی بگوید
سو ِله» «قَو ِل ِه هَذا لَیس »...چون در منافات با
یس َر ُ
یس َر ُ
سو ِله»« ،فی فِع ِل ِه هَذا لَ َ
که «فی َحا ِل ِه َهذِا لَ َ
این آیات است .به بیانی که بیان شد.
ض»
ور السماوا ِ
ت َو ْاْل َ ْر ِ
آیۀ چهارم آیه  36و  37سورۀ نور است که از اینجا شروع میشود «ّللاُ نُ ُ
در آیۀ بعد که شاهد ما است «في بُیُو ٍ
س ِبّ ُح لَهُ فیها بِ ْالغُد ّ ُِو َو
ت أَذِنَ ّللاُ أ َ ْن ت ُ ْرفَ َع َو یُ ْذ َك َر فی َها ا ْس ُمهُ یُ َ
ب
قام الصالةِ َو
إیتاء الزكاةِ یَخافُونَ یَ ْوما تَتَقَل ُ
ِ
جارة َو ل بَیْع َ
ع ْن ِذ ْك ِر ّللاِ َو إِ ِ
ْاْلصا ِل * ِرجال ل ت ُ ْلهی ِه ْم تِ َ
ْصار» 7تقریب استشهاد به این آیه مبتنی بر دو مطلب است؛ مطلب ّاول اینکه این
فی ِه ْالقُلُ ُ
وب َو ْاْلَب ُ
جارة َو ل بَیْع ی َُرا ُد بِ َها َل یُ ْلهی ِه ْم بِ ِه شَیئ» است و تجارت و بیع به عنوان مثل،
عبارت «ل ت ُ ْلهی ِه ْم تِ َ
جارة َو ل
سان َ
مثل بارز « َما یُله اإلن َ
ِکر هللا» بیان شده است و اینکه مراد از اینکه «ل ت ُ ْلهی ِه ْم ِت َ
عن ذ ِ
ِکر هللا» مراد و مطلب ّاول این است .بحث ما در استدلل به این آیۀ
بَیْع ی َُرا ُد بِ َها َل یُ ْلهی ِه ْم شَیئ َ
عن ذ ِ
عن قَو ٍل أو فِع ٍل أو َحال».
ص َد َر َ
چهارم است برای اثبات اینکه «الرسو ُل َرسول فی ُک ِّل ما َ
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آیه  36و  37سورۀ نور که گفتیم استشهاد یا استدلل به این آیه برای اثبات مدّعای ما متوقّف بر دو
ِکر
جارة َو ل بَیْع ی َُرا ُد» به این عبارت یعنی « َل یُلهی ِهم شَیء َ
عن ذ ِ
مطلب است؛  -1اینکه «ل ت ُ ْلهی ِه ْم ِت َ
ِکر هللا» آمده است .این یک مطلب است.
هللا» و تجارت و بیع به عنوان مثال بارز « َما یُلهیه َ
عن ذ ِ
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ی
مطلب دوم این است که مراد از این رجال که « َل یُ ْلهی ِه ْم شَیئ َ
عن ذ ِ
ِکر هللا» وجود مق ّدس نب ّ
اکرم؟ص؟ و انبیاء الهی و آل مح ّمد؟عهم؟ است یعنی ائ ّمۀ هدی؟عهم؟ .مراد از این رجال ،رجال
معیّنی است که عبارتند از انبیاء و در رأس آنها وجود نبی خاتم و همچنین ائ ّمۀ هدی ؟عهم؟.
ما این دو مطلب را با استناد به شواهدی که از روایات آمده است به این مطلب میپردازیم؛ یعنی با
تو ّجه به شواهد روایی که البتّه در خود آیه هم کم و بیش چنین افاده و چنین استظهاری میشود از آیه
نمود منتها ما برای تقویت این استظهار شواهدی از روایات هم میآوریم.
ع ْن ِذ ْك ِر ّللاِ» این
جارة َو ل بَیْع َ
پس ما اینجا دو مطلب داریم؛ مطلب ّاول اینکه مراد از «ل ت ُ ْلهی ِه ْم تِ َ
« َل یُ ْلهی ِه ْم شَیئ» در خود آیه همین معنا از خود آیه استفاده میشود .به هر حال معلوم است که مراد
جارة» نه اینکه خصوص تجارت «ل ت ُ ْلهی ِه ْم» و لکن مثال «زَ و َجاتِ ُهم
از « َل یُ ْلهی ِه ْم» «ل ت ُ ْلهی ِه ْم تِ َ
ع ْن ِذ ْك ِر ّللاِ» یا « َ
عن ذِک ِر هللا» در سیاق آیه برای این مطلب این است که آنها
أول ُد ُهم یُل ُهونَ ُهم َ
ت ُ ْلهی ِه ْم َ
متم ّحظ در ذکر خدا هستند ،چیزی آنها را از ذکر خدا باز نداشته است ولی مع ذلک اگر کسی بخواهد
تشکیک کند و بگوید از کجا و چه روایاتی داریم که بر این مطلب تأکید میکند ،بر اینکه این تجارت
و بیع به عنوان مثل « َما یُلهیه» بیان شده است نه اینکه تجارت و بیع از بین « ُک ِّل َما یُلهیه»
خصوصیت داشته باشد نه ،خصوص این نظر خصوص تجارت و بیع نیست تجارت و بیع به عنوان
مثل بیان شده است.
 (؟؟ نامفهوم) همسر آدم و الهاء از ذکر ...خیلی از کسانی که به جهنّم وارد میشوند از طریق همسران خود واردجهنّم شدند! بله! ولد ،بنین آن آیۀ کریمه که میفرماید« :یا أَیُّ َها الذینَ آ َمنُوا ل ت ُ ْل ِه ُك ْم أ َ ْموالُ ُك ْم َو ل
نین فِتنَة»( 2ادغام صدا) یا «إن َما َ
ع ْن ِذ ْك ِر ّللاِ» 1یا در روایات هم داریم که «البَ ُ
أول ُد ُکم َو
أ َ ْول ُد ُك ْم َ
أزوا ُج ُکم فِتنَة»
َ
 آیات سوم و چهارم به این نتیجه رسیدیم که رسول هللا دائما ذکر بر غفلت را از آن منتفی کردهسول فی ُک ِّل أف َعا ِل ِه» اْلن (ادغام صدا) « َذا ِکر» به یاد خدا
است .ولی ادّعای ما این است که «فَ ُه َو َر ُ
است برای اینکه « َرسو ٍل» یعنی حتّی این آیات بر غیر رسول هم صدق میکند ولی اینکه رسول
است (ادغام صدا)
 گفتیم معنی اینکه ذاکر است یعنی اگر کاری که انجام میدهد امرش دائر است بر اینکه مطابق حکمخدا باشد یا غیر مطابق حکم خدا باشدّ ،
شق سومی هم ندارد .وقتی ذاکر است باید فعل آن مطابق حکم
خدا باشد .اگر بخواهد فعلی از او سر بزند که غیر مطابق با حکم خدا است گفتیم حتما باید از هوا
صادر شود چون در آیات کریمۀ قرآن این ثنائیه یا این قضیۀ حقیقیه بیان شده است ما این مطلب را با
این مقدّمات گفتیم که « َو أ َ ِن احْ ُك ْم َب ْینَ ُه ْم ِبما أ َ ْنزَ َل ّللاُ َو ل ت َتبِ ْع أ َ ْهوا َء ُه ْم» 3یا فرمود ...این قضیۀ حقیقیه
 -1سورۀ منافقون ،آیه .9

 -2المیزان في تفسیر القرآن ،ج  ،19ص .308
 -3سورۀ مائده ،آیه .49
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در قرآن زیاد تکرار شده است که « َو أ َ ِن احْ ُك ْم بَ ْینَ ُه ْم» یا آیۀ سورۀ شوری که فرمود« :فَ ِلذلِكَ فَا ْدعُ َو
ا ْست َ ِق ْم َكما أ ُ ِم ْرتَ َو ل ت َتبِ ْع أ َ ْهوا َء ُه ْم» 1و امثال این آیه یعنی هنوز اتّباع الهوی « َو ل ت َتبِعِ ْال َهوى
سبی ِل ّللاِ» 2اگر فعلی که از رسول اکرم صادر میشود ،قولی که از رسول اکرم صادر
ُضلكَ َ
فَی ِ
ع ْن َ
عن غَفلَ ٍة» آن وقت میشود گفتَ « :ل
ص َد َر َ
میشود ،اگر حالی که از رسول اکرم صادر میشود « َ
ِکر هللا» وقتی حین الفعل ذاکر خدا است ،حین القول ذاکر خدا
َیک ِش ُ
ص َد َر َ
ف عن ُح ِ
کم هللا» ا ّما « َ
عن ذ ِ
است ،حین الحال ذاکر خدا است یا «فی َه َذا ال َحال»تواند این حال و این فعل و این قول خارج از حکم
خدا باشد،شود خالف ...گفتیم با آن مقدّمۀ «هلل فِی َواقِعَ ٍة فی ُحکم» و امثال اینها.
رعایت ّاولی که شاهد بر عرض ما است که «ل ت ُ ْلهی ِه ْم» اینجا خصوص تجارت و بیع منظور نیست
ِکر هللا» آمده است .خطبهای است که حضرت امیر
بلکه تجارت و بیع به عنوان مثال « َما یُلهی ِه َ
عن ذ ِ
؟ع؟ دارند که هم در نهج البالغه آمده و هم کافی آن را بیان کرده است .هم مرحوم کلینی در کافی
بیان کرده است و هم در نهج البالغۀ سیّد رضی آمده است ا ّما ما متن را از نهج البالغۀ سیّد رضی
أمر الصالة» به تعبیری این خطبه ،خطبۀ
میگوییم که فرمود« :فِی ُخطبَ ٍة لَهُ یُؤ ِ ّک ُد فی َها ِْلص َحا ِب ِه َ
صالتیۀ حضرت است؛ خطبۀ  199نهج البالغه .حضرت؟ع؟ در خطبۀ شمارۀ  199نهج البالغه
اصول در امر صالة مطالبی را بیان فرموده است .در ضمن خطبه این عبارت آمده استَ « :و قَ ْد
ع ْن َها ِزینَةُ َمت َاعٍ َو َل قُرة ُ
ف َحق َها» 3یعنی « َحق الص َالة»ِ « .ر َجال مِنَ ْال ُمؤْ ِمنِینَ الذِینَ َل ت َ ْشغَلُ ُه ْم َ
َ
ع َر َ
قام الصالةِ َو
عی ٍْن ِم ْن َولَ ٍد َو َل َما ٍل یَقُو ُل ّللاُ ُ
جارة َو ل بَیْع َ
َ
ع ْن ِذ ْك ِر ّللاِ َو إِ ِ
س ْب َحانَهُ ِرجال ل ت ُ ْل ِهی ِه ْم تِ َ
ِکر
ِإ ِ
عن یُش ِغ ُل َ
سان» یا «یُم ِک ُن َ
یتاء الزكا ِة» اینجا حضرت امیر؟ع؟ تعدادی از آنچه «یُش ِغ ُل اإلن َ
عن ذ ِ
عی ٍْن ِم ْن َولَ ٍد» چیزهایی که در آیه نیامده است مثل ولد؛
هللا» را بیان کرده استِ « .زینَةُ َمت َاعٍ َو َل قُرة ُ َ
حتّی « ِزینَةُ َمت َاعٍ» هم به این شکل نیامده است.
سپس برای تأیید مطلبی که فرموده است به آیه استشهاد فرموده است .این استشهاد به این آیه قرینه بر
این است که حضرت ؟ع؟ الغای خصوصیت فرمود و این اشاره به این دارد که خصوصیتی برای
عی ٍْن ِم ْن َولَ ٍد َو َل َما ٍل
ع ْن َها ِزینَةُ َمت َاعٍ َو َل قُرة ُ َ
تجارت و بیع در این آیه نیست «ل ت ُ ْل ِهی ِه ْم» « َل ت َ ْشغَلُ ُه ْم َ
جارة َو ل بَیْع» این تفسیر یا این استشهاد که از سوی حضرت امیر
یَقُو ُل ّللاُ ُ
س ْب َحانَهُ ِرجال ل ت ُ ْل ِهی ِه ْم تِ َ
آمده در استشهاد بر این است که «ل یُ ْل ِهی ِه ْم» ،فراتر از آن بیع و تجارت فرمود؛ « ِزینَةُ َمت َاعٍ» را
فرمود ،حضرت « َولَد» را آورد .این تأکید و تأیید این مطلب است که پس بنابراین تجارت و بیع
ِکر هللا».
خصوصیت ندارد مراد این است که « َل یُ ْلهی ِه ْم شَیئ َ
عن ذ ِ
شاهد دیگر باز از نهج البالغه است که در فرمایشی از حضرت امیر ؟ع؟ «بَع َد تِ َال َوتِ ِه ِل َه ِذ ِه اْلیَة» در
ع ْن ِذ ْك ِر ّللاِ» است .گویا گاهی حضرت امیر؟ع؟ نسبت به
جارة َو ل َبیْع َ
همین آیۀ « ِرجال ل ت ُ ْل ِهی ِه ْم تِ َ
صی فرمایشاتی داشتند .معلوم میشود حضرت از این فرمایشات زیاد داشتند و این مقدار به
آیهخا ّ
سر بودند .در ذیل این آیه فرمود –این یکی از بهترین قسمتنهج
دست ما رسید .حضرت مبیّن بودند ،مف ّ
البالغه است .البتّه نهج البالغه بهترین است ولی این قسمت خیلی فرمایشات منبّه و پر از معانی بلند
 -1سورۀ شوری ،آیه .15
 -2سورۀ ص ،آیه .26

 -3نهج البالغه ،ص 317؛ الکافی (ط -اسالمیه) ،ج  ،5ص .37
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س ْب َحانَهُ َو تَعَالَى
در این فرمایش آمده است -این خطبه از خطب ناب حضرت امیر؟ع؟ است« .إِن ّللاَ ُ
ْص ُر بِ ِه بَ ْع َد ْال َع ْش َو ِة»َ « 1و ْق َر ِة» به معنی سنگینی گوش
َج َع َل ال ِذّ ْك َر ِجالء ِل ْلقُلُو ِ
ب ت َ ْس َم ُع ِب ِه َب ْع َد ْال َو ْق َر ِة َو تُب ِ
است« .ت َ ْس َم ُع بِ ِه بَ ْع َد ْال َو ْق َرةِ» این ذکرها ،این آیات کریمۀ قرآن سنگینی گوش آدمی را برطرف
ْص ُر بِ ِه بَ ْع َد ْالعَ ْش َوةِ» چشمکه دچار نابینایی یا کمسویی شدهاند را
میکند ،گوش را شنوا میکند « َو تُب ِ
عز ْ
بینا میکندَ « .و ت َ ْنقَا ُد ِب ِه َب ْع َد ْال ُم َعانَ َدةِ» دلسرکش را رام میکندَ « .و َما َب ِر َح ِ ِ
ت َآلؤُ هُ فِي ْالب ُْر َه ِة
ّلل َ
ور یَقَ َ
ظ ٍة
ت ِعبَاد نَا َجا ُه ْم فِي فِ ْك ِر ِه ْم َو َكل َم ُه ْم فِي َذا ِ
ان ْالفَت ََرا ِ
ت ُ
عقُو ِل ِه ْم فَا ْست َ ْ
صبَ ُحوا بِنُ ِ
بَ ْع َد ْالب ُْر َه ِة َو فِي أ َ ْز َم ِ
ار َو ْاْل َ ْس َماعِ َو ْاْل َ ْفئِ َدةِ» اگر انسان بخواهد بیداری داشته باشد هم دل باید بیدار باشد ،هم
فِي ْاْل َ ْب َ
ص ِ
ت»
چشم بیدار باشد ،هم گوش بیدار باشد« ،یُ َذ ِ ّك ُرونَ ِبأَی ِام ّللاِ َو یُخ ّ َِوفُونَ َمقَا َمهُ ِب َم ْن ِزلَ ِة ْاْلَدِل ِة فِي ْالفَلَ َوا ِ
ت» جمع «فَ َالت» به معنی دشتو
این انسانذاکر به این معنی دلیل دشتو دلیل بیابانبیدلیل هستند «فَلَ َوا ِ
کویرهای بیکران و بیعالمت و نشان است .تا آنجا که فرمودَ « :و ِإن ِلل ِذّ ْك ِر َْل َ ْهال أ َ َخذُوهُ ِمنَ ال ُّد ْن َیا
بَ َدل» ذکر اهلی دارد که اهل ذکر ،ذکر را جایگزین دنیا کردهاند؛ همۀ آنچه در دنیا است.
ع ْنهُ یَ ْق َ
ام ْال َحیَاةِ» شاهد ما در همین مقطع اخیر فرمایشات
ارة َو َل بَیْع َ
« َف َل ْم ت َ ْشغ َْل ُه ْم تِ َج َ
طعُونَ ِب ِه أَی َ
ع ْنهُ» اصال «أ َ َخذُوهُ مِنَ ال ُّد ْنیَا
ارة َو َل بَیْع َ
حضرت است .فرمود« :أ َ َخذُوهُ ِمنَ ال ُّد ْنیَا بَ َدل فَلَ ْم ت َ ْشغ َْل ُه ْم تِ َج َ
ع ْنهُ» بیان میکند .حضرت
ارة َو َل َبیْع َ
َب َدل» بعد حضرت شاهد این دنیا یا مصداق این دنیا را « ِت َج َ
«فَلَ ْم ت َ ْشغ َْل ُه ْم» را نتیجۀ «أ َ َخذُوهُ ِمنَ ال ُّد ْنیَا بَ َدل» قرار میدهد .از همۀ دنیا ذکر خدا را جایگزین همۀ
س ُ
ان ِمنَ الدُّنیا» است.
دنیا کرده است .پس این تجارت و بیع مثال است .مثالی است از « َما یُش ِغل اإلن َ
آن دنیایی که انسان را از ذکر خدا مشغول میداد ،سرگرم میکند و انسان را از ذکر خدا باز میدارد.
جارة َو ل بَیْع
البتّه فرمایشات قبل هم باز در همین سیاق است چون حضرت در ذیل آیۀ «ل ت ُ ْل ِهی ِه ْم تِ َ
ب
ع ْن ِذ ْك ِر ّللا» بیان فرموده است که همۀ این عبارت«إِن ّللاَ ُ
س ْب َحانَهُ َو تَعَالَى َجعَ َل ال ِذّ ْك َر ِجالء ِل ْلقُلُو ِ
َ
ْ
ت َ ْس َم ُع ِب ِه َب ْع َد ال َو ْق َرةِ» سیاق بر این است که این ذکر ،ذکری است که وقتی استقراب در دل کرد آن
دلذاکری که متم ّحظ در ذکر خدا میشوند چنین خواهند بود که «أ َ َخذُوهُ مِنَ ال ُّد ْنیَا بَ َدل» هر آن چیزی
که دیگران از ذکر خدا باز میدارد این افراد را از ذکر خدا بازدارد .این خطبه در نهج البالغه سیّد
رضی (رض) ،خطبۀ شمارۀ  222است .شاهدهایی که در این خطبه و در فرمایش حضرت آمده بود
ِکر هللا» و
کفایت میکند که روشن کند که مقصود از این تجارت و بیع مثالی برای « َما یُلهیه َ
عن ذ ِ
خصوصیتی برای تجارت بیع است .این از مدّعای ّاول.
ی اکرم؟ص؟ و ائ ّمۀ هدی هستند .این
مدّعای دوم که این « ِر َجال َمخ ُ
صوصون» انبیاء هستند ،وجود نب ّ
ی بن ابراهیم قمی در
مدّعا هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنّت شواهد متعدّد دارد .مرحوم عل ّ
تفسیر ،از امام باقر؟ع؟ روایت میکند« .فِي قَ ْو ِل ِه فِي بُیُو ٍ
ِي
ت أَذِنَ ّللاُ أ َ ْن ت ُ ْرفَعَ َو یُ ْذ َك َر فِی َها ا ْس ُمهُ قَا َل ه َ
ي ٍ ؟ع؟ ِم ْن َها» 2این رجال انبیاء و وجود مقدّس امیر المؤمنین؟ع؟ است که
بُیُوتُ ْاْل َ ْن ِب َی ِ
اء َو َبیْتُ َ
ع ِل ّ
اء َو بَیْتُ
حضرت امیر وقتی بود ،یعنی همۀ ائ ّمۀ هدی؟عهم؟ همین حکم را دارد« .بُیُوتُ ْاْل َ ْنبِیَ ِ
ي ٍ؟ع؟ ِم ْن َها»
َ
ع ِل ّ
 (؟؟ نامفهوم) -1نهج البالغه ،ص .342
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 وقره به طور نسبی است .آن روایت از رسول اکرم؟ص؟ َ « :و إنهُ لَیُغَ ُعلَى قَلبى َو أ ِنّى َْلست َغ ِف ُر
ان َ
سبعینَ َمرة» 1گفته است گاهی این نمازی که ما میخوانیم اگر امیر المؤمنین بخواند
ّللا ِفي ُكل یَ ٍ
وم َ
َّ
باید صد بار توبه کند .یعنی همین ذکر مراتبی دارد ،اطاعت مراتبی دارد ،از روایات استفاده میشود،
از منابع دینی ما که گاهی ائ ّمۀ هدی؟عهم؟ به همین ذکر خودشان متو ّجه میشدهاند از همین ذکر در
پیشگاه خدا توبه میکنند که این چه ذکری است که ما میگوییم ،چه طاعتی است که ما داریم ،چه
نمازی است که میخوانیم.
امی نَ َهارا َو َل بِقیَامی لَیال» (این عبارت
در دعای توبۀ امام س ّجاد؟ع؟ که میفرمایدَ « :و َل أعت َ ُّد بِصیَ ِ
علَ ْی َها َما
س َماؤُكَ َو َم ْن فِی َها َو أ َ ْرضُكَ َو َم ْن َ
در صحیفه یافت نشد) تا آنجا که میفرماید« :لَ ِك ْن ِلت َ ْس َم َع َ
أَ ْ
وء َم ْوقِ ِفي ،أ َ ْو
س ِ
ض ُه ْم ِب َرحْ َمتِكَ َی ْر َح ُمنِي ِل ُ
ظ َه ْرتُ لَكَ ِمنَ الن َد ِمَ ،و لَ َجأْتُ ِإلَیْكَ فِی ِه مِنَ الت ْو َب ِة .فَلَ َعل َب ْع َ
ع ٍة أ َ ْو َك ُد ِع ْندَكَ ِم ْن
عائِي ،أ َ ْو َ
س ِ
علَي ِل ُ
تُد ِْر ُكهُ ِ ّ
شفَا َ
ِي أ َ ْس َم ُع لَ َدیْكَ ِم ْن ُد َ
الرقةُ َ
وء َحا ِلي فَیَنَالَنِي ِم ْنهُ بِ َدع َْوةٍ ه َ
2
عتِي» من اگر دعا میکنم ،اگر نماز میخوانم ،اگر از تو طلب مغفرت میکنم نه به این خاطر
َ
شفَا َ
است که به نمازی که خواندم اعتداد میکنم و این نماز را شایستۀ قبول تو میدانم یا روزهای گرفتهام
که به این روزه اعتماد کنم که تو مرا ببخشی بلکه دعا میکنم «لَعَل» صدای دعا و نالۀ من اهل زمین
و اهل آسمانت برسد ودعایی کنند و تو به دعای آنها ،به شفاعتمن را ببخشی و بپذیری .مقامکه ائ ّمۀ
هدی داشتند اینطور بوده یعنی از همان ذکری که میکردند ،از همان اطاعتی که میکردند استغفار
میکردند ،این اطاعت را نوعی وقره میدانستند ،این اطاعت را نوعی سنگینی دل میدانستند و همین
بوده که دائم ...لذا همین صلواتی که ما بر مح ّمد و آل مح ّمد؟عهم؟ میفرستیم و شاهد آن همان آیه
است که میفرماید« :يا أَيُّ َها الَّذينَ آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا َّ
س ِب ُحوهُ بُ ْك َرة َو أَصيل * ُه َو
ّللاَ ِذ ْكرا َكثيرا * َو َ
علَ ْي ُك ْم َو َملئِ َكتُهُ ِلي ُْخ ِر َج ُك ْم ِمنَ ُّ
ور» 3معلوم میشود این اخراج ،اخراج
الظلُما ِ
ص ِلي َ
الَّذي يُ َ
ت ِإلَى النُّ ِ
مستمر است ،اخراج دم به دم است ،اخراج لحظه به لحظه است .در هر لحظهای از یک مرحله از
ظلمات؛ البتّه اخراج ائ ّمۀ هدی ؟عهم؟ اخراج از نور به نور است و به آن مراحلی میرسند که
مرحلهای از نور ،حجب نوری است ،ولی همین مرحلۀ نور حجاب مرحلۀ برتر میشود آن مرحلۀ
برتر حجاب مرحلۀ بالتر میشود لذا میفرماید« :إِلَ ِهي هَبْ ِلي َك َما َل ِال ْن ِق َ
ار قُلُوبِنَا
طاعِ إِلَیْكَ َو أَنِ ْر أ َ ْب َ
ص َ
َص َل ِإلَى َم ْعد ِِن ْال َع َ
اء نَ َ
ظ َم ِة» 4ظاهرا در این
ضیَ ِ
ار ْالقُلُو ِ
ص ُ
ور فَت ِ
ب ُح ُج َ
ِب ِ
ظ ِرهَا ِإلَیْكَ َحتى ت َْخ ِرقَ أ َ ْب َ
ب النُّ ِ
سیاق است.
روایت دوم در همین سیاق روایتی است که سیوطی ،عالم بزرگ اهل سنّت در الد ّّر المنثور نقل
در المنثور را ندارم از کتاب المیزان ّ
در
عالمه طباطبایی نقل کردم که ایشان از ّ
میکند .البتّه من ّ
المنثور سیوطی نقل میکنند .سیوطی در الد ّّر المنثور به سند َمرد َُویه یا طبق آنچه اهل لغت میگویند
ابن َمردُویَه روایت میکند .اگر بخواهیم عربی بگوییم ابن َمرد َُویه و اگر بخواهیم فارسی بگوییم ابن
 -1روضة المتقین في شرح من ل یحضره الفقیه ،ج  ،13ص .37
صحیفة ال ّسجادیة ،ص .144
 -2ال ّ
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َمردویِه است .مثل ابن بَاب َُویه اگر بخواهیم فارسی بگوییم باید بگوییم ابن بَابُویه و اگر بخواهیم به
صورت فارسی عدّد و عادل بخواهیم صحبت کنیم ابن َبابُویه است.
سو ُل هللا؟ص؟ َه ِذ ِه اْلیَة في بُیُو ٍ
ت أَذِنَ ّللاُ أ َ ْن ت ُ ْرفَ َع َو یُ ْذ َك َر فی َها
بن َما ِلک َو ب َُری َدة قَال :قَرأ َر ُ
« َ
عن أن َِس ِ
1
ت َه ِذهِ؟»  .این مسئلۀ بسیار مه ّمی است « َّ
ی بُیو ٍ
ت َو
سماوا ِ
ور ال َّ
ّللاُ نُ ُ
ام إلَی ِه َر ُجل فَقَال :أ ُّ
ا ْس ُمهُ فَقَ َ
2
ی بُیو ٍ
ت َه ِذهِ؟
ْاْل َ ْر ِ
ض» با آن تفسیر مثال «نُ ِ
وره» و ...این در این بیوت است لذا سائل سؤال کرد« :أ ُّ
ّللا َه َذا البَیت ِمن َها؟» اشاره به بیت علي و فاطمة
كر فَقَال :یَا َر ُ
سو َل ّ
قَا َل :بُیُوتُ اْلنبِیَاء ،فَقَام إلَی ِه أبُو بَ ٍ
اط َمة-؟» منظور او بیت حضرت امیر؟ع؟ و حضرت زهرا؟س؟است
ت ِمن َها -لَبَی ِ
« َه َذا البَی ِ
علي َو فَ ِ
ت َ
اض ِل َها» بیت علی و فاطمه از همان بیوت انبیاء بلکه از افاضل بیوت انبیاء؟عهم؟
«قَا َل :نَعَمِ ،من أفَ ِ
است .بنابر این روایت هم این بیوت ،بیوتی است که بیوت اْلنبیاء است و بنابراین آن رجال انبیاء
اط َمة؟عهما؟» هم از این قبیل هستند.
علي َو فَ ِ
هستند و « َ
ع ْن أَحْ َم َد
نیز کلینی روایت میکند؛ روایت سوم روایتی است که باز مرحوم کلینیِ « :عدة ِم ْن أ َ ْ
ص َحابِنَا َ
ي ِ» 3این سند ...گفتیم
ض ْی ِل َ
ع ْن ُم َحم ِد ب ِْن ْالفُ َ
يٍ َ
ع ْن ُم َحم ِد ب ِْن َ
ب ِْن ُم َحم ِد ب ِْن خَا ِل ٍد َ
ع ْن أ َ ِبي َح ْمزَ ة َ الث ُّ َما ِل ّ
ع ِل ّ
ص َحابِنَا» یعنی در بینثقه وجود دارد بلکه همه ثقات هستند ،احمد بن
وقتی کلینی بیان میکند« ِعدة ِم ْن أ َ ْ
ع ْن ُم َحم ِد ْب ِن
يٍ َ
مح ّمد بن خالد برقی هم که معلوم الوثاقه است و جای بحث ندارد .این « ُم َحم ِد ب ِْن َ
ع ِل ّ
ض ْی ِل» غالبا هر جا این دو کنار هم بیایند با اینکه اینجا مح ّمد بن علی مشترک است ،مح ّمد بن
ْالفُ َ
ض ْی ِل» چون با همین تعبیر در
ع ْن ُم َحم ِد ب ِْن ْالفُ َ
يٍ َ
الفضیل هم مشترک است منتها این « ُم َحم ِد ب ِْن َ
ع ِل ّ
تفسیر قمی ازروایت شده و ما رجال تفسیر قمی را معتبر میدانیم چون مرحوم علی بن ابراهیم قمی
در مقدّمۀ تفسیر رجال تفسیر خود را به توثیق عام توثیق کرده است و ما در مح ّل خود بحث کردیم و
گفتیم توثیق عا ّم علی بن ابراهیم را در مقدّمۀ تفسیر میپذیریم ،توثیق عام است و جای بحث و
ض ْی ِل» ثقه است مهم نیست چه کسی است و ما
ع ْن ُم َحم ِد ب ِْن ْالفُ َ
يٍ َ
تشکیک ندارد لذا این « ُم َحم ِد ب ِْن َ
ع ِل ّ
کار نداریم او کیست؟ ا ّما این مح ّمد بن علی که از مح ّمد بن الفضیل با همین ترکیب نقل میکند چون
همین ترکیب در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است لذا این رجل ثقه است.
 (؟؟ نامفهوم) ؟؟ نکته این است. (؟؟نامفهوم) بله ،این تفسیر ،این مقداری که از تفسیر متداول است جای بحث ندارد حال ولو اینکه ما احتیاج بهسند ولی خاص ،هر روایتی مخصوص نداریم مگر آن روایتی که در بعضی از نسخ نباشد .اگر
تفاوت نسخهای در نسخۀ علی بن ابراهیم میبینید بله آن روایتی که در نسخهای هست و در نسخهای
نیستتوانیم به آن اعتماد کنیم ا ّما آن روایتی که در همۀ نسخ متعارفۀ علی بن ابراهیم وجود دارد این
 -1المیزان ،ج  ،18ص .142
 -2سورۀ نور ،آیه .35
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تفسیر متداول بوده و یک تفسیر مخفی که در جلسات مخفی یا در جلسات خاص ،اینطور نبود که...
تفسیر معروف از اعرف تفاسیر شیعیان و متداول بوده و دست به دست میگشته لذا همین تفسیر
متداول را ما معتبر میدانیم «اللّهم» ّال با این نکته که عرض شد که اگر تفاوت نسخی باشد در آنجا
که تفاوت نسخه است باید دید که آن روایت خاص که در آن نسخه آمده است آیا سند دارد یا ندارد؟
 (؟؟نامفهوم) نه ،آن بحث دیگری است که اگر علی بن ابراهیم از ابی الجارود نقل کرده باشد حکم آن روایتچیست؟ باز هم اینجا ابی الجارود توثیق دارد .حال اگر ابی الجارود جای دیگر 30:46؟؟ دارد
می شود تعارض بین مدح و ؟؟ تعارض بین توثیق و جرح حال چه باید بکنند قواعد تعارض بین جرح
و تعدیل پیش میآید ولی به هر حال این تعدیل است مثل بقیۀ تعدیلکه با جرح معارض میشود.
 (؟؟نامفهوم) نه ،مشکل از این ناحیه نیست یعنی این طبقه درست است یعنی مح ّمد بن الفضیل از ابو حمزه درجاهای دیگر نقل میکند ،مح ّمد بن الفضیل چندان جای اشکال ندارد یعنی مح ّمد بن الفضیل که از ابو
صل رجال شویم ،ما وجوه دیگری هم داریم ا ّما
حمزه نقل میکند چون خواهیم وارد بحث مف ّ
میخواستیم به این وجه خالصه که در دسترس است اشاره کنیم و ّال مح ّمد بن الفضیل راوی از نظر
ما معتبر است.
سر از
َاطبا ِلقُت َا َدة َ البَصری» 1همین قتاده که به عنوان مف ّ
ع ِن اإل َم ِام البَاقِر ؟ع؟ ُمخ ِ
روایت این استَ « :
ث َ
سول هللا؟ص؟ فِی َحدی ٍ
طویل» حدیث بسیار جالبی در
سج ِد َر ُ
او مطالب زیادی نقل میشود« .فی َم ِ
زمینۀ مسائل فقهی است .همین حدیثی است که در آن اثبات میشود که انفحه طهارت دارد .قتاده
میگوید این انفحه را از میته میگیرند؛ حکم آن چیست؟ حضرت میگوید :از هر جا بگیرند انفحه
طاهر است در حالی که به دلیل اینکه « َل ت َِحلُّوا ال َح َیاة» و لذا میگوید هر جا جبن را دیدی بخور لذا
ما هم در خارج مشکلی نداشتیم و میگفتیم پنیر را بخور.
«قَالَ؟ص؟  »:به قتاده گفتَ « :و ْی َحكَ أ َ تَد ِْري أَیْنَ أ َ ْنتَ ؟» میدانی کجا هستی؟ در مسجد رسول هللا
ي بُیُو ٍ
سبِّ ُح لَهُ فِیها
ت أَذِنَ ّللاُ أ َ ْن ت ُ ْرفَ َع َو یُ ْذ َك َر فِی َها ا ْس ُمهُ یُ َ
بودندَ « .و ْی َحكَ أ َ تَد ِْري أَیْنَ أ َ ْنتَ أ َ ْنتَ بَیْنَ یَ َد ْ
یتاء الزكاةِ فَأ َ ْنتَ ثَم َو
ع ْن ِذ ْك ِر ّللاِ َو ِإق ِام الصالةِ َو إِ ِ
جارة َو ل َبیْع َ
ِب ْالغُد ّ ُِو َو ْاْلصا ِلِ .رجال ل ت ُ ْل ِهی ِه ْم تِ َ
نَحْ ُن أُولَئِكَ » تو در آن بیوت هستی .و آن رجال چه کسانی هستند؟ ما هستیم« .فَأ َ ْنتَ ثَم َو نَح ُ
ْن
أُولَئِكَ ».
این هم روایت سوم که نشاندهندۀ آن است که مراد از این رجال انبیاء ؟عهم؟ و وجود مقدّس ائ ّمۀ
هدی؟عهم؟ است .وقتی این دو مطلب را کنار هم بگذارید که مراد از این تجارت و بیع « ُک ُّل َما یُلهیه
ِکر هللا» است و بعد مراد از این رجال انبیاء و ائ ّمۀ هدی ؟عهم؟ هستند .نتیجه میگیریم که « َما
َ
عن ذ ِ
عن ُهم
ع ِن اْلئم ِة ال ُهداة ؟عهم؟» این مصداق لذکر هللا استَ « .ل یُصد ُُر َ
ع ِن النب ِیّن و َما َیصد ُُر َ
َیصد ُُر َ
سب َحانَه» پس
عن ُهم َو ُهم َذاکِرونَ ّال هللا ُ
ص َد َر َ
َ
عن غَفلَ ٍة» از روی غفلت صادر نشده استَ « .
 -1الکافی ،ج  ،6ص .256

7

بنابراینتواند مخالف با حکم خدا باشد،تواند کاشف از حکم خدا نباشد،تواند تخلّف از امر و دستور خدا
باشد .حکمی که خدا در آن مسئله دارد یا ندارد؟ حتما دارد چون ما « ِمن َوا ِق َع ٍة إل َو هلل فیه ُحکم» آن
عملی که از امام سر زد ،آن عملی که از نبی سر زد «هلل فی َها ُحکم» یا نه «هلل فی َها» چون « َما ِمن
ع ِن اإل َمام
ص َد َر َ
ص َد َر َ
ع ِن النبی» و « َما َ
َواقِعَ ٍة ّإل َو ّإل فی َها ُحکم» اگر «هلل ُحکم» در آن واقعه « َما َ
َو فِع ٍل أو قَو ٍل أو َحال» آیا مطابق است با آن حکمی که خدا در آن واقعه دارد یا مطابق نیست؟ اگر
مطابق نباشد که این خروج از ذکر هللا است که همان غفلت است؛ اگر امام و رسول غافل نیستند در
عن ُهم» پس بنابراین آن فعلی ،آن قولی ،آن حالی که ازسر زده است مطابق با آن حکمی
« َما یَصد ُُر َ
است که در آن هلل واقع است.
خالصۀ تقریب ما در استدلل به این آیه هم بر اینکه افعال نبیّین ؟عهم؟ ،افعال ائ ّمۀ هدی ؟عهم؟،
سبحانَه».
عن ک ِ
کم هللا ُ
کم هللا» یا «فی َ
َشف ُح ِ
ان ُح ِ
احوال آنها ،اقوال آنها «یُستَنَ ُد إلَی َها َجمیعا فی بَیَ ِ
اْلن باید به این مسئله تو ّجه شود که ما میخواهیم چه حکمی را استنباط میکنیم؟ اینکه چه حکمی را
استنباط میکنیم باید قواعد دللة الفعل بر آن جاری شود ا ّما اْلن ما میخواهیم بگوییم اجمال کاشف از
َیف َیک ِشف؟» قوانین این کاشفیت چیست؟
حکم خدا است ،خارج از دایرۀ حکم خدا نیست ا ّما حال «ک َ
قواعد این دللت چیست؟ این بحثی است که بعدا میخواهیم روی آن بحث کنیم .اْلن ما این مقدّمه را
گفتیم برای اینکه بعد وقتی میخواهیم اصل بحث را مطرح کنیم این مقدّمه را پایهریز کرده باشیم لذا
اْلن داریم بحث مقدّمه را بیان میکنیم و وارد قواعد دللت به فعل معصوم نشدهایم منتها گفتیم باید این
چند مقدّمه را پایهریزی کنیم و بعد وقتی به آن میرسیم بدانیم که میخواهیم چه چیزی را استنباط
کنیم؟
متعرض نشدیم که
روایت دیگری هم در کافی است که مؤیّد مضمون این روایت است و دیگر آن را
ّ
در جلد  ،1صفحۀ  182است.
والسالم
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