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مهمقد  
ذات يگانة او را نهايت نيست و گـوهر         كه    استستايش ازلي، پروردگاري را سز    

خود بي قيـد ازل و      كه    استحمد و سپاس سرمد خداوندي را رو      . يپاك او را بدايت ن    
كـه    اسـت سپاس معبـودي را سز    . ابد در هر مظهري آشكار است و به هر مرآتي پديدار          

اعالم نبوت و واليت در ميدان هدايت برافراشت و ارقام حقايق و الهـام، بـر صـحايف         
  .قلوب اولياء و بر الواح علماي رباني و عرفا بنگاشت

اهللا  ش بر سيد و مولي و پيغمبر ما صلي        ات زاكيات حضرت احديت و آفرين     تحي
چه . الغايات اوست اصل حقيقت هستي و اوست مبدأالمبادي و غايت   عليه و آله باد، كه      

آن بزرگوار از جهت فاعليت، پدر روحاني موجودات و از جهت قابليت فيوضات، كـه               
انـد    فرمودهحضرت     آن بزرگان دربارة كه     چنان .جنبة نفسيه است، مادر عالم امكان است      

ن روح مجرد، ارواح مجرده را روح است و         آ. »هِتِليقابِ بِ كانِم االِ م اُ  و هِتِليفاعِ بِ وانِكْو االَ باَ«
  .شكافندة اصباح غيب است و زدايندة ظلمات شبهات ريب. اجساد ظلمانيه را نور

يده نيست كه بي وجـود ذيجـود        آري بر عارفان طريق حق و عالمان رباني پوش        
انسان كامل و واصل در هر جزيي از اجزاء زمان و در هر قطري از اقطار عوالم امكـان،                   
مقصود خداي رحمان كـه همانـا تكامـل انسـاني اسـت، صـورت وجـود بـه حصـول                     

اي از  و نيز بدون مبلغي واصل در هـر دوري از ادوار دروان و در هـر بقعـه    . پيوندد  نمي
  .پذير نيست  جهان، حصول معاني امكانبقاع اقاليم

ج امزجه و انفس و آفاق است، الزم       االطالق كه خود معال     بنابراين بر حكيم علي   



  نبوت و امامت ٨
 

اي را به ابالغ احكام، كه سرمايه عـزّت و سـعادت    است انسان كامل و واصل و شايسته   
 تـا   باشد، از ناحية خود بگمـارد؛       جمهوراالنام و مميز صفات متضادة خواص و عوام مي        

بدين وسيله سلسلة تكامليه انساني باقي، و ماء معين تعاليم عاليـة آسـماني در جويبـار                 
  .هاي طالبان جاري گردد دل

طلوع اين شمس هدايت، جز از شارق انوار نبوت و واليت صـورت نگيـرد، و                
ايـن  . شاهد دالراي ازلي جز در مرآت حقايق نماي اين نفوس مقدسـه مشـاهده نشـود               

 مجمع البحرين قديم و حادث و برزخ ذوجهتين ظـاهر و باطننـد، و بقـاي         نفوس طيبه، 
تكامل انساني به بقاي اين محبوبين الهي، و دوام افاضة اين نشـئه بـه تعلـيم ايشـان در                    

  .قلوب مستعده و ساميه است
هـا    آناند، سماوات و ارضين و آنچـه در  حروف، صورت بسط نقطهكه   چنانهم

البته اين بساطت ظـاهري بـه   . ، همه صورت بسط نقطة اولند  موجودند از صور و معاني    
  .طريق عرف تواند بود نه به طريق حقيقت

 مشكوه انوار خداينـد و حضـرات اوصـياء زجاجـة            السالم  عليهمحضرات انبياء   
انبياء صورت قولند و اوصياء مظهر فعل . اند و اوصياء بيان او انبياء، لسان وي. مصباح او

  .اند و معجزات، اوصياء محل الهامند و كرامات حيانبياء محل و. او
در عصر غيبت، اوصياء واضعان گنجند در طلسـمات، اوليـاء مسـتخر جـان آن                

اوليـاء  . اوصـياء سـاترانند، اوليـاء كاشـفانند       . اوصياء واضعانند، اوليـاء رافعاننـد     . گنجند
ول و قلوب   نهرهايند كه از منبع نقطة واليت سرچشمه گرفته و در جداول نفوس و عق             

  .اند پاك ساري
ــد،  ــه همــه از يــك مبدأن ــانايــن عقــول الهي ــاء كــه   چن حضــرت خــاتم االنبي

انـد،     و حضرت خاتم االولياء سالم اهللا عليه، هر دو مظهر يك حقيقـت             وآله  عليه  اهللا  صلي
  .اگرچه در خلقيت ظاهر دو شكلند، يكي در اول زمان و ديگري در آخر زمان

ودند غليظ و پليد كه در بيابان حيرت و تيه ضاللت بـه             در اول زمان، جماعتي ب    
خبـر    بردند و از عظمت و سلطنت و جبروت و كبريائي عالم قدس الهـوتي بـي                 سر مي 
اثر بود و بصرشان از مشاهدة جـالل و جمـال كمـال               در سمع ايشان كالم حق بي     . بدند

  مد و ثناي الهي، گنگححق، كور و زبانشان از 



٩  بعثت و عصمت
 

نبيين و سيد المرسلين برآمد و ظلمت شـب كفـر را بـه              آنگاه حضرت خاتم اال   
هـا بنهـاد و       روز روشن ايمان مبدل گردانيد، و گوهر شب چراغ معرفت در بحـر جـان              

متمرّدين و جاحدين و منكرين را به سوي حق دعوت فرمود و به مجاهدات و تعـاليم                 
ليـد بـه تحقيـق      بعضي از ايشـان از تق     . عاليه، غشاوت وغلظت را از درون ايشان بزدود       

رسيدند و در حقيقت را بازيافتند، ولي بعضي از ايشان بـه تصـورات و خيـاالت اوليـه                   
  .بازماندند و به لذات جسماني خرسند گشتند و از راه اصلي بازماندند

بعد از ايشان حضرات اوصياء و اولياء به امر ارشاد مباشرت ورزيدند تا طالبـان               
و به مرتبة روحانيت رسانند و حقيقت هـر چيـز را            را از ظلمت عالم جسماني برهانند       

بديشان بنمايانند و به معاد مقصود رسانند و كنوز معاني و معارف را از ظلمت صـور و             
  . تا زماني كه حضرت خاتم االولياء ظاهر گرددرج سازند،ااشكال خ

آنگاه كه حضرت خاتم االولياء ظهور نمايد، اين نور الهي مردم را از عقبـي بـه                 
وي مولي دعوت كند، و حجاب تعينات از وجه حقيقـت برانـدازد و دامـن مـردم، از              س

جهات متفرقه دركشد و ثعبان بيان، عيان سازد و عصاي علم مطلق، از يد بيضـاء عقـل                  
كل بيفكند، تا حبايل حيل و خياالت و محاالت ساحران فرعون زمان را به يك دم فرو                 

 ساجد ماجد شوند و سر بر قـدم واجـد نهنـد و              همه بر طريق او روند و ساحران،      . برد
در اين حال طالـب بـه مقصـود         . انوار عالم الهوتي را در هيكل ناسوتي مشاهده نمايند        

  .رسد و معاني وي بر صورت او غالب گردند و عين او غير، نبيند
در ايامي كه اين سفراء الهي بر حسب ظاهر مرئي و محسوس نباشـند، مظـاهر                

 ظـاهر اسـت تـا فيـوض غيبـي از            قلوب عارفان كامل و علمـاي ربـاني       تامة ايشان در    
چـه،  . االنوار الريبي به وسيلة آنان به عموم عالميان، خاصه به طالبان رسيده باشد             معادن

سالك در مفارقت و غربت از آنان در علم ادني، و در مرافقت و قربت با آنان در عـالم                    
در قبال تفتـين  . بند وادي عشق عالم اعلي پايدر عالم ادني اسير قيد رشك، و در    . اعلي

در مقهوريت، معنا مستور و     . در عالم اول، مقهور و در قبال تزكيه در عالم ثاني، منصور           
در نصرت، معاني مظهور، آنگاه پرتو عكـس رخ دوسـت در مـرآت دل، نمايـان و دل،                   

اعظم، كه  اسم محرم كعبة جانان، غاسل به آب زمزم و از ندماي محرم و واقف به رموز    
 بدينسان عارف كامل و عـالم ربـاني،    . المنتهي، اسم اعظم است    عروج دل در عالم سدره    



  نبوت و امامت ١٠
 

افـزا سرمسـت نمـوده، ابـواب ارشـاد را بـر چهـرة او                  حقيقت را از صهباي فرح    رحيق  
  .گشايد مي

و گاهي دواعي نفسانيه بعضي مغفّلين را براي شهرت به ادعاي نبوت و امامـت        
خداوند رحمان، حضرات انبياء و اوصياء كرام و در غيبـت ايشـان،             . دواميدارمرشديت  

گمارد تا بدين وسيله مدعيان كاذب را مجالي نماند و مريدان صـادق،               اولياء خود را مي   
  .تجلّي نهار را از ليل غاسق بازشناسند

هـاي واالمقـام، در حقيقـت كتـاب ناطقنـد و آيـات حقيقـت از          اين شخصـيت  
 لكن اين محبوبين الهي براي اتمام حجت و بسط هـدايت، آثـار              .وجودشان ظاهر است  

اي از خود به يادگار گذاشـتند و راه سـير و عـروج در حقـايق                   الهيه يعني كتب مقدسه   
چـه، جـوهر و چكيـدة       . اصوليه دين را براي متعطّشـين زالل اسـرار، همـوار سـاختند            

راحـل حكمتيـه اصـول      حكمت اسالمي در اين اصول نهفته است، و مادام كه سير در م            
خـداي  كـه    آناميـد . دين نشود، از ساير حقايق و معارف، استضائة چنداني نخواهد بود        

تبارك و تعالي ما را در اين سير موفق فرمايد و از جواهرات گرانمايه و ذخـاير نفسـية                   
  .هاي رباني در حد كمال، برخوردار گرداند اين گنجينه

       اني كه سراپردة جانشان خلوتگه دوست      طوبي به حال عارفان الهي و علماي رب
باشد، كه در خلوتسراي دوست، دلهـا از عـدم منيـت معمـور و از مـي نـاب مخمـور؛               
. آنجاست انتهاي مكان و ازل الزمان، ازلي كه آن را ابتدا نيست و ابدي كه او را انتها ني       

ر سبحاني، فارغ از    طالق دار الفناء و مطلوق دارالبقاء، مظهر انوار سبحاني و مترنّم به ذك            
  .هجر و وصال و وارسته از نقص و كمال

درود بر اولياء و عارفان و علماي ربـاني كـه بـراي تحصـيل حقـايق و ارشـاد                    
خاليق، كمر اجتهاد بر ميان بسته و اصنام مناهي و مالهي به نصر و تأييد الهي، در هـم                   

  .اند ي و منتهي گشودهدشكسته و ابواب عنايت سرمدي بر روي مبت
و درود بي حد بر آن ناموس اعظم الهـي و منبـع كمـاالت ازلـي و مظهـر اتّـم                      

و بر آل طاهرين آن سرور كاينات، كه بشر را از           ) ص(اكرم  رسول  حضرتصفات الهوتي،   
  . شاهراه سعادت، هدايت فرمودندطريق ضاللت و گمراهي به
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  فصل اول
  
  
  
  
  

  بعثت و عصمت
  مفهوم نبوت

ري، عبارت است از مبعوث بودن بشر معصـومي و خبـر            به حسب معني تصو   نبوت  
با رياست الهيه اصليه بـر مكلّفـين    آن دادن او از احكام متعلّقه به افعال عباد با وحي و امثال      

در امور دنيا و دين؛ و به حسب معني تصديقي، عبارت است از تصديق و اعتقاد كـردن بـه                    
  .وجوب بعثت انبياء

  
  فوايد بعثت

چنـين  بعثت انبياء مشتمل است بر فوايدي چند و خالي است از مفاسد، و هرآنچـه                
  .باشد؛ پس بعثت انبياء حسن است عقالً شد حسن مي

فايدة اولي، تقويت عقل و تأكيد حكم اوست در احكامي كه عقل مسـتقل اسـت در                 
  .آنها، مثل حكم او به محتاج بودن عالم به صانع حكيم

نيسـتع مثـل    ها     آن داللت كردن عقل است به احكامي كه عقل مستقل در         يه،  فايدة ثان 
نيست، بلكه بعد از حكم نبي و رسول و امـام، عقـل             ها     آن تعبديات كه عقل را مسرجي در     

  .كند حسن آن را درك مي
 كـه سـرماية    تحصيل معرفت الهيتنبيه كردن و آگاه نمودن عقل است بهفايدة ثالثه،   
اگرچه معرفت، عقلي است ليكن چـون      . داني و سعادت دو جهاني است     حيات و بقاي جاو   



  نبوت و امامت ١٤
 

بـالطبع بـه    ها     آن اند، ميل و رغبت     اغلب مردم، مشغول لذايذ جسمانيه و تابع شهوات حسيه        
حـواس در وقـت خـواب از ادراك         كـه      چنـان  .سوي قبايح بيشتر است، گويا كه در خوابند       

فرو رفتن در لذايذ جسمانيه، ادراك معقـوالت        ماند، عقل نيز با اشتغال و         محسوسات باز مي  
تواند بكند، پس دعوت انبياء به منزلة بيدار كـردن  ايشـان اسـت از خـواب غفلـت تـا                        نمي

  .تحصيل معارف كنند و ادراك معقوالت نمايند
  :فايدة رابعه، عبارت از انقطاع عذر مكلّفين، و براي اين معني سه وجه است

 اگر خداوند عالم ما را خلق كرده اسـت تـا او را عبـادت    گفتيم ميكه  است  آناول ـ 
اگرچه اصل طاعت عقـالً واجـب       . كنيم، بر او واجب بود كه آن عبادت را براي ما بيان كند            

صانع عالم انبياء را مبعوث فرمود بـراي قطـع          است وليكن كيفيت آن بر ما معلوم نبود، پس          
  .داين عذر كه شرايع را تفصيالً براي ما بيان كنن

گفتيم پروردگارا تو ما را مركب از سهو و غفلت خلـق كـردي و هـوي و     دوم ـ مي 
هوس و شهوات را بر ما مسلّط نمودي و واگذاشتي ما را با نفوس با خواهش خود، لذا مـا                    

  .را بر ارتكاب قبايح اغراء و تحريص گردانيدند
ايمـان و قـبح   گفتيم خداوندا گرفتيم كه ما به عقول خود فهميديم حسـن   سوم ـ مي 

كني و اين     كفران را، ليكن ندانستيم با عقول خود هركسي كه فعل قبيح كند او را عذاب مي               
در ارتكاب بعضي قبايح براي ما لذتي هست ولي مضرّت بر تو نيست، و              كه    استهم مسلم   

در ايمان و عمل و طاعت اجر جزيلي هست از جانب تو كـه نفعـي از آن عمـل و طاعـت                       
باشد بر فعل و ترك آن و بعـد از    پس مجرد علم به حسن و قبح، داعي نمي       براي تو نيست،  

  .بعثت، اين اعذار غير مسموع شد
عـاجز باشـد از ادراك      كـه      چيزي كند از آن    عقل استفاده مي  كه    است   آن فايدة خامسه، 

  .تعالي حقآن، مانند صفات 
ر بعثـت خبـر     دكـه      آن فايدة سادسه، بعثت مانع است از اقدام بر معصيت، به جهـت           

كند و واقـف    قاطع است به حصول عقاب بر عاصي، زيرا كه عقل تنها استحقاق را درك مي              
  .نيست بر وقوع آن

   معاد را ايد حقّه درـة نافعه در معاش و تحصيل عقـه، بعثت تعليم فاضلـدة سابعـفاي
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بيـاء،  شـود از ان     ثر منافع و مضرّات اغذيه و بدني مستفاد مي        اككه     چنان .مستلزم است 
زيرا كه منابفع و مضار اغذيه منحصر است به تجربه، و تجربه موقوف است به مرور زمـان،                 

خداونـد  كـه      چنان پس البد است از كسي كه عارف باشد بر كلّ مضار و منافع من عند اهللا،               
  .عالم اول كسي كه خلق فرمود از افراد نوع انسان، پيغمبر بود

  
  ضرورت بعثت

  :اء بر چند وجه استثبوت وجوب بعثت انبي
اگر تكاليف سمعيه واجب بوده باشـد، پـس بعثـت انبيـاء هـم واجـب                 كه     آن ـ اول 

توان يافت مگر از      علم به سمعيات نمي   كه    است   آن خواهد شد و بيان مالزمه ميان دو مطلب       
واجب موقـوف   كه     هرچيزي موقوف است بر بعثت انبياء، زيرا     ها     آن جانب نبي، پس علم بر    

  .اشد، واجب استبر آن ب
اين تكاليف علت اسـت بـر ظهـور         كه    است   آن وجوب تكاليف سمعيه  و اما حقيقت    

تكاليف عقليه، و كسي كه مراقب باشد بر فعل واجبات سمعيه، هر آينـه مباشـرت ورزد بـر     
  .فعل واجبات اصليه و اجتناب از قبايح عقليه

 بيـان نيـز موقـوف     عبادت و تحصيل طريق آن ممكن نيست مگر بـه بيـان، و  ـدوم  
است بر رسول ظاهري، اگرچه عقل كه رسول باطني است كافي است در حكم به وجـوب                 

  .طاعت، وليكن طريق امتثال موقوف است بر رسول ظاهري
 تحصيل حقايق ممكن نيست مگر به تعيين واسطه بين خـالق و خلـق، زيـرا    ـسوم  

 قابل شود بدين معني كه او را        محال است افاضه و استفاضه بدون واسطه، و آن واسطه بايد          
  .دو جهت باشد، يكي جسمانيت و ديگري نورانيت

غرض و حكمت از ايجاد خلق معرفت و عبادت است، و آن عبادت و معرفت چهارم ـ  
دنيا منزلي اسـت از منـازل       كه    استاين نيز معلوم    . حاصل نشود مگر به رجوع به كالم حقه نبي        

ي كـه اهمـال و غفلـت ورزد از تـدبر منـزل، سـفر او تمـام        ، و كستعالي  حقمسافرين به سوي    
كه تعالي     حق نخواهد شد، و مادامي كه امر طاعت او در دنيا منظم نباشد، امر انقطاع او به سوي                

سلوك است تمام نخواهد شد و اين موفقيت، ممكن نيسـت مگـر رجـوع بـه طريقـه و قـانون           
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كـه    اسـت واجـب   . تعـالي   حـق بر لقـاء    كاملي كه به ايشان نشان دهد راهي كه موصل باشد           
آورندة اين قانون از جنس ايشان باشد، زيرا كه مباشرت ملك بر تعليم به نحو مذكور محال                 

و نيز البد است اختصـاص      . است و نهايت مباينت بين انسان ناسوتي و ملك ملكوتي است          
اطاعـات كننـد او     ، كه داللت كند بر صدق ادعا و نبوت او تا            تعالي  حقاو به آياتي از جانب      

اند به پذيرفتن مقام نبوت او و نيز سياسـت            را، و او نيز الزام نمايد كساني را كه توقف كرده          
آن آيات، عبارت است از معجزات باهرات و براهين قاطعـات و            . و رياست او را قبول كنند     

  .بينات واضحات
ه به ارسال رسل، تكليف بالبيان قبيح است، و اين بيان گاه به عقل شود و گاپنجم ـ  

  .اگرچه عقل حاكم است به وجوب طاعت، وليكن طريقة آن در دست رسول ظاهري است
وجهي بر تقدس و الوهيت و وجهـي بـر تجسـم و             : نبي بايد صاحب دو وجه باشد     

نبي انساني است رباني، و شـريك نيسـت بـا مـردم در رذايـل صـفات و نقـايص                     . بشريت
 نواقص، و مؤيد باشد با قـرب از پروردگـار حكـيم و              كلمات، و منزه باشد از كل عيوب و       

  .عليم به نور حكمت و عرفان
  

  مفهوم عصمت
ممتنع باشد با آن صدور داعية گناه و به سبب امتناع           كه    استاي    قوهمراد از عصمت،    

لطـف  تعـالي      حـق  بدين معني كـه   . داعية گناه، ممتنع باشد صدور گناه با قدرت بر معصيت         
شود با اختيار و قدرت بر معصـيت، مثـل            نبياء كه با آن، معاصي ترك مي      كند بر ا      خاصي مي 

  .كمال عقل و فطانت و ذكاء و نهايت صفاي نفس و اعتناء به طاعت حق
اول كـه    آن بر معصيت نباشد، هر آينه منافي تكليف شـود، و حـال        پس اگر نبي قادر   

بر معاصي نشـوند، هـر آينـه ادنـي          مكلفند زمرة انبياء هستند؛ و نيز اگر انبياء قادر          كه    كساني
  .كنند باشند از صلحاء مؤمنين كه با وجود قدرت بر معصيت، گناه نمي مرتبه مي

اي اسـت كسـبي و حاصـله از           عدالت ملكـه  كه    است   آن فرق ميان عدالت و عصمت    
باشد از صدور گناه، نه منع از داعية گناه، و منع گنـاه هـم اغلبـي                   مراقبت تقوي كه مانع مي    

پس با وجود عدالت، صدور گناه ممتنع نيست ولي با وجود عصمت، صـدور            . ه كلي است ن 
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گناه ممتنع است اگرچه قدرت بر معصيت حاصل آيد چه، امتناع به سبب عدم داعي، منافي                
  .قدرت نيست

اي كـه سـلب قـدرت بـر گنـاه از معصـوم                از اينجا معلوم شد بطالن مذهب طايفـه       
كه موجب بطالن تكليف اسـت در حـق نبـي و عـدم              اند، و اين محض خطاست زيرا         كرده

پـس انبيـاء بـا    . استحقاق اجر و مدح است و بعد از بطالن الزم، معلوم شـد بطـالن ملـزوم                
  .قدرت بر گناه، جمعاً معصومند از فعل هر قبيح و اخالل به هر واجب

  
  ضرورت عصمت

رض غ. انبياء را بر آن مخصوص كرده است      تعالي    حقكه    است خاصي   عصمت لطف 
از بعثت انبياء، تبليغ است و حصول فوايد تبليغ موقوف است بـر عصـمت، پـس عصـمت                   

  .انبياء واجب است
عصمت لطف خاصي است انبياء را براي تبليغ چه، عصمت مقرّب انبيـاء اسـت بـه                 

  .اداي تكليف كه تبليغ است
با وجود عصمت انبياء مكلّفين نزديك شوند به تصديق ايشـان، و ايـن نيـز حاصـل                  

شود مگر با اعتماد به اقوال و افعال ايشان، و اين نيز موقوف است بر عصمت، زيرا كه اگر                   ن
نتيجه كه    استعصمت واجب نشود، نقض غرض الهي الزم آيد و نقض غرض الهي، ممتنع              

  .دهد
مقصود از بعثت انبياء تحصيل اجر معنوي اسـت بـه اتّبـاع و امتثـال اوامـر انبيـاء و                     

ن، و اين اتّباع حاصل نشود مگر بـه حصـول علـم يقينـي بـه صـدق                   اجتناب از نواهي ايشا   
  .ايشان، و اين نيز حاصل نشود مگر با عدم صدور معصيت از ايشان

اگر انبياء معصوم نباشد، جايز باشد كه به جا نياورند اعمالي را كه مأمورنـد بـه اداي            
به اداي آنها، و در اين قوت       آنها، و نيز جايز باشد كه انجام دهند اعمالي را كه مأمور نيستند              

  .گردد فايدة بعثت منتفي مي
  .اگر جايز باشد صدور معصيت از نبي، هرآينه واجب است ايذاء او و تبرّي از او

اقبحت، صدور گناه از او      رعيت و به اين جه    در غايت شرافت است از     جات انبياء در
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كثـرت  كـه     است واضحات   علم ايشان اتم است از رعيت و ايشانند مهبط وحي، و از           . است
علم، مستلزم كثرت معرفت است و اين مرتبه، مستلزم افحش و اقـبح بـودن صـدور ذنـب                   

كنند و غير محصـن را       در شرع مقدس اسالم محصن را در عمل زنا رجم مي          كه     چنان است؛
تر از حال آحـاد       است، بنابراين حال انبياء نبايد پست     زنند و حد عبد نصف حد حرّ          حد مي 

ت باشدرعي.  
اگر جايز باشد صدور معصـيت از   . صدور معصيت از نبي مستلزم رد شهادت اوست       

  .نبي، هر آينه الزم آيد اجتماع وجوب و حرمت در اقتداء بر او و اين معقول نيست
اگر انبياء معصوم نباشد، هر آينه مورد عتاب و محل انكار واقع شوند، پـس واجـب                 

  .امر خدا و متنهي شود از آنچه نهي شدهنبي خود متأمر باشد به كه  است
اگر نبي معصوم نباشد، هر آينه محتاج شود به كسي كه منع كند او را از خطا، و اين                   

  .كس هم اگر معصوم نباشد، پس عين مدعي است و اين امر موجب تسلسل خواهد بود
تدالل بـا   توان كرد به قول و فعل او، زيرا كه اسـ            اگر نبي معصوم نباشد، استدالل نمي     

بگوئيم نبي چنين فرمود يا نبي      كه    استيكي جزئيه   : قول و فعل او مركب است از دو مقدمه        
بگوييم هر آنچه پيغمبر فرموده يا پيغمبر انجام داده حـق           كه    استچنين كرد، و ديگري كليه      

دهد كه قول و فعل او حق است و عدم عصمت، مقدمة ثانيـة جزئيـه              است، و اين نتيجه مي    
 و استدالل با آن ممكن نيست و عـدم امكـان اسـتدالل، باطـل اسـت؛ پـس صـدور                      اوست

  .معاصي از نبي محال است
يكـي  : نبي عبارت است از كسي كه صاحب دو جهت يا دو جنبه و يا دو عالم باشد                

جهت عالم قدسيه الهوتيه است تا مناسب به عالم قدس بوده و استفاضة وحي تواند كند، و  
ة انسيه ناسوتيه است تا مناسب بر عالم انس بوده و افاضه و تبليغ وحي و      ديگري عالم سفلي  

  .احكام بر ايشان تواند كند
خواص بشرية نبي بايد مقابل خواص قدسيه الهوتيه باشد در تنزيه از قبايح و عـدم                

در آن به حد اعلـي رسـيده،        كه    استصدور معصيت، و اين تنزّه چون از جهت عالم قدسيه           
  .آن ممتنع بوده و هميشه در آن مقام، مستقر استزوال 

عصمتي ايشان است، چگونه روا باشد كه نبي هم مثل           سبب احتياج رعيت به نبي بي     
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  .ايشان باشد؟ پس صدور معاصي از نبي ممتنع است به امتناع باالختيار نه به امتناع بالجبر
  

  سهو و نسيان
تذكّر و حفـظ از  كه  است  اينمطلبي، و آنقبل از شروع به استدالل البد است از بيان  

انـد از   تذكر و حفظ دو طريق. اند جملة صفات كمال، و سهو و نسيان از جملة صفات نقص     
 وجـودي، و سـهو و       اسـت   امـري تذكر و حفـظ     . اند از جهل    علم، و سهو و نسيان دو طريق      

  .وجود، اشرف است از عدمكه  است عدمي، و از معلومات است امرينسيان 
اي از قـواي      راك در انسان عبارت است از حصول صورت عقليه يا حسيه در قـوه             اد

او، كه اين قوه را مدركه نامند و حفظ، عبارت است از وجود و هستي آن صـورت در قـوة                     
تذكّر عبـارت اسـت از استحضـار آن صـورت بـار ديگـر از                . ديگري كه آن را حافظه نامند     

وه، و سـهو و نسـيان عبـارت اسـت از زوال آن              صـورت در آن قـ      آن   حافظه بعد از اختزان   
  .از مدركه و حافظه؛ نسيان مقابل حفظ است و سهو مقابل ذكرصورت 

خوابـد   ديـدة نبـي مـي   كـه   است  اينشود، بر دل كشيده ميكه   استسهو و نسيان، ستري     
جـايز   كـه   اسـت    اين ما مأموريم به اتّباع انبياء و ترك اعتراض بر ايشان،         . خوابد  او نمي ليكن دل   

  .نيست صدور سهو و نسيان و خطا از نبي، زيرا كه امر بر اتّباع خطا، معقول نيست
اند، اگر جايز باشد صدور سهو و نسيان و خطا از ايشـان، احتمـال                 انبياء حافظ شرع  

صحت پديد آيد و احتمال صحت، مستلزم احتمال فساد است و اين نقض غرض مطلـوب                
و خطا از نبي، موجب ترك واجبات و فعل محرمات          صدور سهو و نسيان     . از عصمت است  

آيد، چنان عصمتي كه مسـتلزم انتفـاء معاصـي            باشد و در اين وقت، عصمت صادق نمي         مي
  .است مطلقاً

اگر جايز باشد صدور سهو و نسيان و خطا از انبياء، الزم آيد امكان اتالف مال غيـر                  
 ز الزم آيـد تعـدي نبـي از حـدود    و الزم آيد امكان امر بـه منكـر و نهـي از معـروف، و نيـ          

  .به طريق سهوتعالي  حق
پس نبي بايد منزّه باشد از سهو و نسيان و خطا، زيرا كه اوست در نهايت صفاي نفـس                    

را كه ـنبي بايد حافظ باشد آنچه را فهميده و هرگز فراموش ننمايد، زي           . و در غايت اشراق عقل    



  نبوت و امامت ٢٠
 

  .نفس او متصل است به لوح محفوظ
مي يا عملي، عدم عروض هيچ گونه نسـيان بـه حضـرات انبيـاء و       عصمت عل الزمة  
اگر زماني نسيان بر آنان راه يافت يا بـه ظـاهر اشـتباهي نمودنـد، اوالً از نـوع               . اولياء نيست 

ثانيـاً امكـان دارد   . نسيان منافي با عصمت نيست كه منتهي به گناه و موجب خسارت گـردد   
رات انبياء و اوصياء پيش آيد، ولي چنين نيسـان          كه زماني به مشيت الهي، نسياني براي حض       

، نعمت الهي بوده از اسباب تقويت معنويـات اسـت، ولـو             )ع(رحماني به فرمودة امام صادق    
اما نسيان شيطاني كـه موجـب تضـعيف معنويـات و            . ظاهراً جزو معقوالت محسوب نشود    

معـاني حكمتـي    در نسيان رحمـاني،     . شقاوت ابدي است، مسلماً در جرگة معقوالت نيست       
مافوق تصور نهاده شده است، و همان طور كه از عدم سـهو و نسـيان معـاني بـي شـماري                     

  .گردد شود، از سهو و نسيان نيز همان معاني و بلكه باالتر از آن عايد آنان مي حاصل مي
پس اگرچه ظاهراً سهو و نسياني يا مجازاً عصياني ممكن است از حضـرات انبيـاء و    

نهفته اسـت، نـه تنهـا موجـب       ها     آن لي به علت تعليمات عاليه الهي كه در       اوصياء سرزند، و  
از . انحراف جامعه نيست، بلكه در صورت علم بدان، موجب ارشاد كمالية مردم نيز هسـت              

اين لحاظ، جلوات معاني خـواه از لحـاظ علمـي و خـواه از طريـق سـهو و نسـيان، بـراي                        
  . انبياء بوده استبه مراتب باالتر از ساير) ص(اكرم رسول حضرت

اگـر چنـين نبـود،      . بنابراين به پاكي مطلق، تنها خداوند تبارك و تعالي سزاوار است          
چرا بايست هزاران نقطة عصمت و نبوت در خجالت بر زالّت صغيرة ترك اولـي درآينـد؟                 
اين صدور سهو و نسيان، بدان جهت است تا عالميان بدانند كه در هجده هـزار عـالم جـز                    

  .الهي كسي به پاكي مطلق، منعوت نيستذات اقدس 
  

  وليترك اُ
اند و مقرّبين درگاه الهي بـاالخص         به مقام اقرار به معصيت برآمده     حضرات انبياء گرچه    

ـ ح«اند، امـا بزرگـان ديـن آن را از بـاب               در مقام مناجات خود را گناهكار بزرگي دانسته        سنات 
  شـخص در  كـه    اسـت اين از عالئم كمال معرفـت رحمـاني         . اند شمرده» بينرَّقَم الْ ئاتي س رارِباالَ

هـور نمايـد، چنـان كـ      ـز شـمارد و اقـرار بـر قصـ         ـاعات خـود را ناچيـ     ـآن مقام، عبادات و ط    



٢١  بعثت و عصمت
 

  .»كتِباد عِقَّ حناكدبما ع«به پيشگاه الهي عرض نمود ) ص(اكرم رسول حضرت
ز لحـاظ انجـام تكـاليف و        حضرات انبياء از لحاظ شأن و مقام يكسان نيستند، لـذا ا           

اي امـور بـراي بعضـي از آنـان، تـرك اولـي                بسا كه انجام پـاره    . باشند  وظايف نيز برابر نمي   
  .محسوب شود و براي برخي ديگر نسبت به علو شأن و مقامشان، معصيت به شمار آيد

از حضـرات   . اثم و عصيان و ذنب هر چند به معني گناه است، لكـن مراتبـي دارنـد                
زند، يعني امري كه صـرف مضـرّات معنـوي باشـد يـا مضـرات                  اولياء گناه سر نمي   انبياء و   

ممكن است صادر شـود     » وليترك اُ «معنويش بر منافع آن غالب باشد، بلكه حداكثر از آنان           
  .نه معصيت، و اگر هم احياناً معصيت ناميده شود، مجازاً معصيت است نه حقيقتاً

ولي نه عصيان   ولي سر زده است، ولي ترك اُ      گرچه از بعضي از حضرات انبياء ترك اُ       
است و نه ارتكاب به امري از امور مكروه، و نه ترك واجب است و نه ترك امري از امـور                     

ولـي دليـل بـر فقـدان        بنابراين ترك اُ  . استحبابي، بلكه در مقام آزمايش يك امر تعبدي است        
  .اند هم عصمت عمليهداراي عصمت علميه و  عصمت در آن ذوات مقدس نيست، آنان هم
و ) ص(اكـرم   رسـول   حضـرت هاي مقدسـي ماننـد        عصمت مراتبي دارد و از شخصيت     

ولـي هـم سـر نـزده     شان در حد كمال است، ترك اُ كه مراتب عصمتيه ) ع(اطهار  ائمةحضرات  
  .رسد اما مراتب عصمت علميه و عمليه بسياري از انبيائ به درجة عصمت ايشان نمي. است

  
  يساير اوصاف نب

سازد از ارتباط به علويات، بلكـه او          روح قدسية نبي را تعلّق بر سفليات مشغول نمي        
اين دو جهت با او مساوي و محاذي است و به سـبب يكـي            كه    استدر جميع اوقات چنان     

  .ماند از ديگري در حجاب نمي
مشغول گرديدند بر امور خارجيـه يـا اسـتعمال حـواس            كه     وقتي اكثر نفوس انسانيه  

شوند از استعمال حواس باطنيه، ولي نفوس قدسيه را هيچ چيز از سير در                اهريه، غافل مي  ظ
  .دارد علويات باز نمي

االتصال باشد به عالم ملكوت، تا درك كند         نبي بايد كمال صفاي نفس داشته و سريع       
  .علوم كثير را در زمان قصير بدون تعلّم



  نبوت و امامت ٢٢
 

شـأن اوسـت تعلـيم و ارشـاد و      كـه     ن آ نبي بايد داراي حسن عبارت باشد، به جهت       
  .هدايت عباد به طريق سداد بر معاش و معاد

نبـي بايـد    . نبي بايد محب علم و حكمت باشد و تأمل در معقولية او را ملول ننمايد              
نبي بايد اشجع مردم باشـد، زيـرا كـه او معـزول             . القلب بوده و خائف از موت نباشد       شجاع

  .است از تقيه موت
لطبع مايل به شهوات نبوده و مجتنب باشد از لهو و لعـب، زيـرا كـه ايـن                   نبي بايد با  

  .امور حجابي است بر عالم نور، و وصلت است به عالم غرور
كه اوست عارف به خزائن رحمت الهي كـه فنـا و             نبي بايد جواد و كريم باشد، زيرا      

  .انتها ندارد
  .نبي بايد منزّه باشد از هر دنس و غلظت و دنائت

كـه او بـاالتر اسـت از     هاي مردم، به جهـت آن  د اعراض كننده باشد از لغزش   نبي باي 
  .كه زالت بشري او را از طبيعت بيرون نمايد اين

ترين مردم باشد، زيرا كه او اجلّ موجودات است از حيث بهجـت                 نبي بايد خوشدل  
  .و صفا

طـوع و   ننماينـد، بلكـه بـا       خلق از او نفـرت      كه    است   آن همه مذكورات به جهت    اين
  .رغبت تابع او شوند

  
  برتري بر مالئك

كه عقـول    است بعضي معتقدند كه مالئك افضلند از نوع بشر، و دليل عقلي ايشان آن            
مفـيض مقـدم باشـد از       كـه     اسـت مجرّد، فياض علم و كماالتند بر نفوس ناطقـه، و مسـلّم             

 فيضـند، و    است و عقول واسطة   تعالي     حق مفيض در حقيقت،  كه    است جواب اين . مستفيض
  .افضل بودن واسطه از مستفيض، مسلّم نيست

بـوده،  حضـرت      آن بنا به نص آية قرآن، مالئكه تعليم دهندة       كه    است   آن دليل نقلي ايشان  
در اينجا تعليم به معني تبليغ است و اشرف         كه    است   اين پاسخ. بنابراين معلّم افضل بود از متعلّم     

سلطاني به  كه     اين مانند ،است   چنين عرفاً هم كه     چنان .د بود بودن مبلّغ نيز از مبلّغ، معلوم نخواه      



٢٣  بعثت و عصمت
 

اي فرستد، كه در اينجا اعتقاد به افضل بودن خادم كه مبلّغ              وسيلة خادم خود به عالمي رقعه     
  .است از آن عالم، معقول نيست

 امر فرمود مالئكه را به سجده كردن آدم، و امر نمـودن عـالي بـه خضـوع                   تعالي  حق
  .گردد  از مالئكه معلوم ميآدم بنيمت است و از اينجا افضليت سافل، منافي حك

بشر منازعه با شهوات كـرده      كه     آن طاعت بشر، اشتق است از طاعت ملك، به جهت        
گردد، و نيز بشر مبتال به وساوس شيطاني و توبيخات نفساني             و به مشقات كثيره متحمل مي     

  .دارند از اين ابتالئات را نيك هيچاست به خالف، مالئك 
در مالئكـه عقـل ايجـاد       تعـالي     كه حق   است   آن  از مالئكه،  آدم  بنيدليل ديگر بر افضليت     

كرده بدون شهوت و پاك بودن ايشان چندان هنر نيست و ايشان فاقد داعيـة معصـيت هسـتند،            
  .، افضل است از مالئكهآدم بنيولي در بشر داعية معصيت وجود دارد، بنابراين بهترين 

مركـب كـرد در مالئكـه عقـل را بـدون            تعالي     حق :فرمايد  مي) ع(قحضرت امام صاد  
شود، و هميشـه در مقـام ذكـر و تسـبيح و          از ايشان معصيت صادر نمي    كه    است   اين شهوت،

و مركب كرد در بهائم شهوت را بدون عقـل، و مركـب             . هستندتعالي     حق تقديس و تحميد  
ل او غلبه كند بر شهوتش، افضل       كرد در نبي آدم عقل و شهوت را، و فرمود هركسي كه عق            

  .است از مالئكه و كسي كه شهوت او غلبه كند بر عقلش، اضلّ است از بهائم
: در اشرفيت انسان همين بس كه او غايت خلقت است، و اين مقام را دو وجه است                

) ص(اكرم رسول حضرتحضرات انبياء و اوصياء و اولياء، علت غايي خاصند و        . خاص و عام  

ها علت غائي عامند، بـه نسـبت          اما ساير انسان  . ايشان، علت غايي خاص الخاص    و اوصياء   
  .عنايات خاص تكويني و تعليمي بدانان

آري انسان شايسته و كامل، جانشين خدا در روي زمين و اشرف مخلوقات است، و               
ـ ي ب ني و يب«: جبرئيل، آن فرشتة واال مقام گويد     كه    چنان.فرشتگان به مقام عالي او راه ندارند        هنَ

سبلَ ورٍ نُ نْ مِ جاباًون حِ ع و نَ دوالَ داً واحِ ت رقْتَحميان من و خدا هفتاد حجاب از نور است         » ت
يعني من آن شايستگي را نـدارم كـه طيـران و    . سوزم و اگر به قدر واحدي نزديك شوم، مي  

 جاب حِ سيلَ«: فرمايد) ص(اكرم  رسول  حضرتاما  . پروازم به مرتبه طيران و پرواز انسان برسد       
بي ني و ب نَيالّ اِ ه ح هٍوتَ ياقُ نْ مِ جاب ب ي  ضاء في رتَكْيعني نُ » ريضْ خَ هِضَوواحِ الْ هـ  هِد ب قَ نَيـ و ي س



  نبوت و امامت ٢٤
 

وضة ربين او مگر حجابي از ياقوت سفيد در         نيست حجابي بين من و      : هيدِح االَ  و هِديواحِالْ
  .دو قوس واحديت و احديتيعني نكتة واحدي بين سبز؛ 

 السـالم   علـيهم اين مقامات عالي از آن اهل بيت عصمت و حضرات انبيـاء و اوليـاء                
فرمايد كسي جز من، دوستان مرا و درجـات و عـوالم و               خداوند تبارك و تعالي مي    كه    است

ر و ترقي و تعالي را      اما در خي  . »ريي غَ مهموالِ ع  و مهِجاتِر د فرِعال ي «شناسد    مقامشان را نمي  
تواند به سبب انقيـاد بـه فرمـان           اي نبسته است، بشر نيز مي       خداوند متعال به روي هيچ بنده     

كننـد، زيـرا كـه ظرفيـت بـاطني انسـان        الهي، همان تجلياتي را دريابد كه ايشان مشاهده مي     
  .ماوراء ظرفيت مادي اوست و براي اين فراگيري و بينش، حد و حدودي نيست

  
  ت ارتباط با مالئككيفي

ر نيز مجرّد است اما به علت محبوسيت در كالبد جسماني،            روح بش  مالئك مجرّدند، 
مشاهدة افراد غير مجـرّد نيـز بـراي         . تواند مجرّدات را مشاهده نمايد       نمي شرايط  جمعبدون  

  .فرشتگان در هر شرايطي ممكن نسيت
ستيالي روح بـر جسـم بـه        يا ا : مشاهدة مجردات براي انسان به دو وجه ميسر است        

د         خود   به حد كمال رسيده كالبد او حالت ملكوتيت و الهوتيت         گيرد؛ در اين حالـت او مقيـ 
بـه مشـيت الهـي،      كـه      ايـن  و يا . به جسم نبوده از حيطة زمان و مكان وارسته گرديده است          

  .د گيرد و فرشته در قالب جسماني فرود آيخود  به مجرّدات، حالت ماديت غيرماديوجود
بنابراين ارتباط حضرات انبياء و اوصياء و اولياء با مقرّبين درگاه الهي به چنـد وجـه                 

پـذير    به دو شكل فوق الذكر امكان     كه    استيا ارتباط همراه با مشاهدة ظاهري طرفين        : است
در ايـن وجـه، بـدون نيـاز بـه           . است؛ و يا ارتباط با مالئـك، بـدون مشـاهدة ظـاهر اسـت              

ه علت كمال سنخيت معنوي، صحبت و كالم يكديگر را بشـنوند كـه               مذكور، ب  شرايط  جمع
  .، شباهت به الهام و  وحي داردصورت ايندر 

شـود، امـا در       القدس گرچه به او خطاب مـي        ، جبرائيل است و روح    وحي  امينفرشتة  
ظاهراً در  القدس    روحبنابراين،  .ست معنوي براي آن فرشتة بزرگوار     اصل اين مقام و منزلتي ا     

الزمة  هر صفت الهي، رتبه و مقامي است خدائي و        .  اسماء است و باطناً جزو صفات      رديف



٢٥  بعثت و عصمت
 

عالوه بر جبرائيل، اكثر پيامبران الهي بـه ايـن          . نيل بدان، رياضات و مجاهدات نفساني است      
  .اند اند، خصوصاً انبياء اولوالعزم كه از اين مقام هم فراتر رفته منزلت نائل آمده

، القـدس   روح منصبي الهي است ولي نه به درجـه و منزلـت              نيز صفت و   االمين  روح
 القـدس   روحهر نبي و رسول مراتبي از       . صاحبان مرتبة روح قدسي، اين مقام را نيز واجدند        

را داراست و به همان نسبت، مشمول خطاب جبرائيل اسـت و مرتبـة كمـالي آن، در انبيـاء                    
 و رسل مسلّم، ولي كيفيت ارتباط آنان بـا او           بنابراين ارتباط جبرائيل با انبياء    . اولوالعزم است 
  .مختلف است

تعليم خداونـد تبـارك و      . ابالغ غير محدود  در نبي، ابالغ محدود است و در رسول،         
تعالي به نبي و رسول، هم در خواب است و هم در بيداري، هم با واسطه است و هم بدون                    

و مراتب ارتباط اوست با درگاه      تفاوت نبي و رسول از اين لحاظ، در كيفيت ادراك           . واسطه
نبـي، فرشـتة وحـي را در خـواب ادراك كنـد و رسـول، در                 كه     اين بنابراين، اعتقاد بر  . الهي

  .خواب و بيداري، به لحاظ حكم باطنيه صادق نيست
  

  الهام و وحي
به وسيلة آن مجهولي معلوم شود، و رمزي است باطني          كه    استالهي     علم الهام، نزول 

الهـام در نفـس خـود تركيـب نداشـته صـاحب             .  سرشت، اثر مستقيم دارد    كه با قلوب پاك   
  .بساطتي است، لذا موارد توأم با تخيل و امثال آن، الهام نيست

از ناحية حق باشد، و فرد مورد الهام در واقـع بـه تعلـيم خاصـي از                  كه    است   آن الهام
تـوأم بـا دليـل و       كـه     استالهام در رديف حقايق و معاني قلبي        . ناحية الهي نايل شده است    

  .برهان باشد، به طوري كه عالئم و آثار نشان دهد كه چنان علمي از ناحية خداست
نمايـد و   انسـان در خـود حـس مـي    كـه    اسـت اما وحي، راز آشنايي و رمز شناسايي        

  .رسد، از جانب خداست داند امري كه به او مي مي
يقين بداند الهـام اسـت،      كه    آن الهام، تأثّر نفس است به    كه    است   آن فرق الهام و وحي   

احساس واردات قلبـي     اما وحي، . بدون آنكه دريابد از كدام ناحيه بوده و آورندة آن كيست          
بنابراين الهام گرچه از فيض     . و از كدام ناحيه و آورندة آن كيست       وحي است    بداندكه    است
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نـدة آن   وحـي كـه آور    كند، بـرخالف      آورندة آن را درك نمي    ملهم،   صملك است ولي شخ   
  .براي گيرندة وحي، معلوم و مشخص است

وحي و الهام، موارد و مواقع مختلف دارند ولي برترين مورد، وحي و الهام بـه بشـر                  
اي مجهـوالت     در وحي و الهام در طريق حق كه عين حقيقت است، پـاره            . در راه حق است   

جـود دارد، لكـن     شود، با اين تفاوت كه در معـاني الهـام محـدوديتي و              براي بشر معلوم مي   
بدون طـي مراحـل الهـام و ورود بـه           . تر و بلكه اليتناهي است      معاني در مراتب وحي كامل    

  .مرحلة وحي، ادراك بشر نسبت به معلوم ناقص است
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  فصل دوم
  
  
  
  
  

  )ص(نبوت حضرت خاتم االنبياء
  صدور نص و ظهور معجزه

يكـي نـص    : زطريق معرفت صدق هر نبي در دعوي نبوت، منحصر است در دو چي            
  :سابق بر الحق و ديگري معجزه

 در بعضـي از   . رسيده است ) ص(اكرم  رسول  حضرتدر جميع كتب سماويه خبر بعثت       
حضرت كه     چنان .و در بعضي، اوصاف و عالئم او ذكر شده است         حضرت     آن نام نامي ها    آن

كردنـد،   نـص    وآله  عليه  اهللا  صلي در خصوص پيغمبر ما      السالم  عليهمموسي و حضرت عيسي     
را حضـرت      آن باريتعالي  حضرتكه     اين ماند در   به نحوي كه متتبع را شبهه و ريبي باقي نمي         

برگزيده است از ساير مخلوقات خود، و مخلّع فرموده اسـت او را بـه خلعـت خاتميـت و                    
  .مصطفويت

كه   هرچيزيچون نبوت نبي سابق بر امت خود ثابت شد، واجب است تصديق او در        
، )ع(اطهـار   ائمـة بـر امامـت     ) ص(نص فرمود حضرت خاتم االنبياء    كه     چنان هد از آن،  د  خبر مي 

كند مگر بعد از اجتماع اوصـاف در   ليكن اين نص اثبات نبوت يا امامت شخص خاص نمي       
  .شخص خاص در زمان نبي ناس بوده استكه   آنشخص خاص، و يا

د است از بيان معنـي       خارق عادت كه مطابق دعوي باشد، پس الب        است  امريمعجزه،  
 عـادت   خـرقِ كه     آن  و حال  عادت  خرقِ تا ممتاز شود از اموري كه مانند است به           عادت  خرقِ
  .نيست
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. هر امري كه حادث شود، خواه وجود خواه عدم، او را سببي باشد از اسباب عاديـه                
 :در اين عالم به جهت حدوث حوادث تقدير فرموده بر سه گونه است            تعالي     حق اسبابي كه 

  .ارضيه، سماويه و مركبه
گـر  هرچه حادث شود به سببي از اسباب ثالثه، واقع بر مجراي عادت شـود؛ ولـي ا                

وساطت سببي از اسباب مذكوره، خارج از مجراي عـادت خواهـد             شود بدون    امري حادث 
  . از اين باب بودعادت خرقِبود، يعني عادت با آن منخرق شود، و 

گوينـد، ماننـد انكسـار      » ارهاص«شود    ز نبي ظاهر مي   پيش از بعثت ا   ي كه   عادت  خرقِ
 و انطفاء آتشكدة فارس و خشكيدن بحيرة ساوه در شب مولود حضرت ختمـي               كسري  طاقِ

  .، و تظليل غمام و تسليم احجاز قبل از بعثت آن حضرتوآله عليه اهللا صليمرتبت 
  

  حقيقت معجزه
مسببي استناد بـه سـببي       برخالف قوانين جاري در طبيعت، كه هر         است  امريمعجزه  

اين قانون طبيعي هيچ گونه تخلّفـي نـدارد، پـس چگونـه             . دارد و هر معلولي را علّتي است      
در حكـم سـببيت، اسـتثناء و        حـال     عينممكن است معجزه در خارج به وقوع پيوندد و در           

  تخلّفي راه نيابد؟
انـد    يل كـرده  برخي از دانشمندنمايان، در بيان حقيقت اعجاز، معجزات را طوري تأو          

  .كه مطابق علوم ظاهري روز باشد، اما زحمات ايشان بيهوده و عقيدة آنان مردود است
معجزات هر چند اموري ناشناخته و حيرت انگيزند، ولي نه محال ذاتي هسـتند كـه                

اگر وقـوع معجـزات     . اند  عقل آن را ابطال كند مانند جمع نقيضين، و نه خالف قانون عليت            
در حقيقـت   . پذيرفتند  ها صاحبان خرد بدون هيچ ترديدي آن را نمي           ميليون عقالً محال بود،  

ريشة معجزات چندان هم ناشناخته نيست، زيرا نظام طبيعت در هر آنـي زنـده را بـه مـرده                    
  .اي را به حادثة ديگر كند و مرده را به زنده و هر حادثه تبديل مي

 قـانون عليـت عمـومي، تـأثير         در. معجزه به اذن الهي تابع قانون عليت خصوصي است        
و معلول، تـدريجاً پديـدار       تنها با روابط و شرايط مخصوص است      ت مستمر مشهود    داسباب عا 

است عصا تبديل به اژدها و       مكاني، ممكن  و شرايط خاص زماني و    مثالً تحت ضوابط    . شود  مي
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عليـت خصوصـي،    ولي در قـانون     . ها سال به وجود آيد      مرده زنده شود، و يا معلولي بعد از ده        
حصول مسبب با روابط مخصوص و شرايط زماني و مكاني خاص نيست، بلكه با هـر شـرطي                  

  .آيد كه اتفاق افتد يا حتي بدون شرط و علت ابتدايي و تنها به ارادة كننده فوراً به وجود مي
پس گرچه به حسب عادت، هر معلول طبيعي علتي طبيعي دارد، اما التزامي ندارد كه         

 امور، همواره همين علل شناخته شده باشد، بلكه ممكن است علل ديگري هـم               علل طبيعي 
تواند بر كارهاي عجيب و خارق العادة         امروزه علم منكر اين امور نيست و نمي       . داشته باشد 

تواند داراي چنان قدرت و       هاي سخت، مي    انسان بر اثر رياضت   . صاحبان رياضت پرده كشد   
و نيرومند را تحت تصرف خود درآورده تصرفات         مرموز   نيرويي شود كه يك سلسله امواج     

و تحريكات عجيبي از طريق قبض و بسط انجام دهد، چه رسد به معجزه و ارادة قاهر الهي                  
  .بر وقوع آن

نهايت و به تمام اضداد       گيرد، و قدرت باريتعالي بي      معجزات به اذن الهي صورت مي     
رسـد بـه آفـرينش اوسـت، و او      ر مـي خواص و آثاري كه از اشـياء بـه ظهـو       . يكسان است 

زيـرا قـدرت   . تواند آن آثار را از هر كدام كه خواهد بازستاند و در ضـد وي قـرار دهـد                   مي
بـر منـع و بـاز گـرفتن، و چـون همـة              كه    استباريتعالي به اعطاء و موهبت به همان اندازه         

توانـد   د، مـي آفرينش از جهت ذات و صفت و تأثير و تأثّر مغلوب قدرت و زير فرمان اوينـ              
آنچه را كه سبب خيال و شك است، موجب يقين و عين حكمت كند، و آنچه را كه سـبب                    

  .هالكت است موجب بقاء و دوام سازد
بنابراين معجزه به مشيت خاص و ارادة شكست ناپذير الهي از سلسـلة علـل مـادي                 

هـا     آن كـوم آيد نه از علل ماوراء مادي؛ و خالق علـل و عوامـل طبيعـي هرگـز مح                   پديد مي 
تواند خاصيت جاري آن را گرفتـه         نيست، بلكه در صورت ضرورت و اقتضاي حكمت، مي        

  .و خواص ديگري بدان بخشد
  

  سحر و جادو
گاهي امري حادث شود به سببي از اسباب عاديه، ولـي آن سـبب خفـي باشـد و نـاظر                     

خـارج   اگر در يد كه امري حادث شد، ولي       آو گاهي در خيال      حادث شد؛ ند بال سبب،    كگمان  
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 است، پس اگر امري حادث شود نه از راه سـببي از             عادت  خرقِ، ناظر گمان كند     داز خيال نباش  
  . بودعادت خرقِاسباب عاديه، 

تواننـد كننـد، بـه       آن   عالمان آن فنّ معارضه با    كه    است   اين عالمت سحر و نظاير آن،    
. معارضـه كننـد    آن   ند با توان  خالف معجزه كه هرچند ساحران در فن سحر ماهر باشند، نمي          

تـوان فـرا گرفـت و از     پس هرچه از راه اسباب عاديه است هرچند خفي باشد به تعليم مـي      
علم ظاهري را راهـي جـز اسـباب عاديـه           كه     آن توان برآمدع به جهت     مي آن   عهدة معارضة 

  .نيست و چون اسباب عاديه نباشد، راه علم مذكور مسدود بود
مخفي  آن   كه سبب اي كذايي   مل در قالب حقيقت ن    سحر عبارت است از اخراج باط     

قـدرت  كـه     اسـت مغلوبيت در قبال سحر، وقتي      . شود، و حرمتش در شرع معين شده است       
گردد، زيرا غلبه و سلطه در اثـر         آن   معنوي فرد نسبت بدان متقاصر آيد و تا حدي مجذوب         

، هـيچ سـحر و   مجهـز بـه قـواي رحمـاني اسـت     كه   آناما. نسبت به مغلوبكثرت قواست   
به عللي قواي رحمانيش تضعيف و يا قواي شـيطاني          كه     اين جادويي بر او مؤثر نيست، مگر     

قواي رحماني محصول سـير انسـان اسـت در عـالم معقـوالت و قـواي                 . عامل، قويتر شود  
ي حادشيطاني، نتيجة توجه است به محسوسات و ابتالء به عاليق ماد.  

لـذا عـالوه بـر    . هر عمل را خواص و آثـاري اسـت        هريك از اشياء عالم و از جمله        
درآمدن قواي روحي افراد به قالب معين عمل يا نوشته و تأثيرات آن، خود عمل هم مـأمور                  

در امور ظاهري، ناقـل از انتقـال و         . به ايجاد اثراتي است چه محسوس باشد چه نامحسوس        
، ولـي در مـوارد روحـي و         كسي شيئي را به جايي انتقـال دهـد        كه     آن منتقل جداست، مانند  

  .هم هستها   آنمعنوي، محرك اين قواست، مأمور انتقال آثار و خواص
كننـد   كسب نيرو مي آن گيرند و نه از     بنابراين سحر و جادو نه از عالم ديگري نشأت مي         

بلكه قواي پليد روحي، اعمال مربوطه و وسايل بكار رفته در آن، مجموعاً موجـد آثـاري بـراي                 
خنثي نگردد، منشأ آثار منفي و مضـري         آن   تا اين مجموعه و قواي    . اند   غيررحماني تشديد قواي 

لـذا راه نجـات     . او نيز مجهز بـه قـواي رحمـاني شـود          كه     اين در روح طرف مقابل است، مگر     
اين تقويت، گاه حاصل تفكر و      . معنوي است حقيقي از سلطة قواي غيررحماني، تقويت نيروي        

  .محتاج تعليم حقايق توسط صاحبان نفوس معنوي استعمل خود شخص است، و گاه 
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  اشرف معجزات

اشرف و افضل معجزات انبياء علم و حكمت است و اين دو براي خواص است، به                
باشند، و باطن ايشان خالي از تقليد         ايشان صاحب قريحة نافذه و فطنة قويه مي       كه     آن جهت

اد است، و ايمان ايشان نسبت به انبياء        و مجرّد از مذاهب موروثي و مسموعي از آباء و اجد          
  .به ميزان علم و حكمت است و محتاج به خوارق عادت نيستند

در . خوارق عادت براي عوام و بلهاست، زيرا كه ايشان را فطانت فهم حقايق نيست             
معجزه، رؤيت با بصر شرط نشده است، زيرا كه افادة تواتر اقوي است از رؤيت به بصر، به                  

  .طا در بصر، اقوي است از خطا در بصيرتخكه   آنجهت
  

  قرآن، معجزة جاويدان
در سابق ذكر شد، اثبات نوبت طريقي ندارد غير از ظهـور معجـزة بـاهره از                 كه    چنان

يكي معجزة ظاهرة بالعيان و ديگـري معجـزة ظـاهرة           : معجزه دو قسم است   . شخص خاص 
  .بالمعني

ظهور آن، ثبوت نبوت اوست بـه       ، قرآن مجيد است و      )ص(معجزة بالعيان حضرت محمد   
تواتر، و تواتر خبر دادن جماعتي است به وقوع امـري از امـور، كـه آن جماعـت از كثـرت بـه        

ايـم بـه تـواتر بـه          يقين كـرده  كه     چنان .بر كذب ننمايد  حدي باشند كه عقل تجويز اتفاق ايشان        
قابـل  ن يقينـي كـه      قين مگـر بـه تـواتر، چنـا        وجود بلدان بعيده و ملوك ماضيه، و نيست اين ي         

ادعاي نبوت كـرد و دعـوي خـود را    حضرت  كه آن   استاز اين قبيل مذكورات     . تشكيك نيست 
بالغـت را    مقترن به اتيان قرآن مجيد ساخته، و در معرض معارضه آورده جميع بلغاي كامل در              

  .نظام ايشان را مغلوب و پراكنده نمودحضرت   آنو فصحاي بالغ در فصاحت را، و
  

  بالغت قرآنفصاحت و 
مركـز فصـاحت، جـوارح انسـان        . فصاحت، صفت الفاظ و بالغت، صفت معاني اسـت        

ـ   ها و صداهاست و     يعني زبان و دهان و دندان      اتـمركز بالغت، عقل و عقليات و نفس و فكري
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  .بالغت، مربوط است به قضيه معقوله و فصاحت، متعلق است به قضية ملفوظه. است
د مبنايش بر حروف است و حروف محدود است، پس          عوالم لفظ هرچند توسعه ياب    

ولي عالم معنا مبتني بر صور ذهنيه و شؤون روحيه و خلجان نفسيه             . باشد  آن هم محدود مي   
  .غير محدود است، پس آن هم نامحدود و غيرمتناهي استها   آناست و همة

 فصـاحت و    آيات آن در اعال مرتبه از مراتب      كه    است   آن وجه اعجاز قرآن از اين نظر     
بشر به آن، و اتيـان آن       در منتهاي مرتبه از مراتب بالغت واقع شده كه ممكن نيست وصول             

 بـه جهـت   ! شاهد اين مدعا نسبت دادن كفار است آيات قرآن را به سحر           . باشد    متصور نمي 
كرد مجامع قلوب ايشان را، و از شنيدن آيات مانند ديدن سحر متعجـب                 اخذ مي  قرآنكه    آن
  .ماندند  و متحير ميشدند مي

هر فـردي قـادر اسـت بـه         كه    استهجائيه مفرده مركب    از حروف   كه     آن قرآن با وجود  
  .تأليف آن، ليكن عاجز است از تأليف و تركيب آن به اين تركيب عجيب و اسلوب غريب

از جهت غرايب اسلوب و اعجوب نظم اوست كه اگـر كسـي تتبـع كتـب علمـاء و                    
س كلمات حكماء نمايد، آن را كه شبيه باشد به اين نظم عجيب             تفحص اشعار بلغاء و تجس    

  .يابد و اسلوب غريب نمي
شود كه خالي باشد از فصاحت با وجود اين طوالنيت، و             اي يافت نمي    در قرآن كلمه  

افصح فصحاء و ابلغ بلغاء اگر ساعتي تكلم نمايد، اخـتالف زيـادي در كـالم او                 كه     آن حال
ختالف در معاني قرآن و تناقض در مبـاني آن يافـت نشـود، و اگـر                 شود، ولي اين ا     پيدا مي 

  .شد قرآن مجعول و مفتري بود، هر آينه تناقض و تضاد در آن پيدا مي
مـزين و   كـه      وقتـي  هر كالمي كه در نهايت فصاحت و در غايت بالغت بوده باشـد،            

  .مرصع به جواهر آيات قرآنيه شد براي او امتياز خاصي است
آورده اسلوبش نه شعر است و نه نثر اسـت و نـه خطبـه، بلكـه                 حضرت    ن آ كه  كتابي

مشتمل است بر همة محسنات بديعة لفظيه و معنويه و جميع نكات دقيقه و اسرار باطنيـه و             
  .علوم ظاهريه و دقايق و جوديه و حقايق الهيه

ال قرآن از جهت لفظ و معني در درجة اعلي و مرتبة اقصي به همة جهات حسن و كمـ                  
اعلي مرتبة فصـاحت و بالغـت اسـت و معنـايش در برتـرين پايـة             ، لفظش در    واقع شده است  



٣٣  بعثت و عصمت
 

اسراري كه از بالغت قرآن به گذشتگان مكشوف گرديده، چنـد برابـر آن بـه آينـدگان                  . معرفت
  .كشف خواهد شد

جـامع  كـه     اسـت قرآن، جامع هر كامل مرغوب و مورد تمايل قلوب است و وحيـي              
 قرآن مرجع هر قاضي و وكيل و رهنمـاي        . بايي الفاظ و معاني است    فصاحت و بالغت و زي    

قـرآن كعبـة قاصـدين و مقصـد         . هر متكلم و متقاضي و مربي هر دانشمند و فلسفي اسـت           
اختيـار شـدة تمـام    كـه   استجهت بالغت عاليه و مزاياي سامية قرآن، جهتي        . واردين است 

ي مخالفين اسالم نيز بدان معترفنـد و        دانشمندان است، و ادبا و استادان تفسير و حديث حت         
  .به آن اتكاء دارند

  
  جامعيت قرآن

بـا ايجـاز    كه     آن شود اعجاز بودن    اگر كسي در آيات قرآن مجيد تفكر كند، معلوم مي         
كثيـره و   جمـالت    لفظ، چقدر مشتمل است بر كثرت معاني و در تحـت هـر لفظـي از آن،                

  .تفصول غريبه و علوم عجيبه از معاني پنهان اس
قرآن مشتمل است بر كمـال معرفـت اهللا و ذات و صـفات و اسـماء او، كـه عقـول                      

اشـراقي راه شـرق و      كـه      چنـان  حكماء در آن متحير و فكر متكلمين در آن متعجب اسـت،           
  .كند مشائي راه مشي را گم مي

قرآن مشتمل است بر آداب كريمه و شرايع قويمه و طريقة مستقيمه و نظـام بـالد و                  
د، و دفع نزاع و فساد و آداب معـامالت و مناكحـات و معاشـرات، و حـدود و       معاش و معا  

عقول بشر متحيرند، و مباح و از آنچه احكام از حالل و حرام و واجب و مستحب و مكروه       
كه هرگاه جمع شوند جميع علماء و حكماء و عرفاء و جهد خود را بذل نمايند و سع خود                   

  . عباد، مثل آنچه در قرآن است نخواهد شدعالم ورا به غايت رسانند در نظام 
قرآن مشتمل است بر اخبار خفيه و قصص ماضيه و اخبار سابقه و اخباري از آينـده                 
از آدم تا انقراض عالم، و مشتمل است بر اخبار ضماير قلوب و اطالع بر اسرار و غيوب كه                 

 و منافقين و آنچه در قلوب مطلّع نوبد بر آن مگر عالّم الغيوب، مانند خبر دادن از حال كفار   
  .گذاشتند داد و ايشان بنا بر اعتذار مي خبر ميحضرت   آنايشان مضمر بود كه



  نبوت و امامت ٣٤
 

مشتمل است بر احكـام قويمـه و مـواعظ          كه    استقرآن سرآمد كتب منزله از آسمان       
حضرت    آن قيام قيامت باقي است و بر صدق نبوت       تا  كه    استاي    قرآن معجزة بينه  . مستقيمه
  .ت ساطع و برهاني است قاطعدليلي اس

قرآن كتاب جاويدان خداي تبارك و تعالي و قانون اساسي اسالم و معجزة بـزرگ و                
و نخستين مرجع عقايد و احكام و اخـالق و آداب و            ) ص(اكرم  رسول  حضرتيادگار ماندگار   

  .شعائر اسالمي است
 سر به مهر هاي معارف و رازهاي     خداي تبارك و تعالي در اين كتاب مقدس، گنجينه        

حقايق و اصول عدالت و راه و روش رسيدن به سـعادت و رهنمودهـاي سـير و سـلوك و                     
حقايق و رازهاي الهـي در آيـات بينـات          . هاي هدايت را به وديعت نهاده است        دستورالعمل

  .اين كتاب مقدس متجلّي است
  

  جهاني بودن قرآن
اي از    عـرب و طايفـه    در مطالب خود اختصاص بـه امتـي از امـم ماننـد امـت                قرآن  

طوايف مانند مسلمين ندارد، بلكه اين كتاب آسـماني بـا طوايـف غيـر اسـالم هـم سـخن                     
  .كند به احتجاج پرداخته و به سوي علوم و معارف حقّه دعوت ميها   آنگويد و با همة مي

ـ «پرسـتان دارد، از جملـه    قرآن مجيد خطابات بسياري به كفار و مشركين و بـت      نْاِفَ
تاب اَ وا و قام وا الصلوه آتوا الزَ   و كُوانَخْاِ فَ كوهفِ م  پس اگر توبـه كردنـد و نمـاز برپـا           : »ينِي الد

  .داشتند و زكوه دادند، برادران شمايند در دين
 همة اهل كتاب از جمله يهود و نصاري را مخاطب قـرار داده، از جملـه                 قرآن مجيد 

اي اهل كتاب بيائيد به سـوي       : »مكُنَي ب ا و نَنَي ب واء س هٍملِلي كَ ا اَ وعالَ تَ تابِكِ الْ لَهيا اَ «فرمايد      مي
ـ  ال نُ   اهللا و  الَّ اِ دعب نَ الّاَ«كه     اين اي كه برابر است ميان ما و شما، و آن           كلمه ـ  كرِشْ ـ  هِ بِ  ال   و أًي شَ

خِتَّي ذ بضُع نا باَ ضاًع نْ مِ باباًر اي كـه برابـر اسـت     سوي كلمهاي اهل كتاب بيائيد به  : » اهللاِ ونِ د
جز خدا را نپرستيم و     كه    است   اين ميان ما و شما، يعني هم شما و هم ما به آن معتقديم و آن              

  .انبازي بر او قرار ندهيم و بعضي از ما بعضي ديگر را خداي خويش قرار ندهند
آيد و همه بشريت را مورد       برميبا همة طوايف و امم در مقام احتجاج و تكلم           قرآن  



٣٥  بعثت و عصمت
 

آري در بدو طلوع اسالم ظاهراً خطاب به اهـالي جزيـره العـرب بـود،     . دهد خطاب قرار مي 
  .لكن شش سال پس از هجرت به بيرون از جزيره راه يافت

تمام مقاصد كتب آسماني ديگر و بلكه باالتر از آن را در بر    كه    است   كتابي قرآن مجيد 
يـا  «مة مردم باالخص بـراي مـؤمنين        قرآن مجيد راهنما و چراغ راه و شفاست براي ه         . دارد

ـ   و ورِدي الص ما فِ  لِ فاء شِ مكُب ر نْ مِ هظَعِو م مكُتْ جائَ د قَ اسا النّ هياَ ه دي و  ر ـ ح مـ لْ لِ ه منينَؤْم« .
خداي تبارك و تعالي آن را مرقات اعتالي بشر قرار داده تا بـه وسـيلة آن خويشـتن را بـه                      

اين نـدا را در سـمع جوامـع      كه    استاين قرآن مجيد    . ي رساند صقع سالمت و سعادت  ابد     
  .»ميد حكيمِ حنْ مِزيلٌنْتَ«: كند بشريت طنين انداز مي

  
  محكم و متشابه در قرآن

قرآن مشتمل است بر محكمات و متشابهات، و اما محكم در لغـت بـه معنـي مـتقن              
ده باشد كه احتمال غير آن      براي او معني بو   كه     چيزي شود بر   است و در عرف گاه اطالق مي      

 شـود بـر     داللت آن واضح باشد، و گـاه اطـالق مـي          كه     چيزي شود بر   نرود، و گاه اطالق مي    
در آن تأويل نباشـد مگـر       كه     چيزي شود بر   محفوظ باشد از نسخ، و گاه اطالق مي       كه    چيزي

  .به يك وجه، ولي متشابهات مقابل اين معاني است
. عارض نشود نه از حيث لفظ و نه از حيـث معنـي            اي بر آن      شبههكه    است   آن محكم

  .داللت آن واضح نباشدكه  است  آنمتشابه
  :متشابهات قرآن از حيث لفظ و معني پنج قسم است

  اول ـ از جهت كميت
  دوم ـ از جهت كيفيت
  سوم ـ از جهت زمان

  چهارم ـ از جهت مكان
  پنجم ـ از جهت شروط

  :متشابهات قرآن از جيث فهم دو قسم است
و قسم دوم آن اسـت     از است،   ـسي ب ك ال معرفت بر هر   ـراه كم كه    است   آن قسم اول 



  نبوت و امامت ٣٦
 

  .است راه كمال معرفت برآن باز نيست مگر به راسخون در علم، و از غير ايشان مخفيكه 
قلوب ايشان را ميل از جانب حق به سوي باطل است مانند اهـل بـدعت،                كه    كساني

كنند تـا      و آن آيات را به اشتهاي نفس خود تأويل مي          ايشان ظاهراً تابع متشابهات قرآن بوده     
  .مردم را از طريق حق برگردانند

  :آن را چهار معني باشدكه   ايناي نيست مگر در قرآن، آيه
  .اول ـ ظاهر قرآن كه تالوت آن است

  .باطن قرآن كه عبارت است از فهم آياتدوم ـ 
  .استها   آناطاعت برسوم ـ حد و آن عالم بودن به احكام حالل و حرام و 

  .چهارم ـ مطلع قرآن كه كمال علم و عمل بر آيات است
  

  نسخ در قرآن
نسـخ در لغـت بـه معنـي     . از جمله اختالفي كه بر قرآن وارد شده، مسأله نسخ است 

  .ازله است و در اصطالح علماء عبارت است از برداشتن حكم شرعي به دليل شرعي ديگر
دانند عقالً و سمعاً، و بعضي از ايشان نسـخ را             ايز نمي يهود نسخ را ج   بعضي از طوايف    

بعضي نسخ را جـايز دانسـته و        . دانند عقالً يا سمعاً، ولي بر نبوت نبي ما معتقد نيستند            جايز مي 
  !بر اعراب مبعوث شده نه بر ماحضرت   آنگويند كه ميكنند ولي  اقرار به نبوت نبي ما مي

نسخ مستلزم حسن و    كه    است   اين ، دليل ايشان  انندد  بعضي كه عقالً نسخ را جايز نمي      
كند بر حسـن بـودن چيـزي و نهـي             امر تقاضا مي  كه     آن به جهت قبح بودن يك چيز است،      

  .كند بر قبح بودن آن چيز تقاضا مي
احترام بزرگان، حسن و  مثالً قيام به. وجوه اعتبار است و قبح به كه حسن جواب گوئيم 

وجه سـتم، قـبح      وجه تأديب، حسن و به     است؛ ضرب يتيم به     قبح قيام به وجه استهزاء ايشان    
  .و گاهي مفسدهها   آناست؛ و صرف دوا و خوردن اغذيه گاهي مصلحت باشد در

كـه   امر كرده بود و يا امر كرد بـر چيـزي     كه     چيزي ازتعالي     حق و نيز گويند نهي كرد    
 بر او ظاهر نبوده است، در       كه مصلحت آن قبالً   شود  ده بود، و از اينجا معلوم مي      اول نهي كر  

  .خداوند متعال به هر چيزي داناستكه  صورتي



٣٧  بعثت و عصمت
 

 .است در تجدد احكام، و ظهور آن بعد از اخفا نيسـت             كه نسخ حكمتي   پاسخ گوئيم 
شود، بنا به دستور طبيب حـاذق نبايـد دواي اولـي را               وقتي حال مريض متجدد مي    كه    چنان

  .هل نيستبخورد، و اين مستلزم ظهور علم بعد از ج
در قـرآن   . و حصر نيايد و غرايب آن كهنـه نشـود         ن به حد    آعجايب  كه    است   كتابي قرآن
  .به مقام تقرير و تحرير درآيدكه  است  آنهاي هدايت، و فضايل قرآن باالتر از است چراغ
كند بر خير سبيل، و در اوست تفصيل و بيان، و اوست              داللت مي كه    است   كتابي قرآن

باطل، و براي او ظاهر است و باطن، كه ظاهر آن حكم اسـت و بـاطن آن    فصل ميان حق و     
علم، و حكم آن عجيب و علم آن عميق است، و براي قرآن بطني اسـت و آن بطـن را نيـز                       

  .باشد بطن ديگري مي
  

  صدور ساير معجزات
با قرآن دعوي نبوت كرد، و قرآن دليل اسـت بـر نبـوت او و                ) ص(اكرم  رسول  حضرت

  .عجزات صادره از آن جناب را حد و حصري نيستغير از آن، م
اخبار متواتره در اين باب، ارجحيت دارد به اخبـار اهـل كتـاب در مـورد معجـزات                   

هرچه حادثه زمـان  . يكي قرب زماني، ديگري تواتر و كثرت نقل   : پيامبران خود به دو جهت    
هدان و نـاقالن    تـر؛ همچنـين شـا         تر، تحصيل علم و يقين به وقوع آن سهل          وقوعش نزديك 

معجزات پيغمبر آخرالزمان صدها بار بيش بود از بني اسـرائيل و پيـروان معـدود حضـرت                  
بنابراين اگر تواتر دربارة معجزات آنان مـورد        . عيسي كه ناظر و ناقل بودند معجزات آنان را        
  . به طريق اولي صادق خواهد بودپيامبراسالمتصديق است، كثرت تواتر دربارة معجزات 

مؤيد است معجزات كثيري را نسبت بـه انبيـاء گذشـته، و در          ) ص(اكرم  رسول  حضرت
مقـام افضـليت ايجـاب      . اعالم فرموده است خاتميت و افضليت خود را از ايشـان          حال    عين
زيـرا چگونـه معقـول      . تمام كماالت و معجزات آنان را واجـد باشـد         حضرت     آن كند كه   مي

اعتراف نمايد كـه بعضـي از       حال    عينباء، و در    كسي ادعاي برتري نمايد از همة اط      كه    است
  !آنان قادرند به معالجة امراضي كه او بدان قادر نيست؟

دعيان دروغين نبوتند كه سخت به توجيه و تأويل آيات          ـرين اعجاز، م  ـاز جملة منك  



  نبوت و امامت ٣٨
 

اي طلبـد كـه       اند، تا مبـادا كسـي از ايشـان معجـزه            اعجاز كوشيده به كلي آن را انكار نموده       
  .شان آشكار گرددعجز

جـز قـرآن معجـزة      ) ص(اند كه از پيغمبـر خـدا        برخي از بيخبران و مغرضان نيز ادعا كرده       
 مـا  و«اند از جملـه    ديگري صادر نشده، و براي اثبات غرض خود به بعضي آيات استدالل كرده     

نَمذَّ كَ نْ اَ الّ اِ اآلياتِ بِ لَسِرْ نُ نْنا اَ عاالَ بِهِ ب ايـن عـده، علـت عـدم صـدور سـاير             به گمان . »ونَلُو 
  : آن كه پاسخ. هاي گذشته است معجزات ظاهره بر آنان را معجزات از پيغمبر، تكذيب امت

آيه شريفه مذكور را داللتي نيست بر نفي ظهور معجزه از آن حضرت، بلكـه حـاكي                 
 از بعضاً آن بزرگوار به اقتراح و هواي نفس مشركين، معجزه ارائه نكـرد؛ شـواهدي     كه    است

با الـف و الم آمـده و در آن البـد    » اآليات«در اين آيه، كلمه    . خود آيه به اين امر گواه است      
  :سه احتمال است

به پيامبر خدا هيچ تعالي  كه حق است  ايناول ـ الف و الم جنسي باشد و مقتضي آن، 
او ديق معجزه و گواهي بر نبوتش نداد، و اين باطل است زيرا منافي است با بعث نبي و تص              

  .از جانب خلق
و آيـات دالّـه   دوم ـ الف و الم جمعي باشد و الزمة آن، انكار وقوع تمام معجـزات   

  .است بر نبوت، و همانند احتمال قبلي باطل است
. ، عهـدي اسـت  »اآليـات «سوم ـ با بطالن دو قسم فوقع مسلماً الف و الم در كلمـة   

تكذيب مشركين مانع از ارائه معجزه بود،       يعني وقوع معجزات معيني انكار گرديده چه، اگر         
و در صـورت اطـالق و       ! شـد   نـازل نمـي   حضرت     آن  قرآن، بزرگترين معجزة   صورت  ايندر  

بعد كه  استاي معجزات  پس منظور از آيات ممنوعه، پاره. كليت، جائي براي اين استثنا نبود
  .ديگرد از اتمام حجت و رؤيت معجزات ابتدايي، درخواست مي

اگر حكمت . حكمت خدا و درخواست مردم  : جزه را مقتضي، دو چيز است     وقوع مع 
اي باشد، تكذيب امم سابقه از آن مانع نتوانـد شـد، زيـرا اوالً بـا           خدا مقتضي صدور معجزه   

ثانياً اگر تكذيب مـردم مـانع       . برخالف حكمت خويش رفتار نكند    تعالي     حق تكذيب مردم، 
  .تواند مانع گردد يشود از صدور معجزه، از ارسال رسل نيز م

اي به هـواي      زات ابتدايي و اتمام حجت، عده     ـبعد از رؤيت معج   كه     آن مقتضي دوم، 



٣٩  بعثت و عصمت
 

زيرا انكار معجزات پيشنهادي بعد از      . از ارائه آن امتناع نمايد    تعالي     حق نفس معجزه طلبند و   
 به پيغمبر خود وعدة حتمـي داده بـود تـا       متعال   وقوع، موجب نزول عذاب است و خداوند      

  .وي در ميان امت است، بال نازل نكند، لذا با درخواست آنان موافقت نكرد
شود، ماننـد     تكذيب معجزاتي كه ابتدائاً براي اثبات پيامبري و هدايت مردم ظاهر مي           

ولي انكار معجزه درخواستي، كاشـف از       . تكذيب خود پيغمبر، موجب عذاب اخروي است      
 معجزة اولي در حصول ايمان و يقين كفايت شدت لجاجت و عناد است، زيرا طالب حق را    

عالوه بر آن، معناي پيشنهاد معجزه، التزام به تصديق و تسليم است و انكار آن بعد از                 . است
  .ثبوت، استهزاء به رسول و اعجاز اوست

خداوند متعال در آخر آية مذكور، اين گونه معجزات را تخويفي اعـالم فرمـوده، در                
زات اساساً وسيلة رحمت و هدايت مردم و روشن ساختن مسـير            گروهي از معج  كه    صورتي

طلبيدنـد    مشركين براي خويش عذاب مي    كه    استآيات ديگري از قرآن نيز گواه       . آنان است 
اين گونه آيات بطور . هاي گذشته بود و خواهان معجزاتي بودند كه موجب نزول بال به امت 

رخواست معجزات اقتراحي و تكذيب     آيات درخواست عذاب؛ آيات د    : كلي بر سه گروهند   
  .آنها؛ آيات نزول عذاب بعد از تكذيب آن معجزات

  
  معجزات درخواستي مشركين

بـه آن تمسـك     ) ص(آيات ديگري كه مدعيان نفي ظهور سـاير معجـزات از پيـامبر خـدا              
  :فرمايد ين آيات ميو تعالي در اخداوند تبارك .  سورة اسراء است93 الي 91اند، آيات  جسته

اي از زمـين بـراي مـا          چشـمه كـه      اين آوريم مگر   مشركين گفتند ما به تو ايمان نمي      «
جاري سازي، يا باغ خرما و انگور داشته باشي و در آن نهرها جاري كني، يا آسمان را قطعه   

اي  قطعه بر سر ما فرود آري، يا خدا و فرشتگان را در برابر ما قرار دهي، يا تـو داراي خانـه                   
كـه     ايـن  آريم مگر    هم به تو ايمان نمي     صورت  اينا به آسماني پرواز كني، در       از طال باشي، ي   

مـن،  در جواب ايشان بگو پاك و منزه است پروردگار          . اي براي ما فرود آري تا بخوانيم        نامه
  .»؟مآيا جز بشري فرستاده شده هست

 ندا معجزاتي خواستند، ولي آ    ـگويند اين آيات داللت دارد كه مشركين از رسول خ         



  نبوت و امامت ٤٠
 

ـ «بزرگوار از ارائه آن امتناع و به عجز و ناتواني خود اعتراف كرد كه                ـ  لْقُ س حانَب ـ  ر ـ  ب لْي ه 
  .»والًس رراًشَ بالّ اِتنْكُ

معجزات مورد تقاضا از سنخ همـان       : هاي مختلفي است از جمله      اين گفتار را پاخس   
زيـرا آنـان    . و ارشاد مردم  معجزات اقتراحي است نه از قبيل آيات ابتدايي براي اثبات نبوت            

تصديق پيغمبر را موقوف به ارضاي مشتهيات خود كردند و حال آنكـه در امـور مـذكوره،                  
اگر آنان را عنادي با حق نبود، هر آنچه دليـل بـر صـدق        . بينات نبود به ساير    امتيازي نسبت 

اي از    نامـه .. .گفتند بايد به آسمان پـرواز كنـي و            همچنين، آنان كه مي   . نبوت بود، كافي بود   
توانست دليل  جويندة حق بودند، آيا تنها پروزا به فضا نميآسمان فرود آري تا بخوانيم، اگر      

بر اثبات نبوت باشد؟ آيا اين همه قيد و شرط بيجا، دليل بارز بر تمرّد آنان در قبال حقـايق                    
  !نبود؟

ظهـار عجـز    از اتيـان معجـزه، ا     ) ص(اكـرم   رسول  حضرتدر اين آيه،    كه     آن پاسخ ديگر 
منزه است از عجز و قادر اسـت        تعالي     حق تفهيم نمود كه  » سبحان ربي «بلكه با جملة    وده  من

در برابر درخواست بشر، محكوم شود و بر        كه     آن  او برتر است از    .بر هر امر ممكن الوقوعي    
  .انجام آن مجبور، و پيغمبر نيز بشري است مطيع امر و فرمان او

سه موضوع آن، محال . مشركين در شش موضوع استهاي  در اين آيات، درخواست
ها و قطعه قطعـه   فرود آمدن آسمان: عقلي است و سه موضوع ديگر، حجت بر نبوت نيست         

و اين بر طبق آيات     هاست   شدن كرات آسماني، مستلزم در هم ريختن زمين و نابودي انسان          
وقت معـين، بـرخالف     آن پيش از    وقوع   قرآن، مختص است به قيامت و اتمام عمر عالم، و         

ها در اين جهان و ارشاد آنـان بـه سـوي خيـر و                 حكمت و مشيت الهي است بر ابقاء انسان       
  .كمال و حكيم، خالف مقتضاي حكمت نكند

قابل رؤيت نبـوده منـزّه اسـت از نقـل و     تعالي     حق آوردن خدا هم محال است، زيرا     
است، زيرا منظور آنان نامة ايجادي   آوردن نامه از آسمان نيز محال       . انتقال و مناوله با حواس    

و گرنه نامة ايجادي، نياز به بر رفتن به         نويسد   نبود، بلكه مكتوبي بود كه خدا با دست خود        
  .آسمان نداشت

 درخت داراي و قنات جاري كردن، داشتن باغي پر      ديگر يعني چشمه    اما سه موضوع    



٤١  بعثت و عصمت
 

ممكن بـود،   ) ص(د براي پيغمبر اكرم   اي از طال؛ انجام اين امور هرچن        ها و نهرها، و خانه      قنات
را هـا      آن چـه بسـيار افـرادي كـه بـدون رسـالت و ايمـان              . ولي دليل بر اثبات نبوت نيست     

  .واجدند، پس وقوعشان لغو است و لغو از نبي سر نزند
ممكن است گمان شود كه انجام امور مذكوره از طرق معمول، معجـزه نيسـت و از                 

پنداشتند كه پيغمبر  ميها   آني اين گمان باطل است زيرا ول. غير مجراي عادت، معجزه است    
 و«بايد از راه عادي داراي ثروت و مكنت فراوان باشد و مقام نبوت شايستة فقيران نيسـت                  

گويند چـرا ايـن قـرآن بـر مـردي         : »ظيم ع نِيتَيرْقَ الْ نَ مِ لٍجلي ر  ع رآنَقُا الْ  هذَ لَزِّ ال نُ  ووا لَ قالُ
   شهر مكه يا طائف نازل نگرديد؟بزرگ از مردم دو

گفتند فقط پيامبر بايد داراي باغ و خانة طالئـي باشـد،             آنان كه مي  كه     اين شاهد ديگر 
خواستند، بلكـه منظورشـان ايـن بـود كـه بـه خـاطر                 جاري كردن چشمه را براي خود نمي      

.  باشـي  اي جاري كن تا توانگر بوده به مقام پيامبري برازنده           درخواست ما براي خود چشمه    
  .ها مفهومي نداشت گيري اگر هدف آنان رؤيت چنين اعجازي بود، ديگر اين سخت
 نْ مِه آيهِيلَ علَزِنْ ال اُو لَونَولُقُ يو«و سرانجام مستمسك ديگر مدعيان، اين آيت است 

رنَّ اِ لْقُ فَ هِبغَا الْ مينّوا اِِ رُظِتَانْ فَ  هللاِ ب ي مكُعالْ نَ مِ م اي بر وي نـازل       گويند چار معجزه  : »رينَظِتَنْم
  .نگرديد؟ بگو غيب اختصاص به خدا دارد، منتظر باشيد كه من نيز با شما از منتظرانم

معجـزه در امكـان و      : مدعيان گويند پيغمبر خدا در قبال درخواست مشركين فرموده        
.  نسـيت  را جز قـرآن، معجـزة ديگـر       حضرت     آن اختيار من نبوده مختص به خداست، و لذا       

اين گونه آيات همه دربارة معجزات اقتراحي اسـت نـه همـة معجـزات، و لـذا                  كه     آن پاسخ
  :مخلص كالم آن كه. درخواستي است مردود

  .كنند، دربارة معجزات اقتراحي است اوالً ـ آياتي كه ظاهراً نفي اعجاز مي
سالت دارد و در ثانياً ـ معجزه در اختيار خدا و به اراده و مشيت اوست و پيامبر سمت ر

  .ندارد) ص(اكرم رسول حضرتتمام امور، تابع اذن و فرمان اوست و اين، اختصاص به 
موجب عذاب دنيوي است، براي اين امـت نيامـده   ها   آنثالثاً ـ معجزاتي كه تكذيب 

  .اند  را نمودهنهر چند بعضي تقاضاي آ
  و  نبـوت جـاوداني    زيـرا  .تقـرآن اسـ    به تنها   ازميان معجزاتش  پيامبراسالمتحدي   ـ رابعاً



  نبوت و امامت ٤٢
 

  .نيست درغيرآن متصورنبوده  جزقرآن اعجاز به خواهدوچنين مي وجهاني معجزةجاوداني جهاني،
  

  پيامبر امي
و افعال و احوال و عادات و آداب و سجاياي آن حضرت، معجزة باهره              جميع اقوال   

  .وكند بر صدق رسالت و نبوت و حقيقت ا داللت ميكه  استو آيات ظاهره 
بنگردع و با گوش دل اخبار و آثاري        حضرت     آن بين به احوال    هر كه به ديدة حقيقت    

كه در محاسن اخالقي اوست بشـنود، و مالحظـه نمايـد كفـات اشـارات او را در مضـايق                     
سؤاالت و بدايع تدبيرات او را در مصالح خلق كه عقالء و حكماء عاجزند از ادراك حقايق                 

قـائم  كه  است در باطن باقي نماند كه اين مطلب عظيم، چنان آن، هرگز شكي در دل و ريبي     
  .مقام حاصل نشود مگر به استمداد از قوة الهيهنيست بر آن، قوة بشريه و اين 

حضـرت     آن .شاهد قاطع و دليل ساطع است بـر صـدق نبـوت او            حضرت     آن احوال
 چگونه اين همـه     شخصي بود كه امي كه هرگز علم نخوانده و مطالعة كتب نكرده بود، پس             

  .كماالت كه در كتب مبسوطه مسطور است، بر وي حاصل گرديد
اگر كسي منتهاي كوشش خود را به كار برد، در عالم بشريت اثري كه سزاوار بقاء و                 

قرآن حكيم نخواهـد  به خاتم اعجاز و خلود مختوم شود، به جز         حال    عينابديت باشد و در     
از مرموز و حقيقت مشكله را جستجو كند و دريابـد           علت اين ر  كه    استبر هر كسي    . يافت

ها گفتار و كردار، فقط قرآن مجيد باقيمانده و تنها  از چيست كه در بين هزاران آثار و ميليون        
  !اوست كه مخصوص به صفت اعجاز و نعت خلود گرديده

اگر كسي به وسيلة هنري و صنعتي در پي تحصيل تفوق بر ديگران برآيـد، سـايرين                 
ن به مزاياي هنري و صنعتي او توجه كنند، با تمام قوا بـه مقابلـه برخاسـته در مقـام                     نيز چو 

دست طبيعت بـراي تكامـل و رقـاء         . باشند  آوردن هنري بهتر از آن و صنعتي برتر از آن مي          
ي                      ادبي و صناعت مدني، اين شعور را در نهاد آدمي به وديعه نهاده است؛ پس چـه سـان نبـ

  !قهور ساخته استامي و قرآنش بشر را م
اي   از درس و كتـاب نداشـته باشـد، چكامـه           اي  سواد بـوده بهـره      اگر فردي عادي كه بي    

 را الم منظوم مـا   او به سرودن ك     قوت و قدرت   از سوي ديگر   بسرايد، از طرفي خوبي قصيده و     
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 مـا  و«مخاطـب بـه آيـة    ) ص(اكـرم  رسول  حضرتكه    استپس چگونه ممكن    . آورد  به شگفت مي  
قيام كند و دعوت بـه نسـخ تمـام نظامـات و             » كمينِي بِ هطُّخُ ال تَ   و تابِ كِ نْ مِ هِلِب قَ نْوا مِ لُتْ تَ تنْكُ

و در مقابل آزار و اذيـت بردبـاري كنـد و زنـديگ              تعديل ديانات و اصالح حال جهان پردازد،        
د كه بلغاي عصـر    ها و نبردها بسر برد، و نيز با خود كتابي بياور            خود را در راه اداره كردن جنگ      

  !و نوابغ زمانش از معارضه با آن عاجز شوند و جاي شگفتي و اعجاب نباشد؟
در ميدان جنگ با سلحشوران روبرو شـود        كه     اين براي كسي عبقريت حاصل نشود مگر     

باج ستادن، يا در محافل رأي      ها     آن و از فاتحين بزرگ گشته و از      و پشت همه را به خاك آورد        
 ي و مجالس شوي با سياسيون روبرو شود و رأي او سـرآمد رأيهـا گـردد و                 و اجتماعات سياس  

  .را به اذعان و تصديق وادارد تا از صاحبان دهاء و سياستمداران عظيم به شمار رودها  آن
زيـرا نبـوغ در     . دانند  اهل فن وجود شخصي را كه جامع جهات باشد از محاالت مي           

طبيعت بـه قلـب اسـت و در برخـي صـفات             بعضي از صفات و خصال، نتيجة توجه قواي         
ديگر، نتيجة قواي طبيعت به دماغ و هكذا؛ حال وقتي تمام نبوغ در يـك جـا بـراي فـردي                     

 حيـرت و دهشـت حاصـله بـراي هركسـي طبيعـي اسـت، بـه                  صـورت   اينجمع باشد، در    
  !خصوص كه چنان فردي نه از محيط علم و فضيلت، كه از محيط جهل و ظلمت قيام كند

شود، قبايل عرب در ازمنة سالفه كـه   از متون سير و بطون تواريخ مستفاد مي     كه    چنان
بر حسب نص كتـاب مقـدس، سـفك         . اي نداشتند   ايام جاهليت بود، از علم و كماالت بهره       

دماء و قتل اوالد و انساب و غارت و ستم را كه در نهايت نشاط و غايت انبسـاط مرتكـب                     
خبـر بودنـد، جـز        از فضايل و علوم عقليـه بـي       ! انستندد  شدند، آن را اسباب مفاخرت مي       مي

سرودند و آن را نهايت علم و غايت فهـم            اشعار چندي كه در مدح قتل و غارت و ستم مي          
  .شمردند مي

به ناگاه آفتاب رحماني آسماني دانش از افق حقيقـت طلـوع نمـوده بـا                 در اين ميان  
وجـود شـريف    . تم را روشـن سـاخ     و تعاليم حكمتي، سراسر عال    وار علوم آسماني    نپرتو ا 

خورشيد تابان گرديد و همة جامعة بشريت را        برهاي ظلمت جهل مانند     از زير ا  ) ص(محمدي
به سوي علم و دانش دعوت فرمود، و علوم و معارفي در اختيار مردم نهاد كـه فـوق همـة                     

  .علوم بشري است
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 و تخمـين و  آري حصول علوم و معارف يقيني از علم مطلقيه ذات ازلي، بـي تفكـر           
از افض مراتب حضرات انبياء و اوصياء و اولياء است؛ و علم هر كـدام نماينـدة                 ظن نفسي،   

  .درجات باطنيه و معرّف مراتب قربيت اوست
  

  تربيت نفوس و تكميل معارف
منظور از آمدن حضرات انبيـاء دو       كه    است   آن دليل ديگر بر اثبات نبوت آن حضرت،      

ايشان را از غيـر خـالق       كه     اين ا به سوي خالق خوانند، وديگر     خلق ر كه     اين يكي: چيز است 
 در. اين عمل را به نحـوي كـه از آن تمـامتر متصـور نيسـت انجـام داد                حضرت     آن .برهانند
از ميـان   حضـرت      آن مردم در بيابان ضاللت و گمراهي حيران و سـرگردان بودنـد،           كه    وقتي
 را از عجـم و عـرب و تـرك و    و كوس ادعاي نبوت بنواخت و همة مـردم  برخاست   بعر

  . دعوت نمود،برخالف طريقة ايشان بودكه   چيزيديلم به
پرست را كه هرگز با صاحبان علم و كمال    هاي بيابانگرد وحشي و بت      آن حضرت عرب  

اي از عبـادت و       و هنر آمد وشد نداشتند، چنان در طريق حق مقيم و مستقيم گردانيد كه لحظـه               
جستند، به طوري     د، و در هنگام جهاد با كفّار به يكديگر سبقت مي          كردن  اطاعت خدا غفلت نمي   

  .تر از هر چيزي بود كه جان دادن در راه خدا براي ايشان آسانتر و شيرين
هـا كردنـد و علمـاي يهـود و نصـاري و       كفّار براي ملزم نمودن او تـدبيرها و حيلـه    

، با اين همه آن حضرت، همـة        حكماي دهريه و مالحده بناي مباحثه و احتجاج با او نهادند          
  .طوايف مختلفه را مغلوب كرد و بر ايشان غالب گشت

آن حضرت حيوانات انسي را به نحوي به راه خدا انـس داد كـه گويـا هرگـز نهـاد                     
  .ايشان با غير خدا مأنوس نبود و خيال كفر از خاطرشان خطور نكرده بود

كـه از انبيـاء و حكمـاء         فيآن حضرت پاية معرفت را به جايي رسانيدكه تمـام معـار           
و مصلحت بيان فرمود     را بر وفق حكمت   الهي     احكام .آن، جهل مطلق شد    رسيده بود، درپيش  

، و باريتعـالي  حضـرت كند تأسيس اين شريعت نيسـت مگـراز جانـب             كه هرعاقلي يقين مي   
  .وارد شده، همه مرآت جهان نماي حقايق استحضرت   آنسخناني كه از

  ميل نكرد و سنگ قناعت بر شكم بست و دندان طمع بشكست،            آن حضرت به مال دنيا    



٤٥  بعثت و عصمت
 

و مسلم است هر امري كه بناي آن بر غير حقيقت باشـد، ايـن دوام و اسـتحكاميت را بـه هـم                        
  .رساند، زيرا حافظ هر شيء حقيقت آن شيء است نمي

آورده و مواظبت به مكارم و آدابـي كـه   حضرت     آن كهالهي     احكام متابعت شريعت و  
  .رساند  سرور كاينات رسيده انسان را به درجات اعال مياز آن

را نمايـد،   حضـرت      آن هركسي كه مالحظة صفات و اعمال و كردار و گفتار و رفتار           
ميـه و عمليـه     لداند كه او صاحب صفات كماليه و آداب حسنه و جامع جميع مراتـب ع                مي

  .نمايد بوده و مطلقاً بر صدق نبوت او اعتراف مي
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  افضليت بر ساير انبياء

واجب است ايمان به افضليت پيغمبر آخرالزمان و اوالد طاهرين او صـلوات اهللا علـيهم                
كـه   اسـت   آنطريـق اسـتدالل و وجـه داللـت    . اجمعين از جميع مالئك و ساير انبيـاء مرسـلين         

ـ ييا اَ «و يا   » يبِا النَّ هييا اَ «حضرت     آن در خطابات خود به   تعالي    حق ـ ا الرَّ ه فرمـوده و اسـم    » ولس 
آورده خود به رسالت آن حضرت، بلكه كنايـه         ه جهت شهادت    برا ذكر ننموده مگر     حضرت    آن

ـ      ولي ساير انبياء را با اسماء ايشان        . به الفاظ ديگر   ودن آن خوانده و اين دليل اسـت بـه افضـل ب
  .توقير و تجليل و تفخيم امر آمده استكنايه براي تعظيم شأن و كه   آنحضرت، به جهت
كردنـد، بـا ايشـان        هرگاه به انبياء ديگر رمي بهتان و عيب مـي         كه    است   آن وجه ديگر 

را رمـي بهتـان و عيـب        حضـرت      آن كردنـد؛ ولـي هرگـاه       مجادله نموده و نفي آن عيب مي      
اين مطلـب   كه     چنان فرستاد،  خود مباشر مجادله با ايشان بوده و آيه مي        تعالي     حق نمودند،  مي

  .شود از آيات كالم اهللا مجيد معلوم مي
كه    اين  با السالم  عليهماي از حضرات انبياء       به نص قرآن مجيد، عده    كه     اين وجه ديگر 

انـد   كـرده  بودند، ولي به مقام عاليتر از اخالص، واصل نگشته دعا مـي » اخالص«داراي مقام   
  .كه در آخرت بدان رسند

ـ اِ« بـه نـص قـرآن مجيـد از مخلصـين بـوده       حضرت يوسـف عليـه السـالم     ـ هنَّ  نْ مِ
 كنـد   از خدا طلب لحوق به صالحين را نموده عـرض مـي           حضرت     آن ولي »صينلَخْماالْنَبادِعِ
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در حضـرت      آن بنابراين. »حينالِالصني بِ قْحِلْ اَ  و ماًلِسني م فَّو تَ  و هِرَخِاآل يا و نْي الد ي فِ يلِ و تنْاَ«
حضـرت  . كرد كه اين لحوق، او را حاصـل شـود   نرسيده بود و دعا مي » صلوح «دنيا به مقام  

 ماًكْ لي ح  ب ه بر«كند    مقام شامخي در خلوص داشت، ولي عرض مي       كه     آن ابراهيم نيز با  
قني بِحِلْ اَوحينالِالص«.  

است، كه حضرت ابـراهيم عليـه السـالم     » اخالص«عاليتر از مقام    » صلوح«پس مقام   
خداوند دعـاي او را در دنيـا مسـتجاب ننمـود،            . كند  ود را بدان از خدا مسئلت مي      الحاق خ 

ـ  اِ يا و نْي الد  فِ ناهيفَطَصد اِ قَ لَ و«لكن تحقق آن را به جهان آخرت وعده فرمود           ـ  هنَّ ـ ي اآل  فِ  هِرَخِ
  .»حينالِ الصنَمِلَ

كـه    اسـت الحي  البته آن مقام صلوح كه انبياء سلف آرزوي آن را داشتند، غير از صـ              
، كـه   »حيننا صـالِ  لْع ج ال كُ  و هلَ نافِ وبقُع ي  و حقَس اِ هنا لَ به و و«همة ايشان در دنيا دارا بودند       

  .مقام صلوح بسي عاليتر و باالتر است
 در دنيا به مقام صلوح رسيد به دليل اين آيـه            وآله  عليه  اهللا  صلي اكرم  رسول  حضرتاما  

ـ  لـي اهللاُ   و نَّاِ«نـاطق اسـت     ضـرت   ح   آن شريفه كه از قول    ـ   الَّ ـ  و تـاب كِ الْ لَزَّذي نَ ه وـ  ي ي لَّوتَ
ت را براي خود . »حينالِالصآن بزرگوار در اين آيه شريفه اثبات واليت مطلقه حضرت احدي

  .نمايد تولّي امور صالحين را ميكه  استولي من آن كسي : فرمايد نموده و سپس مي
ـ  نُ آم ذينَا الَّ هي يااَ يبِي النَّ لَ ع ونَلُّص ي هتَكَالئِ م  و  اهللاَ نَّاِ«آية شريفة    لُّوا صلَواعهِي ـ  و لِّسوا م

.  اسـت السـالم  علـيهم نسبت به ساير حضرات انبياء حضرت   آننيز دليل بر افضليت   » ليماًستَ
آن چه، به دنبال سالم و درود خداوند و مالئك، به ساير مؤمنين هم خطـاب شـده كـه بـه                      

بزرگوار سالم و درود فرستند؛ و مسلماً حضرات انبيـاء بـه جهـت ايمـان بـه آن حضـرت،                     
  .فرستند  اين آيه بوده و بر پيامبر سالم و درود ميمشمول

خداي تبارك و تعالي اين حبيب خود را با كماالت عاليه متعهد نمـود، سـپس او را                  
در توصـيف خصـائل     كه     چنان و امر كرد،  ها قرار داد و مردم را به اقتداء ا          الگو و اسوة انسان   
اين آية شريفه پيش از همه آياتي نازل شده كـه           . »يمظ ع قٍلُلي خُ ع لَ كنَّ اِ و«كمالي او فرمايد    

 مربوط به كماالت آن بزرگوار است، زيرا سير طـولي بحـث در نظـم صـناعي آن، مقتضـي                   
  .ام تحقق رسداول اصناف كمال حاصل آيد، آنگاه خلق عظيم به مقكه  است اين
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سرآمد همة راهيان به سوي حق اسـت،        حضرت     آن وقتي كه از لحاظ علمي و عملي      
تمام سنّت و سيرت و شؤون زندگي او اسوة همگان خواهد شد، و قلمـرو قـدوه بـودن او                    

  .همسان منطقة رسالتش جهاني خواهد بود
  

  ر مقامات حبيب خدا و ساير انبياءسيري د
اي حبيب خدا، اي مطلع جمالع اي به جامـة انسـانيت پوشـيده، اي               » رثِّدما الْ هييا اَ «

اين . گليم بشريت بر سر كشيده برخيز؛ از اين برخاستن هم برخيز؛ به بارگاه عزّت ما بگريز               
جامة بشريت و اين گليم انسانيت را از خود دور كن تا حجابات برطرف شود، تا در هواي                  

انسان را به طيـران آرد      كه    است كه علم قرب، علمي      طرب به پرواز آيي و به قرب ما رسي،        
اما علم قرب در ميان گوش و زبان نگنجد، كـه ايـن راهـي بسـيار                 . و به آشيان قرب رساند    

  .تنگ است و علم قرب را همراهي با آب و گل، ننگ است
آشـنايان را   ترا به خلق فرستاديم تا      » ذيراً نَ  و راًشِّب م  و داً شاهِ ناكلْسراَ«اي حبيب من    

  .اند اند، بيگانگان را بيم نمايي كه گداختني از لطف ما خبر دهي كه نواختني
اي سراج منير، آفتاب چراغ صـورت اسـت، تـو چـراغ      » نيراً م راجاًسِ«اي مهتر عالم،    

آفتاب چـراغ دنياسـت، تـو چـراغ دنيـا و      . آفتاب چراغ ظاهر است، تو چراغ باطني    . معنايي
  .ب و گل است، تو چراغ دل و جانيآفتاب چراغ آ. عقبايي

ـ  ثِ و«اي مهتر عالم، از هرچه غبار راه است خود را پاك دار              يابـ طَ فَ ك كـه شـرط    » ره
ال اله اال اهللا بـر دو       .  و راستي با هر آرايشي     بندگي، پاكي و راستي است؛ پاكي از هر آاليشي        

اگر چنان ال   .  اثبات آرايش  ال اله به زبان دل، نفي آاليش است و اال اهللا          : مقالت مشتمل است  
اي، آنگاه اال اهللا جمال خـود بنمايـد و تـرا بـه                اله گويي، همة حجابات راه را از بيخ بركنده        

  .اي قدم بر بساط توحيد نهادهكه  استبيارايد، در آن مقام صفات آرايش 
آري توحيد ماية دين است؛ اول همة علوم و ماية همة معارف توحيد است؛ حـاجز                

نور كـونين از    . ثبات هفت آسمان و زمين، توحيد است      . وست و دشمن توحيد است    ميان د 
ر تو تحقق دچون نور توحيد    . اولين گوهر از صدف معرفت، توحيد است      . نور توحيد است  

  .يافت، زبان دل گنجينة حكمت شود و سمع دل، صدف در امانت گردد
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اي مقتداي بشر، اي بـرج داللـت   . ي را پيشه كناي پيغمبر تقو»  اهللاقِتَّ اِيبِا النَّ هييا اَ «
را مهرانور، اي درج رسالت را در ازهر، اي بر سيادت افسر، اي افسر سعادت را گـوهر، اي                  

تقـوي، كـار    ها در تقوي است و بي      ها و نيكي    نقطة نبوت به پناه تقوي شود كه تمام سعادت        
. شتند، در چنگ قهر تقوي ماندنـد      بي سرمايه تقوي از ا ين جهان گذ       كه    كساني. روان نيست 

را گويند بيا كه امروز بازار توست، هر كه را از تـو نصـيبي               فردا كه روز سؤال است، تقوي       
است به مراتب نصيبش او را در منزلي فرود آر كه در سراي آخرت، ساكنين مقعد صـدق و    

ويشـتن را   مقرّبين حضرت جبروت، كساني هستند كه در دنيا برتري و مهتري نجستند و خ             
ـ  اًولُ ع ونَريد ال ي  ذينَلَّها لِ لُعجه نَ رَخِ اآل ار الد كلْتِ«از همه كمتر و كهتر دانستند          و ضِري االَ  فِ

  .»قينَتَّملْ لِهبعاقِ الْ وساداًال فَ
خادمان تقوي كساني هستند كه به پناه احتياط شوند و نه از معصيت، كـه از هـر آنچـه                    

عاشقان تقوي آنانند كه از حسـنات و طاعـات خـويش از طريـق               . رزندشبهت است، اجتناب و   
  .ناديدن چنان پرهيز كنند كه ديگران از معصيتع كه مراتب معرفت بدون تقوي به كمال نرسد

كسـي كـه   . مكاشفت كه پيوند دل است با حق، از نور تقوي و معرفت حاصل شـود     
ـ ممـا ر   «مراتب تقواي خود را به كمال رساند، حقيقت آية كريمـه           يذْ اِ ت ر ـ م يت ـ   و   اهللاَ نَّ لكِ

يابد و به لسان حال، مترنّم         در او تحقّق مي   » مير» ال حلَو ال قُ   و ودر ايـن  . شود  مي» اهللا بِ الّ اِ ه
زبان دل در ذكر، مستهلك و جان در حق فاني، از افق تجلّي، مهر عيان تابـان،                 كه    استمقام  

از تمام اغيار اعراض نموده توحيد خالص       كه    استمقام محقّ   اين مقام،   . صبح يگانگي بدمد  
  .در او تحقق يافته است

، كـه   »نَليكِّوتَم الْ بحِ ي  اهللاَ نَّ اِ ي اهللاِ لَ ع لْكَّوتَفَ«اي مقتداي انسانيت، به خدا توكّل كن        
 كـه   استاز برج سعادت تابد، نسيمي      كه    استاي است از درجات تقوي، آفتابي         توكّل درجه 

قدر بـر     دست هر بي  كه    استاي    آرد، درجه بشارت وصال   كه    است بويي   از سراي قرب وزد،   
اهـل توكّـل، سـاكنين عـالم قرآننـد و           . قد آن نرسد و بصر هر سست همت آن را در نيابـد            

آنان كساني هستند كه با دنيا انس نگرفتند، از آنچه نشانة حق نداشت،             . مستان شربت نيستي  
  .خوانيمرا دانيم و يكي را د يكي دل برداشتند، گفتن

 وبه و انابه، كساني هستند كه با      ـردان الهي اهل تقوي و توكّل، اهل ت       ـاي حبيب ما، م   
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  .»ميال جراًب صرْبِاصفَ«چه، اساس اين موفقيت الهيه، صبر است . لباس صبر ملبس شدند
ـ صبر  . رسيدند، همة انبياء لباس صبر پوشيدند و به مقصود          )ص(يا محمد  بـه  ود كـه    ب

شـفا  صبر بود كه شـربت       .»لٌمي ج برٌصفَ«دست فرج، يعقوب را از بيت االحزان بيرون آورد          
صبر بود كه نداي فدا به گوش اسـماعيل رسـانيد           . »را صابِ ناهدجا و نّاِ«بر مذاق ايوب ريخت     

»جِتَسنْني اِ د نَ مِ  اهللاُ  شاء اي بلوا بـه جنـت مـأوي        مؤمنين را از سر   كه    استصبر  . »رينَابِ الص
و فردا ايـن خلعـت      » رينابِ الص بحِ ي  اهللاُ و«براي صابر، امروز منشور محبت نويسند       . رساند
  .»اري الدبقْع معنِ فَمتُرْبما ص بِمكُيلَ عالمس«دهند 

ت بـس   كـه تبتـل، مقـامي اسـ       » تيالب تَ هِيلَ اِ لْتَّب تَ و«اي حبيب ما به مقام انقطاع درآي        
بزرگ مر اهل تقوي را كه بهشت با آن همه زيبايي و اشجار و انهار، به خاطر زيباي ايشـان                    

اهـل تقـوي و     . برنيايد، و دوزخ با آن همه اغالل و انكال، از سـينة افروختـة ايشـان بلـرزد                 
انقطاع كساني هستند كه خار كبر و حسد دامن ايشان را فرا نگيرد، و غباري از بيبـان نفـس                  

ايشـان  .  بر رداء اسالم ايشان ننشيند، و دودي از هاوية هـوي بـر ديـدة ايشـان نرسـد                   اماره
كساني هستند كه همة قدرها را در پيش قدر الهي، غـدر بيننـد و همـة جاللهـا را در عـالم                       

  .اند ايشانند كه كانون دل خود را از اغيار پاك و منزّه داشته. جالل او زوال
تب تقوي و توكّل و صبر و انقطاع خـود را بـه حـد    مرحبا بر تو اي حبيب ما كه مرا      

چون . »رذِانْ فَ مقُ«برخيزي و مردم را به سوي ما دعوت كني          كه    استشايسته  . اعال رسانيدي 
ام به صـداقت و ديانـت         اين فرمان الهي بر حبيب خدا رسيد، بر خاطرش گذشت كه عشيره           

چون اين قدر اعتماد بـر خـاطرش   . داند و هرچه زودتر مرا تصديق خواهند كر  من مقرّ آمده  
تا دعـوت نبـود،     ! فرمود عجبا . افتاد، قصه برگشت، هرچند بيش دعوت نمود، دورتر گشتند        

  !پيش ايشان امين بودم، اكنون كه علم رسالت بر بام اقبال ما زدند، خائن گشتم
از عين خوف، رجا بيـرون آوريـم، از عـين رجـا،             . آري ما آن كنيم كه خود خواهيم      

بر ايشان كه اميدوار بودي، ميان تو و ايشان صـد هـزاران خيمـة هجـران                 . ف تعبيه كنيم  خو
نااميد بودي، بين تو و آنان صد هزاران قبة وصال برپا كنيم، عزّت و ذلّت               كه    كسانيزنيم، از   

  .در دست ماست
 د كـه  ـاي ناگوار بـه جـائي رسانيـ       ـال پيشامده ـصبر را در قب   ) ص(اكرم  رسول  حضرت
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آن بزرگوار و اوصياء ايشان صبر خود را به منتها درجة عظمت رساندند تـا      . دا شد حبيب خ 
رضـا و غضـب ايشـان، رضـا و غضـب خـدا و معيـار                 كه     چنان صاحب آن كماالت شدند،   

همچنـين مقـام   . اند نـه كمـال عرضـي و نسـبي       آنان كمال نفسي  . حق و باطل شد   تشخيص  
يي بـا قـرآن مجيـد، و هماننـد حركـت و             علمي و عملي ايشان به واسطة صبر همانند همتا        

  .با نام خدا بود نه با علل و عوامل ظاهريكه  استسكون كشتي نوح 
  تبليغ حقايق و ارشـاد و هـدايت كـه از شـئون جماليـه خداسـت، مسـتلزم توحيـد                     

   و اهـل بيـت طهـارت، ظهـور تـام            اكـرم   رسـول   حضـرت در وجود مقدس    كه    استخالص  
نه تنها در نشأه مثال و نزول، ميزبان فرشتة وحـي بـود، كـه در              قلب مطهر آن بزرگوار     . دارد

و اهل بيت او آن قدرت و حضرت   آنكه است  اين.نشأه عقل و عروج، ميهمان لقاي حق بود
توانايي را دارند كه خداي خويش را، آن زيبايي زيباي مطلق را به زبان حق توصـيف كننـد              

»ساهللاِ حانَب  ع م عِ الّ اِ ونَفُصِا ي الْ  اهللاِ باد ايشان همـه از دسـت يـك سـاقي، سـاقي            . »صينلَخْم
اين شراب طهـور چـون      . وحدت، شراب طهور خوردند تا در رديف مخلصين قرار گرفتند         

  .ريزد زند و سرانجام به درياي وحدت مي شان موج مييكوثر سيال در سيرة علمي و عملي ا
مقام قوس صعود از همة مجـاري       قرآن در   حبيب خدا، آن انسان كامل، قبل از تنزّل         

با حقيقت قرآن   ن بزرگوار   آقلب مقدس   . وحي عبور كرده به مالقات حقيقت قرآن نايل آمد        
هاي قرآن مجيد قبل از تنزّل آن بـه جهـان             در مرتبة اعال اتحاد داشت، لذا به اسرار و تأويل         

حـض در ايشـان   كثرت و تقسيم آن به آيات محكمه و متشابهه آگاه بود، زيرا كه طهـارت م   
توانند بـه مراتـب تقـواي        اهل محبت، محبوبين درگاه الهي نيز مي      . به مقام تحقق رسيده بود    

  .خود، آن مراحل طهارت را طي كنند
نـه  . گـذرد   كند، از مجراي محبت نيز مي       همان طوري كه قرآن از مسير طهارت عبور مي        

اهل . گردد  است از قرآن برخوردار مي    فاقد محبت   كه     آن فهمد، و نه    انسان غير طاهر قرآن را مي     
  .توانند به گوش دل، سروش غيبي و نداي حق را بشنوند طهارت و محبت مي

همة حضرات انبياء عموماً و از ايشان اولـوا العـزم خصوصـاً، محبـوب و مجـذوب                  
خدايند، ولي در آن مرتبه كه محبند، مجذوب نيستند، سالكند و هنوز بـه كمـال مجـذوبيت                  

مجـذوب  ) ص(اكـرم   رسول  حضرتسير ايشان تلفيقي است از سلوك و جذبه، اما          . ندا  نرسيده
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درك مقـام واالي آن بزرگـوار بـدون سـير در            . باشـد    مـي  خالص است، لذا محبوب محض    
  .احوال انبياء عظام و طي مراتب عشق و خلوص آنان در كورة بال، ميسر نيست

شق و محبت خود را نسبت به       مراتب ع كه    استخداي تبارك و تعالي محب كساني       
. اما پا نهادن به عرصة محبت، كار هر رهـرو و مهـاجري نيسـت              . اند  او به حد اعال رسانيده    

مهاجرين حقيقي كساني هستند كه عقبات كثـرت را بـه توفيـق حـق پيمـوده بـه وحـدت                     
ـ  و«اند، آنان كـه در شأنشـان فرمايـد            رسيده ـ    رُ هـاج  ذينَ الَّ ملـة ايـن    از ج . » اهللا بيلِوا فـي س

. »دينهيي س بلي ر  اِ بي ذاهِ نّاِ«فرمود  كه    استمهاجرين، بنيانگذار توحيد، حضرت خليل اهللا       
دربـارة  خداوند كه   چنانآن محبوب الهي از عقبات كثرت گذشت و به كمال وحدت رسيد،   

  .»لُب قَنْ مِهدشْ رراهيمبناه اِي آتَدقَ لَو«او لوح مدح به قلم لطف قدم نويسد 
كنـد اگرچـه ديگـران تـرا قـدح            درود بر تو اي خليل خدا كه او ترا چنين مدح مـي            

صـقعة توحيـد    تعـالي      حق .كردند، ولي تو به قدح ايشان، اعتنا نكردي و از آن باكي نداشتي            
در بدايت نشو او آفتاب خلّت تابيدن گرفت، ينابيع علـوم           . خليل خود را از قبل دوخته بود      

 او گشادند، نور هدايت تحفة دل او گردانيدند، كمـر كرامـت بـر               و حكمت در صحن سينة    
او را به جايي رسانيدند كه قدسيان مأل اعال انامل تعجب بـه دنـدان حيـرت                 . ميان او بستند  

رسد به چه     گرفتند كه اين همه الطاف و كرامات از جانب خداي رحمان كه به خليل اهللا مي               
ايـم، اگـر بـه     آتشي كه ما در جان او پنهان كرده! عالاي قدسيان مأل ا: علّت است؟ ندا رسيد 

  .صحرا آوريم، از شرر آن كونين بسوزد
سـپاه عصـمت    را درهم شـكند،      دولت ابراهيم كه    استاما آن مهجور درگاه ايزد، خو     

آتشي برافروخت تا او را بسوزاند، ولي ندانست كه جز جان و دل او را               . وي را منهزم سازد   
چون آن مهجـور او را بـر        . اعدة دولت خويش ويران نخواهد كرد     نخواهد سوخت، و جز ق    

اي : چون به آتش رسيد، نـدا آمـد  . منجنيق نهاد، او نيز سرّ خويش بر منجنيق مشاهدت نهاد   
ايم ترا بر خليل خود       سلطنت خود بر وي مران كه ما اراده كرده        سرد و خاموش باش،     ! آتش

 و  آن بزرگوار در ميـان ازهـار      . »راهيمبلي اِ  ع الماً س  و داًرْوني ب كُيا نار نا  لْ قُ و«بوستان گردانيم   
 حقيقيه اين ندا و آيت معني. كرد قدرت الهي را نظاره مي   آثار  انوار، در كمال آرامش نشسته و     

ور بـود،    چه، آتش عشق در سينة او شعله      . در كانون دل خليل خدا به مقام تحقق رسيده بود         
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، بر سر وي خمار شراب ازلي بود، قلب او حريق عشـق خـدا     در سينه او سوز مهر خدا بود      
  .بود، جان او غرق لطف خدا بود

آري كسي كه بر حرم عنايت ازلي شد، هرگز غوغاي محنـت ابـدي، گـرد سـعادت                  
دل سوختة مهاجر حقيقي نيز بر مثال خليل خداست و نفس او بر مثال              . سرمدي او برنگردد  

هـا و     فس افروختـه و آن دل سـوخته را بـا سلسـله            نكه    استهواي نفس آتشي    . آن مهجور 
ـ  كُيـا نـار   «رسـد       اغالل بسته به منجنيق معاصي نهاده و به آتش انداخته، نـدا مـي              داًرْوني ب و  

اين بنده، دلسوختة درد عشق ماست، سوخته را بار دگر نسوزند» الماًس.  
 از آن   در هر دوري و عصري بـراي كشـيدن بـار بـال، حـامالني برخاسـتند و يكـي                   

بـال  ! اي ايـوب  : از بارگاه قدم او را وحي آمـد       . حامالن، حضرت ايوب سالم اهللا عليه است      
حضرت ايوب چون جام بال را به دسـت         . بستر انبياست، ذخيرة اولياست، اختيار اصفياست     

، و چـون    »راً صـابِ  ناهدجا و نّاِ«گفت ما به ياري حق اين بال را با صبر نوش كنيم             وي نهادند،   
كشيديم، اكنون كه ما را بـه         ، گفت تا حال، ما بار بال را به تن مي          »ابو اَ هنَّ اِ دبع الْ معنِ«فرمود  
  .مفتخر فرمودند، بعد از اين بار بال را به دل و جان كشيم» دبع الْمعنِ«خلعت 

. سالم بر تو، رهايي از دست حاسدين به سه روز زندان چاه ارزد      اي يوسف صديق،    
. مشاهدة جمال حق به هزاران سال زنداني شدن ارزد        .  سال زندان به واليت مصر ارزد      هفت

اگر صدها سـال   . »بلْ قَ ه لَ  كانَ نْمري لِ كْ ذِ كذلِ«اين معنا را كسي داند كه او صاحبدل است          
روي در خاك مالي و عالم بر فرق سر پيمايي تا آن نقطة حقيقي كه نامش دل اسـت بـا آن                      

  .ت نكند، بر همه قلم نيستي دركشندطاعات موافق
اي داود زبانت داللي است بر سـر بـازار          : به حضرت داود عليه السالم خطاب رسيد      

دعوي، در صدر دارالملك دين او را محلّي نيست، محلي كه هست، دل راست، از او بـوي                  
رط شـ . آيد، تا دل از عبوديت اغيار نرسته بـه دوسـت نخواهـد رسـيد                احديت و ازليت مي   

دل خود را از عبوديت اغيار برهاني كه در بـازار           كه    است   اين رسيدن به مشاهدة انوار جمال    
  .الهي، خريدار دل هستند، گوهر اخالص كه يابند، در صدف دل يابند

 »ياج نَ ناهبرَّ قَ و«ود و در منزل     ـالم حق ب  ـه در سماع ك   ـالم اهللا علي  ـحضرت موسي س  
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اي : خطـاب آمـد  . زد» ارنـي « كرد و در عالم سرمستي، نعـرة         شراب عشق از جام مهر نوش     
 اگر خواهي كه در ميدان مشاهدت، نسيم قرب ازلي از مقام جبروت بر جان تو وزد                 !يموس

نعلين را از دو پا بيرون كنند، حب دو جهان را از دل بيرون كن، از                كه     چنان »كيلَع نَ علَاخْفَ«
مرتـع  دنيا پلي است گذشتني و بسـاطي اسـت در نوشـتني،             دنيا بيزار شو با ما يكتا شو، كه         

اي   وفـا، دايـه     دولتان، معشوقة ناكسان، قبلة خسيسان، دوسـتي بـي          الفگاه مدعيان، سرماية بي   
: گويـد   بر طارم بلندي نشسته و از شبكة شك به بيرون نگريسته مـي            كه    استاين دني . مهر  بي

  . كسي آلوده نگرديدمن هزاران عاشق خود را كشتم، لكن دستم به خون
يگانه را يگانه شو كه محبوبين الهي، كساني هستند كه حب دنيا را از دل               ! اي موسي 

بيرون كردند، از دنيا خارج شدند حتي به جنّت نيز اعتناء ننمودند، زيرا جز جمال و رضاي                 
جنّات عدن با صفات خويش ايشـان را اسـتقبال كنـد، لكـن              . حق، ايشان را آرزويي نيست    

  .شان التفاتي بدان نكننداي
: فرمـود . جناب جبرئيل گفت از خداي تبارك و تعـالي، حقيقـت اخـالص را پرسـيدم               

امـا  . از خزينة خويش برداشتم و در سويداي دل بندة خـود بـه وديعـه نهـادم                كه    استگوهري  
تجلّي آن مستلزم تحمل رياضات، مجاهدات، مشقات و شدايد است، و هريك از انبياء و اولياء                

حضرت نوح به دست قوم خويش گرفتـار، حضـرت          .  اوصياء به نوعي مبتال و ممتحن بودند       و
موسي به دست فرعون و قبطيان گرفتار، حضرت يعقوب به فراق يوسف، و زكريا و يحيـي بـه           

يكي گرفتار غربت و مذلّت، يكي در آتش فقر وفاقت، يكي بـه محنـت بيمـاري و                  . محنت قتل 
هادت؛ هرچند همة اينها در ذائقة باطن محبوبين الهي از هر چيـز             علّت، يكي به محنت قتل و ش      

در حقيقت، بال و شدايد پرتوي است از جمال خدا و آنان در حـين ابـتال، سـه         . تر است   شيرين
  .زيبايي مبتال كننده، زيبايي بال، و زيبايي مبتال: كنند زيبايي را مشاهده مي

ميـان  . ز روز باطن، خلوتگاه او بود     شكم ماهي گرچه حضرت يونس را بال بود، اما ا         
هر مؤمن موحد   . درون غار، خلوتگاه مهتر عالم بود     . آتش نمرودي، خلوتگاه خليل خدا بود     

خلوتگاه سالك متعهد سينة اوست، غار سينة مؤمن، تجلّي گاه          . و متعهد را نيز خلوتي است     
 درخت ايمان مـؤمن  سينة مؤمن محل اسرار الهيت ماست، بر     : خود چنين فرمود  كه    استخد

آشيان مرغ اقبال ماست، مرغزار سينة عاشق، چشمة فيض نظـر جـالل ماسـت، ايـن اسـت                   



  نبوت و امامت ٥٦
 
 

نبيني اصحاب كهف را كـه چـون از خـود           . آفت  زالل بي چشمة   خلوتگاه مبارك، اين است   
غيـرت و در  غار  برخاستند و روي دل به خداي تبارك و تعالي آوردند، چگونه ايشان را در  

نور آفتاب در برابر نور سرّ ايشان متقاصر آمد كه نور آفتاب، نور             ! هداشت؟ واليت نگا  كنف
چون نور آفتاب به ايشان رسـيدي، از        كه    است   اين .صورت بود، لكن نور ايشان نور سريرت      

  .ديدة صديق اكبر بايد تا نور سريرت بيندشعاع سرّ ايشان، دامن برچيدي؛  بريق نور
     ت بيارايـد، آنـان را بـه             خداي تبارك و تعالي خواست ذريت آدم را به عاليترين عطي

سپس زخارف دنيا را بديشان عرضه كرد، همة زخارف دنيـا    . اعطاء محبت و عشق بياراست    
. را استقبال نمودند، اما از هزار قسمت يك قسمت، همچنان بر بساط محبـت بـاقي ماندنـد                 

ضه كرد جز يك طايفه، همـه       سپس اين يك طايفه را هزار قسم نمود و عقبي را بديشان عر            
شيفته و فريفتة نعم ابدي و حور و قصور شدند، ولي اين يـك طايفـه همچنـان بـر بسـاط                      

ـ  كنَّاِ«جوييد؟ گفتند      خطاب رسيد كه شما چه مي      .محبت و معرفت ايستاده بودند      مـا   ملَعتَ لَ
رد و به سر كوي     اين طايفه را نيز هزار قسم ك      . داني كه مقصود ما چيست      خدايا تو مي  » ريدنُ

اين كوي بديشان بنمود، همه روي از كوي بال برتافتند جز يك طايفه كه              بال آورد و مهالك     
نه از بال انديشيدند ونه از عنا و بر مقام توكّل نشسـتند، از              بال نهادند،   وار سر به كوي       عاشق

  .روي اختيار برخاستند و خيمة رضا و تسليم بر كوي قصا و قدر زدند
اند، درد زدگاني هستند كه دردشـان را          اني هستند كه سالها در كورة بال گداخته       اينان كس 

با اين همه، بانگ عشق آتشين ايشـان در         . درماني نبوده، آتشدالنند كه شررشان را دودي نيست       
تـو  . گوي جان به ميدان تو داريم، هر كجا خواهي بينداز         ! عالم ملكوت افتاده كه اي محبوب ما      

به سمعمان رسانيدي، زهر بال چشانيدي، سوگند       » مكُبرَ بِ تسلَاَ«شق خود نمودي    ما را گرفتار ع   
كـه    اسـت در ايـن مقـام      . پرده به ما ننمايي، خريدار بهشت نيستيم        به عزّتت تا جمال خود را بي      

كه اي رضـوان،    واسطه كالم حق شنوند       پردة جالل از جمال بردارد، آن عاشقان سوخته دل، بي         
ي مالك، دوزخ ترا؛ اي كرّوبيان، عرش شما را؛ اي عاشق دلسوختة من كه مهر مهر                بهشت ترا؛ ا  

  .در توست، من ترا و تو مرا، و بي پرده؛ جمال حق بينند
آري هر كه قدم به عالم حقيقت گذاشت، باالخص پا به عرصة عشق نهاد و بـر سـر               

 نيازي ش را از حلقة در بيكوي محبوب ازلي خيمه زد، او را به زنجير بال بندند و حلقة نياز      



 
 
 
 
 

٥٧   ، اشرف انبياء)ص(محمد 
 

امانتي را كه به كسي دهند، مهر بر آن نهند و چون بـاز خواهنـد آن را                  كه    چنانهم. برآويزند
مطالعت كنند تا ببينند مهر در جاي خود باقي است، در دل محـب نيـز امـانتي بـه وديعـت                      

 چـون عمـر بـه پايـان رسـد، آن      .اند  بر آن نهاده  » بلي«و مهر   » مكُبرَ بِ تسلَاَ«اند از عهد      نهاده
فرشته درآيد و ببيند آن مهر به جاي خود باقي است يا نه چه، مهر از مهر بود و مهـر آنجـا                       

  .نهند كه مهر متجلي است
و اوصـياء   انبيـاء    متماكه    استت غائي كائنات، حبيبي     ، آن عل  )ص(اكرم  رسول  حضرت
د آتش نديد، ناگاه به جانب طـور       حضرت موسي سالم اهللا عليه هرچه كوشي      : به نام او نازند   

آن بزرگوار بر سر درخت، صورت آتـش        . » ناراً ورِ الطُّ بِ جانِ نْ مِ سنَآ«نگاه كرد و آتش ديد      
البته آتش صورت، نياز باطني و معنوي انسان را رفع          . ديد و در سويداي دل آتش عشق ديد       

انسان را بـه مقصـد و    كه    استآتش عشق و محبت خد    . رساند  كند و او را به مقصد نمي        نمي
  .رساند مقصود اصلي مي

 وصلت بود، بيخش ر باغدحضرت موسي ساعتي زير آن درخت بايستاد، درختي كه 
اش نسـيم و      در زمين محبت بود، شاخش در آسمان صفوت بود، برگش قربت بود، شكوفه            

ت، اش در حقيقـ     ميوه. چنين درختي داراي كدام ميوه خواهد شد      كه    استمسلّم  . بهجت بود 
زير آن درخت به مقام فنـاء فـي         . بود» ا اهللا نَي اَ نّاِ«ميوة همان عشقي كه به مقام اعال رسيده،         

: فرمايـد   به آن مقام رسيد كه خداي تبارك و تعالي مي.اهللا رسيد، تمام وجودش سمع گشت    
تفرقت به جمعيت رسيد، ناگاه ندايي برآمد كـه اي          . به سمع من بشنويد، به زبان من گوييد       

  .شاخ عنايت، بر هدايت داد و بحر واليت، نور كفايت افكند. »ا اهللانَي اَنّاِ«سي مو
. اين همه عنايات نسبت به تو در اثر حب كاملة تو به حبيـب مـن اسـت                 ! اي موسي 

 ، حبيـب مـن اسـت؛      او پيغمبر آخرالزمان  . عشق او، عشق من است، عشق من، عشق اوست        
، اي مهتر ذريت آدم، اي بر آسـمانها و زمـين مقـدم،    اي سيد دو عالم: فرمايد ميكه    است  اين

  .اي ناشر اعالم نبوت، اي كاشف اسرار واليت، اي واضع منهاج شريعت، تو حبيب مني
تو نبودي كه ما در سمت غربي كوه طور سينا با موسي از تـو سـخن                 ! اي حبيب من  

او نموديم و گفتـيم  به  جاه و جالل و شكوه و قرب و منزلت ترا    . حديث تو كرديم   گفتيم و 
اي موسي،اگر خواهي كه در پيش ما رفعت يابي، بر حبيب ما پيغمبر آخرالزمان، درود بسيار    
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او برگزيدة ماست، او نواختـة لطـف ماسـت، او           . »دمح م  آلَ  و دٍمحلي م  ع لِّ ص مهللّاَ«گوي  
  .استعارف به تعريف ماست، او حقّة نور حكمت است، نور حدقة عالم قدرت 

در تورات حاالت امتي را كه به زيورهـاي         خوانم    ن مي الهي م : وسي گفت حضرت م 
ايشان از امت حبيب مـن،     ! اند، ايشان امت كدام پيغمبرند؟ يا موسي        الهي در حد اعال آراسته    

  .پيغمبر آخرالزمانند
و نماز  گيرند    آنانند كه روزه مي   . آنانند كه مراتب معرفت و طاعتشان به حد كمال رسيده         

ايشانند كه به روز در منـزل رازنـد و بـه            . خوانند، هميشه در حال نماز و روزة باطني هستند          مي
به روز راه پويند و بـه       . به روز در نظر صنايعند و به شب در مشاهدة صانع          . شب در محمل ناز   

خداي تبارك و تعالي روضة رضوان را بـه خـاطر حبيـب خـود و دوسـتان او                   . شب راز گويند  
  .يد، و دوستان را به دل آرايد، و دل دوستان را به نور جمال و كمال و جالل خويش آرايدآرا

دوستان خدا، مجذوبين و محبوبين درگاه الهي، آناننند كه نيستي خود را از لوح قدم               
برخواندند، رأيت نيستي خود بر عالم هستي او زدند تا از نيست به هستي رسيدند، به حول                 

در احتيال و غرور اختيار و غرور اختيار بر خود بستند و به صدق . نمودندو قوة خود تكيه ن    
افتقار، خود را به بارگاه قدس الهي افكندند، خداوند تبارك و تعالي نيز به رأفت و رحمـت                  

  .خويش آنان را به پردة عنايت و كنف حمايت خود درآورد
د آن عقل و هوشي كـه       هوش ظاهري تكيه نكردند، دانستن    عاشقان الهي آنانند كه به      

لذا در مشاهدة شاهد قدم، مدهوش شدند تـا         . حب دنيا را در دل بوجود آورد، معتبر نيست        
  .پرده جمال محبوب خويش را مشاهده نمودند به هوش حقيقي رسيدند و بي

 ب رقـالَ «بنگريم كه خداي تبارك و تعالي دربارة تقاضاي آن محبوبش چـه فرمـود            
ظاهر خدا را ببيند، كه     اين نبود كه با ديدگان      ) ع(مسلماً مراد حضرت موسي   » كيلَ اِ رُظُنْني اُ رِاَ

) ع(حضرت سجادكه  استبلكه اين همان درخواستي از آن شخصيت بزرگ الهي بعيد است؛    

  .پرده به من بنما نمايد كه الهي جمال خود را بي از خدا مي
 و«يني و مشاهده كني كه ديدار مـرا          با اين شرايط هرگز نتواني مرا بب       »راني تَ نْ لَ قالَ«

 هلَع ج لِبجلْ لِ هبي ر لّجا تَ ملَفَ«.شرط است » راني تَ فوس فَ هكانَ م رَّقَتَس ا نِاِ فَ لِبجي الْ لَ اِ رْظُ انْ نِلكِ
اًكّد رَّ خَ  و م  از دست داد و ديگر     آن هوش ظاهري را   سي بيهوش شد،  حضرت مو »قاًعِوسي ص
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ـ لَفَ«رد تا به هوش حقيقي و الهي رسيد         به آن تكيه نك    ـ   قـالَ  فـاقَ ا اَ م س حانَبـ  تُ ك بـ لَ اِ ت يك «
پرده مشاهده كرد، و گرنه چرا گفـت          ها از ميان رفت و آن بزرگوار جمال حق را بي            حجاب

  !»نينَمِؤْم الْلُوا اَنَاَ«
ـ «حضرت موسي در آنجا به مقام    ب رسـيد، مقـامي كـه بـين محـب و محبـو      » يلّدتَ

ـ فَ«گاه اين نداي حق به گـوش دل او رسـيد       آن. اي نيست   فاصله ـ يتَ مـا اَ ذْخُ ـ  وكتُ ـ نْ كُ  نَ مِ
اي نيست، اين عطيه و موهبت خـاص را برگيـر             حاال ديگر ميان من و تو فاصله      . »رينَاكِالشّ

»تَ كَونا لَبشَلِّ كُنْ مِواحِلْي االَ فِه ءٍيم ظَعِوهشَلِّكُ لِصيالًفْ تَ و ءٍي«.  
كـه     چنـان  آري تا كسي با چشم جان و حقيقت ايمان، خداي خويش را نبينـد، او را               

ديدة جان، ستايش ظاهري است و ستايش ظاهري، ستايش         ش با   ربدون نگ . پرستد  بايد نمي 
شنود اگـر ظـاهراً هـم         كسي با چشم جان متكلّم را نبيند، كالمش را نمي         همچنين تا   . نيست

بيننـد، سـپس       متكلّم را مـي    الهي اول  مردانكه    است   اين .واهد داشت بشنود، بهرة چنداني نخ   
هـاي خـود، اول حقيقـت را بـا دل             در معـراج  ) ص(اكـرم   رسول  حضرت. شنوند  كالمش را مي  

  .ديد يافت، بعد با چشم مي درمي
به اعمال شوريدة خود ننگرد و در اين عقل ظاهري خـود بـه              كه    است   آن وظيفة بنده 

تير بال يا غرقة لطف و عطـا، بـه مقـام             خستة   د، در هر حال كه باشد،     جاب نظر نكن  ديدة اع 
اليتناهي زند، به او پنـاه بـرد، از خلـق بـه      لطف ندست به دام. و رضا و شكر درآيد  تسليم  

كه فرار، مقامي اسـت از مقامـات سـالكين، منزلـي اسـت از               » ي اهللا لَوا اِ رُّفِفَ«سوي او گريزد    
سـخن خـود را     كه    است   اين هايش   مقام عاليه الهيه رسد، نشانه     كسي كه به اين   . منازل محبين 

. شكايت بيند، عمل خود را جنايت بيند، اميد از عمل بردارد و بر اخالص خود تهمت نهـد                 
داند نه از جهد خود، كه در حد اعال         هر دولتي كه در اين راه او را حاصل شود، از فضل او              

چنـين بـود و پيـروان او كـه          ) ص(يـاء، حبيـب خـدا     مهتر همة حضرات انبياء و اوصياء و اول       
  .گزيدگان خلقند، صفت بشرند، اعالم اسالمند، امان جهانند، درود بر او و آل طاهرين او باد

اي حبيب من از دنيا اعراض كن، خود        : بنگريم بر حال آن مهتر عالم كه به او فرمود         
ا دار، دل از خاليق بپـرداز، جـز         را به من بسپار، به مقام انقطاع درآي، عزم و همت بسوي م            

  .رضاي ما از تقاضا خاموش، دو گيتي را فراموش
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آن بزرگوار، اشرف كايناتع مهتر عالم چنين بود؛ قدم از دايرة فرمان او بيرون ننهاد و                
جز مراد خالق، همة مرادات خـود را زيـر پـا            فرمان او دم نزد،       به نهي ا و قدم نگذاشت، بي      

اي حبيب ما، ما نيز چنان كنيم كـه مـراد   : فرمايد وند تبارك و تعالي ميخداكه   است   اين .نهاد
  .تو باشد

چـون از سـدره المنتهـي بـه ناحيـة عـالم             آن بزرگوار، آن مهتر عالم در شب معراج         
مـا  «خاص خود نهاد، اين ندا به سمع دل او رسـيد            كعبة   جبروت قدم گذارد و رو به سوي      

  .»غي ما طَ ورُصب الْزاغَ
ـ «در دل او بـه جـوش آمـد، بـه تازيانـة              » نيرِاَ«موسي كه طمع    حضرت   » رانـي  تَ نْلَ

اي از مراتب، از ناحية دوستي بود، امـا آن مهتـر              اگرچه اين تأديب در مرتبه    . تأديبش كردند 
ـ عري بِ ساَ«برد    رفت، ولي اين را خود مي       كرد، خود مي    او تقاضا مي  . برد  عالم را خود مي    هدِب «
  .»غي ما طَ ورُصب الْما زاغَ«داشت لذا اين حال را 

ميهماني كـه بـه اعـزاز و اكـرام           آن   كه خود آيد و   آري فرق است مابين آن ميهماني       
اگر خود روي و به علم و قدرت خود تكيه كني، درماني و هر قـدم كـه بـرداري،           . درآورند

وي، عيـاران   اگـر خـود ر    . تر شوي؛ لكن اگر او برد، هر قدم كه برداري عاشقتر شـوي              مانده
چه كند عرش كه غاشـية آن مـرد الهـي را            . راهت زنند، اگر او برد، راهزنان غاشية تو كشند        

  .كشد نكشد كه او در دل، غاشيه حكم و رضاي او را مي
اخبار اسـت از    » يبلي ر  اِ بي ذاهِ نّاِ«خداي تبارك و تعالي حضرت ابراهيم را فرمود         

ـ ي لَ عـينَ بروسـي اَ  نا م د واع ذْاِو«حضرت موسي را فرمود     . قول او  اخبـار اسـت از صـفت       » هلَ
 از صفت خود اخبار است در حق      » هِدِبعري بِ ساَ«لكن به حبيب خود فرمود      . حضرت موسي 

ـ اِ«زماني كه حضرت ابراهيم گفت      . وي ـ  نّ ـ لـي ر  اِبي ذاهِ در مقـام تفرقـت بـود، لكـن     » يب
كه    آن .در مقام جمع اندر جمع    » هِدِبع بِ ريساَ«حضرت موي در مقام جمع بود و حبيب خدا          

از حـق بـه   كـه    آنرود، در وادي تفرقت است و خدا را به دليل شناسد و  از خلق به حق مي    
رفـت،    حضرت ابراهيم كه ا ز خلـق بـه سـوي حـق مـي              . خلق رود، دليل را به حق شناسد      

  .درسيد، جمال توحيد به ديدة عيان دينهايت  بدايت امر او بود و چون به
 »ضراالَ و واتِـم الس رَطَذي فَ ـلَّهي لِ ج و تهجي و نّاِ«رت ابراهيم   ـان تفرقت حض  ـنش



 
 
 
 
 

٦١   ، اشرف انبياء)ص(محمد 
 

ـ جِ نَ نـاه برَّ قَ و«بود، نشان جمع حضرت موسـي        بـود، و نشـان جمـع در جمـع حضـرت       » اي
  .بود» يلّدتَني فَد «وآله عليه اهللا صليمصطفي 

به سـبب  . و تكاليف خويش عمل نموداوست مهتر عالم كه در حد كمال به وظايف      
رسيد و بر بسط    » ني د مثُ«آن انقطاع و تسليم محض بود كه به منزلگه جانان رسيد، به منزل              

تكيـه نمـود و     » نـي د اَ واَ«قرب بر رفته، بر بالش عزّت       » نَيسو قَ قاب«قدم نهاد و به     » يلّدتَفَ«
  .يدشراب عشق نوشيد و راز دوست شنيد و به وصال رس

ـ «را برد، كمال انقطـاع ارمغـان        » غي ما طَ   و رُصب الْ ما زاغَ «آري كسي كه تحفة      حي واَفَ
تواند بدون تسليم محض فرمان محبوب، بـه وصـال            آيا محب مي  . آورد» حيو ما اَ  هِدِبلي ع اِ

  رسد و بدون تحمل فراق، محبوب را در آغوش گيرد؟
ايـن  . لخي حنظل فراق چشيده باشـد     از حالوت حلواي وصال، كسي خبر دارد كه ت        

ـ  نَ ذا جـاء  اِ«است نصرت و فتح حقيقي كه آن بزرگوار را نصيب گرديـد              اهللاِ رُص  ـ  الْ  و و » حتْفَ
فتح شهرستاني و كشوري چنـدان مهـم        آيا مراد فتح مكه است؟      » ريب قَ حتْ فَ  و  اهللاِ نَ مِ رٌصنَ«

لكن در اين آيـات مقـدس، ايـن         . شوداي از مراتب، اشاره بر ظاهر         نيست، اگرچه در مرتبه   
نصرت، نصرت دل است به سپاه نفس، فتح وسيع و عظيم شهرستان بشريت است به سـپاه                 

هـر  . اين نصرت در خزانة حكمت است، مفتاح اين فتح در خزانـة مشـيت اسـت               . حقيقت
در آستين خرقة   كه    استدستي به اين مفتاح نرسد، دستي كه بدو رسد، دست محب حقيقي             

  .ريت يافت نشودبش
محبوبين الهي را حاالت و مقاماتي است، يكي در شوق وجد، يكي در بحر كشـف،                
يكي در حيرت شهود، يكي در نور قرب، يكي در واليت وجود، يكي در بهاء جمـع، يكـي               

آري بايد از اين هفت دريا گذشت تـا بـه سـر كـوي توحيـد رسـيد، كـه                     . در حقيقت افراد  
  . هفت بطن قرآن كريم استاستقصاي اين هفت دريا، از

سالكين و عارفين را گفتند بايد از اين هفت دريا بگذريد به تزكية نفـس و تقـوي و                   
تو داراي چه مقامي بودي كه ايـن  ! اما اي حبيب الهي. اخالص، تا به سر كوي توحيد رسيد 
ج ا بگذريد، از هر موجي نتايجي اخذ كنيد، از هـر مـو            هفت دريا را گفتند از كوي حبيب م       

 عقد حبيب ما مدد خواهيد تا بتوانيد منازل       از وتوفيقي بستانيد ما توقيعي و  امواج شرع حبيب    



  نبوت و امامت ٦٢
 
 

  !دوستان ما را شاسته گرديد
خداي تبارك و تعالي حبيب خود را كه دلش سرشار از محبـت او بـود، محبـوب و                

ول بشـر   خوشا به حالي سالكيني كه تحت تعاليم عاليه اين معلم ا          . مبين كالم خويش خواند   
تـوان    بدون مراجعه به حق و اين بزرگوار و عترت گرامـي او، بـه مقصـد نمـي                 . قرار گيرند 

  .رسيد چه، هرگونه حركتي كه به محبت حق و اولياء گرامي او انجام نيابد، به هدف نرسد
ظاهريه قرآن و احكـام فرعـي آن را بـه صـورت             معاني   اين معلم اول انسانها نه تنها     

 تقرير بيان فرمود، بلكه حكم و معارف غيبي و لطايف شهودي و براهين              سنن قول و فعل و    
  .عقلي و آداب سير و سلوك مردان الهي و سنن تهذيب متخلّفان خدايي را نيز بيان فرمود

بر عالميان فضل داشـت، بـر همـة حضـرات           كه     چنان آن بزرگوار، آن اشرف كائنات    
. ر تقـدم كـونين در كمـر اقبـال داشـت           سـيدي كـه منشـو     . انبياء و اوصياء نيز فضل داشت     

بر همه انبياء و اولياء برتري داشت، برهان نبوتش نيز بر برهان نبوت آنان برتري               كه    چنانهم
  .داشت

معجزة خليل خدا آتش اعدا بود، برهان معجزة حضرت موسي عصا و يد بيضا بـود،       
هـا بـود،       ابتالء ديـده   برهان معجزة حضرت عيسي احياء موتي بود، همة اينها محل اطالع و           

ها بود،    اگرچه اين بزرگوار هم معجزات بسياري داشت كه محل اطالع ديده          . ظاهر و آشكار  
، كه بوستان با صفوت خدا و گلستان سرمستان بـادة           )ص(لكن برهان نبوت حضرت مصطفي    

دا، بود، معجزة حبيب خـ     ظاهر   معجزات ايشان . ها  نه از راه ديده   عشق بود، از راه دلها برآمد       
امتياز ديگرش نسبت به ايشان ايـن       . »ملْعِ الْ اووتُ اُ ذينَ الَّ دور في ص  ناتي ب  آيات و ه لْب«باطن  

بود كه حضرت موسي تحدي به عصا كرد، حضرت عيسي تحـدي بـه دم خـود كـرد، امـا                     
  .»هلِثْ مِنْ مِهٍورسوا بِتُأْفَ«حبيب خدا تحدي به كالم خدا كرد 

اهر با خلقند، در باطن با حق؛ اين بود كه حبيب خدا چون به خويشـتن                اولياء خدا به ظ   
فرمـود، لكـن    » ملكُثْ مِ رٌشَا ب نَما اَ نَّاِ«نگريست، خود را از لحاظ صفت بشريت مانند ايشان ديد و            

ـ «چون به خصوصيت نبوت نگريست، خويشتن را مانند ايشان نديد و             او ميـان   . فرمـود » وحيي
آري هركه به لطـف دوسـت       . بي نداشت، مجذوب و فاني در خدا بود       خود و خالق خود، حجا    
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از دوسـت   كه     آن مجذوب است، در عين عطيت است اگرچه از امكانات مادي دستش كوتاه؛ و            
  .محجوب است در عين بليت است، اگرچه كليد خزائن ملك در آستين دارد

  :فرمود) ص(اكرم رسول حضرت
ت خود قومي را ديدم كه هنوز اشباح ظـاهري    در موقع معراج در مكاشفات و منازال      

نرسيده و پرگار قدرت به دايرة وجـود ايشـان نگرديـده تـا روزگـاري                خلقت   ايشان به بند  
ديگر، زماني ديگر كه ارادت او رسد و مقادير به مواقيت پيوندد، آنان ظهـور كننـد كـه مـن          

نند به حق، به نور خدا راه       ايشان راهبرا . ايشان را دوست دارم و ايشان نيز مرا دوست دارند         
روند، ايشانند كه خـار كفـر و غفلـت در مجـاري اقـدار از قـدمگاه خـويش و ديگـران                     مي

كن كردند؛ در ترويج علوم و در تعليم و تربي كوشيدند، خداي تبارك و تعالي آنان را                   ريشه
د و درر   از علوم الهيه خود برخوردار نمود و به نشر حقايق و بسط كلمـات طيبـه توفيـق دا                  

. علم و گوهرهاي دانش را بر ايشان نثار فرمود تا ناقل صواب و قائل سخن صـدق گشـتند                  
ايشانند كه نه بر دل غباري نه بر پشت باري، دل از اغيار سترده به عاليترين مقـام عبوديـت                    

  .رسيده، در پيشگاه الهي مقام بزرگي دارند
ر از شاهد دانش كه خداي تبـارك  آري، چه دري گرانبهاتر از علم، چه محبوبي زيبات       

نخستين روز كه لسان خواجة اوالد آدم بـر كلمـات           . و تعالي بر ايشان كرامت فرموده است      
ـ ذي ع ، الَّ مرَكْ االَ كب ر أ و رَقْاِ«تامات و طيبه گويا شد، مژدة فضيلت و معرفت داد            ـ  ملَّ ، مِلَقَالْ بِ

لَّعما لَ  سانَنْ االِ م م ي لَعو رازهـاي نهفتـة      اسرار   وبر روي احرار هميشه باز است       الهي     علم .»م
  .» اهللاهِيشْ خَنْ مِعاًدصتَ معاً خاشِهتَيأَرَ لَلٍبلي ج عآنَرْقُا الْنا هذَلْزَنْ اَولَ«آن از مطاري نمودار 

از اين سرچشمة عرفان ازلي سيراب شـدند و از شـهد ايـن              كه    كسانيخوشا به حال    
بـاغ سـينة او     كـه     استشرافت و منزلت، كسي ر    اين   هالبت. ان، شيرين ساختند  يقت كام ج  حق

 بود، دل او قبضة عزّت و جان او در كنف مشاهدت، جوانمرداني كه قدم بـر                 هر حق مابحر  
بساط حق نهادند، به مقام اتحاد رسـيدند، از دوئيـت برخاسـته، از خاليـق و عاليـق رسـته         

  .»رٍدِتَقْ مليكِ مدنْ عِقٍد صِدِعقْفي م«معتكف كوي جانان شدند 
آر كه در بسياري از آيات قرآن مجيد، آنان         آن حبيب بشمار  را از ياران خاص     الهي ما 

بـر بسـاط توحيـد،    . اي كه اعالم اسالمند، اركان دولت حقّند، اختران سپهر دعوتند       را ستوده 



  نبوت و امامت ٦٤
 
 

خود  واب و آسايش بر   آنانند كه خ  . انندايششانند، دردفتر تفريد نخستين سطر    صف پيشين اي  
حرام كردند و در ميدان دين، خـرام كردنـد، روز و شـب همـي تاختنـد تـا سـراپردة كفـر                        

شـان؛  يدثـار ا  ،  علم، شعار ايشان؛ زهد   . تخم عبادت كاشتند، بر سعادت برداشتند     . برانداختند
ـ  ي و«آيت ايشـان؛    » ونَقُابِ الس ونَقُابِالس«رحمت نثار ايشان؛     زِجـ  ي ـ ح اَ ذينَ الَّ الْوا بِ نُسـ ح نيس «

در شـأن   » لٌجـا  رِ نينَمِؤْم الْ نَمِ«غايت ايشان؛ و    » وراًه طَ راباً شَ مهب ر مقاه س و«بدايت ايشان؛   
  .ايشان

حد بر تو اي حضرت خاتم االنبياء، اي ناموس اعظم الهي و منبـع كمـاالت                  درود بي 
عقدت فاسخ عقدها، شرعي منزل   ها،    ازلي و مظهر اتّم صفات الهوتي كه شرعت ناسخ شرع         

  .نه محدث، عقدي مبرم نه مختل، شرعي مؤبد نه موقت، عقدي مبسوط نه منثور
سالم بر تو اي رسول خدا، سالم بر تو اي خليل خدا، درود بر تـو اي صـفّي خـدا،                     

  .درود بر تو اي رحمت خدا، درود بر تو اي حبيب خدا
السالم لَ عيك  يا س يالْ د رْميا خاتَنَليس ،بِ النَّمنَيييا م ،ـ نَدِع ـ قِالْ بِ، يـا قائمـاً  يِحو الْ طِس ،

السالملَ عياَك يها السالْراج نيرم.  
 درود بر تو اي سرور فرستادگان الهي، اي خاتم انبياء، اي معـدن وحـي و الهـام، اي                

  .د بر تو و آل طاهرين توعدل را به پا داشتي، درود بر تو اي مشعل فروزان حق، دروكه  آن
  

  اسراري از صلوات
. يا ساير اسماء الحسني، موجب تقرّب بـه خداسـت         »  اهللا الَّاِ لهال اِ «ذكر كلمة مقدس    

اما به فرمودة بزرگان در پيشگاه الهي، اجر موعود در صلوات بر محمد و آل او، از همه برتر 
  .و عاليتر است

آن در ابتـدا،    ذكر  كه    استوم بيشماري نهفته    در صلوات، اسرار و رمزو اليتناهي و عل       
اگر فردي به توفيق الهي بـدان اسـرار پـي بـرده      . وسط و اختتام دعا، موجب قبولي دعاست      

چـه، رمـزي از     . عامل شود، شقاوت دنيوي و اخروي او از بين رفته به سعادت ابدي رسـد              
علوم اولين و آخـرين     رموز الهيه و علمي از علوم خدائي نيست كه در صلوات نباشد؛ تمام              

  .و همة اسرار از ابتدا و انتها در آن جمع است
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قلوب متوجه ذات حق گـردد و در معنـا،          » مهللّاَ«در ابتداي صلوات، با كلمة مقدس       
از ما سوي اهللا منصرف شويد و كمال توجـه          كه    استاي قلوب مؤمنين، اولي     كه    استتعليم  

و چكيدة علوم، معرفت به ذات اقدس الهي است و          را تها به ذات اقدس او كنيد، كه جوهر          
اما موفقيت در اين امر ممكـن نيسـت مگـر بعـد از              . كمال سعادت در انقطاع بسوي اوست     

، زيرا در اين كلمة مقدس، انوار صفات ذاتي، اسمي و فعلـي خداونـد               »لِّص«توجه به كلمة    
يگر منصرف شـده و كمـال   از مظاهر د  كه    استو اين، اشارت    . تبارك و تعالي، متجلي است    

  .توجه، به اين مظاهر مقدس اختصاص يابد
در حـد كمـال، انـوار جمـال و          كه    است» دٍمحلي م ع«تعليم ديگر در صلوات، جملة      

شناخت آن بزرگوار، شناخت حق     . جمع است ) ص(جالل او در وجود مبارك حضرت محمد      
) ص(يد به مرآت تمام نماي محمدياست و هركس بخواهد تجليات كماليه الهيه را دريابد، با   

  .بنگرد كه آن نور الهي، مظهر اتم اسم اعظم خداست
او نيـز مظهـر اعـالي       اهل بيت   كه    است   اين بيانگر» آل محمد «و در آخر صلوات، جمله      

توان تجلي كمالي صفات افعالي، اسمائي و ذاتـي           اند، لذا در وجود مقدس آنان، مي        صفات الهي 
  .سرّي از اسرار مقبوليت دعاي آميخته با صلوات را درك نمودخدا را مشاهده كرد و 

نيسـتند،  الهي به خاطر اين مقربين بارگاه قدست، محبوبيني كه در عالم ظاهر نمايان              
ولي باطناً در همه جا حضور دارند، تفصيل اين اجمال را در قلبمـان ايجـاد فرمـا و معـاني                     

توجه ما به حـق شـده بـه سـعادت داريـن نايـل               كماليه صلوات را به ما تعليم نما، تا كمال          
  .گرديم، به وصال موفق شده، فنا در خود و بقاء در تو پيدا كنيم



 



 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  
  
  



 
 
 
 
 

٦٩   امامت و عصمت
 

  فصل چهارم
  
  
  
  
  

  امامت و عصمت
  مفهوم امامت

  :امامت بر دو قسم است
بايـد يـك   ) ص(بعد از حضرت پيغمبركه  است  ايناول ـ امامت مطلقه، و آن اعتقاد به 

را بـه مـردم   الهـي     احكـام  باشد تا دين او را باقي بدارد و       حضرت     آن يفه يا جانشين براي   خل
  .برساند

ــر هــركس واجــب      ــي ب ــه، يعن ــه  اســتدوم ـ امامــت خاص ــه ك ــد ك ــاد نماي اعتق
بـه جانشـيني خـود برگزيـده كـه      تعـالي    حـق دوازده تن را از جانب) ص(اكرم رسول  حضرت

  .نيا واجب استدوستي و اطاعت ايشان در امر دين و د
يكي به حسب تصور و ديگري به حسب        : بنابراين در امامت دو معني ملحوظ است      

امامت به معني تصور عبارت است از رياست عامه بر همة مكلّفين بـراي شـخص                . تصديق
حدي از ايشان در امور دين و دنيا بر سبيل نيابت و خالفت از پيغمبر بر تنصيص خـدا و                    وا

  .رسول او
ه معني تصديق عبارت است از اعتقاد كردن به قلب و اقرار نمودن بـه زبـان                 امامت ب 

تعالي    حق كه منصوب از جانب   حضرت     آن حجت خدا و وصي رسول خدا بعد از       كه     اين بر
و منصوص از پيغمبر باشد، منحصر است در علي بن ابيطالب و يازده تن از اوالد طـاهرين                  

  . بر امامت مؤخّر از ايشاناو به نص پيغمبر و به نص امام مقدم



  نبوت و امامت ٧٠
 
 

  
  ضرورت امامت

بر خدا و رسول او واجب  است نصب كردن امام، و اثبات اين مطلب در نهايت ظهـور                   
كند بر وجوب امام، زيـرا     كند بر وجوب نبي، بعينه داللت مي        اي كه داللت مي     است و همان ادلّه   

بر ضروري است، واجب اسـت      وجود پيغم كه     چنان .كه مرتبة امامت قرين مرتبة پيغمبري است      
 بـوده و  الهـي      احكام عقالً بر خدا كه بعد از پيغمبر، شخصي به جانشيني او نصب كند كه حافظ              

از شريفت نبي بيخبرند برساند، و مردم را به اختيار دين الهي وادار نمايد و كه   كسانيرا به   ها    آن
  .منتشر سازددين حقّه را به طريقي كه هست، بي كم و زياد در اقطار عالم 

يـت  افآمدن نبي و آوردن تكاليف و احكام و رفتن او از ميان مـردم ك كه    استواضح  
 اگر بعد از نبي خليفه نصب نشود، در اندك زماني قاعده و رسـوم ديـن و            كه     چنان كند،  نمي

رود، پس به حكم عقل واجب است بر خدا نصب امام             برطرف شده و از بين مي     الهي    احكام
  . حافظ قانون الهي شودبعد از نبي كه

خـالي نباشـد، و واجـب       تعـالي      حـق  واجب است در هر عصري روي زمين از حجـت         
آن حجت از جانب خدا بوده و داراي صفاتي چند شود مانند معصوميت او از معاصـي               كه    است

  .و اعلميت و افضليت او از همة مردم عصر خود و منصوص بودن او از جانب خدا و رسول او
: فرمايد  ا و رسول و اولواالمر را در آية شريفه بر يك نسق شمردن كه مي              اطاعت خد 

دليل واضح است بر اين مدعا كـه خداونـد          » مكُنْ مِ رِمي االَ ولِ اُ  و ولَسوا الرَّ طيع اَ  و وا اهللاَ طيعاَ«
كـه     چنـان  عالم اطاعت امام را مقرون به اطاعت خود و اطاعت رسـول خـود نمـوده، پـس                 

لعت به خدا از اصول دين است، هم چنين معرفـت و اطاعـت امـام و اعتقـاد                   معرفت و اطا  
  .باشد و عدم اعتقاد بر اين، موجب كفر است كردن به امامت مطلقه از اصول دين مي

  
  امام، حافظ شريعت

امـا  . عقلي و سـمعي : دليل اصلي بر وجوب وجود امام در هر زمان به دو وجه است    
الغة خداوندي در بقاء شريعت محمديه و استمرار آن تـا           مقتضي حكمت ب  كه     آن دليل عقلي 

  .روز قيامت، محتاج بودن آن است به حافظي كه معصوم باشد



 
 
 
 
 

٧١   امامت و عصمت
 

اگر كسي گويد عقل كافي است در محفوظ ماندن شريعت، جواب گوييم كـه عقـل                
بالكلّيـه محـال اسـت، زيـرا        ها     آن مقهور است در دست قوة غضبيه و شهويه، و مقاومت با          

پس البد اسـت مـر عقـل را كـه حجـت باطنيـه اسـت، از                  . شود  اي اين دو تمام نمي    مشتهه
معاوني كه او را از قيد اسيري اين دو قوه رهانـد و از ظلمـات جهـل نجـات دهـد و ايـن                         

  .آييم ما در اثبات وجوب وجود او برميكه  استمعاون، همين حجت ظاهريه 
اگر كسي گويد   . حجت خدا نباشد  روي عالم در هر عصري خالي از        كه    استواجب  

كه شرع بنفسها از زوال محفوظ است مانند قرآن، زيرا كه شرع عبارت است از احكام ثابتـه        
وجود با بركات قـرآن از آفـات و عاهـات دوران            كه     چنان .در كتاب اهللا مجيد و سنّت نبوي      

يا كمتـر   محفوظ است، همچنين سنت نبوي نيز به جهت وجود صحابة كرام كه بيست سال               
اش   از بيانات كافيه و وافيـه     الهي     احكام را اختيار كردند و تلقّي    حضرت     آن مالزمت صحبت 

  :نمودند، از زوال مأمون است و احتياج به حافظ خاصي ندارد، جواب گوييم كه
الفارق است، زيرا كه قرآن مجيد از مصدر          قياس سنت نبوي به آيات قرآن، قياس مع       

حفّاظ و كتاب در حين نزول در صـدد محافظـت و تقييـد آن در                جالل الهي صادر شده، و      
لـيكن  . اوراق و صحايف از چرم و استخوان برآمدند و بدين ترتيب متواتر شد و باقي مانـد     

در عرض يك سال و بعضي      ها     آن ازبعضي   درآمده، كه حضرت     آن سنت نبويه كه از بيانات    
صادر شده،  حضرت     آن رد ابتالئات از  در مدت بيست و دو سال در مقامات احتياجات و موا          

در بيان هر حكم جميع صـحابه را طلـب نمايـد، و نيـز چنـان                 حضرت     آن و چنان نبوده كه   
پس آنچه  . باشندحضرت     آن نبوده كه مستمعين همه در مقام ضبط و در صدد نوشتن بيانات           

 يانـات جمعي از صحابه در صدد حفـظ نمـودن ب         كه     اين االعتراف است عبارت است از      الزم
اند يا نـه،      ايشان همه در مسموعات و محفوظات اتفاق داشته       كه     اين بودند، و اما  حضرت    آن

  .اين نكته قابل تأمل است
كند، زيرا هر     صحابه را حافظ نتوان گفت و چنين حفّاظ كفايت در بقاء شريعت نمي            

را يك از صحابه به ديگري محتاج است در محفوظات خاصـة او، پـس شـريعت ابـداآلباد                   
  .نتوان مستند به محفوظات صحابه كرد



  نبوت و امامت ٧٢
 
 

 صـلي  اهللا عليـه و        اكرم  رسول  حضرتاگر گويند بقاء شريعت به نحوي كه در زمان          
حضـرت     آن در كليات مسائل به قول    حضرت     آن آله بوده مطلوب است، كه نواب و رسوالن       

ر جزئيات  نيز د حضرت     آن خودكه     چنان نمودند،  كردند و در جزئيات آن اجتهاد مي        عمل مي 
پـس حفـظ شـريعت بـا        نمـود،     مسائل مكرر در محاكمات و قضايا با اصحاب مشاوره مـي          

  :اجتهاد صحابه و اجتهاد نواب و واله به طريق مذكور ممكن است؛ جواب گوييم كه
امـا  . يكي اجماع و ضرورت، و ديگري كتاب و سنّت        : بقاء شريعت را دو دليل است     

شـود،   ثابـت مـي  هـا     آن بقاء شريعت نيست و آنچه با     اجماع و ضرورت را داللت بر كيفيت        
امـا كتـاب و     . شود  به معارف پنجگانه و ضروريات فروع حاصل مي       كه    استجمله  بقاء في ال  

موجب بقاء جميع احكام واقعة الهيه است تا روز قيامت به نهجـي             ها     آن سنّت كه مستفاد با   
 و تبـديل و زيـاده و نقصـان بـوده     تغيير  كه بوده است، و بقاء شريعت به چنين طريق كه بي          

  .باشد، بدون حافظ خاص از ممنعات و محاالت است
تغيير و تبديل، واجب اسـت بـر او كـه             اگر خدا را غرضي است در بقاء شريعت بي        

  .عالم معصوم از خطا را در ميان امت بگمارد
  جميـع تكـاليف و رسـالت خـود را          وآلـه   عليه  اهللا  صلي اكرم  رسول  حضرتاگر گويند   

  :رسانيد به جميع ناس و احكام را اجرا نمود، بنابراين احتياج به حجت نيست، گوييم
القرآن را به امت خود رسـانيد ولـي امـت مسـتغني نشـدند و                  ما في حضرت     آن آري

شوند مگر به بيان و توضيح حجت، زيرا كه قرآن مشتمل است به رموز و محكمـات و                    نمي
ت و منسوخات و عمومات و خصوصات و مطلقات و          متشابهات و بطون و ظواهر و ناسخا      

مقيدات، كه هر كسي نتواند به آن رسد مگر كسي كه صاحب بصـيرت تامـه شـده و ماننـد                     
  .خود پيغمبر باشد در علوم رباني و القاء رحماني و سماع از حضرت سبحاني

 جواب سؤال سائلين و تنبيه غافلين و رفع اختالف مختلفين كـه مظهـر معـالم ديـن                 
باشد، ممكن نيست مگر به انهاض شخصي كه مردم رجوع كننـد بـه سـوي او بـراي حـل                     

بايد كسي باشد كه نفوس ساكت شوند به جواب او و اعتماد كنند             شخص   مشكالت، و اين  
  .به كمال علم او، و نيست او مگر امام و حجت بعد از نبي

  



 
 
 
 
 

٧٣   امامت و عصمت
 

  قاعدة لطف
لطف است كه   چنان. معصيتلطف عبارت است از مقرّب به سوي اطاعت و مبعد از

در تكاليف عقليه، امامت هم لطف است در تكاليف شرعيه، پس نصب اما بعد از نبي لطف                 
  .واجب است، پس نصب امام واجب خواهد شدتعالي   حقاست و لطف نيز بر

هم چنين نصب امام مدخليت در اطاعت و انقياد اوامر و نواهي الهي دارد، يعني اگر                
كنـد ايشـان را از        بوده باشد، هر آينه نهي مـي      ي بود كه امر و سطوت او نافذ         امت را پيشوائ  

كنـد، پـس      كند به واجبات، و مصالح و مفاسد دينيه و دنيويه را بيان مـي               محرّمات و امر مي   
  .وجود چنين شخصي واجب است

افعـال الهـي    كـه     است   اين اين كه لطف بر خداوند تعالي واجب است، اجماالً بيانش         
به غرض او و اال سفه الزم آيد، و نيز ترك لطف مفسده اسـت، پـس فعلـش              باشد    ل مي معلّ

واجب است و هم چنين قدرت بر لطف از واضحات و داعي بر آن موجود است، پـس بـا                    
  .شود اجتماع قدرت و داعي فعل واجب مي

تعيـين نمايـد    تعـالي      حـق  رعايت مصالح عباد، و امامي كه     تعالي     حق واجب است بر  
است از امامي كه امت تعيين كند، و گرنه الزم آيد كه امت افضـل و اعلـم و اعـرف                     افضل  

كنـد بـه      عقل قطـع مـي    . و رسول او، و اين عقيده، كفر محض است        تعالي     حق بوده باشد از  
  .، و مرجع اين وجه به لزوم اين فعل اصلح است بر فياضتعالي حقصدور لطف از 

  :استرا سه دليل تعالي   حقپس وجوب لطف
ترك لطف موجب نقض غرض است، و نقض غرض قبيح است و قبيح كه   آناول ـ 

  .از خداي حكيم سر نزند
لطف، فعل اختياري است و داعي صدور آن در امر موجود اسـت و بـا   كه   آندوم ـ 

  .فعل اختياري و داعي و عدم مانع، لطف تخلّف ننمايد
ت است و لطف فيضـي اسـت   سوم ـ ذات باريتعالي علت افاضه و مبدأ صدور خيرا 

  .مانع، ال جرم از افاضة فياض تخلّف ننمايد از فيوضات و مصلحتي است از مصالح بي
 احرازچه،.  نصب امام، معلوم العدم است     مفسدةكه     اين تماميت ادلّه موقوف است بر    



  نبوت و امامت ٧٤
 
 

عدم مفسده در لزوم لطف شرط است و اال ادله مذكوره هسچ يك اقتضاي وجـوب وجـود                  
  .امام نكند

امام در حاضر بوده و قادر باشد بـر تنفيـذ           كه    استاگر گويند نصب امام وقتي لطف       
احكام و اعالي لواي اسالم، بنابراين تجويز غيبت امام منافات دارد با طريقة  لطف، اجمـاال                 

  :جوابش اين است كه
چنانكه حضور او لطف است، در غيبت او نيـز لطـف ديگـري اسـت و عـدم درك                    

تعـالي     حـق  ، پس آنچه واجب اسـت بـر       تعالي  حقيت است نه از جانب      فيض، از جانب رع   
  .ايجاد امام است، اما تصرف دادن او در امور به اختيار رعيت است تا جبر، الزم نيايد

  
  امام، غايت خلقت

جوهر مفارقه را گاه وجود  نسبي عارض شـود، ماننـد نفـس ناطقـه كـه وجـود آن                     
 و وجود او نسبت بر بدن، وجـود نسـبي اسـت و            لنفسها عبارت است از وجود حقيقي آن،        

ردد؛ ولـي ذات و حقيقـت آن        گـ   مـي  تعلق او از بدن قطع شد، وجود نسبي او زايل         كه    وقتي
  .ماند، زيرا وجود نسبي سواي وجود حقيقي آن است باقي مي

از محلّـي زايـل   كـه    وقتياست،ها   آنوجود نسبي ها     آن اما اعراض كه وجود حقيقي    
  .ماند د و باقي نميشو شد، باطل مي

اهللا   حجت امام، اضافي و نسبي است و اگر خلـق عـالم نباشـند، الزم نيسـت حجـج                  
انـد بـه      اهللا به جهت مرتفع بودن ذوات ايشان از مواد جسـمانيه، بـاقي              حجج. موجود نباشند 

انـد در ايجـاد       اند از اين جهت كه ايشان واسطه        ، و ذوات ايشان پيش از خلق      تعالي  حقابقاء  
شـود بـه سـوي ايشـان          اند از اين جهت كه غاياتي هستند كه منتهي مي           لق، و بعد از خلق    خ

  .جسمانيت و روحانيت
اند براي اهتداء مردم، تا انتفاع سافل به غايت رسد و موجود              حجج اهللا طاهره خلق شده    

در اب ما فـي البـ  اما غرض از خلقت حجج اهللا تنها اهتداء مردم نسيت، بلكه غايت،     . عالي شود 
شـود بـر      مترتّب مـي  كه     چنان آن چنان افعالي كه مترتّب شود بر او كماالت،        افعال ايشان است،    

حركات اجرام فلكيه، شب و روز و نفع سافالت از نباتات و حيوانـات و جمـادات بـه وقـوع                     



 
 
 
 
 

٧٥   امامت و عصمت
 

ولـي فـرق اسـت      . بر آن سافالت و اختالف و تفضيل فصول اربعه بر سبيل تبعيـت            ها     آن اشعه
أثيرات اجرام و اهتداء، زيرا كه اجرام علويه مسخّرند به امر پروردگار و مقيدند بـه زمـام                  ميان ت 

  .اهتداء خواهدكه   آنتقدير، ولي حجج اهللا غاياتي هستند بر كماالت و هادي هستند بر
اهللا   غائيه است، و حجج    آنچه اشرف و اعالي موجودات هستند، سبب كمال و علّت            هر

و جميع عالم بوجـود آمـده       اند    غائيهوجودات باشد سبب كمال و علّت       چون اشرف و اعالي م    
  .شود براي ايشان، بنابراين اگر عالم كون خالي از حجت باشد، وجود آن ساقط مي

اهتداء خواهد، و عدم اهتداء به نور كه   آنغايت حقيقت، حجت خدا است و هادي است بر
ـ        ه جهـت اسـتيالي هـواي نفـس؛ و احتجابـات     تعليم او از جانب مردم است نه از جانب حجت، ب

  .ناشي است از غلبة شهوات مردم كه مقتضي عدم درك فيض جاري اوستحضرت  آن
  

  امام و ابقاء شريعت
وقتي كه اراده و مشيت الهي تعلّق گيرد به تشريع شرعي از براي قومي، الجرم بعث                

 اراده و مشيت الهـي شـده      شود، و اال امتثال احكام آن شريعت كه محل          نبي بر او واجب مي    
ممتنع الحصول است، و مؤاخذه كردن آن قوم را بر حالل و حرام آن شريعت، ستم بـوده و                   

  .تكليف مااليطاق خواهد بود
تعـالي    حـق بعد از بعث نبي هرگاه آن قوم مبادرت كنند به قتل آن نبي، واجب نيست بر         

نده نمايد، زيرا در همة احـوال حجـت         آن نبي را ز   كه     آن كه بعث نبي ديگر كند به جاي او و يا         
الهي تمام است و ارسال نبي ديگر بالفاصله از براي آن قوم و يا اعقاب و اوالد آن قوم واجـب                     

 اگر نبي را حبس كنند در چاهي و يا در محلـي كـه او را نبيننـد و يـا                      است   چنين و هم . نيست
  . شودناع ارض پنهاخود نبي از خوف امت، فرار اختيار نموده و در صقعي از اصق

آنچه در باب نبي گفته شد حرفاً به حرف و فرداً به فرد در وصي و امام قائم مقام او                    
به تشريع شرع، واجب اسـت بـر او بعـث    تعالي   حقپس بعد از تعلق ارادة. نيز جاري است  

 واجب است بنابر تقدير   تعالي     حق نبي، و هرگاه نبي به عالم بقاء رحلت نمود، نصب امام بر           
  .تعلق مشيت به بقاء شريعت

 حال امت بعد از بعث نبي، مثل حال ايشان است قبل از بعث نبي در تعيين حجت و        
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همچنين بر فرض تعلق مشيت به تشريع شرع، واجب است بعث نبي،            كه     چنان .مبين احكام 
 ارادةكـه      چنـان  .تعالي  حقبر فرض تعلّق مشيت به بقاء شريعت، نصب امام واجب است بر             

امتثال احكام آن شريعت از عباداهللا بـا عـدم بعـث نبـي منافـات دارد، همچنـين ارادة بقـاء                      
  .شريعت با عدم نصب امام نيز منافات دارد

تعـالي    حـق  بعد از نصب امام هرگاه امت مسارعت كنند به قتل او، واجب نيست بـر              
  .ايشان را به حال خود واگذاردكه  استممانعت از ايشان، بلكه جايز 

 صل نصب امام در بقاء شريعت، مثل بعث نبي است در زمـان احـداث شـريعت، و                 ا
واجـب  تعـالي      حـق  ، همچنين ابقاء امام بر    تعالي  حقبعث نبي ثاني واجب نيست بر       كه    چنان

  .نه ابقاء او به اسباب قهريهتعالي   حقنيست، بلكه نصب امام واجب است بر
ت انفـس خـود، امـام ديگـري تعيـين      اگر امت امام منصوب را هجر كنند و به شهوا  

اگـر خـود امـام از    كـه   اسـت ممانعت ايشان، و همچنـين  تعالي   حق نمايند، واجب نيست بر   
خوف امت در صقعي از اصقاع ارض مستور شود و اين ازمنة غيبـت، منـافي قاعـدة لطـف       

  .نخواهد بود
 تـالزم   الفـارق اسـت و      قياس بقاء به حدوث در باب وجود امام ميان امت، قياس مع           

ميان وجوب حدوث و وجوب بقاء نيست، پس بعد از نبي نصب اما موجب بقاء شريعت و                 
مقرّب طاعتي است خالي از مفسده، و هر آنچه چنين شود كمال لطف بوده و واجب اسـت    

  .تعالي حقصدور آن از 
ابقاء امام اگرچه مقرّب طاعت است، لـيكن شـرط سـالمتي از مفسـدة باطنـه در او                   

  .ت نيستمحرز و ثاب
انقطاع فيض وجود امام، مستند به امـت و     كه    استعدم اشتمال فيوضات در صورتي      

  .طغيان و عصيان ايشان باشد
مراد از بقاء شريعت، ابقاء فعل تكويني است، يعني مشيت الهي تعلق گيرد به وجود               
فعلي آن، و معلوم است مشيت الهي بـه نهـج مـذكور تعلـق بـه ايمـان و كفـر و طاعـت و                  

  .شد صيت ندارد، و اال كفر و معصيتي در روي زمين پيدا نميمع
 كه مدار شريعت غرّا و مبين    متصرّف   مبقاء شريعت به اين معني، تخلّف از وجود اما        
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  .كند احكام خالق ارض و سماء باشد نمي
م متصرّف داردوخالي بودن زمان ازتصرف امام، به جهـت          احتياج به اما  شريعت دربقاء خود  

  .صدور عصيان، در فعل حكيم قادر، خلو زمان از تصرف امام ممتنع استاست وقبل از عصيان امت
نصب امام لطفي است و ابقاء آن لطف ديگر، و لطف اول را مانع نتوانـد بـود بلكـه                    

توانـد    عدم آن در فعل حكيم قادر ممتنع است، ولي لطف ثاني را كه لطف بقـاء باشـد، مـي                   
  .عصيان امت مانع شود

 منزلة قلب علم امكان و قوام بقاء اوست، و امام مهجور و مستور تشبيه شـده بـه         امام به 
  .بعينه او را مشاهده نمايندكه   آنآفتابي كه زير ابر بوده و خلق از وجود آن منتفع گردند بي

فرق است ميان بعث نبي و ابقاء او، همچنين فرق است بين نصب امام و ابقـاء او، و                   
استعداد خلق زمان به تحصيل احكام، مانع       بعد از    مث نبي و نصب اما    يعني بع از براي اولي    

  .عصيان امت مانع شودكه  استمعقول نيست و از براي ثاني يعني ابقاء، معقول 
  

  استيصاء، سنّت انبياء
قائم مقامي در امر امـت      كه     اين از دنيا نرفت مگر   هيچ پيغمبري از پيغمبران اولوالعزم      

پس حضرت سيد انبيـاء كـه   .  كه تغير و تبدل در آن واقع نشود    گذاشت براي حفظ شريعت   
اكمل و زمان بقاء آن اطول و دايرة عمومش اوسع باشد، چگونـه             ها     آن شريعت او از شرايع   

  !شود كه از شيم و سنن ايشان خارج شده و قائم مقامي براي خود نگمارد؟ مي
اي از وضـوح     بـه مرتبـه    وآله  هعلي  اهللا  صليو استيصاء حضرت خاتم االنبياء      استخالف  

  .ندهد هيچ عاقلي احتمال خالف آنكه  است
 از حال امت فهميده بـود كـه تمكـين از            وآله  عليه  اهللا  صلياگر گويند حضرت پيغمبر     

  :كنند، لهذا نصب و تعيين حجت نفرمود، جوابش اين است كه امام منصوب نمي
ز توانـد ا  نع شـود، همچنـين نمـي   تواند از بعث نبي مـا     نميكه     چنان اوالً عصيان امت  

معقول نيست، بلكه اضالل در اضالل      زيرا كه اضالل ابتدائي     وجود ابتدائي امام ممانعت كند،    
كه اين،  شودزيرا   ثانياً بر فرض تسليم اين ايراد،فساد مذهب مخالفين ثابت مي          .مجازاتي است 

 يشان امر امامت را به    الفت و غاصب بودن ا    ـان بر امر خ   ـل نبودن ايش  ـت به قاب  ـاعتراف اس 
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  .تسبيب و تمهيد و استعمال حيل
به اتفاق همة مسلمين وجود امام الزم است و به غير از حضرت علي بن ابيطالب عليـه                  

  .السالم كسي سزاوار اين منصب الهي نبوده و ديگران به زور و ستم حق او را غصب كردند
سـلف را و دقّـت نمـوديم در         احوال و آثار و احكام انبياي       وقتي كه مالحظه كرديم     

يابيم آنچه را كه واقع شده است در جزء زماني از زمـان ايشـان                 اقوال و افعال ايشان، در مي     
 كـه  وآلـه  عليه اهللا صليو تحريف شرايع و تغيير سنن، حتي از خود امت پيغمبر            در نبذ كتاب    

 پـس البـد     .توانستند تحصـيل احكـام و سـنت كننـد           امت نمي اگر حجج و اوصياء نبودند،      
به مقتضاي حكمت بالغة الهيه كـه امـت خـود را بـي وصـي و خليفـه                   حضرت    كه آن   است

نگذارد، خصوصاً بعد از مطلّع شـدن بـه هـوي و هـوس و اخـتالف آراء امـت و شـهوات                       
  .دانست بعد از او چند فرقه خواهند شد نفسانيه بعضي از صحابه و مهاجر و انصار كه مي

   باشد، زيرا كه بناي اهل هر زمان بر استعمال مكايـد   نه نميروي زمين بي حجت و بي
پـس  . هاي غريبه است، كه از راه مستقيم حق بر طريق سقيم باطل ميل كننـد                شديده و حيله  
به مقتضاي لطف و حكمت خود كسي را اختيار كند بعـد از نبـي               تعالي     حق واجب است بر  

  .يق حق هدايت نمايدكه داراي صفات و كماالت او بوده و مردم را به طر
  

  ترين نياز بشر ضروري
يا عدم علم او بـه      : امت را بي حجت بگذارد الزم آيد يكي از سه چيز          تعالي     حق اگر

احتياج عباد به حجت، يا عدم قدرت او بر خلق و نصب امام، يا بخل و هر سه الزم، باطـل                     
  .تعالي حقو بالضروره ممتنع است در شأن 
باد به حجت، مالحظة احتياج قواي انساني است به غذا و           كاشف از شدت احتياج ع    

لباس و منزل و تهية وسايل شتاء و لوازم صيف در تعيش و غيـر آن از منـافع ضـروريه، در           
احتياج بشر به حجت، اشد و اهم است از اين مـذكورات، زيـرا كـه بـه حجـت                    كه    صورتي

  .است نجات از ضاللت و هدايت به نعيم دائم آخرت
وجود بشر را بي حجت باطني نگذاشته كه عبارت باشـد از            تعالي     حق بينيم كه   ميما  

  نفس ناطقه يا عقل يا دل، پس چگونه روا باشد كه يك عالم را بي حجت بگذارد؟
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ال  تعالي   حقواجب است بر  كه امت را بي حجت نگذارد، كه رادع طغاه و معلّم جهـ
باطل و فاصل بين اهل خالف       م و مبين حق از    و محتذر از خالل و مانع عصاه و منفّذ احكا         

  .و حامي كيان اسالم باشد
  

  امامت از ديدگاه اهل سنّت
داننـد نـه بـر        اهل سنت تعيين امام را از فروع دين دانسته و آن را بر امت واجب مي               

و طـرف  ها   آنقبل از شروع در استدالل، البد است از ذكر اقوال و بيان مباني           . خدا و رسول  
  .اند در بيان معني امامت و تعريف آن اه ايشان اجماالً، كه اختالف كردهاشتب

اي است در امر دين و دنيا،  امامت، رياست عامهكه  است  اينقول جمهور اعظم ايشان
و خالفت است از جهت نبي براي اقامة دين و حفظ حـوزة ملّـت، و واجـب اسـت اتبـاع                      

  .ايشان بر كافة امت
شود كه امامـت، حكومـت دنيويـه اسـت و از ايـن                ستفاد مي از كالم بعضي چنين م    

  .اند حكومت و امامت مفضول را به رضاي فاضل تجويز كردهجهت، 
ما محتاج بـه    . اند در امامت، قرشي بودن و عدم ظهور فسق را           اكثر ايشان شرط كرده   

ت ذكر تفصيل اين مراتب نيستيم، زيرا كه مبناي همة اين اقوال بر صـحت نصـب امـام اسـ                   
  .تعالي حقبدون تعيين 

وقت ظهور عدل و انصـاف، و قايلنـد         بعضي از ايشان قايلند به عدم وجوب امامت،         
  .به وجوب آن بر امت، وقت ظهور ظلم، و بعضي به عكس اين قايلند

بعضي از مخالفين معتقدند بر صحت انعقاد آن بر امت مطلقـا، و بعضـي قايلنـد بـه                   
ه وجوب آن عقالً، و بعضي قايلند به وجوب آن بر امـت             وجوب آن سمعاً و بعضي قايلند ب      

  .سمعاً و عقالً
اي از ايشان معتقدند بر صحت انعقاد آن به نص از خـدا و رسـول و تعيـين او از                       طايفه

  .امام سابق و به اختيار امت، يعني هر يكي از اين سه چيز به تنهايي در نصب امام كافي است
گر با بيعت همة اهل حـلّ و    شود امامت، م    منعقد نمي كه    اين قومي از ايشان قايلند بر    

اين قول مدفوع است     حال آن كه   بوده و قيام امامت اجماعي باشد،و      رضاي عامه بر آن   عقد تا 
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كه آن با بيعت حاضرين شد و منتظر آمدن غايبين نشدند، و نيز دليـل اسـت    با بيعت ابوبكر    
در صراحت اين كالم، شـك نسـيت   .  عقدبر عدم تحقق روز ثقيفه از بيعت همة اهل حلّ و       

  !كه اصل بيعت ثقيفه معدودي شده بدون مشاورت ساير امت، كجا رسد به اجماع
يكـي از ايشـان     كـه      ايـن  اي از ايشان معتقدند بر صحت انعقاد آن بر سه نفر تا             طايفه

 هد،يكي از ايشان حاكم شود و دو نفر ديگـر شـا           كه     اين يادو نفر ديگر،    عقد كند به رضاي     
كـالم  كـه     اسـت مسـلّم   . شود با حضور يك ولي و دو شـاهد          عقد نكاح صحيح مي   كه    چنان

ه واضـح اسـت              اوالً در عقـد نكـاح وجـود        : ايشان عين انقياس است و بطالن آن نزد اماميـ
  .شاهدين واجب نيست، ثانياً آن از احكام فرعيه است و اين از اعظم مسائل اصوليه

يا با بيعت از     بر صحت انعقاد امامت به نص از امام سابق           اي از ايشان معتقدند     طايفه
اهل حلّ و عقد يا با قهر و استيال بدون بيعت و استخالف، يعني اگر كسي مقهور كرد مردم                   

شود خالفت او و بعد از آن اگر ديگري او را مقهـور سـاخت،                 را با شوكت خود، منعقد مي     
شـود    شود، بلكه منعزل مـي      فسق و اغماء منعزل نمي     اند امام به    و نيز گفته  ! شود  قاهر امام مي  

در ! با جنون و كوري و كري و اللي يا به مرضـي مبـتال شـود كـه علـوم را فرامـوش كنـد                        
  .حقيقت آن قدر سخافت در كالم ايشان هست كه يكي قابل اصالح نيست

مسأله امامت آشـبه اسـت بـه مسـأله فـروع، و             كه     اين اند بر   اكثر ايشان تصريح كرده   
اند مسأله امامت از فروض كفايات است، پس اين مسأله از احكام عمليه بوده و داخـل         گفته

  .باشد و مبناي اين هم بر صحت اختيار است در مسائل اعتقاديه نمي
اند خالفـت را بـر        تجويز كرده كه    استواضح  ها     آن همةبعد از بطالن اختيار، بطالن      

قـائم مقـام نبـوت و توليـة امـور ديـن و مـوروث                فسقه و فجره و ظالم، چنان خالفتي كه         
فاسـق و فـاجر در      كـه     اسـت كدام يك از انبياء و رسل راضي        . حضرات انبياء و رسل است    

  .عقيدة ايشان در بازار عقل ارزشي نداردكه  است مسلّم !مسند او بنشيند؟
  

  ضرورت انتصاب الهي
  :مذهب قائلين به وجوب امام سه قسم است

   .امام عقالً واجب است نه به اوامر سمعيه از اخبار و احاديث واردهنصب كه   آناول ـ
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  .وجوب آن سمعي است بر امت، و قابل تبه تحسين و تقبيح عقل نيستندكه   آندوم ـ
  .عقالً و سمعاً واجب استكه   آنسوم ـ

نصب امام واجب است بر خلق نه بر خـالق، ولـي            كه     اين جميع اهل سنت قايلند بر    
نصـب امـام لطـف اسـت در         . اماميه قايلند و آن وجوب عقلي است      كه    است  ن آ مذهب حق 

  .عقليه، و واجبات عقليه موقوف به شرع نيستواجبات 
نصب امام واجب است بر خالق نه       كه     اين طايفة جليلة اماميه اثني عشري معتقدند بر      

  : بر مخلوق، و مذهب منصور حق اين است به داليل چند
بسيار است، و ادلّة عقلي آن به چند وجه         تعالي     حق  نصب امام بر   ادلّة دالّه بر وجوب   

  :است
باشد، در امام هم موجود است با رسالت رسل و بعث نبي هر علتي كه مربوط اول ـ  

  .چه، مدخليت نبي و امام در دين يكي است
  .كند ترك واجب نميتعالي   حقكه نصب امام، لطف است در واجبات و‹ دوم ـ آ

لطف آن باشد كه از جميع جهات قبح خالي شود، پـس امـر مشـتمل بـر                  اگر گويند   
؛ تعالي حقجزم بر وجوب آن از ل است اوجه قبح اگر هم مشتمل باشد بر مصالح كثيره، مح

گوييم مفاسد مفروضه معلوم االنتفاء است و مفاسد كالً معلوم و محصـور اسـت از جهـت                  
  .ماند مگر وجه خالي از مفسده ياجتناب مكلّف از آنها، پس در اين وقت باقي نم

، زيرا كـه  تعالي حقمگر شناسد  امام بايد معصوم باشد و معصوم را نميكه   آنسوم ـ 
. پس وجوب نصب امام بر امت، تكليف مااليطـاق اسـت  . ضماير عباد خود  كه    استاو عالم   

امـام اسـت در يـك وقـت، در          عالوه بر آن، وجوب نصب امـام بـر امـت، مسـتلزم تعـدد                
  . الزم آيد ترجيح بال مرجحصورت اين

چهارم ـ آيات متكاثره و اخبار متواتره در لعن و طعن ظالمين و فاسقين بسيار است  
داند   اگر كسي دقت كند در مقاالت ايشان، مي       . نيستها     آن و منصب عظماي امامت شايسته    

 مجـال   شود كه هواي رياسـت      در ميان نيست؛ و نيز معلوم مي      كه چيزي جز عناد و تعصب       
نداد ايشان را كه ملتفت اين امر عظيم باشند كه منصب عظماي خالفت و امامت بـر ظـالم                   

  : فرمايد خطاب به رسول خود حضرت ابراهيم عليه السالم ميتعالي  حقكه   چنانرسد، نمي
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  .»مينَالِي الظّدِه عنالُ ال يتي قالَيرِ ذُنْ مِ و، قالَماماً اِاسِلنّ لِكلُي جاعِنّاِ«
خداوند عالم خلق فرموده است در عباد خود قـواي شـهويه و غضـبيه    كه   آنپنجم ـ 

تكليف بر ايشان كند تا عبث و اخـتالل و فسـاد            كه    است   آن را، و مقتضاي حكمت الهيه نيز     
 ر بعث نبي ذكر گرديد، در نصب امام       چون تكليف ثابت شد، همان اضطرار كه د       الزم نيايد،   

  .شود مگر با نصب امام  تمام نميآيد، پس تكليف مينيز 
لطـف اسـت در تكليـف    كـه    آنواجب است تكليف سمعي به جهـت كه   آنششم ـ 

عقلي، و نصب امام لطف است در تكليف سمعي، و لطف اندر لطف در شيء كمـال لطـف       
  .تعالي حقباشد در آن شيء، پس نصب امام واجب است بر  مي

داي حكـيم و رسـول كـريم بـا وجـود      داند بر خـ  عقل سليم محال ميكه   آنهفتم ـ 
بر كافة انام و بقاء شريعت او تا روز قيام، كه مهمل بگذارد امت را               حضرت     آن مبعوث بودن 

پيغمبر بگذارد كتابي در غايت     كه     اين با آن غايت رأفتش و نهايت شفقتش در حق ايشان؛ و          
شد، كـه هركسـي از      اجمال و نهايت اشكال كه براي او وجوه عديده و محامل كثيره بوده با             

تواند حمل به رأي و هواي نفس خود كند، با وجود ايـن تعيـين نكنـد حجتـي بـر                  امت مي 
نمايند بر او در امـور      عتماد  نند عباد به او در حل مشكالت، و ا        همچو امر عظيم كه رجوع ك     

ظيم، العالمين و سيدالمرسلين كه بر همچو امر ع         دانند بر رب     مي عقول محال .  دنيويه دينيه و 
خداوند عالم امر فرموده است عباد را بـر توصـيه   كه   آنتعيين نكند؛ و حالحجتي و وصيي  

  . تا اوالد و اموال ايشان به غير قيم و بدون حافظ و ولّي نمايند،و ايصاء
خود ايشان عقيده دارند بر حسن وصيت در اوالد و اموال و در هر چـه مـرد بـر آن                

ودايعي بود كه بايسـت  حضرت   آنگذشته از اينها در پيش  . سايس است و تسلط در او دارد      
هائي بـراي بعضـي كـرده بـود كـه       به صاحبانش رد شود، وديوني داشت الزم االداء و وعده   

تواند برآيد    كسي مي حضرت     آن البته از عهدة انجام اين كارها بعد از       . بايست وفا كرده بشود   
  .باشدحضرت   آنكه در كماالت مثل خود

 جمهور مخالفين اعتراف دارند بر جريان عادت اهللا كه خداوند عـالم قـبض   هشتم ـ 
نيـز  حضـرت      آن و خود جانشيني و وصيي براي او تعيين كند،        كه     اين نكند پيغمبري را مگر   

  .كرد با وجود قرب سفر و سرعت عود اي در مدينه تعيين مي هنگام سفر كردن خليفه
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ن شـريعت او كـه كـاملتر از آن بزرگـوار            و تصور اتقا  حضرت     آن از مالحظة حاالت  
خداوند عالم كسي را خلق نفرموده، چگونه شد كه آن سنّت و عادت قديمـه در حـق ايـن                    
سرور كائنات، مختل شد و تغيير يافت كه امـت را مهمـل گذاشـت كـه در وادي ضـاللت                     

اننـد  سرگردان و حيران بمانند، و تعيين كسي را كه در كماالت و اوصاف و جميع شرايط م                
به عهدة امـت واگـذارد، بـا انقطـاع          ) مگر خصايص مختصه خويش   (باشد  حضرت     آن خود

  !نبوت و رسالت و بقاء تكليف و اطاعت؟
علم بـر آنچـه مكلّفنـد، و البـد      به سوي لدليل نهم ـ تمكين مكلّفين است از وصو 

و م،  مـا ااست آن مرجع را حافظي؛ پس گوييم براي شريعت اسالميه حـافظي نيسـت مگـر                 
  .تعالي حقنصب او واجب است بر 

يا كتاب حافظ خواهد شد يـا سـنّت يـا      كه     اين اگر حافظ امام نباشد، خالي نيست از      
كتاب وافي نيست بـر همـة       كه     آن تواند حافظ شود، به جهت      اما كتاب نمي  . امت يا مجموع  

م، به اعتبار آنچه تنازع واقع است در داللت آن بر حك    كه     اين احكام شرعية تفصيليه، و ديگر    
شده است بر لفظ از احتماالت و اختالفـات قرائـت و اشـتمال آن بـر محكمـات و           عارض  

؛ و البـد اسـت در فهـم كـالم           »ملْعِي الْ  فِ ونَخُاسِ الرّ  و  اهللاُ الَّ اِ هأويلَ تَ ملَع ما ي  و«كه  متشابهات  
حافظ شـود، بلكـه بـه       تواند     كتاب نمي  پس. خدا، رجوع به سوي كسي كه عالم باشد بر آن         

بعـد از آن    ) ص(مقتضاي خبر ثقلين كه متفق عليه مسلمين است، عدم ضـاللت امـت پيغمبـر              
  .حضرت، موقوف است به تمسك هر دو نه تنها كتاب

تواند حافظ مرجع شود، به همان دليل كه در كتاب ذكر شـد و بـه                  اما سنت هم نمي   
  .اتفاق مسلمين، سنت حافظ شريعت نيست

همة ايشـان معصـوم     كه    است   آن تواند حافظ شريعت باشد، زيرا مستلزم       يامت نيز نم  
  .باشند و اين محال است، و دليل جواز خطا بر امت، قائم است از قرآن و غيره

جايز نيست بر خلق تعيين نبي، همچنان    كه     چنان مرتبة امامت مثل مرتبة نبوت است،     
ل ناس و افهـام ايشـان قاصـر اسـت از            عقوكه     آن جايز نيست بر خلق تعيين امام، به جهت       

  .معرفت و شناختن كسي كه شايسته اين مقام عظيم باشد
 اثبات معصوم بودن مجموع امت اگر عقلي باشد، الزم آيد كه همة اجماعات حجت             
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و اگر دليل نقلي باشد، نقليات نسخ دارد، . باشد باشند، پس اجماع يهود و نصاري حجت مي
 و ايـن    باشـد،  كه عدم ناسخ و مخصص معلوم     ارد و بايد    دخاص  تخصيص دارد، عام دارد،     

كنـد،    براي ما معلوم شود كه امت، اضالل به نقل شـرايع نمـي            كه     اين شود مگر   هم تمام نمي  
  .تواند حافظ مرجع شود پس امت نيز نمي

ذكر شد هر كدام بـه تنهـائي قابـل    كه   چنانتواند حافظ شود، مجموع هر سه نيز نمي  
تواند حافظ شـريعت      به جهت عدم احاطه به كلّ احكام، پس مجموع نيز نمي          اعتماد نيست   
  .مسأله خود متنازع فيه استكه   آنباشد، به جهت

شـود و     وقتي كه اين مذكورات نتوانست حافظ شود، پس حافظ منحصر به امام مـي             
  .اال از جهت عدم حافظ، تضييع شريعت الزم آيد

ن واجبي را ترك كرده و الاقل امر نفرموده         چنيحضرت     آن كنند كه   چگونه تجويز مي  
مبعوث نشده مگر بـراي     حضرت     آن كه   آن شما بعد از من تعيين خليفه كنيد، و حال        كه    است

بعد از اتمام تبليغ و اكمال دين       تبليغ و بيان احكام، و خداوند متعال او را قبض نفرمود مگر             
ـ  ع تممْتاَ  و مكُ دينَ مكُ لَ تلْمكْ اَ مويلْاَ«به دليل    ـ  ر تـي و  مع نِ مكُيلَ ـ  لَ يتضَ ـ  االِ مكُ سدينـاً  الم «، 

بيان نفرموده و ارشاد بـه  حضرت   آننمانده بود حكمي از احكام و ادبي از آداب كه كه    چنان
  .آن ننموده باشد

شود كه ايشان چگونـه يـاراني بودنـد نسـبت بـه               با مالحظة احواالت صحابه معلوم مي     
دفن گذاشته و رفتند تا خطبة ابـوبكر          ، كه پيغمبر خود را بي     وآله  عليه  اهللا  ليص اكرم  رسول  حضرت

  !را بشنوند و سر در پي او نهادند تا بر سقيفة بني ساعده كه تمشيت خالفت او را كنند
بين خود را بستند تا نبينند، و گوش حق شـنوا را              حقاين قوم دانسته و فهميده ديدة       

  .ندپنبة تجاهل گذاشتند تا نشنو
حضرت علـي بـن ابيطالـب عليـه السـالم و عبـاس عـم                اما امر اجماع، اجماعي كه      

غرضان اهل ايمان مثل سـلمان و ابـاذر و مقـداد و               حضرت و اوالد او و اتقياء صحابه و بي        
عمار در آن نباشند، چه اعتماد بر آن اجماع توان كرد و آن اجمـاع چـه اعتبـار دارد، و نيـز                       

  !باشد؟ كند و كاشف از چه مي  چه ميهمچو اجماعي داللت بر
 بر اينها سخن دربارة خليفة خداست و خليفه و امامي كه مردم تعيين كنند، آن              عالوه  
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  .خليفه منصوب مردم است نه منصوب خدا
غرضان اهل ايمان، ايشان مشغول به تجهيز حضرت رسالت پناه بودند و              به اتفاق بي  

، در چنين صورت امر اجماع چگونه متحقق        در مجلس عقد خالفت مغرضان حاضر نشدند      
  شد؟

براي خود وصي تعيين ننمود، پس چگونـه امـت   حضرت   آنمغرضان كهبنابر عقيدة   
 و بدون تعيين و اذن آن حضـرت، امـر خالفـت چگونـه انجـام        مود؟نبراي او وصي تعيين     

  يافت؟
از رحلـت،   عقل كلّ بود، پس چگونه شد كه خليفـة اول قبـل             حضرت     آن به اتفاق مسلمين  

شـد جانشـيني تعيـين         خود را وصي تعيين نمود ولي پيغمبري كه چون از مدينـه خـارج مـي                رفيق
  !حجت گذاشت؟ كرد، مسامحه و غفلت نموده شريعت مستمرّي را بي حافظ و امت خود را بي مي

  
  ضرورت عصمت امام

سـيان و كـذب و      امام هم مثل پيغمبر باشد در عدم صـدور خطـا و ن            كه    استواجب  
شناسد مگر خداوند تبارك و تعالي، پس تعيين امام مخـتص             را نمي  كسي   معاصي، و همچو  

  .باشد حضرت اقدس الهي مي
باشـد،      موجـود مـي    اگر جايز باشد خطا بر امام، علّت احتياج بر امام در امام مذكور هم             

وينـد  گ و اگـر  . آيـد    تسلسل الزم مـي    صورت  اينشويم به امام ديگر و هكذا، در          پس محتاج مي  
شـود،    انتهاب احتياج به سوي نبي و قرآن شده تسلسل منقطع مي          كه     آن اشكالي نيست به جهت   

  .ق از نبي و قرآن استجواب گوييم كالم ما در وجوب نصب امام است و آن بعد از فرا
در صورت صدور معصيت از امام، اگر زجر و منع او بر رعيت از باب نهي از منكـر                   

و كسي كـه   براو خواهد شد، جهت الزامي و قهري از براي امتتصور اينواجب باشد؛ در   
گـاهي  كه    استامت تواند بر او الزام و قهر نمود، نتواند قاهر و مطاع بر امت باشد و ممكن                  

علماي اهـل   كه    است   اين البته اطاعت چنين شخصي از قبايح است،      !مستحق حد و قتل باشد    
 اطاعـت ام از   ماند كه اگر ا     ه اين نحو بيان كرده    سنّت عدم اشتراط عصمت را در دفع فساد، ب        

از مقام امامت عزل نموده و ديگري را براي خود امـام      رااوكه    استخدا خارج شود، بر امت      
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دانند اين وضع چه اختالل       اند كه نمي    در حقيقت امام تراشي را به حدي رسانده       .  كنند تعيين
  .سازد ب ميمترتّ) ص(در نظام شريعت و چه فساد در دين محمدي

سلطان دين، اگر تعيين وي بر عهدة امت باشد، منشأ فساد خواهد شد بـه جهـت عـدم                   
 شـود كـه طغيـان نمـوده و توغّـل در معاصـي و                قدرت امت در تعيين معصـوم، و گـاهي مـي          

  .شود  وجوب نهي از منكر ساقط ميصورت ايننمايد كه با وجوب اطاعت او، در الهي  احكام
احتمـال  كـه      آن باشد به جهـت     از امام، وثوق به قول او نمي      اگر معصيت صادر شود     

  .است خطا شود و اين، مناقض غرض از نصب اوست
شـود تـا چـه        اگر گناه از امام صادر شود، هر آينه شهادتش به اقلّ اشياء مقبول نمـي              

ت، اگر امام معصوم نباشد، الزم آيد الزام او، و الزام او باطل اس            . رسد شهادت او به دين نبي     
  .پس غير معصوم بودن او نيز باطل است

خداوند كه    استعقول مردم كافي نيست به درك تفاصيل كتاب و سنّت، پس واجب             
متعال فردي را جعل نمايد كه عالم به همة مذكورات شود تـا خلـق بـه او رجـوع كننـد، و                 

  .بر تعيين همچو امامي قادر باشدكسي تعالي   حقغير ازكه  استمحال 
نـا  طْرَّمـا فَ  «: فرمايد  ميكه     چنان يان فرموده، بعال هر شيء را در قرآن كريم        خداوند مت 

 و«و » صيالًفْ تَناهلْص فَءٍي شَلّكُ«؛ »ءٍي شَلِّكُ لِياناًب تِتابكِ الْكيلَنا عْلزَّنَ«؛ »ءٍي شَنْ مِ تابِكِي الْ فِ
بٍطَال رتابٍ في كِالّ اِسٍ ال يابِ وبينٍ م«.  

 ممكن نيست، بـه جهـت     ها     آن ب و سنّت بودن حجت كه عالم باشد به همة         بقاء كتا 
متشابه و مجمل و مأول و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مطلـق و                  محكم و    كتاب،كه    آن

  .مقيد دارد، و همچنين است سنّت بنا بر وقوع تحريف و كذب و تصحيف
و داليـل نقلـي نيـز بسـيار     به داليل عقلي، تعالي   حقبنابراين نصب امام واجب است بر 

ـ  لَ  ما كـانَ    و تارخْ ي  و شاء ما ي  قُلُخْ ي كب ر و«: فرمايد  ميكه    استتعالي     حق است از جمله قول    هم 
اختيار در دسـت  كه   اينكند بر كه منطوق آن داللت مي    » ونَكُرِشْا ي معالي ع  تَ  و  اهللاِ حانَب س هرَيخِالْ

كند كه عباد را اختيار تصرّف نيست در تعيين كمال خير، و غير               يمخداست و مفهوم آن داللت      
شناسد چه كسي اليق است بـه ايـن مقـام كـه امـور دينيـه و               داند و نمي    كسي نمي تعالي     حق از

  .معين و گزينندة امام، خدا باشدكه  استنحو احسن اداره كند، پس واجب دنيويه را به 
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ـ  االَ نَ مِ ك لَ سيلَ«: فرمايد  ميبه رسول خود    خداوند تبارك و تعالي      ـ  رِم و نيـز   » ءي شَ
پس در جايي كه پيغمبر را اختيار نباشد، در امت به طريق اولي             »  هللا هلُّ كُ رَم االَ نَّاِ«: فرمايد  مي

  .اختيار نخواهد بود
قبالً ذكر شد، آيه    كه     چنان دليلي از ادلّة نقليه كه داللت دارد بر وجوب عصمت امام،          

» نالُال ي ع كه    آن مراد از عهد در آية شريفه، عهد امامت است به جهت          . است» مينَالِي الظّ دِه
  .مرجع غير آن نيست

 ذنب و عصيان، پس او ظالم است و آية شريفه نـص اسـت           هركسي كه اقدام كند بر    
  .رسد، ذنب او ظاهري باشد يا باطني مقام امامت بر مذنب نميكه   ايندر

راهيم مقام امامت را يا براي ذرية او بود كـه مسـلم و عـادل                گوييم سؤال حضرت اب   
و يـا بـراي   عمرشـان،  اي بود كه ظـالم باشـند در مـدت     باشند در مدت عمرشان، و يا ذريه    

  .اي بود كه در بعضي از مدت عمرشان ظالم و در بعضي از آن عادل باشند ذريه
بر ثاني الزم آيد كـه حضـرت        و بنا بنابر اولي الزم آيد كه جواب مطابق سؤال نباشد،          

باشد و اين هم از ادني      خليل با آن منصب جليل، مقام امامت را بر ذرية ظالم خود خواستار              
رسـد    مقام امامت نمي  كه    است   اين شود، و بنا بر سومي كه مطلوب ماست         جاهلي صادر نمي  

الثـه خـالي از   خلفـاي ث كـه    چنانالجمله كافر يا ظالم باشد در مدتي از عمر،        به كسي كه في   
از انكار نص جليـل در خصـوص        كدام ظلم اشد است     ظلم نبودند حتي در ايام خالفتشان؛       

  !حضرت علي عليه السالم و غصب حق او؟
اگر علماي اهل سنّت پردة لجاجت را از پيش چشم خود بردارند و پنبـة عنـاد را از                   

  .گوش هوش بيرون كنند، حقيقت امر بر ايشان روشن خواهد شد
كـه    است   آن تغير و زوال راه ندارد و مقتضاي آية شريفه        تعالي     حق مواثيق و عهود  در  

چنين مقرّر شده كـه متّصـف بـه         در عالم ذر، كه عالم تقرّر عهود و اخذ مواثيق الهي است،             
كند از كسي كـه متلـبس         شود و نيز آية شريفه نفي استحقاق امامت مي          صفت ظلم، امام نمي   

  .دبه صفت ظلم بوده باش
مراد از اطيعـوا وجـوب اطاعـت    » مكُنْ مِرِمي االَولُ اُ  و ولَسوا الرَّ طيع اَ  و وا اهللاَ طيعاَ«در آية   

  .شود مگر با معصوم است در جميع اوامر و نواهي، و اين اطاعت علماً و عمالً تمام نمي



  نبوت و امامت ٨٨
 
 

آن را  تعـالي     حـق كـه     اسـت هر آيه كه در قرآن كريم مشتمل بر ذم صفتي يـا فعلـي               
در غير معصوم ممكن است، يا      ها     آن دارد يا وعدة عذاب بر آن كرده است، همة          وست نمي د

يا در ماضي يا در مستقبل، كه داللت دارد بر عدم قابليت            ها     آن فعالً متّصف باشد به يكي از     
حتي واجب است امام منزّه باشد از دنائت آباء و    . به مقام امامت، پس بايد امام معصوم باشد       

  .و عيوب خلقيه و رذايل خلقيهاجداد 
هر غير معصوم ممكن الخطاست و اولواالمر و صادقين كه اطاعت ايشان بر ديگـران               

الخطا هستند، و امر كردن غير ممكن الخطا به طاعت ممكـن الخطـا          واجب شده، غير ممكن   
 پس هميشه بايد غير معصوم به معصوم اقتدا كند و اين هم موقوف است بـر               . معقول نيست 

  .آن معصوم معلوم بوده و متّصف به صفت عصمت باشدكه  اين
  

  ساير اوصاف امام
ـ       بايد اما افضل باشد از جميع امت         و فاضـل    رمن جميع الجهات، و تقديم مفضول ب

  .رفع مرتبة مفضول و خفض مرتبة فاضل از قبايح است
ـ   ن است داز جملة اوصاف امام شجاع بو    ه او و بايد امام اشجع ناس باشد تـا مـردم ب

نجات منوط است بر زهد، و كسي       كه     آن از صفات امام ازهد بودن اوست به جهت       . بگروند
        ه، البدـه                كـه     استكه زاهد نباشد در امور دنيويداعـي رغبـت بـه دنيـا او را بـه امـور دنيوي

  .موجب نسيان طريق نجات باشدها   آنبرانگيخته و ميل به
عدم هر يكي موجب وجـود ضـد        كه    استاز جملة اوصاف امام حكم و كرم و ورع          

باشد، بلكه طهارت از همـة        عقالً قبيح مي  كه    استآن است، و ضد صفات مذكوره را آثاري         
  .رذايل و صافت غير مرضيه در امام الزم است

كه   استواجب  . شرط است در امام عصمت از جميع اموري كه در انبياء شرط است            
و اخـالق ذميمـه و عيـوب و          كبيره و سهو و خطا       امام منزّه باشد از جميع گناهان صغيره و       

چه همة اينها موجب نفرت و عدم رغبت طبايع اسـت و            امراض زمنة منفوره و دنائت آباء،       
  .منافي وجوب اطاعت و انقياد

 فنون فضايل كماالت و استجماع انواع   باشد در  يگانگيغايت تفرّد و  امام در  كه است واجب
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ي و عـاري    كسي را ننگـ   كه     چنان  بتوانند بر او اطاعت كنند،     تا طبقات اشراف و علماء و حكماء      
  .نباشد در انقياد وي

قدرت قيام بر مصالح در امام بايد مستمر باشد زيرا كه كمال داعية اقتدار، اسـتقرار و     
  .ماند انتظام امور رعيت با كشتن و ترسانيدن و سياست كردن پايدار نمي. خواهد ثبوت مي

 الزم آيد تنفّر طبـاع و       صورت  اينباشد از ظاهر غير او، در غير        ظاهر امام بايد افضل     
او معصـوم اسـت و محـال        كه     آن نيز بايد باطن او مساوي يا بهتر از ظاهر او شود، به جهت            

  .باطن او مخالف ظاهر او باشدكه  است
  :بنابراين شرط است در امام هشت چيز

  .اول ـ عصمت
كـه    آناجند از امور دين و دنيا، بـه جهـت  دوم ـ علم به جميع آنچه امت به آن محت 

  .غرض از او حاصل نشود مگر با علم
امام بايد اشجع باشد از جميع رعيت تـا فـتن را دفـع كنـد و باطـل را      كه   آنسوم ـ 
  .استيصال نمايد

بايد امام افضل باشد از رعايا در جميع صفات كماليـه تـا الزم نيايـد    كه   آنچهارم ـ 
  .تقديم مفضول بر فاضل

  .پنجم ـ بايد مبرّا باشد از جميع عيوب موجبه بر نفرت در خلق و خلق
  .تعالي حقازهد ناس و اطوع ايشان باشد بر كه   آنششم ـ
هايي كه ديگري عاجز شود از اتيان مثـل آن تـا    ظاهر شود از او معجزهكه   آنهفتم ـ 

  .دليل شود بر امامت او
  .اي نباشد  طايفهامامت او عام بوده و منحصر بهكه   آنهشتم ـ

امام كه مطـاع اهـل      . آري امام بايد در غايت تفرّد و يگانگي باشد در علم و كماالت            
عالم و مبدأ فيضان علوم بعد از نبي است، تا به مراتب مذكوره، نرسد محلّ حـوائج نفـوس                   

تر در پيش حضرت      اولي به تصرّف بوده و محبوب     كه    استپس گوييم امام كسي     . باشد  نمي
  . طبيب نفوس بشر باشدداور و

 اگرچه اين مرتبه داخل در مفهوم عصمت      امام معتبر است،  اً در نزاهت از نقايص مطلق   
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 اين معني را هم   توانيم  نيست، ولي چون تحقق وجوب آن در امام به دليل است، بنابراين مي            
در مفهوم عصمت اصالح كرده و عصمت گوييم و نيز غريزة مانعه از حدوث داعيـة ذنـب                  

  .مام واجب استدر ا
  

  اهل سنت و شرايط امام
  :اند هشت چيز را اهل سنت نيز در امامت شرط كرده
  .اول ـ اجتهاد در اصول و فروع دين

  .دوم ـ وقوف در امر حرب
  .سوم ـ شجاعت

. اول اسـتنباط احكـام از كـالم اهللا و اخبـار نبويـه             : اجتهاد بر دو معني مستعمل شده     
معطّل بودند و بر فرض فهم و دانش، اجتهاد به اين معنـي  رآن الحمد اهللا كه ايشان در فهم ق  

دوم . مقصود ايشان نبود، و اگر اين معني مقصود ايشـان باشـد، داخـل در افضـليت اسـت                   
احكام به هواي نفس كه عين بدعت و ضاللت اسـت، و اجتهـاد بـه ايـن معنـي در                     اختراع  

بكـر بـه آن عمـل      از زمـان ابـي    خلفاي ثالثه موجود بود مانند تحريم متعتان كـه در جزئـي           
  .كردند مي

اما شجاعت و وقوفشان در مراسم حرب، معلوم بود كه به كشتن شخص غير واجب    
  !و تا حال شنيده نشده كسي از كفار را در يكي از غزوات كشته باشندكردند  القتلي امر مي

چهارم ـ عدالت، و عدالت ايشان هم معلوم بود كه فـدك را غصـب كردنـد و ظلـم      
  .جهت ظلم او را به قتل رسانيدندتي به حعثمان مشهور و معروف بود، 

عمـل هركسـي   كـه    آنبديهيات بود به جهتپنجم ـ كمال عقل، و اين هم از جملة  
  .معرّف كيفيت عقل اوست

  .ششم ـ حرّيت
  .هفتم ـ ذكوريت

  .هشتم ـ بلوغ
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  فصل پنجم
  
  
  
  
  

  )ع(امامت حضرت علي
ر صفات و عاليم آن شي، و براي معرفـت امـام دو             معرفت هر شيء موقوف است ب     

  :طريق واضح است
  .اول ـ نص از خدا يا رسول، يا امام سابق بر الحق

  .معجزه كه عبارت است از خارق عادت مقرون به دعوي امامتدوم ـ 
  

ضرورت صدور نص  
ر امر دايكه  است  اينمجمل و ملخص آنچه از مقاالت و استدالالت اهل سنّت ظاهر شد،         

امـا اتفـاق    ! گويند چون نص وارد نيست، پس ثابت شـد اختيـار            و مي شده ميان نص و اختيار،      
اساساً صدور نص از خدا و رسول واجب است، و تحصيل علم بـه امـام از                كه    است   آن اماميه بر 

راه غير تنصيص كه ثبوت عصمت كند ممكن نيست، زيرا كه عصمت از امـور باطنيـه و خفيـه                    
پس اگر نص واجـب  . و خبر دادن خداباشد مگر با مطلع ساختن   مين محال   آع بر   است و اطال  

  .نشود در تعيين امام، تميز او از غير با وجوب اتباع، تكليف مااليطاق خواهد بود
بود   شد، هر آينه ظاهر مي      اند اگر نص صادر مي      باطل است اعتراض مخالفين كه گفته     

كردنـد و در تحقـق خالفـت محتـاج بـه بيعـت        مـي نرسيد و صحابه نيز توقـف   و به ما مي   
  .شدند نمي

 اعظم مراتـب ملـك و     خالفت،  كه     آن ظاهر است به جهت   وجه بطالن اين اعتراض،     
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ثابـت شـد وجـوب صـدور نـص،          كه     آن سلطنت، و اسالم ايشان به طمع دنيا بود و بعد از          
  .اعتراض ايشان با اين احتمال سخيف ناشي از عناد است

از زمان  كه     آن امت خود را بي حجت گذاشت و حال       ) ص(اكرم  ولرس  حضرتچگونه  
پيغمبري از پيغمبران گذشته امت خود را بـي         ) ص(حضرت آدم تا زمان حضرت خاتم االنبياء      

 از انيباء نصيب  يك  هيچخالفت بر خليفة خود نموده و نيز        حجت نگذاشته است، بلكه نص      
  ! استخليفه را به عهدة رعيت و اختيار امت نگذاشته

از خدا و رسول چيزي وارد نشـده بـر     كه    است   اين اگر مراد ايشان از عدم ورود نص      
اند به عهدة امت و آنچه اهـواء و آراء ايشـان ارشـاد                امامت، و اين امر عظيم را واگذار كرده       

  .نمايد به آن، اين انكار شنيع بلكه كذب محض است
ا و رسول او كه علم حاصل شود        وارد نشده چيزي از خد    كه    است   اين اگر مراد ايشان  

زيرا اخبـاري  . اين هم كذب محض استبه اختصاص شخص خاصي به اين منصب عظما،        
كه خود ايشان روايت كرده و مقبول است نزد ايشان، واضح است بر مختص بودن حضرت                

گوينـد ايـن      علي بن ابيطالب عليه السالم، كه اعتنايي بدان ندارند و اگر هم ذكر كننـد، مـي                
شـود    معلـوم مـي   . بار از جهت، مجملند و البته اخبار اجماعي هم مستلزم اختيـار نيسـت             اخ

  .اين اخبار نخواهد شد متوجه ر تصحيح و تصديق حكايت ثقيفه است،كسي كه بناي او ب
هروقت چيزي ديدند كـه     كه    است   اين آيد  كيفيت استدالالت ايشان برمي   آنچه از تتبع    

نماينـد هرچنـد    كنند و به آن تمسك مـي   ثقيفه، قبول ميموافق مقصودشان است بر حكايت    
  .ظاهر الكذب باشد و بعيدالدالله

به امر  حضرت     آن اسم شخص معيني را، گوييم    تصريح نفرمود   حضرت     آن اگر گويند 
خدا در مرتبة كمال، عالم و عامل بود و همواره به مقتضاي مصـلحت و بـا مالحظـة عـدم                     

الوه بر اين، عدم تصريح اسم شخص معين به عقيـدة شـما،             كرد و ع    ترتّب مفسده عمل مي   
  .كند اثبات اختيار نمي
خود ايشان مقرّند در حق خلفاي خود كـه اصـالً خبـري و اثـري بـر                  كه    استن  آتعجب از 
السالم  بن ابيطالب عليه    حق حضرت علي   در شمار نيست، ولي اخبار بي   حضرت     آن خالفت ايشان از  

  !زيرا كه كار از كار گذشته. نمايند ند و اگر هم ذكر كنند آن را تأويل ميكن وارد شده كه اعتنا نمي
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  ادلّة شيعهقطعيت 

منكـر  كه     چنان .اختالف اهل سنت و شيعه در مسألة امامت، راجع است به نفي و اثبات             
كند، هم چنـين منكـر    نبوت در مقابل مدعي نبوت، نافي است و مطالبة دليل از مدعي نبوت مي             

  .دليل و مدعي راست اقامة دليلراست مطالبة  مقابل مدعي آن نافي است و او درامامت
بر اساس اين قاعدة مسلّمه، بايد اهل سنت در ادلّه شيعه و اماميه نظـر كنـد، و آن را                 

آن را ناتمام ديـد،     كه     آن به ديدة انصاف و نظر ترك اعتساف مالحظه و تأمل نمايد و بعد از             
  .غير حضرت علي را بكندانشاء دعوي خالفت خلفاي 

ممكن و محال، و محـال بـه دو قسـمت           : بايد دانست كه كلية امور بر دو قسم است        
در محال عادي به مالحظة عادت، علـم حاصـل   . محال عادي و محال عقلي   : شود  تقسيم مي 

  .شود به عدم وجود، و در محال عقلي هيچ دليل نتواند خالف آن را ثابت كند
الزم آيد آن شـي محـال       كه     اين ، خالف آن ثابت نشود مگر     در محال عادي به عادت    

منافات ندارد امتنـاع  كه   آنشود به جهت عادي نباشد، ولي خالف آن به دليل عقلي ثابت مي 
  .شي به حسب عادت، و وقوع آن به قدرت الهي

احتمال خالف كه  است  آندليل قطعي . قطعي و ظنّي  : ادلّه شرعي نيز به دو قسم است      
قسـم اول قابـل معارضـه       .  و مفاد آن نرود، ولي در دليل ظنّي اين احتمـال باشـد             در مدلول 

تواند با آن معارضـه       نيست اما در قسم دوم، هر دليل قطعي چه عقلي باشد و چه عادي، مي              
در قسم اول هيچ دليل، خالف آن را نتواند ثابت كند و هرچـه در               . كرده و آن را باطل سازد     

  .ل است نه حقيقت دليلمقابل آن شود، صورت دلي
بنابراين هر دليلي كه داللت كند بر تعيين امام از جانب خدا و رسـول، منافـات دارد                  

كند خالفت حضرت علي بن ابيطالـب را، فسـاد            اي كه ثابت مي     با ادلّة تعيين امت، و از ادلّه      
  .شود خالفت خلفاي ايشان و بطالن تصرف اينان در امر شريعت ظاهر مي

  
  )ع( عليعصمت امام

 ه اين منصب موهبت الهي است، و عنايت رحماني        ـارثي نيست بلك  امامت   وت و ـنب
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  .خواهد كند هر كسي را كه مي مختص مي
 اكـرم   رسـول   حضـرت فرقة شيعه برآنند كه خليفة بالفصل و اولي به تصرف بعـد از              

عـالم بـوده    و داماد آن مهتـر      حضرت     آن  حضرت علي بن ابيطالب، ابن عم      وآله  عليه  اهللا  صلي
  .است

بنابر آنچه ثابت شد از وجوب وجودامام و وجوب تحقق عصمت در او، پـس عـدم            
  .تحقق عصمت در غير حضرت علي از اصحاب، معلوم است

چون اعتبار كرديم اتصاف امام را به صفات كمال و نزاهت از نقايص مطلقـا، پـس خـارج                   
و اطفال و مجـانين و جمـاعتي كـه          شدند از احتمال عصمت، جميع اهل عيوب و نقايص و جهال            

و اين جماعت هم بر تقدير استجماع كماالت و تنزّه از نقايص و افعال ذميمـه،                . معلوم الحال بودند  
حد بلوغ گذشته و بعضي به حد ، همة اين جماعت در مبدأ بعثت از       چه. بيرون شدند بنابر سبق كفر    

  .ك متحقّق شده بود غير از حضرت عليو در همة ايشان كفر و شر. كهولت و پيري رسيده بودند
حضرت علي به اتفاق كلّ در حين نزول آيه ده ساله بود، و محققـين برآننـد كـه از                    
ذكور، اول كسي كه به اسالم مشرّف شد حضرت علي بود و علماي اهل سنت نيـز ايـن را                    

ـ حضرت   آنبالجمله جميع امت برآنند كه تشرّف    . اند  در كتب معتبرة خود نقل كرده      ه ديـن  ب
  .علم قطعي بر اين مطلب حاصل استكه   چناناسالم قبل از بلوغ و در هنگام كودكي بود،

در اتصاف بـه    حضرت     آن سبق كفر در حضرت علي اصالً متحقق نشد، و تفرّد ذات          
صفات كمال و تنزّه از نقايص و اشرفيت و اكرميت آباء و امهات و عشيره و قبيله و نسـب                    

هيچ گونه مانعي از تحقّق عصمت نبـوده، ولـي          حضرت     آن ست، و در  بيش از همه روشنتر ا    
در غير او از صحابه مانعي بلكه موانعي از تحقق عصمت متحقق شده بود و شايستة منصب                 

  .امامت نبودند
كـه    آنبه جهت. دليل ديگر از راه عصمت به امامت آن حضرت، اجماع مركب است    

 پيغمبر يا علي است يا ابي بكر يا عبـاس، و بـه جـز        امام بعد از  كه     اين جميع امت متّفقند بر   
ن عصـمت   واين سه نفر امام نيست و اجماع واقع شده بر نفي امامت غير از اين سه نفر، چ                 

ين بنابراين شايستة ا  عباس،بكر و     از ابي شود  اين منصب رحماني منتفي مي    شرط امامت است،  
 ازامامت  رط  ـ انتفاء ش  رـند بناب امام نيست  بكر و عباس،   منصب الهي حضرت علي است و ابي      
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  .ايشان كه عصمت است
جميع امـت مجتمعنـد در دو       كه    است   آن اجماع مركب را  تقرير ديگر از راه عصمت،      

يكي قول به وجوب عصمت و ديگري قول به عدم وجـوب عصـمت، هـر كـه قائـل                    : قول
بـه  است به وجوب عصمت، قائل است به امامت حضرت علي، و هر كه قائـل نيسـت كـه           

امامت حضرت علي، قائل است به عدم وجوب عصمت در امام و قائل است به امامت غير                 
  .صورت چنين شخص خرق اجماع مركب كرده و آن باطل استعلي، در چنين 

بنا به خبـر  : در رجوع از مذهب اهل سنّت گويد» نور الهدايه«محقّق دواني در كتاب     
شرك بودند و بعد در ايـن صـدد آمدنـد كـه             مخبرين اولين و آخرين، خلفاي ثالثه، سابق م       

 قبول اسالم كنند و بنا به قول مصطفوي و به محض دليـل عقلـي، ايشـان ايمـان نياوردنـد،                    
» رم عكلَه لَيلِّ ال عولَ«نمودند و حديث   رفتند و اعتراف به آن مي       در كارها غلط مي   كه    چنان

چون قول دو فرقه را به عقـل        .  بود مجلس گفته كه در چند    كسي گويد،   كه    است   آن اشهر از 
 حضرت علي   وآله  عليه  اهللا  صليسنجيدم، يقين كردم كه خليفة بالفصل حضرت خاتم االنبياء          

و بعد از ايشان حضرت امام حسن و بعد از ايشان حضرت امام حسين الي حضرت مهـدي           
ار ندارد، الهادي صلوات اهللا عليهم اجمعين است، و در تحقّق عصمت همة ايشان احدي انك   

  .پس به توفيق الهي از تقليد وارستم و به تحقيق پيوستم
  

  عصمت اهل بيت
اذهاب است در   تعالي     حق دليل نقلي بر عصمت امام بعد از همة اين مذكورات، قول          

  :)ص(رجس از اهل بيت پيامبر
اي است تكويني كه به محض ايـن اراده، مـراد تحقـق            خداي تبارك و تعالي را اراده     

ـ مـا اَ  نَّاِ«اي نيسـت      و تحقق مراد فاصله    يعني ميان ارادة تكويني      يابد،  مي رُمذا اَ  اِ هـ  راد  نْ اَ ئاًي شَ
لَ ولَقُي فَ نْ كُ ه در نشأه ملكوتي   كه    است   اين سرّ ضرورت تحقق اين مراد بدون فاصله      . »ونكُي

تحقـق  » فيكـون «مـراد يعنـي     » كـن «اشياء، تزاحم و برخورد نيست لذا به مجرد اراده يعني           
در اول فيكون براي بيان ترتّب وجود است نه انفكاك زماني، زيرا اين » فاء«يابد و حرف    مي

  . نسبت داده نه به فعل ديگريخود  بهاراده را خداوند تبارك و تعالي
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كه به محـض اراده، بالفاصـله       اي است تشريعي      و نيز خداي تبارك و تعالي را اراده       
 ممكـن    ارادة تشريعي و تحقق مـراد، فاصـله اسـت و حتـي             يابد، يعني ميان    مراد تحقق نمي  

هـا از راه امتثـال        مراد به مقام تحقق در نيابد، مثل ارادة خدا بر تحقق طهارت انسان            كه    است
به محض اين ارادة تشريعي، البته مراد اول كه همانا جعـل قـانون اسـت بـه مقـام                    . تكاليف

كه طهـارت  ديگر   تكويني است ـ اما مراد كه در نوبت خود توان گفت ارادةآيد ـ   تحقق مي
اگر در  كه    استتحقق اين مراد بسته به وجود شرايط        . يابد  هاست، بالفاصله تحقق نمي     انسان

پـس در ارادة    . آيـد   انسان جمع شود، ارادة خداوند تبارك و تعالي در او به مقام تحقـق مـي               
ي انسان يا با حسـن اختيـار        گردد، ول   محض اراده بالفاصله قانون الهي جعل مي      تشريعي به   

يابـد، و يـا بـرخالف قـانون           خود طبق آن قانون الهي رفتار كرده و طهارت در او تحقق مي            
  .يابد الهي رفتار نموده و مراد در او تحقق نمي

 لَه اَ سج الرِّ مكُنْ ع بهِذْي لِ  اهللاُ ريدما ي نَّاِ«فرمايد    خداي تبارك و تعالي در قرآن مجيد مي       
جز اين نيست كه خداي تبـارك       : ظاهر معناي آيه شريفه اين است كه      . »هيراًطْ تَ مكُرَهطَ ي  و تِيبالْ

  .خواهد ببرد از شما اهل بيت رجس را و پاكيزه گرداند شما را پاكيزه گرداندني و تعالي مي
 حـق  اين آية شـريفه در كه  استاحاديث كثيره از طريق عامه و از طريق خاصه وارد     

  .عصمت نازل گرديده استاهل بيت 
يـا ارادة   كـه      اين خالي نيست از  »  اهللاُ ريدما ي نَّاِ«كه    است   آن وجه داللت آيه بر عصمت    

اراده شد و به مقـام      كه     اين به مقام فعليت و اذهاب رجس نيامده باشد، و يا         كه    استمحض  
  :اگر مراد اولي باشد باطل است به چند وجه. فعليت هم آمد
فظ آية شريفه مقتضي اختصاص اهل بيت است نه بر غير ايشان، بنا بـر  لكه   آناول ـ 

نموده، كه » ريدي«كه به مقتضاي استمرار طهارت، تعبير از فعل مضارع         » انما«قاعدة حصر به    
هر آني خداي تبارك و تعالي به ارادة تكويني، كمال طهـارت ايشـان را               كه    است   اين نمايندة

  .يابد رجس راه نمين، اش حريم قداست ايلذا جزأ و كالً بهخواسته و 
به مقام فعليت آيد، اختصاص بـه اهـل بيـت           كه     آن اما اراده طهارت از گناهان بدون     

د، وليكن  باشن  خواهد كه همة مكلّفين پاك باشنداز معاصي ونمي         ندارد بلكه خداوند عالم مي    
 و...«ذكور با آية شريفه  بنابراين فرق ميان آيه شريفة م     . اند  شدهخواسته و اهل بيت عصمت را   
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گـردد، زيـرا در اينجـا         روشـن مـي   » ونَرُكُشْ تَ مكُلَّع لَ مكُيلَ ع هتَمع نِ متِي لِ  و مكُرَهطَي لِ ريد ي نْلكِ
تحقق اكمال نعمت و طهارت از راه امتثـال وظـايف و تكـاليف اسـت، و ايـن نـه بـا ارادة                        

  .ا عدم آندارد نه با تحّقق طهارت يتكويني منافات 
ـ  كند مدح كساني را كه تشريف و تعظيم پروردگار عالم شـامل   آيه اقتضا ميكه   آندوم 

ايشان است و سبب نزول، مقتضي مدح و تشريف اسـت، و تشـريف و مـدح در ارادة محـض                 
پس باطل شد حمل كردن آيه بر ازواج، زيرا كه          . بدون فعليت از كفار و غير كفار متصور نيست        

سـورة  (ل از خطابة ذيل آيه، و ذيل آيه بعـد از ذكـر ازواج و خطـاب ايشـان آمـده          صدر آيه قب  
در ذيل آيه ضمير جمع مؤنث نيامده ولي ماتقدم         كه    است   آن ؛ شاهد اين مطلب   )33آية  / احزاب  

زيرا قرآن مجيد ماننـد سـاير اخبـار و آثـار        . ضمير جمع مؤنث آمده است    يه با   آو ماتأخّر صدر    
بايـد در همـان مطلـب باشـد، و آيـات            ل كالم نيـز     يكالم در مطلبي شد، ذ    نيست كه اگر صدر     

كند بـر امـر ديگـري،         داللت مي ها     آن كند بر امري و ذيل      داللت مي ها     آن صدركه    استبسياري  
  .پس دخول ازواج بر تحت خطاب ذيل آيه، تكذيب خدا و رسول است

فقـط از   ها     آن ، ربط در موضوعات مختلف است   ها     آن در كليه آياتي كه صدر و ذيل      
باب درك معني است، و اين انحصار به آيات قرآن دارد و ايجـاد چنـين ارتبـاطي در كـالم                     

و ذيـل آن  ) ص(در آية مذكور نيز كه صدر آن مربوط به ازواج پيامبر    . بشري ميسر نشده است   
ت بين اين دو از لحاظ پاية معنويات، ارتباط چنداني نيس         مربوط به اهل بيت عصمت است،       

سپس فضايل شـخص ديگـري      چه، وقتي قبايح كسي ذكر و       . مگر به لحاظ ربط درك معني     
بحث در ذمائم اولي، مؤثر در ادراك محامد دومي شـده مكـارم او را                مسلماً   شود،  مطرح مي 

  .نمايد بهتر در قبال ديدة بصيرت متجلي مي
مينان كامـل از اهـل      همه با اط  كه     اين اي از مراتب، داللت دارد بر       آية شريفه در مرتبه   

بيت عصمت پيروي كنند، چرا كه هيچ اثري از آثار رجس جزئي يا كلي بر وجـود مقـدس                   
را از  طهـارت    گرد كه خداوند تبارك و تعالي ايـن اسـتمرار           يابد، و معلوم مي     ايشان راه نمي  

  .اول تا آخر مخصوص ايشان گردانيده است
اعـم از نجاسـات، سـوم عقـاب و      اول قذر، دوم    : رجس در لغت معاني مختلفه دارد     

غضب، چهارم لعنت در دنيا و عذاب در آخرت، پنجم كفـر، ششـم قـول زور، هفـتم عنـا،                     
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ه يـا تفسـيريه باشـد، از اهـل بيـت                     . هشتم شك  خالصه رجس به هر معني از معـاني لغويـ
  .عصمت برداشته شده است

عني اصالح و   طهارت به م  كه     چنان از حيث معاني به نسبت موارد است،      طهارت نيز   
پاكيزگي و نيز به معني تنزّه از ذنوب و پاكي باطن آمده، خالصه معنـي طهـارت بـه اعتبـار                     

  .مورد و متعلق است
رجس به معني شك در خبر مذكور كه خداوند متعال اراده كرد اذهاب شـك را، نـه         

ان در ايشان شك بود و آن را برداشت، بلكه اصالً جعل شـك در ايشـ               كه    استبه اين معني    
  .نكرد، و نيز دفع توهم است بر مخالفين كه مبادا خيال كنند كه در ايشان شك بود

مراد از اين آيه شريفه، دفع رجس است نه رفع آن زيرا كه در رفـع، اذهـاب رجـس در                
يعني رجس را   » سج الرِّ مكُنْ ع بهِذْيلِ«خداوند تبارك و تعالي فرمود      . حد كمال سازگار نيست   

سـازگار باشـد    هـا      آن كه احياناً بـا تمـايالت نفسـاني       ! كند نه آنان را از رجس       فع مي از ايشان د  
خداي تبـارك و تعـالي دربـارة حضـرت          كه     چنان .هرچند مرتكب خطائي يا گناهي هم نباشند      

ما رجس و   : »نَصيلَخْما الْ نَبادِ عِ نْ مِ هنَّ اِ شاءحفَ الْ  و وء الس هنْ ع فرِصنَ لِ كذلِكَ«فرمايد    مي) ع(يوسف
كنيم، تعبير اين نيست كـه حضـرت يوسـف را از رجـس دور                 فحشاء را از يوسف منصرف مي     

در رديـف  كـه   كسانييابد و  لذا رجس جزأ و كالً بر كوي صديقين و مخلصين راه نمي. كنيم  مي
  .دارد آيند، خداي تبارك و تعالي رجس را از ايشان دور مي مخلصين به شمار مي

، عنايت خاصة خداوندي است بر بندگان خاص خود و به وجود            طهارت و عصمت  
اين عنايت، جميع قبايح و محاسن در نظر ايشان حاضر است، لهذا ايشان بالكلّيه و الجزئيـه           

باشـند، و از جميـع قبـايح و معاصـي و ادنـاس و اخبـاث                   فاعل قبايح و تارك محاسن نمي     
  .ظاهري و معنوي پاك و منزّهند

 نظــر تمــام مســليمن جهــان، اطــالق بــر خــانوادة       اهــل بيــت عصــمت در  
يشـان  حرام است ولي خمس بـه ا      ها     آن شود كه صدقه و زكوه بر       مي) ص(اكرم  رسول  حضرت
اسـت تـا    عشيره و ذريـه، رشـتة اوالد      و نيز ذريه آمده   عشيره و عترت به معني    . گيرد  تعلق مي 

هرچـه   و دودمـان و اهـل عشيره عبـارت اسـت از  به عبارت ديگر،. ه كه رشته نگسلد  اندازهر
ـ و«:قـرآن مجيـد فرمايـد     متعال در خداونـد كه     چنان .ين آيد نزول كند و پاي    ـ يرِذُ نْمِ   و د داو هِتِ
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لَسمانَي اَ  و يوب و  ي وسف و  م  وسي و ونَ هار ذلِ كَ  ونَ ك ي الْ زِجمنينَسِح و  رِكَ زي ا و ي ح  يـي و 
 لْ اِ عيسي ونَ مِ لُّ كُ ياس ـه حضـرت               » ينَحالِ الصكه همة ايـن پيغمبـران را قـرآن مجيـد، ذري

  .ابراهيم معرفي نموده است
اگـر ارثـي    . ارثي نيست كه    استاز مناصب اختصاصي اهل بيت عصمت، منصب امامت         

گرديـد؛ يـا در سـاير     منتقل نمي) ع(و به حضرت امام حسين   ) ع(از حضرت امام حسن   بود، امامت   
آمـد كـه در مقـام امامـت شـريك             الزم مـي  د ذكور داشـتند،      كه چندين اوال   اطهار  ائمةحضرات  

شد كه بعد از امام دوازدهم، اوالد ايشـان هـم        شيعه بايد معتقد مي   ن صورت   آشدند؛ و يا در       مي
در حالي كه اين مقام و درجه و اين منصب و مرتبة آسماني منحصـر بـه                 ! به مقام امامت برسند   

و حفـظ ديـن از      عم و اشجع مردم بـوده در تـرويج          ايشان سادات و موالي شيعيان و ا      . آنهاست
هيچ گونه فداكاري خودداري ننموده در حوادث زندگي و مواجهه با مشكالت خلفاي معاصـر               

حقيقـت را بـر منـافع شخصـي و مصـالح فـردي              شه حق و    يو دشمنان و سعايت كنندگان، هم     
شته در هـر حـال و در هـر          ايشان از جان و مال و اوالد در راه دين دريغي ندا           . دادند  ترجيح مي 

  .كردند كجا كه بودند از حمايت دين و اجراي قوانين قرآن، خودداري نمي
  

  )ع(افضليت حضرت علي
و خالفت آن وصي پيغمبر در ميان اهل سنت و شـيعه متفـق عليـه                امامت آن سرور    

نمايـد، و ايشـان را        كند و شـيعه نفـي واسـطه مـي           است، ليكن اهل سنّت ادعاي واسطه مي      
باشد، و براي اثبـات واسـطه         غير از اخبار مجعوله و اجماع مخصوصة خود نمي        تمسكي  مس

  .خواهده، پس كافي است نفي واسطه به دليل افضليت هم دليل مي
بر حسب افضليت است و تا اين دليل را فيصـل ندهنـد، اهـل سـنت را                  دليل اماميه   

ليلي نيست مگر بـه اجمـاع و        رسد كه ادعاي حقانيت خلفاي خود را كنند و ايشان را د             نمي
  .اختيار و اين هر دو، هم عقالً و نقالً در معرض بطالن است

جهات فضل او نسبت به سـايرين  كه  است  آنمقصود از افضليت شخصي بر ديگران،     
مطلقا مستحق مدح و تحسـين      ها     آن شخص متصف به  كه    استبيشتر باشد و فضل، صفاتي      

 قسـم ثـاني عبـارت     . ت نفساني و كماالت جسماني    كماال: جهات فضل دو قسم است     .شود
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است از علّو حسب و نسب، و قسم اولي عبارت است از علم و فهم و ذكاوت و كثرت عبادت              
  .از ديگران بيشتر بود) ع(، و همة اين مراتب در حضرت عليتعالي حقبر اطاعت  و

ت متكـاثره در   آن بزرگوار متفق عليه عامه نيست چه، با وجود نزول آيا       اين افضليت 
، جمعـي   وآلـه   عليـه   اهللا  صـلي و ورود اخبار متواتره از رسول خدا        حضرت     آن خصوص شأن 

انـد و بعضـي هـر دو را افضـل      كنند و بعضي مسـاوي دانسـته   بكر را مي ادعاي افضليت ابي 
  .ناد و تعصب ندارندو بر اين ادعاي خود، مستندي جز عدانند  مي

بكر هر آنچه علم      ضبط كرده كه ابي   »  الخلفاء تاريخ« وسيوطي در    »تهذيب«نووي در   
انصاف كن اي متعصـب غيـر   ! به حديث داشته و آنچه از پيغمبر شنيده صد و چهل حديثند 

  !داني؟ منصف، چگونه چنين شخص را افضل از باب مدينة علم نبي مي
چه گويم در اوصاف مـردي كـه اعـدايش          : البالغه گويد    در شرع نهج   حديدلا  ابن ابي 

  .اند  و اذعان به فضلش كرده و خصمانش انكار و كتمان مناقبش نتوانستهاقرار
چه گويم در   : سؤال كردند، گفت  حضرت     آن از عالمي دربارة فضايل   كه    استمشهور  

اند   فضايل كسي كه دوست او از ترس و دشمن او از حقد و حسد، فضايل او را ذكر نكرده                  
كنـد قـول     فراگرفته و براي فضل او كفايت مـي با اين همه، فضايل آن بزرگوار تمام عالم را      

 هدينَا م نَاَ«:  كه كتب اهل سنّت از اين قول مشحون است         وآله  عليه  اهللا  صلي اكرم  رسول  حضرت
  .»ها بابيلّ ع ومِلْعِالْ

تقديم مفضول بر فاضل رواست و انكـار حكـم عقـل و شـرع در ايـن بـاب                    گويند  
ثه نشود با وجود حضرت علي بن ابيطالب كه اشجع          كنند، تا قدح در خالفت خلفاي ثال        مي

  .و افضل و ازهد و اكمل ناس بود
كردند، حقد و حسد او در خاطرها بود و مـردم             اند كه اگر فاضل را مقدم مي        عذر آورده 

ايـن  كه    است   آن جواب! پس به سبب حفظ اسالم، مفضول را مقدم كردند        شدند،    جمله مرتد مي  
فرمود مردم را به      تكليف نمي تعالي     حق ه دليل رسالت، كه بايستي    سخن باطل و منقوض است ب     

  .كه نزد ارسال او بيشتر مردم عناد كردند) ص(اكرم رسول حضرتمطاوعت امر 
حضرت علي عليه السالم، هر آينه موجب قـدح         اگر اين فساد، قدح باشد در امامت        

السـالم بـه وقـوع         عليهم ، بلكه در نبوت همه انبياء     )ص(خواهد شد در نبوت حضرت پيغمبر     
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حروب و مخاصمات و مقتولين و در حكايت حضرت نـوح و حضـرت موسـي كـه عـدة                    
  .كثيري به باد فنا رفتند

در امر واليت بسيار است از جمله       آيات واضح الدالله بر مقدم داشتن اعلم و افضل          
ـ  اَ قِّحي الْ لَدي اِ ه ي نْمفَاَ«اين آيه    نْ اَ قُّح ـ تَّ ي بـ  اَ ع نْمـ  ال ي ـ  ينْ اَالّي اِدهِ ـ مـا لَ دي فَه ـ م كَكُ يف 

پيروي كننـد از    كه    استكند به سوي حق، سزاوارتر        يعني آيا كسي كه هدايت مي     » ونَمكُحتَ
ديگري او را هدايت كند، پس چيست شـما را و           كه     اين يابد مگر   او يا كسي كه هدايت نمي     

  كنيد؟ چگونه حكم مي
هادي طريق حق، سزاوارتر است بـراي تبعيـت و          كه    ين ا كند بر   آية شريفه داللت مي   

بايد آن هم افضل باشد، و محل استناد اين آيه، سلب لياقت اتّباع است از كسـي كـه خـود                     
  .محتاج است در هدايت به امر غير خود

  
  )ع(صدور معجزه از امام علي

 ادلّة دالّه بـر صـحت امامـت آن حضـرت، اظهـار معجـزه اسـت و غيـر از                    از جمله   
  .كسي از خلفا چنين نكرده و راه اعجاز و كشف و كرامت بر ايشان مسدود بودحضرت  نآ

از واضحات و مسـلمات اسـت و بنـا بـه اعتـراف عامـه و       حضرت    آن ادعاي امامت 
بعـد از   حضـرت     كـه آن    استبود، و ميان علما مشهور      ) ع(خاصه، اليق اين منصب الهي علي     

  .حتجاج و طلب حق خود برآمددر مقام ا) ص(فراغ از تجهيز رسول خدا
كند همچنين است در امامت،       دعوي نبوت مقرون به اعجاز، اثبات نبوت مي       كه    چنان

و مساويند در اين دو منصب عظـيم مگـر          تعالي     حق هر دو سفيرند از جانب    كه     آن به جهت 
  .در آنچه سابق ذكر شد

مهـاجر و انصـار     هـاي     كرد و به خانـه      اظهار امامت مي  حضرت     آن در آشكار و نهان،   
خليفة ثاني چند بار ذكر كرده كـه بـه ايـن منصـب الهـي                كه     چنان .رفت  براي اخذ بيعت مي   

  .سزاوارتر و احقّ است) ع(علي
بكـر، و در      راضي نبود به خالفـت ابـي      ) ع(متفق عليه است نزد عامه كه حضرت علي       

كه هت اين نبود  عدم تمكين و رضاي او به ج      كه    استو معلوم   ضا باقي بود،  كراهت و عدم ر   
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غير خود از صحابه به خالفت احقّ است، كه   اينامت را به خليفه و امير احتياج نيست، و يا
ه بـه   كـ در خطب نهـج البالغـه تصـريح فرمـوده           كه     چنان بلكه به جهت حقانيت خود بود،     

  .و امامت، من احقّم از ديگرانخالفت 
معجـزات مضـبوطة او از      كه     چنان اظهار معجزة آن حضرات اظهر من الشّمس است،       

 كـه    چنـان  هزار متجاوز است و معجزات غيـر مضـبوطة او از حـد و حصـر بيـرون اسـت،                   
  .گرديد» مظهر العجايب و مظهر الغرايب«از كثرت اظهار معجزه، ملقّب به حضرت  آن

  
  )ع(آيات قرآني بر امامت حضرت علي
ست از جلمه اين آيات از كتاب اهللا بسيار ا) ع(ادلّة دالّه بر صحت امامت حضرت علي

  :باشد شريفه مي
ـ  وهولُس ر و اهللاُمكُيلِما ونَّاِ«آية اول ـ   ـ  آمذينَالَّ ـ نُ ـ  يذينَوا الَّ ـ ونَقيم الص لوهو ـ ؤْ ي  ونَتُ

به اتفاق فريقين اين آية شيرفه در شأن آن راكع حقيقي معبود بر حـق               » ونَع راكِ م ه  و كوهالزَّ
، اسداهللا غالب و مطلوب كل طالب، حضرت علي بن ابيطالب سالم            و عابد محراب حقيقت   

  .اهللا عليه نازل گرديده است
ايـن  كـه      ايـن  تصريح است بر  ها     آن از طرق عامه احاديث بسيار وارد شده و در همة         

آية شريفه در شأن حضرت علي بن ابيطالب عليه السالم نازل شده، و به طريق خاصـه نيـز                   
نازل گرديده نـه در شـأن       ) ع(اين آيه در شأن حضرت علي     كه     اين  در احاديث بسيار است، و   

  .را بر آن خالف نيستاحدي  غير آن حضرت، اجماع واقع شده و
به اتفاق اهل لغت براي حصر موضوع است و » انما«كلمة كه  است  آنوجه داللت آيه

در » ولـي «د از يعني تصرّف در امور كه مرادف با امام و خليفه اسـت، و مقصـو     » ولي«كلمة  
او كـه     است  تعالي آن    حق پس مراد از اولي بودن    . اين آيه اولي به تصرّف است در امور خلق        

 واليـت امـر و   وآلـه   عليـه   اهللا  صـلي متولّي امور خلق است، و مراد از اولي بودن رسول خـدا             
  .)ع( واليت حضرت علي بن ابيطالباست  چنينتصرف است در امور مردم، و هم

حجر و بسياري    اند، اما ابن    هكرداصر و محب    را حمل بر ن   » ولي« سنّت   ي از اهل  بعض
اند، و از تفاسير مفسرين خود        علماي اهل سنت، كلمة ولي را متصرّف در امور حمل كرده          از
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نصـرت و  كـه    آنشود بطالن حمل كلمة ولي به ناصر و محـب، بـه جهـت      ايشان معلوم مي  
كلمة ولي چون مطلقيت دارد شامل همة انحاء        . بطور مطلق در سايرين ممكن نيست     محبت  

نصرت و محبت است، و محبت و نصرت مطلق در جميع امور دين ودنيا مخصوص اسـت         
نصـرت و محبـت سـايرين در بعضـي          كه     آن بر خدا و رسول و به مؤمنين مذكور، به جهت         

ان مـؤمنين كـه     در ميـ  بود،    اگر مراد از ولي، محب و ناصر مي       . باشد نه در همة امور      امور مي 
عارف و عالم به معـاني قـرآن و         يشان  كردند، زيرا كه ا     ينه بيان آن مي   اكابر و اعاظم بود هر آ     

  .نمودند احاديث بودند و هرگز عجز خود را به معرفت آن ظاهر نمي
كسـي  ) ع( بـودن خـدا و رسـول و علـي          اهللا عليه و آله به ولـي       درزمان حضرت پيغمبر صلي   

  .وارد كرده و ذهن مردم را مشوش ساختندحضرت   آنبعد از وفاتف رااين اختالشت،وحرفي ندا
 دانسـت كـه مـردم بعـد از          خداوند، عالم بر عواقب امـور مـردم عـالم اسـت و مـي              

كرد تا داللت كنـد بـر       ازل  نلهذا اين آيه را با كلمة حصر        . اختالف خواهند نمود  حضرت    آن
ز پيغمبر كيست، و االّ الزم ايد كه كلمة نفي امامت غير مذكورين و معلوم شود كه ولي بعد ا 

كـه     آن كند و اين باطل است بالبداهه، به جهت         انّما لغو باشد كه داللت بر حصر موضوع مي        
  .لغوي در قرآن به اتفاق كلّ نيست

يك نفر است ) ع(صيغة جمع است و علي» راكعون«اند  بعضي گفتهكه  است  ايناعجب
اوالً آيـه بـا لفـظ جمـع آمـده تـا شـامل همـة                 كه    است  ن اي پس بايد مراد او نباشد، جوابش     

ثانياً در علم عربيت و در محاورات عرفيه، مشـهور و معـروف             .  باشد السالم  عليهم اطهار  ائمة
پس اطالق صيغة جمع به يـك نفـر         . است اطالق لفظ جمع به يك نفر براي تعظيم شأن او          

  .عقالً و علماً ممنوع و مطرود نيست
در داللـت آيـه     : گوينـد كـه     اسـت    اين اند  ي از اهل سنّت به اين آيه كرده       ايرادي كه بعض  

آيـه مقيـد    كـه     اسـت    اين كريمه به واليت حضرت علي بن ابيطالب كالمي نيست، بلكه كالم در           
ابوشكور محمد بن عبدالسعيد كه     كه     چنان !بعد از وفات عثمان   حضرت     آن است به زمان واليت   

  .نقل كرده است» تمهيد في بيان التوحيد«ت، در از معتبرين علماي اهل سنّت اس
بنا به اقرار ابوشكور داللت آيه ثابت است بر واليت حضرت علي بن ابيطالب عليـه                

 ايـن عـالم متعصـب     . گويد مقيد اسـت بـه زمـان بعـد از وفـات عثمـان                السالم، وليكن مي  



  نبوت و امامت ١٠٤
 
 

بـه  كـه    وقتيه است، آنجواب تقييد او را خليفة ثاني در روز غدير خم داد          كه    استنفهميده  
اي كـه     حال اين عالم شبيه است به حال آن عـده         . آمدحضرت     آن مقام بيعت و تهنيت پيش    

اقرار به نوبت حضرت ختمي مرتبت كردند ولي گفتند نبوت او مخـتص اسـت بـه طايفـة                    
  !عرب نه بر ما

 تما محتاج به رد اين تأويل عليل و جواب از اين تقييد و تسويل نيسـتيم، بـه جهـ                   
تأويل و تقييد محتاج به شواهد و دليل است، و بـه قاعـدة اصـول محكمـه و قواعـد                     كه    آن

اصل، عدم . ممهدة مسلّمه، عمل به اطالق لفظ است تا ثابت شود مقيد و مقام شك در تقييد  
و فعل خليفه ثـاني  ن از قول آتقييد است مگر با اقامة برهان ثابت كنند و نيز دليل بر خالف    

  .مبرهن است
اگر گويند اجماع مقيد است، گوييم اجماع ثابـت نشـده اسـت و غيـر از ابوشـكور                   

  . از علماي اهل سنت اين سخن را نگفته استيك هيچ
جملة اسميه به اتفاق اهل عرف و اهل لغت و نحويون داللت بر ثبوت و استمرار دارد،                 

  .ن نزول الي آخرالزمانكند بر واليت از حي چون اين آيه هم جملة اسميه است، داللت مي
آيه به اتفاق واليت حضرت علي بـن        نزول   واليت خدا و رسول خدا ثابت است، و       

لت كند و گرنه تفكيك الزم آيد، يكي داللت كند بر شأني و ديگري دال               ابيطالب را ثابت مي   
به ايـن   ) ع( پس ثابت شد استحقاق حضرت علي بن ابيطالب        كند بر فعلي، و اين باطل است،      

  .رسول خدا بدون فاصله عظمي بعد از مرتبة
  .»قينَادِ الصعوا منُ كو ووا اهللاَقُوا اتَّنُ آمذينَا الَّهييا اَ«آية دوم ـ 

وجوب بودن بـا راسـتگيان و صـديقين اسـت و            » قينَادِ الص عوا م ونُكُ«مقصود از امر    
اسـت در اقـوال و   مراد، اجماع جسمي و ظاهري نيست بلكه مراد، وجوب متابعـت ايشـان         

البـد  كـه   اسـت   ايـن پس الزمة مضمون آيـه . افعال در هر حال و در هر زمان و در هر مكان           
  .است در هر عصر بودن صادقي كه واجب االتّباع باشد

سي كه چند   اتّباع ك الزم آيد نيست و اگر چنين نباشد،    الجمله   نظر از صادق، صادق في    
در كه    استود، بلكه مقصود كسي     او ظاهر ش  ه از چند بار عمل شايست   بار راست گفته باشد يا    

وصف . آورند از آن به صادق مطلق       همة اقوال و افعال صادق باشد كه تعبير مي        حال و در  هر
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مگر در معصوم، پس البـد اسـت در هـر عصـر             شود   اين صفت يعني صدق مطلق پيدا نمي      
  .معصومي نبود) ع(وجود معصومي و در آن زمان هم غير از علي

محامد و مĤثر او در ميان عامه، مشهور و معروف اسـت، حتـي              كه    استز كساني   ثعلبي ا 
ثعلبي خير علماء بل بحر ايشان و نجم        : واحدي كه از معتبرين علماي عامه است دربارة او گفته         

  .بل فخر ايشان و اوحد امت بلكه صدر ايشان استوزين ائمه فضالء بل بدر ايشان 
باشد دربارة اين آيه شريفه ذكر كرده كه مـراد    سنت ميثعلبي كه از اجلة علماي اهل     

  .باشند از صادقين، حضرت محمد و حضرت علي صلوات اهللا عليهما مي
ـ  لَضيت رتي ومع نِمكُيلَ عتممتْ اَ ومكُ دينَمكُ لَتلْمكْ اَمويلْاَ«آية سوم ـ   ـ  االِمكُ سالم 

  .»ديناً
رسـول  ب حضـرت    صـ قين در روز غـدير خـم بعـد از ن          اين آية شريفه به اتفاق فري     

حضرت علي بن ابيطالب را به جانشيني خود، نازل شـد و كمـال ديـن و تماميـت                   ) ص(خدا
  .تحقّق پذيرفته استحضرت   آننعمت خداوند عالم بر امت پيغمبر، با واليت و خالفت

ام و اعتقـاد بـه      از اصول دين باقي نمانده بود االّ يك اصل و آن هم تعيين امام و التز               
 وآلـه   عليه  اهللا  صلي اكرم  رسول  حضرتاطاعت او بود، و آن هم امروز صورت تحقق يافت كه            

  .را به جانشيني خود برگزيد) ع(حضرت علي بن ابيطالب
را به نظر مجتهـد     ها     آن دانند و استخراج احكام     عامه، اكثر وقايع را خالي از حكم مي       

را پسنديدي از طريق قياس و استحسان و ادلّه، آن حكم           هرچه مجتهد آن    : دانند و گويند    مي
اما خاصه به خالف عامه معتقدند كه همة وقايع را حكم معينـي از جانـب          . خدا خواهد بود  

نيـز بـه اوصـياي خـود        حضـرت      آن رسـيده و  ) ص(خداست، و احكام جميعاً به رسول خـدا       
 و خود پيغمبر نيـز بـه تـدريج تبليـغ         رسانند،  اند يا مي    رسانيده و اوصياء نيز بر امت رسانيده      

  .احكام نمود
كنـد در اكمـال       عامه معتقدند اين مقدار از شرايع و تشريع و انزال كفايت نمـي            كه    چنان

ل كه علم و اطالعي     امت جاه  حقعدم تبليغ در  با آن كه جعل احكام    ام نعمت، به جهت   دين و اتم  
نه بر امت   اكمال نسبت به نبي باشد    اتمام و ممكن است   نيست،واتمام متصور و اكمالبه آن ندارند،  

ـ متْ اَ  و ك دينَ كلَ تلْمكْ اَ وميلْاَ«.  نيز الزم بود بفرمايد    صورت  ايندر  . جاهل مت ـ لَ ع ينِ ك عتـي م« 
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  .فرمايد» لكم«كه در مقام منّت و امت  اين نه
وجوب اجتهـاد   اگر گويند چه اشكال دارد كه اكمال دين و اتمام نعمت، اشاره است به               

در وقايع غير معلوم الحكم، و اين حكم به انضمام احكام نازلـه، اكمـال ديـن و اتمـام نعمـت                      
با وجود اين دعوي غايت البعد، اوالً از براي ايجاب اجتهاد بر امت بـه           : است؛ جواب گوييم كه   

ثانياً ايجـاب   . ره باشد به آن   اشا» مكُ دينَ مكُ لَ تلْمكْ اَ وميلْاَ «روز معيني، نصي و وحيي نرسيده تا        
اجتهاد در حق جميع امت از عوام و خواص، اكمال نيست حتي در حق اهل اجتهاد نيز اكمـال                   

 پس داللت آية شـيفه      .اكمال دين، تحقق اكمال است بالفعل نه بالقوه       كه     آن نتواند بود، به جهت   
اليـت اسـت بـه       امامت و و   با مالحظة آنچه ذكر شد به قرينة عقل و اعتبار صحيح بر عقد عهد             

  .)ع( حضرت علي بن ابيطالبست مگري و آن نجهت يكي از آحاد امت،
  .»واقُرَّفَ ال تَ وميعاً ج اهللاِلِبحوا بِمصِتَاعو«آية چهارم ـ 

به اتفاق فريقين در آية شريفه مراد از حبل اهللا، حضـرت علـي بـن ابيطالـب و اوالد            
  .باشند طاهرين او مي

 ، قـالَ ماماً اِاسِلنّ لِكلُي جاعِنّ اِ قالَنَّهمتَاَ فَماتِلَكَ بِهب رراهيمبلي اِتَابذَ اِو «آية پنجم ـ 
ذُنْ مِو تي قالَرينالُ ال يع مينَالِي الظّدِه«.  

كـه    ايـن در بيان وجوب عصمت امام ذكر شد، اين آية شريفه نص است بـر          كه    چنان
علماي عامه اين اخبـار     كه    است   اين تعجب در . رسد   ابراهيم نمي  عهد امامت به ظالم از ذرية     

نماينـد    نمـي عمل   كنيرا، ل ها     آن كنند  و تفاسير را در كتب خودشان نقل كرده و تصحيح مي          
»هِواهِفْاَ بِونَولُقُيما لَم يهِلوبِ في قُسم«.  

  .»مكُنْ مِرِمي االَولِ اُ وولَسوا الرَّطيع اَ ووا اهللاَطيعاَ«آية ششم ـ 
ـ اُ«البته معصوم بايد امام باشد و در اين ايـه شـريفه مـراد از                 ـ ي االَ ولِ معصـومي   »رم ،

عالم به جميع احكام باشد چه، هرگاه معصوم نبوده و عالم به جميع احكام نشـود،                كه    است
 و شايست در ادلة     ه بايست كايجاب اطاعت او بر مردم قبيح است، و توضيح اين به نحوي             

  .كند بر حقانيت اماميه ليه گذشت، و اقامة دليل بر وجوب عصمت امام داللت ميعق
گاهي گوينـد   كه    است   اين اند،  ت عصمت را در امام شرط نكرده      چون علماي اهل سنّ   

گويند سالطين اسالمند و گاهي گويند      اند، و گاهي      مراد از اولواالمر خلفاي حضرت رسول     
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كند كه خداوند عليم و حكيم امر كنـد مـردم             چ عاقلي باور نمي   هي. مراد از اولواالمر علمايند   
وزاني و الطي و شارب الخمر و تارك صلوه و صوم، و همة اين گناهـان                  را به اطاعت فاسق   

باشـد، و غالـب سـالطين در مقـام حفـظ ملـك و                 مذكوره در سابقين و الحقين بوده و مي       
  .سلطنت، رعايت دين و مذهب نكنند

اگر كسي به قهر و     : اند كه   مه در تفسير اين آية شريفه چنين گفته       بعضي از علماي عا   
دين پيغمبر ما، دين كه  است   اين مقتضي كالم ايشان  . غلبه سلطان شد، طاعت او واجب است      

هيچ ابلهي بـه پيـروان خـود در    ! هرگز خالصي از آن ممكن نيستكه  استغضب و عذابي  
عد از وفات من شمشير در ميان نهيد و هركه كند كه ب    وقت رحلت از دنيا چنين وصيتي نمي      

  .غالب و قاهر شد، ديگران او را اطاعت كنند
  .»ونَملَع ال تَمتُنْ كُنْ اِرِكْ الذِّلَهوا اَلُئَاسفَ«آية هفتم ـ 

به اتفاق فريقين در آية شريفه، اهل ذكر حضرت علي بن ابيطالب و اوالد طاهرين او          
 نيز در تفسير اين آيه ذكر كرده كه مـراد از اهـل ذكـر، عبـارت                  ثعلبي. باشد   مي السالم  عليهم

  .و اوالد طاهرين او سالم اهللا عليهم اجمعين) ع(است از حضرت علي بن ابيطالب
به اتفاق همة طوايف، اهل بين نبوت در شرف و بزرگي و علم و فضـل، مقـدم بـر                    

زي از امـور دنيـا و عقبـي و          ، اطالق دارد بر همه چيـ      »ال تعلمون «همة اهل عالمند و متعلق      
 ة شـريفه  معنـي آيـ   . اصول و فروع و جزئي و كلي و معقول و منقول و مرئـي و محسـوس                

بپرسيد هرچه را كه ندانيد از اهل بيت نبوت كـه اعلـم و افضـل و اكمـل اهـل                     كه    است  اين
بالفصل آن حضـرت، حضـرت      وصي   و) ص(اكرم  رسول  حضرتعالمند، پس مرجع كلّ امور      

  .و اوالد طاهرين او سالم اهللا عليهم اجمعين شدند) ع(يطالبعلي بن اب
ـ كيلَ اِلَزِنْ ما اُغْلِّ بولُسا الرَّهييا اَ«آية هشتم ـ   ـ  رنْ مِ بكـ نْ اِ و ـ فْ تَم لَ فَلْع  ـ لَّمـا ب  تغْ

  .»نَريكافِ الْموقَي الْدِه ال ي اهللاَنَّ اِاسِ النّنَ مِكمصِع ي اهللاُ وهتَسالَرِ
به طريق عامه و خاصه احاديث بسيار وارد شده كه ايـن آيـة شـريفه در خصـوص                   

  .حضرت علي بن ابيطالب عليه السالم است
خود ذكر كرده بعد » فصول المهمه«در كتاب ي كه از معتبرين علماي عامه است،  مالك

نمود امامت و   آله ابالغ   اهللا عليه و   اين آية شريفه نازل شد،حضرت رسول خدا صلي       كه     آن از
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يعنـي  »  ...مكُ ديـنَ  مكُ لَ تلْمكْ اَ مويلْاَ«فرمودك  تعالي     حق خالفت حضرت علي را، بعد از آن      
شما را و تمـام كـردم بـر شـما            شما دين    ايبر به جهت ابالغ اين رسالت امروز كامل كردم       

مال شود كه خداوند عالم موالئيت حضرت علي را موجب اك           پس معلوم مي  . نعمت خود را  
  .دين و اتمام نعمت قرار داد

حضـرت  تعـالي      حـق  انـد كـه تأكيـد       بسياري از علماي عامه در كتب خـود ذكـر كـرده           
  .، ابالغ واليت و امامت حضرت علي بن ابيطالب است»كبر نْ مِكيلَ اِلَزِنْما اُ«را به ) ص(رسول

بـه  تعالي     حق  كه مراد از اجتماع در غدير خم ابالغ امامت و خالفت آن بزرگوار بود            
ايـن  . اگر ابالغ اين رسالت نكني، تبليغ هـيچ رسـالتي نكـرده باشـي             : فرمايد  رسول خود مي  

امر به غايت مهم بود كه عـدم تبليـغ آن، در            اين  كه     اين كيد و تهديد، دليل واضح است بر      تأ
ـ نْ اِو«فرمايـد     خداوند متعال مي  كه    استحكم عدم تبليغ ساير احكام       ـ فْ تَم لَ فَلْع  ـ لَّمـا ب  تغْ

از جانب خداوند مدتي قبل از      ) ع(ابالغ تعيين خالفت و امامت حضرت علي      اساساً  . »هتَسالَرِ
غدير خم بود نه در همان روز، و حضرت در انديشه بود كـه چسـان ايـن حكـم را ابـالغ                       

ر خوف   با آن تسلّط تام كه داشت، از تبليغ اين ام          وآله  عليه  اهللا  صلي اكرم  رسول  حضرت. نمايد
يعنـي خـدا نگهـداري تـو        » اسِ النّ نَ مِ كمصِع ي اهللاُو«: فرمودتعالي     حق نمود، اين بود كه     مي

ابـالغ ايـن امـر بسـي       كـه      ايـن  عداوت اهل عناد نيز دليل واضح است بر       . است از شرّ مردم   
  .آمد ر ميابر طباع ناگوكه   آندشوار بود به جهت

نست كه او را تكـذيب خواهنـد نمـود و           دا  حضرت رسول خدا در تبليغ اين امر مي       
خدايا مـن   «كند    كه عرض مي  حضرت     آن كرد كه تبليغ اين امر كند، و كالم         جرأت تمام نمي  

در ميان اصحاب چقدر اشخاص بد طبع بودند،        كه    استكاشف  » !تنها هستم چه كنم با مردم     
ري از شـر    وعدة عصمت و نگهدا   تعالي     حق از ابالغ اين امر خوف داشت كه      حضرت     آن كه

  .دادحضرت   آندشمنان به
از كفّار بود نه از صحابه، گوييم روز غدير خم از كفـار             حضرت     آن اگر گويند خوف  
از منافقيني بود كه در مجمـع       حضرت     آن و اگر گويند شايد خوف    . كسي در آن محضر نبود    

 از منـافقين صـحابه خـوف داشـت؛        حضرت    كه آن   استگوييم عين مدعاي ما همين      بودند،  
 خواست بنويسد نگذاشتند و حكمي كه به ابـالغ          ميحضرت چيزي را  رحلت،قبل از كه    چنان
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  .بود و بس) ع(آن مأمور شد، همانا ابالغ امامت و خالفت حضرت علي
ـ مـا اُ  «توانيد براي ما بيان كنيد كـه مـراد از             پرسيم كه آيا مي     از حضرات عامه مي     لَزِنْ

  مـأمور بـه ابـالغ آن شـد، و    وآله عليه اهللا صليمĤب  كدام حكم بود كه حضرت ختمي       » كيلَاِ
  !وعدة عصمت از شر مردم به او داد؟تعالي  حق

وقتي ما بـه ايشـان ايـن حجـج جليـه و نصـوص صـريحه را        كه     اين عجب است از  
اي از ايشان چنين گويند كه ما منكر نيستيم و شـهادت قـوم در روز غـديراز                  گوييم، عده   مي

در كـه      چيزي وصيت كرد او را به    ) ص( است، ليكن حضرت پيغمبر    شنيدن نص، شهرت يافته   
  !دست داشت و مالك او بود نه بر امر امامت و خالفت

كرد بر امامـت و       نص مي ) ص(گويند اگر حضرت رسول   كه    است   آن از جملة اغالط ايشان   
كردنـد و خـالف ميـان قـوم واقـع             ، هر آينه همة عام و خاص ذكر مي        )ع(خالفت حضرت علي  

داننـد كـه    خودشان يقـين مـي  كه   آنو حال . شد، پس وجود خالف دليل است بر عدم نص          نمي
پيغمبر بسياري چيزها را نص فرمود  وليكن خالف در بين موجود است و هرگز بـه آن اتفـاق                    

كردند، و در   چقدر خالف در كيفيت آن از مسح سر و رجلين           كه    استكنند، از جمله وضو       نمي
 خـود را از   كرد و مكرّر اذان       چگونه نماز مي  حضرت     آن  و سفراً ديدند كه    احكام نماز كه حضراً   

را ديدند و حضرت   آنو نيز همة حاضرين در حجه الوداع، حج      و مؤذّنينش شنيدند،    حضرت    آن
ها بر اين اعمال زياد كردنـد و چـه چيزهـا را كـم      كيفيت آن را مشاهده نمودند، با اين همه چه   

هـا    د بر سارقين را ديدند با اين همه، در قطع يد سارق چـه خـالف               نمودند و هكذا اجراء حدو    
در اين جزئيات كه چندان دخـل       . شود  بعد از دخول بر فقه ايشان معلوم مي       ها     آن كه همة دارند  

اند تا چه رسد به امر خالفت و امامـت، و نيسـت               به عالم رياست ندارد، اين قدر اختالف كرده       
  .ايشاناين مگر تجاهل و تعصب و عناد 

تعـالي     حق  جانب ر از گاظهار آن امر عظيم در همچو مكاني و در چنين وقتي، نبود م            
اند كه ايـن قـول منـافي          اند و نفهميده    ، كه عامه تجويز كرده    )ص(نه به اجتهاد حضرت رسول    

 و«يز فرمود يعني نه به اجتهاد، و ن»  اهللالَزَنْما اَ  بِ مهنَي ب مكُ اح نِ اَ و«فرموده  كه    استنص قرآن   
قُطِنْما يالْنِ ع نْوي اِهه الّ اِوو حيوحي ي«.  

 مخالفت او بر امت جايز    ام وحي غير از مقام اجتهاد است واگر پيغمبر مجتهد بود،          مق
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مجتهد ديگري را مخالفـت     كه    است   آن حكم اجتهاد كه     آن زيرا اجماع منعقد است بر     شد،  مي
كند   و نيز مجتهد گاهي خطا مي     . فت با پيغمبر حرام است    مخالكه    صورتيآن جايز باشد، در     

در بيان عصمت انيباء ذكر شد؛ و نيز اگر         كه     چنان ولي نزد ما صدور گناه از نبي محال است        
نمـود، جـواب سـؤال سـائلين را بـه تـأخير               به اجتهاد خـود عمـل مـي       ) ص(حضرت پيغمبر 

  .انداخت تا وحي نازل شود نمي
 هاد، ظنّ است ولي از وحي، قطع حاصـل اسـت و كـالم   شود از اجت آنچه حاصل مي  

 خـالي از آلـودگي ريـب اسـت ولـي كـالم مجتهـد چنـين نيسـت، و فهميـدن                     حضرت    آن
  .تصريح فرموده است اجتهاد نيستتعالي   حقحكم را در آنچهحضرت  آن

  .»ها لَصامفِ انْقي الَثْو الْهورْع«آية نهم ـ 
خواهد چنگ زند به عروه       هركسي كه مي  :  فرمود هوآل  عليه  اهللا  صلي اكرم  رسول  حضرت

، بـه درسـتي كـه واليـت او واليـت مـن و               )ع(الوثقي، چنگ زند به واليت علي بن ابيطالب       
خواهد بشناسد حجت را بعد از من، بشناسـد           اطاعت او اطاعت من است، و هركسي كه مي        

ـ  يلّا ع هذ فَ الهو م تنْ كُ نْم«: را، و نيز فرمود   ) ع(علي بن ابيطالب   م ويعنـي كسـي كـه مـن        » اله
  .موالي او هستم، پس اين عل موالي اوست

  .»هيرِب الْرُي خَم هكولئِاُ«آية دهم ـ 
در ايـن   : فرمود) ص(بسيار وارد گرديده از طرق عامه كه حضرت رسول خدا         احاديث  

شند، پـس ايشـان بـه       با  او مي آية شريفه مراد از خير البريه علي بن ابيطالب و اوالد طاهرين             
  .ترند امامت و خالفت اليق

اين نحو اخبار كه داللت دارد به امامت و خالفت آن حضرت، مشترك اسـت ميـان                 
خاصه اهل سنّت در خصـوص خلفـاي ثالثـه مخـتص خـود              ت  الاما مجعو خاصه و عامه،    

  .در كتب خاصه پيدا نشده استها   آنايشان است و اصالً اثري از
كننـد علمـي خاصـه را در ثبـوت امامـت               و چگونه طعن مـي     آورند چگونه دليل مي  

فهمي يا عدم تحقيق در حقيقـت مطلـب و         و اين نيست مگر بي    ) ع(حضرت علي بن ابيطالب   
يا عناد ايشان، و اجماعي كه از اهل مدينه يا از اهل حلّ و عقد منعقد شود، در مقابـل ايـن                      

  !نصوص چه ثمر دارد
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 با مستبصري صحبت داشـتم، در بـين گفتگـو وجـه             يكي از علماي خاصه گويد كه     
شبي عرض كردم به    . خالوئي دارم كه فعالً شيخ االسالم است      : برگشتن او را پرسيدم، گفت    

  .خدمت او كه من گمراهم، مرا به راه حق هدايت نما و گرنه وزر و وبالم به ذمه تست
اخبار و علماي ب حق با شيعه است بنابر آنچه از كتكه  است  آنحقيقت مطلب: گفت

در خصوص حضـرت    ) ص(زيرا انچه حضرت رسول خدا    . باشد   من معلوم مي   خود   به اخيار و 
فرمود، مشترك است ميان عامه و خاصه، و آنچه را كه اهل سنّت بـر آن                ) ع(علي بن ابيطالب  

  .اند را رد كردهها   آنمنفردند، علماي خاصه همة
  گوئيد؟ ، چرا حق را نمياست  چنينحال كه: گفتم
كسـي از مـذهب خـود برگـردد زيـرا       كه    استبا گفتن من محال     ! خواهر زاده : گفت

كشند، يـا     باشند و اگر اتفاق كنند همه را مي         علماي حاضرينع مستمري خور دولت خود مي      
كـه     ايـن  حاال امر، مشكل و كـار از كـار گذشـته مگـر            . كنند  الاقل مستمري اشان را قطع مي     

  .ور فرموده و عالم را از اين مذهب پاك نمايدظه) ع(حضرت قائم آل محمد
چون اين بشنيدم، خدشة في الجمله كه در دل بود، بالمرّه زايل گرديـد و چنـگ بـه                   

زدم و حق از باطـل و نـور از ظلمـت            ) ع(واليت حالل مشكالت، حضرت علي بن ابيطالب      
  .صادق از افق توفيق رباني تميز يافتمثل صبح 

سفت و بـر ايـام ماضـيه تأسـف            را به الماس آب ديده مي     گفت و در حق       اين را مي  
  .تكانيد خورد و گرد و غبار ضاللت و جهالت را از زانوي هدايت مي مي

  
  اخبار عامه در) ع(واليت حضرت علي

اطاعت اهل بيت عصمت بر همه كس واجب، و عداوت و مخالفت ايشان             محبت و   
ن، عالمـت ايمـان و مخالفـت ايشـان،          اطاعت ايشـا  كه     چنان بر همه كس  حرام شده است،      

شـود    وجوب مودت، مستلزم وجوب اطاعت است و اطاعت واجب نمي         . عالمت كفر است  
  .شود مگر با عصمت چه، با وجود صدور خطا، ترك مودت واجب مي

فزون از حـد و احصـاء       ) ع(واليت حضرت علي بن ابيطالب    وط به   باخبار مشتركه مر  
 ما ذكر ننمـاييم مگـر     كه    استولي چون بنابراين    ضبط شده،   در كتب عامه و خاصه      كه    است
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  :كنيم بر اخبار متواترة چندي از علماي عامه آنچه از خود ايشان وارد شده، لهذا قناعت مي
ابن ابي الحديد نقل كرده از احمد بن حنبل از مشهورترين علمـاي اهـل تسـنّن كـه               

كـنم شـما را بـه حـب و            يت مـي  اي مردم وص  : اي خواند و فرمود     خطبه) ص(حضرت رسول 
دوسـت او نيسـت مگـر مـؤمن و دشـمن او      : و نيز فرمـود . اطاعت برادرم و پسر عمم علي   

  .دوست او دوست من و دشمن او دشمن من است. نيست مگر كافر
فرمـودك اگـر كسـي هـزاران سـال          حضرت     آن در كتاب فردوس ديلم نقل شده كه      

ا نداشـته باشـد، خداونـد متعـال او را بـه             عبادت خدا كند و محبت ما اهل بيت عصـمت ر          
  .حب او ايمان، و بغض او كفر است: و نيز فرمود. عذاب جاوداني دچار سازد

حضـرت  كـه     اسـت  چنـين هـا      آن در مسند حنبل به چند طريق نقل شده كه مضمون         
  .هركس علي را برنجاند مرا رنجانيده: فرمود) ص(رسول

حب علي برائـت  : فرمود) ص(ت رسولدر فردوس ديلم مروي است از عمر كه حضر 
است از آتش دوزخ، و اين مضمون به چند طريق از علمـاي ايشـان نقـل شـده بـا تفـاوت              

و » ابـن ماجـه   «و  » ابن بطّـع  «و  » عطيه«الفاظ، كه همه از اكابر و اعاظم علماي ايشانند مانند           
  .»موصلي«و » يزيدي«

ـ دلي ي  ع مالِ الظّ ضع ي مو ي و«: فرمايد  خداوند متعال در قرآن مجيد مي      هِي و  ـ  ي  يـا   ولُقُ
در اين ايه شريفه، الـف  . »ليالً خَالناً فُ ذْخِتَّ اَ مني لَ تَيتي لَ لَي يا و  بيالً س ولِس الرَّ ع م تذْخَي اتَّ نِتَيلَ

نيز كنايه از شـخص معينـي اسـت، يعنـي           » فالنا«اشاره به ظالم معيني بوده و       » الظالم«و الم   
ـ  الرَّ  قـالَ  و«: فرمايـد   در آية بعد مي   . ان تعدادي از صحابه كه مرتد شدند      هم ولُس   يـا ر نَّ اِ ب 
  .»وراًجه مآنَرْقُا الْوا هذَذُخَي اتَّمِوقَ

شود كه اين آية شريفه داللت واضحه        اخباري كه از علماي عامه وارد شده معلوم مي        
فرمودك بعد از رحلـت    حضرت     آن كه  است   اين دارد بر مدعي، كه مضمون مشتركة آن اخبار       

  .اي از صحابة من مرتد شوند من جمله
قوم شكايت شده از ايشانع يهود و نصاري و زنادقه نتوانند بود، زيرا كه يهـود قـوم                  
حضرت موسي بودند نه قوم حضرت ختمي مĤب، و نسبت اخذ قرآن به ايشـان بـه طريـق                   

ست، زيرا كه ايشان اصالً قدم به عرصة اسـالم          و نيز مراد كافر محض ني     . هجر، منافات دارد  
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نگذاشتند و سر و كاري با قرآن نداشتند، و نسبت اخذ قـرآن بـه ايشـان مهجـوراً، صـحيح                     
  و د فسـا  كه در مـذهب و عقيـده و آئـين ايشـان،           پس مراد قومي از مسلمانان بودند       . نباشد

  .خللي بوده است
 در كتـاب    وآلـه   عليـه   اهللا  صلي اكرم  رسول  حضرتمسلم به روايت سماك بن حرب از        

از هـا      آن دوازده نفر بعد از مـن امـام شـوند كـه همـة             : فرمودحضرت     آن خود نقل كرده كه   
  .و اسالم هميشه با ايشان عزيز خواهد شدباشند  قريش

  .و باز مسلم همين روايت را از قول سعد وقّاص نقل نموده است
دوازده نفـر بعـد از      : فرمود) ص(كند كه حضرت پيغمبر     ابوداود در كتاب خود نقل مي     

  .از قريش باشندها   آنمن امام و خليفه شوند كه همة
 و) ص(كند كه با پدرم رفتيم خدمت حضـرت پيغمبـر   بخاري از جابربن سمره نقل مي  

اي را كـه نشـنيدم، پـدرم          بعد از من دوازده نفر اما و خليفه شوند و كلمه          : فرمودحضرت    آن
  . ايشان از قريش باشندهمة: فرمودحضرت   آنگفت كه

عصمت در امام نزد اماميـه شـرط اسـت، ولـي امامـت              : صاحب كتاب مواقف گويد   
اين مرد عدم عصـمت را موقـوف        ! كند  بكر كه داراي عصمت نبوده اين قول را باطل مي           ابي

و نيـز   . بكر، و ثوبت امامت او را موقوف كرده بر عدم اشتراك عصمت             ساخته بر امامت ابي   
  !فاقد اين هر دو بودبكر  كرامت و عالميت امام شرط نيست، زيرا كه ابي: داين شخص گوي

  
  ، مجري قرآن )ع( عليماما

ذهني و لفظي و كتبي و خـارجي، و اثـر           : مشتمل است بر وجودات اربعه    يزي  چهر  
  در اشياء براي وجود خارجي است، مانند دارو كه وجود ذهني و لفظي و كتبي آن اثـري   تام

خواهـد    كند؛ يعني بايد براي دفع مرض اجرا شود و اجرا مجري مي              مرض نمي  ندارد و رفع  
اگـر بهتـرين طبيـب را بـراي مـريض           كـه      چنان .و اجرا كننده بايد بداند و بتواند و بخواهد        

 بياوريم و كاملترين نسخه را بنويسد ولي پرستار نتواند بخواند و يا نتوانـد اجـرا كنـد و يـا                    
  .كند نداده و رفع مرض نمياي  آن نسخه نتيجهخواهد، 

 و قرآن كه  اسالم كه بهترين قوانين،     قوانين بالخصوصطور است قوانين آسماني،     همان
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هاست براي معالجة امراض جسـمي و روحـي و            اكمل كتب سماوي بوده و كاملترين نسخه      
خواست و واگذار كردن اين قانون به عهـدة           مجري مي ) ص(اجتماعي، بعد از حضرت پيغمبر    

چنين شخصي اين قانون    كه    استكسي كه بر آن عالم نيست، عين سفاهت است زيرا محال            
  .مقدس را حفظ كند و اجرا نمايد

از جميع صحابه  افضل بود به علت زيادي علم و حلم و شـجاعت               ) ع(حضرت علي 
اوار نيست كـه ديگـري بـر او مقـدم           و سخات و حكمت و عصمت و عفّت نفس، پس سز          

  .شود تا ترجيح مفضول بر فاضل الزم آيد
آن حضرت چنان غرق درياي وحدت و متوجه به حـق جـلّ و عـال بـود كـه هـيچ              

مع التأسف جمعي ميـان مـردم اخـتالف         . ديد غير از خدا     خواست جز خدا، و هيچ نمي       نمي
  .و حق را پايمال كردندانداختند و سمند جهل را در ميدان هوي و هوس تاختند 

دانسته افراطي  » خدا«غلو كرده و او را      حضرت     آن جمعي دربارة كه     آن از خصائصش 
كه دا  شدند، و جمعي خليفه و امام چهارمش خوانده طريق تفريط پيمودند، ولي حمد بر خ              

 دانسـته و    وآلـه   عليـه   اهللا  صـلي  اكـرم   رسول  حضرتما راه حق رفته او را امام وظيفة بالفصل          
ان و متصـرّف در عـوالم وجوديـه         مقرّب دربار الهي و ولي كارخانة حق و قطب دايرة امكـ           

  .دانيم مي
هركه خواهد راه سعادت ابدي را بپيمايد و در گرانبهاي حقيقي را از درياي حقيقت               

را بر صفحة دل نقش كرده و بـا بـرق والي او خانـة         حضرت     آن و معرفت بجويد، بايد مهر    
  .ددل را روشن ساز
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  فصل ششم
  
  
  
  
  

  )ع(اطهار ائمةامامت ساير حضرات 
  طرق استدالل بر امامت ائمه

  :در استدالل بر امامت ايشان، طرق چندي است
باشند به عصمت و غيـر از ايـن دوازده نفـر              ايشان مخصت مي  كه    است   آن طريق اول 

و به جهـت  معصومي نبودع پس اگر كسي در عهد يكي از ايشان ادعاي امامت كند، دعوي ا           
  .عدم عصمت باطل است

به كمـال قـوة علميـه و        هريك از ايشان در عهد خود رسيد و         كه    است   آن طريق دوم 
  .عمليه نسبت به شخص و نوع، و عقالً قبيح است تقديم مفضول بر فاضل

 نص فرموده است بر امامت هر وآله عليه اهللا صلي اكرم  رسول  حضرتكه     آن طريق سوم 
  .نصي كه قابل تأويل نيستيك از ايشان، چنان 

بعد از خود م هريك از ايشان است بر امامت اماطريق چهارم نص.  
  .در دعوي امامت خود ظاهر نمودندكه  استطريق پنجم معجزات ظاهرات باهرات 

ـ نـي اِ  ب  ميثـاقَ   اهللاُ ذَخَ اَ دقَ لَ و«فرمايد    خداوند متعال در قرآن مجيد مي      رائيلَسو ب نـا  ثْع
در اين آية شريفه، خداوند تبارك و تعالي نقباء بني اسرائيل را دوازده             . »قيباً نَ رَشَني ع ثْ اَ مهنْمِ

اند، دين من هـم از آن         آنچه اديان گذشته داشته   : فرمود) ص(اكرم  رسول  حضرتنفر فرموده، و    
 ،دسنن الهي بر كنار نيست؛ لذا نقباء و ائمه دين اسالم را كه اولي به تصرف در عـالم باشـن                    

  .دوازده نفر مقرّر فرموده است
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ـ نـي ع  ثْ اِ اهللاِدنْ عِ ورِه الشُّ هد عِ نَّاِ«: فرمايد  خداوند متعال در قرآن مجيد مي      ـ  رَشَ . »راًه شَ
در دوازده بـرج    كـه     اسـت مصالح معاش عالم در حصول مطلوبع نيازمند به پيـدايش زمـان             

 از ايـن سـير و گـردش كواكـب،      پديدار شود، بايد منظومه شمسي در اين بروج سير كند و          
  .شب و روز و ماه و سال پديد آيد

تابيـدن  ) ص(اكرم  رسول  حضرتدر اجتماع عالم بشريت، نور الوهيت در قلب مقدس          
گرفت، و ايشان پس از بيست و سه سال دوران نبوت، دو مركز ثقل مهم را در جامعه باقي                   

الي حآن بزرگوار در    . شوند  يك نمي اين دو متالزم يكديگرند و از هم تفك       : و فرمود گذاشت  
مردم عربستان را زير پرچم سبز توحيد درآوردهبود، اين نيروي تصرّف و واليـت را بـه               كه  

  .امر الهي به دوازده مهر سپهر واليت سپرد
عالم انسانيت، در بروج امامت سير نمود و از       نور الوهيت از وجود مقدس آن آفتاب        

صافية اولياء تابش كرد تا طريق سير به سوي حـق را بـراي              مشرق وجود آنان نيز بر قلوب       
كند، نور نبوت نيـز از        همان طور كه نور آفتاب در منازل كواكب سير مي         . مردم تشريح كنند  

 سـير كـرده     اطهـار   ائمـة برج حمل واليت تا برج حوت امامت، در قلوب مقدس حضـرات             
  .سبب ارشاد امت شده است

 ابيطالب عليه السالم ـ اولـين بـرج منظومـة شمسـي      حضرت امير المؤمنين علي بن
ــود    ــم ب ــة عل ــاب مدين ــوت، ب ــاك      . نب ــر دل پ ــه ب ــد و آنچ ــر او تابي ــوت ب ــاب نب آفت

از منبع وحي و الهام تابيده بود، بر آئينـة مصـفّاي قلـب او انعكـاس                 ) ص(اكرم  رسول  حضرت
م آل  سپس نور الهي از برج علوي تـا آخـرين خـط سـير خـود يعنـي حضـرت قـائ                     . يافت
، حامل مراكز ثقل دين مبين اسـالم كـه مشـعلدار هـدايت و ارشـادند، يـك دور                    )ص(محمد

گردش كامل كرده، در مدت سه قرن از آغاز هجـرت تـا زمـان غيبـت كبـري، يـك نقطـة                       
  .انحراف از ايشان حاصل نشد

سير تكامل دين از نزول اولين آية قرآن مجيد تا نـزول آخـرين آيـة آن در سـازمان                    
اداري و معنوي اسالم، با تفسير و تشريح احكام در مدت سه قـرن، كـه از خـتم                   تشكيالت  

نبوت به ختم واليت خاتمه يافت، رشد عقلي و رقاء علمي بشر را با عمـل كـردن بـه ايـن                
  .دستورات و اجراي اين قوانين مقدس تضمين كرد
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  ال در بروج امامتتجلّي كم

فروزان معنوي، و نه توضيح مبسوط      مرور اجمالي بر امامت اين كواكب       ضمن   كاين
در تاريخچة زندگانيشان، بعضاً به تشريح تعاليمي از آن بزرگواران بسنده نموده به مناسبت،              

  .كنيم به كمالي از كماالت مقام شامخ واليت اشاره مي
ـ اخبار كثيرة متـواتره در وصـيت حضـرت علـي بـن              ) ع(حضرت امام حسن مجتبي   

و اختصـاص آن بزرگـوار بـه        ) ع(رزند خود، حضـرت امـام حسـن       ابيطالب عليه السالم بر ف    
) ع(حضرت امام حسن  كه     اين علماي شيعه اجماع دارند بر    . خلعت امامت وارد گرديده است    

خـود دعـوت نمـود، و ايـن را بسـياري از             را به بيعت     بعد از رحلت پدر بزرگوارش مردم     
 ابونعيم در حليه االوليـاء نقـل        علماي عامه نيز مانند احمد بن جنبل در مسند خود و حافظ           

  .اند كرده
. ولو در مرتبة چهارم بنا به قول عامه، ثابت اسـت          ) ع(امامت حضرت علي بن ابيطالب    
باشد، و نزد شيعه به مجرّد ثبوت امامت امـام اول،             ميبعد از ثبوت امامت او قول او حجت         

  .گانه شود امامت حضرات ائمه يازده ثابت مي
شيعيان داراي مقام عصمت و جامع جميع كماالت بوده و           دوم   امام) ع(حضرت حسن 

كلّ صفات حميده و ملكات فاضله در وجود مقدسش فعليت داشته و باالتفاق بعـد از پـدر         
  .بزرگوارش، كليه رياست مطلقه الهي را واجد بوده است

بنا به قول عامه ثابت است، پس چگونـه معاويـه را بـه              ) ع(امامت حضرت امام حسن   
الفت برگزيدند؟ اگر گويند خالفت او به اجتهاد بوده، گوييم اين امـر پـيش عامـه جـايز                   خ

پس اخبار ائمه از قـريش بـه كجـا    را به خالفت برگزيدند، ل شام او هنيست، و اگر گويند ا  
حمل شود؟ و اگر گويند معاويه هـم از قـريش بـود، بنـا بـه قـول عامـه حضـرت رسـول                         

گر دو نفر در يك زمـان ادعـاي خالفـت و امامـت كننـد يكـي را                   ا:  فرمود وآله  عليه  اهللا  صلي
كه مقدم بود، چرا معاويه را نكشـتند؟ و اگـر نتوانسـتند             ) ع(بكشيد، پس حضرت امام حسن    

  بكشند چرا او را به خالفت انتخاب كردند؟
 به مصلحتي خود خالفت را به معاويـه تسـليم         ) ع(رت امام حسن  ـويند حض ـو اگر گ  
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گونه شخص شخيصي كه به خالفت و امامـت منصـوص از خـدا و رسـول     گوييم چ نمود،  
باشد، اين مقام و منصب را از خود نزع كرده       ) ع( و حضرت علي بن ابيطالب     وآله  عليه  اهللا  صلي

حاشـا و كـالّ، و ايـن    ! او را كافر و مشرك دانسـته؟      حضرت     آن تسليم كند به كسي كه خود     
  .اند ردهبكر ذكر ك در بيعت ابيكه  استنظير قولي 

» غالب بالقـدره  «ذيروح نيز كالً يا     . اصوالً ذيروح واجب االطاعه است نه غير ذيروح       
  .»منصوب من عنداهللا«و يا » منصوب باالجتماع«است يا 

كسي كه منصـوب باالجتمـاع      . اطاعت از ذيروح غالب بالقدره معقول و جايز نيست        
اجتماع او را نصب كرده، هر      كه     آن رازي. تمام معني نتواند بود   اطاعت به    است، او همه اليق   

در عالم  نيست   ممند باشد، و آن صفت هم معلو        القهفرد اجتماع شايد به خصوصيتي از او ع       
  .معنا قبول باشد يا نه، و بر فرض مقبوليت، ممكن است ساير صفاتش مقبول نباشد

ات فاقد صفات رذيله و واجـد كمـال صـف   كه  استاما فرد منصوب من عنداهللا كسي     
دهد و عدم     اطاعت از او، تبعيت از عقل است، عقلي كه سوق به معنويات مي            . حميده باشد 

قسم اول، قوي اسـت و      . دهد  اطاعت او تبعيت از نفس است، نفسي كه سوق به ماديات مي           
  .قسم ثاني ضعيف؛ اولي ايمن است و ديگري ايسر

.  عالم امكـان اسـت     حضرت امام حسن مجتبي، امام منصوب من عنداهللا، ركن ركين         
هر موجودي قائم به ركن است و كمال صحت قيام آن منوط است به اجتمـاع شـرايطي؛ از                  

همچنين اگر در ركنـي     . جمله وجود يك پايه در شيء موجب انحراف است در قائميت آن           
اركان شيء خللي افتد يا نفوذ پايه در آن كاستي پذيرد، در قـوامش تزلـزل پديـد آيـد و                     از  

زيـرا انهـدام و فقـدان علّـت، موجـب انهـدام و زوال               .  متعلقاتش رو به كاهش نهد     توابع و 
  .شود معلولين است، لذا از علت، اتّصاالً آثار و انوار وجودي به معلول افاضه مي

ايـن انـوار از     آري هر موجودي نور است و در هر نوري جمال حق نمايان، اما همة               
ن عـالم امكـان، آن نـوري كـه جـوهر و چكيـدة               ركـن ركـي   . اند  اشراق نور ازلي پديد آمده    

بدون كه    است   اين .اهللا در آن نمايان است، عبارتست از نور االنوار يا نور قاهر واليت              ماسوي
وجود مقدس امام منصوب من عنداهللا، قائميت تمام موجـودات زايـل شـده شـيرازة عـالم                  

  .امكان گسسته همه در ظلمت عدم فروريزند
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مقـام و   بدون اتّصال دل بـدان      كه    استلم الهي، معرفت به امام      بنابراين ركن عظيم ع   
ايـن اسـت سـرّ اشـاره     . استناره از آن نور قاهر واليت، مصباح هدايت شدن، ممكن نيسـت       

حضرت امام حسن مجتبي به ياران خود كه بكوشيد اوعيـه علـم و دانـش شـويد تـا راه را                  
  .ن دهيدببينيد، مصباح هدايت شويد تا راه را به ديگران نشا

ادلّة دالّه بر امامت حضرت حسين بن علي، همان ادلّه دالّـه            ـ  ) ع(حضرت امام حسين  
  .در سابق ذكر شدكه  استبر امامت حضرت علي بن ابيطالب و حضرت امام حسن 

آن يگانه انسان خدائي، مجسمة حق و حقيقت و تقـوي و خداپرسـتي و فـدائي راه                  
، سيد و موالي شهداء، به نص و تصريح         وآله  عليه  اهللا  يصلخدا و زنده كنندة دين خاتم انبياء        

جد بزرگوارش و پدر عاليمقدار و تعيين بردارش حضرت امام حسن و به دليل عصمت، اما       
و اين مقامي است باالتر از نبوت، زيرا در نبـوت، رياسـت الهيـة               . و ولي و حجت خدا بود     
 امامت، رياست مطلقة كليه الهيه بر همه افراد اي معين باشد اما در اصليه ممكن است بر عده

و ساير انبياء اولوالعزم، هم مقام نبـوت و رسـالت را            ) ص(اكرم  رسول  حضرتالبته  . بشر است 
در قرآن مجيد به امامت حضرت ابراهيم خليـل         كه     چنان واجد بودند و هم سمت امامت را،      

  .اشاره شده است
چـه  . نبوت متفرّع و متولّد اسـت از آن       كه    ستامسلماً كمال قرب الهي، مقام واليت       

آن است و اين فرع؛ آن عين است و اين اثـر؛ ولـي مخاطـب بـه                  آن نور است و اين شعاع؛       
ادبر بعد از اقبل است و نبوت خاصـه         . »ادبر«است و نبي مخاطب به خطاب       » اقبل«خطاب  

  .نيز بي واليت، صورت نبندد
اعمال پيشوا و رهنمـا بـود، در بـاطن نيـز            به ظاهر   كه     چنان حضرت حسين بن علي   
او قافله ساالر كاروان انسانيت بود كه از راه باطن به سوي            . سمت پيشوائي و رهبري داشت    

آري امام عالوه بر ارشاد و هدايت ظاهري، نوعي هدايت و جذبة معنـوي دارد               . برد  حق مي 
رانيـت بـاطن، در قلـوب       كه از سنخ عالم امر و تجرّد است و به واسطة كمال حقيقـت و نو               

  .كند را به سوي مرتبة كمال و غايت ايجاد، جذب ميها   آنشايسته تصرّف كرده
. ميان جاذب و مجذوب سنخيتي است و اين دو نيرو در همة عوالم هستي موجودند              

گرچه اين قدرتها در عرش معالّي الهي در حد كمالند، اما جاذبة الهـي در اصـل مجـذوب                   
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با سير نزولي خود  تعالي     حق انوار جماليه و جالليه   . ني قلوب انسانهاست  قطب ذاتي حق، يع   
اي نيست كه از آن خالي باشد، ولي تجمـع و سـير               اند و هيچ نقطه     همة كاينات را فرا گرفته    

البته در تجلّـي انـوار الهيـه        . نهاآاين انوار بسوي قلوب مصفّاست متناسب با پاكي و صفاي           
، كميت و كيفيت از آن ماسـواي حـق اسـت و بـه حـريم او                  شدت و ضعفي مشهود نيست    

بـه  كـه     اسـت متقابالً از دلهاي مزكّي و آراسته به كمال نيز انوار صعودي ساطع             . راهي ندارد 
كمال ايـن جاذبيـت و مجـذوبيت در         . اند  مرتبة نورانيتشان، مجذوب جاذبة ذات اقدس حقّ      

قوا يكي شده، ميان جاذب و مجذوب و نـور،          در آنجا اين انوار و      كه    استقلب انسان كامل    
او مظهر واالي جاذبيت و     كه    استدر اين مقام    . اي نيست   يا طالب و مطلوب و طلب، فاصله      

اسـت، و ايـن جاذبـة ملكـوتي در          » صارب االَ  و وبِلُقُ الْ بلِّقَم«مجذوبيت حق و اسم مقدس      
  .حضرت امام حسين عليه السالم به حد اعال بود

 خاوت و شجاعت و تقوي و علـم و عصـمت و كمـاالت ديگـر               و زهد و س   عبادت  
را دوست و دشمن و شيعه و سنّي اعتراف دارند؛ و هر كمالي كه ثابت است بـر           حضرت    آن

  .باشد نيز ثابت ميحضرت   آنحضرت علي بن ابيطالب و حضرت امام حسن، بر
را حضرت     آن )ص(اكرم  رسول  حضرتحضرت حسين بن علي جامع جميع كماالت بود و          

داشت، و اين محبت نه از جنبة بشـري صـرف، كـه بـراي خـدا و روي       بينهايت دوست مي 
  .كماالت او بود

حضرت حسين بن علي عليه السالم مانند پدر بزرگوارش شبها طعام به خانه فقرا و               
ت منش و منيع الطبع بود و زير بار ذلت نرف           بسيار بزرگ حضرت     آن .برد  ايتام و بيوه زنان مي    

درس شهادت را خداي اليزال روز اول به او آموخته و آن قبـا را روز ازل بـه                   . تا شهيد شد  
نوشـيد و آن خلعـت زيبـا را او بايـد              قامت او دوخته و چنان جام شـهادت را او بايـد مـي             

  .پوشيد مي
تشكيل ميدان كربال را كه كرم خدا بود و  قدرت وجود و   مظهر بن علي  حضرت حسين 

همه را به تعجـب آورد و       در روز عاشورا بروز كرد،    حضرت     آن ي كه از  داد و صبر و شجاعت    
اين مبارزه، يك جنگ معمولي دنيائي نبوده بلكه مبارزة عقل و جهل، نور و ظلمت، ايمان و               

 حقيقت با مجاز و آخرت با دنيا بود؛ خالصه مبارزة آن بزرگوار براي خداعدل و ظلم وكفر،
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  .و تكميل نفوس بشريه بود و بس
 و  .من اصحابي باوفاتر از اصحاب خود سراغ نـدارم        : حضرت حسين بن علي فرمود    

در حقيقت هم چنين بودند و پيمانة ايشان از محبـت حضـرت حسـين بـن علـي لبريـز و                      
دانستند كه در عالم هـر چيـزي      ايشان مي . سراسر وجود ايشان را عشق خدائي فراگرفته بود       

م دارد، تا شمع نسوزد روشني ندهد، اين بود كـه           براي رسيدن به كمالش تأثر و سوختن الز       
  .ملكوت امام، اثرات عميقي در مأموم بخشيد

حضرت حسين بن علي زير بار ذلّت نرفت و ظلم يزيد و يزيديان را بر عالم ثابـت                  
آخر كار در گودال از آن جماعت يا قاتلش طلب آب نمود،    حضرت     آن اند  گفتهكه     اين .نمود

 او مايل بود با لب تشنه جان به جانان سپارد و عطش هم، عمده نـه                 .براي اتمام حجت بود   
همان عطش ظاهري جسماني است، بلكه سالك الي اهللا عطش دارد كه خود را به سرچشمه 

  .كمال معرفت رساند و غرق درياي وحدت شود
العابدين ـ حضرت علي بن الحسين، امام چهارم شيعيان به تصريح   حضرت امام زين

و جدش حضرت اميرمؤمنان و پدر بزرگوارش حضرت        ) ص(ضرت خاتم االنبياء  صريح از ح  
امام حسين عليه السالم، پيشواي خلق و داراي مقام عصـمت و حـافظ ديـن و بيـان كننـدة                

  .آيات قرآني و احكام شريعت سيدالمرسلين است
قرآن، عصارة حقايق جهـان     . اين مقام مستلزم اشراف و احاطه است به حقيقت قرآن         

كه   چنانهم. قرآن تجلي كمال الهي است    كه    است   اين تي است و باالترين تعبير دربارة آن،      هس
 الم كَ نَّاِ«اين تجلي را همانندي نيستع معرفت به آن نيز همانند معرفت به كتب ديگر نيست                

ـ فْ اَ هبشْماال ي  كَ قِلْخَ الْ الم كَ هبشْ ال ي  هحانَبباري س الْ  خـداي تبـارك و تعـالي بـا          .»مهعـالَ فْ اَ هعاَل
 تنهـا پاكاننـد     تواند به كنه قرآن راه يابد،        نمي وحي به جهانيان فهمانيده كه هركسي     نورافكن  

  .اند كه به كنه قرآن رسيده
معرفت حضرت سجاد عليه السالم به قرآن مجيد، در حد اعال بود زيرا كه طهـارت                

اي   قت قرآن، فاصله  بين او و حقي   چنان معرفتي كه     دروجود مقدسش تحقّق يافته بود،     محض
منبسـط را   فيض واحد   محكم بود چه،محبوبين الهي،   حضرت     آن م خدا براي  سراسر كال .نبود

شنوند، و تشابه را در محدودة        زبان محبوب مي  راازغيبي   سروشكنندو  در كثرت مشاهده مي   
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شـابه  نمايندع كه در موطن وحدت و معنا، جايي بـراي ت            الفاظ و موطن كثرت، محصور مي     
  .نيست

انسان كامل، نسخة اصلي قرآن مجيد است و لذا شناخت آن، بدون شناخت مراحـل               
. قران را سرّ و علن است و هريك را ظاهري است و باطني            . پذير نيست   مقام انسانيتع امكان  

انسان كامل، داراي اين ابعاد چهارگانه است و هر مرحله از او؛ همسان مرحلة خاصي است                
خـود را همتـا و شـريك قـرآن بـازگو           محبوبين الهي در مقـام تمـدح،        كه    است  اين .از قرآن 
  .»رآنِقُ الْريك يا شَكيلَ عالمالس«اند، و در عرض سالم به پيشگاه مقدسشان گوييم  فرموده

اين مردان الهي در عالم عقل، قرآن معقولند و در عالم مثال، قرآن متمثّل و در عالم طبيعت،                  
چه حقيقت قرآن و حقيقت واليت از لحاظ مفهوم متفاوتند، لكن بين حقيقت قـرآن               گر. قرآن ناطق 

آگاهي ايـن صـاحبان واليـت كليـه بـه اسـرار جهـان و سـلطة            . اي نيست   و حقيقت واليت، فاصله   
آنان هميشه محسوسشان، مسـبوق بـر معقولشـان اسـت؛ از      . وجودي ايشان به آن، در حد اعالست      

خواهنـد   مسبوق بر محسوس آنهاست؛ ميها   آناما ساير مردم، معقول. رسند  معقول به محسوس مي   
، لكن منطق و    »ماًلْ عِ دقَ فَ اًس حِ دقَ فَ نْم«اين است   ها     آن منطق. از طريق محسوس به معقول راه يابند      

ـ كْ م تـابٍ  فـي كِ   ريم كَ رآنٌقُ لَ هنَّاِ «است   چنين مشرب مردان الهي،   ـ م ال ي  ونٍنُ سالْ الَّ اِ ه ـ طَم اينـان  . »ونَرُه
فرمايند تا صفاي ضـمير و طهـارت دل تحقّـق             ولي آنان مي  گويند تا حس نيست آگاهي نيست،         مي

تحقيق بدون تهذيب و صفاي ضـمير و طهـارت          . پذير نيست   نيابد، راه يافتن به معارف الهي، امكان      
  .رساند دل، انسان را به حقيقت محض و سعادت ابدي نمي

يزان برخورداري اوست از حقيقت قرآن، و وجود مقدس امام          كماالت هر كسي به م    
زهد و تقواي آن حضـرت، محـل اتفـاق          . جامع جميع فضايل ظاهري و باطني بود      ) ع(سجاد

  .عامه و خاصه است و اعمالش سرلوحة كتاب انسانيت
آن حضرت وقايع كربال را به اتمام ديد به انضمام تحمل آن اسـارت طاقـت فرسـا،                  

آن بزرگوار در مناعت و علو طبع به اعال درجه بوده از كربال             . ظهار كراهت ننمود  ولي هيچ ا  
حتي در پاسخ يزيد كـه گفـت هـر          . تا شام با مأمورين سخني نگفت و اظهار حاجتي ننمود         

 .مـن هرگـزاز تـو چيـزي نخـواهم و حـاجتي بـه تـو نـدارم                  : حاجتي داري بخواه، فرمـود    
  . نهايت ساعي بوددر برآوردن حاجات مردم، بيحضرت  آن
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معجزات و كرامات و خوارق عادات بسيار       ) ع(ـ از حضرت سجاد   ) ص(ور آل محمد  بز
در كـه     است» صحيفة سجاديه «ولي بهترين يادگاري كه از حضرتش بجاي مانده          ز كرده، وبر

  .البالغه است تالي قرآن و نهجبالغت،  فصاحت و
از ايـن گنجينـه واالي      » الخـالق مكـارم ا  «ذيالً به تبيين و توضيح فقراتـي از دعـاي           

ـ اج و  االيمانِ لَمكْايماني اَ  بِ غْلِّ ب  و هِ آلِ  و دٍمحلي م  ع لِّ ص مهللّاَ«: پردازيم  معنوي مي  لْع قينـي   ي
  .»مالع االَنِسحلي اَلي اِمع بِ وياتِ النِّنِسحلي اَتي اِينِ بِهِتَ انْ وقينِي الْلَضَفْاَ

ا رحمت فرست بر محمد و آل او و برسـان ايمـان مـرا بـه كـاملترين                   يعني خداوند 
ترين يقين و منتهي ساز نيت مرا به بهتـرين نيـات، و عمـل                 ايمان، و بگردان يقين مرا فاضل     

  .مرا به سوي نيكوترين اعمال
آن حضرت در اين دعا ابتدا به صلوات نموده زيرا در اجابت دعا اثري فـوق العـاده                  

چـون از خـدا حاجـت خـواهي،         : فرمودهكه    است علي بن ابيطالب روايت      از حضرت . دارد
ابتدا كن به صلوات و بعد حاجت خود را بخواه كه در اجابت دعا اثر فوق العاده دارد، زيرا                   

از او دو حاجت خواهند، يكي را اجابت فرمايد و ديگري كه   آنخداي رحمان اجلّ است از 
فرمايـد و حاجـت ديگـر را نيـز            را قبول مـي   ) ص(غمبررا منع نمايد؛ يعني طلب رحمت بر پي       

  .اجابت خواهد فرمود
ترين ايمان و يقين و نيكوترين نيات و اعمال را  امام سجاد بعد از ذكر صلوات، كامل      

در مرتبة كمال است ولـي بـه    ) ع(اگرچه ايمان حضرات معصومين   . از خداوند خواستار است   
دعاها و راز و نيازهـا و مناجـات آنـان مخصـوص             ه  ك   اين اوال: اند  دو علت چنين دعا نموده    

فرماينـد، و اولـي       ، بلكه براي عموم مؤمنين روش دعا و مناجات را تعليم مي             خودشان نبوده 
ثانيـاً  . هركس بخواهد با خدا به مقام راز و نياز آيد، چنگ به مناجـات ايشـان زنـد                 كه    است

رج نيز مظهر داشته باشد، لـذا       در خا كه    استرحمت خداوندي حد و حصري ندارد و الزم         
هر مرحله از ايمان را مرتبه باالتري است و ايمان و يقين و كمال، به اقتضاي رحمت واسعة      

  .الهي، حد و حصري ندارد
 به معني اذعان و تصديق برآمده، به اعتبـار        كه     اين مشتق است از كلمة امن و     » ايمان«

  . عذاب الهي ايمن استو رسول و آخرت، ازبه خدا  شخص مؤمنكه  است آن
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كـه    استدر لغت علمي    »  يقين«. ترين يقين را از خدا خواهان است        آن حضرت كامل  
يقـين،  . از راه نظر و استدالل حاصل شـود       كه    استشكي در او نباشد و در اصطالح، علمي         

  .خالف آن محال استكه   آنيكي علم به معلوم و ديگري: مركب است از دو چيز
اليقـين و مرتبـة سـوم         اليقـين و مرتبـة دوم عـين         مرتبـة اول علـم    : يقين مراتبـي دارد   

عالم عيناً معلوم را ببيند و كه  است  آنمرتبة دوم. مرتبة اول مقام برهان است . استاليقين    حق
ـ خَ الْ سيلَ«اند    بزرگان فرموده كه     چنان اين مقام، ماوراء مقام برهان است،      الْ كَ رُبمرتبـة  . »يـانِ ع

  .عالم و علم و معلوم يكي باشد كه اين مرتبه، مقام واصلين استه ك است  آنسوم
ايمـان مـافوق اسـالم، و تقـوي مـافوق           : فرمايد  مي) ع(حضرت علي بن موسي الرضا    

تقسيم نشده است بين بندگان خـدا چيـزي         : و نيز فرموده  . ايمان، و يقين مافوق تقوي است     
مـا  «: انـد   فرمـوده كه     چنان  ارزش آن،  آري قلّت هر چيزي دليل است بر كمال       ! كمتر از يقين  

ـ لُّقَ اَضِري االَفِ لَقْع الْنَّاِفَ، لِقْع الْنَ مِ لَّقَ اَ ِضري االَ فِ  اهللاُ قَلَخَ ـ ح االَريـهِ ب كِنْ مِ خداونـد  » رم
چنين توصيفي از يك چيز،     . چيزي كمتر از عقل نيافريده و عقل كمتر است از كبريت احمر           

عمـل كـم بـا يقـين        : فرمايد  نيز مي ) ع(حضرت صادق كه     چنان ست،دليل بر كمال ارزش آن ا     
  .افضل است از عمل بسيار كه بدون يقين باشد

ـ حلي اَ تي اِ يِنَّ بِ هِتَانْو«: قول آن حضرت   ـ  النّ نِس ايجـاد فعـل اسـت     ارادة  » نيـت «. »اتِي .
جـر  ممكن است از كسي عملي سرزند كه صورتاً عبادت باشد، ولي چون نيت فاسد بـوده ا             

از خـداي خـويش مسـألت       حضرت امام زين العابدين عليه السالم       . اخروي نخواهد داشت  
نمايد كه نيت و قصد او در همه وقت خير بوده و براي خدا باشـد؛ ايـن گونـه نيـت را                         مي

  .نامند» نيت صادقه«
چيـزي  او مالحظـة     نيت صادقه برانگيخته شدن قلب است به سوي طاعـت كـه در            

انسان بايـد در تمـام حركـات و         : فرمايد كه   مي) ع(حضرت صادق كه     چنان ا،نباشد غير از خد   
فاده اسـت    چنـين  از ايـن حـديث    . سكنات، نيت خالص داشته باشد وگرنه غافل خواهد مانـد         

شود كه انسان بايد در تمام اعمـالش حتـي در امـور طبيعـي و عـادي ماننـد خـوردن و                         مي
  .خالص داشته باشدآشاميدن و لباس پوشيدن و نكاح كردن، نيت 

 اگر كسي عبادت كند از براي گرفتن اجر و مزد و          دات شرط شده و   عباقصدتقرب در 
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كند ولي تـا      بهشت رفتن، خالص نخواهد بود؛ اگرچه چنين نيت اسقاط تكاليف ظاهري مي           
حضـرت علـي بـن ابيطالـب عـرض      كـه     چنـان  محض تقرّب به خدا نباشد، خالص نيست؛      

كنم ترا نه از روي ترس از عذاب تو و طمع بهشتع بلكه چون                يخدايا من عبادت م   : كند  مي
ـ «: به حضرت موسي خطـاب شـد      كه     اين .كنم  ام، عبادت مي    ترا سزاوار پرستش يافته     علَاخْفَ

كـه    اسـت اين نيـت    . يعني نعل نيت و محبت دنيا و آخرت را از پاي دل بيرون كن             » كيلَعنَ
 است و قلب اشرف است از اعضاء، پـس عمـل   بهتر است از عملش، زيرا كه آن عمل قلب   

  .او هم اشرف خواهد بود
از انسـان صـادر     كـه     است   آن عمل» مالع االَ نِسحلي اَ لي اِ مع بِ و«: و قول آن حضرت   

  .شود، قلبي باشد يا قالبي، و خوبي و بدي عمل، فرع نيت است
ادعـاي  » فخـر «. از تفـاخر  يعني نگهدار مرا    » رِخْفَ الْ نَني مِ مصِاعو«حضرت     آن و قول 

عظمت و شرف است، دارا باشد يا نباشد؛ يا فخر، تطاول بر مردم است به شـمردن مناقـب                   
ممكن است كسي داراي مكارم اخالق شود، ولي نفس اماره او را وابدارد بـر فخـر و                  . خود

  .مباهات
ولـي   ،هسـتم  من سيد و مـوالي اوالد آدم      كه     اين  با :فرمايد  مي) ص(اكرم  رسول  حضرت

مناقب و فضايل و حسـب و نسـب خـويش را            نيز كه    و اولياء    حضرات انبياء . كنم  ر نمي فخ
نه از باب فخر و مباهات و خودستائي، كه براي ذكـر نعمـت الهـي و اتمـام                   اند،    بيان نموده 

  .حجت بوده است
 ال  هـا و  لَثْسي مِ فْ نَ دنْني عِ تَطْطَ ح الّ اِ هجر د اسِي النّ ني فِ عفَرْ ال تَ  و«: و قول آن حضرت   

  .»هارِدقَسي بِفْ نَدنْ عِهنَباطِ هلَّ لي ذِتئْدح اَالّ اِراً ظاهِاًزّ لي عِثْدِحتُ
 ماننـد آن، و  پست كني مرا نزد نفـس خـود    كه     اين يعني بلند مگردان مرا ميان مردم مگر      

  .به اندازة آنس خود  نفدپديد آري مرا خواري باطن نزكه   اينپديد مياور مرا عزّت ظاهر مگر
 لُدِبتَس ال اَ صالحٍديهني بِعتِّ م ودٍمح م آلِ د و محلي م  ع لِّ ص مهللّاَ«: قول آن حضرت  

  » فيهاكشُّ ال اَدٍشْ رهِينِ بها ونْ عزيغُ ال اَقٍّ حهِريقَ طَ وهِبِ
از مرا به هدايت و نيكـويي       مند س   و بهره ) ص(يعني خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد        

  .كه تبديل نكنم آن را، و طريق حقّي كه برنگردم از آن، و نيت صوابي كه شك نكنم در آن
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» اسـتقامت «. مدار فقرات سه گانة اين دعا بر طلب استقامت است در اعتقادات و اعمال             
يلة اسـتقامت   به وس . شود  يكي از منازل سالكين الي اهللا است و يكي از مراتب تقوي شمرده مي             

انسان راه حق رود و توازن را از دست ندهد و ميل به افراط و تفريط ننمايد و در عين                    كه    است
  .توجه به وحدت، كثرات را ببيند و در عين توجه به كثرات، غرق درياي وحدت شود

  :در دعاي مكارم اخالقحضرت   آنديگر از فرمايشات
»و ع ني ما كانَ  رْم ع لَذْري بِ مف ه  تِي طاعذا كانَ اِ فَ ك ع م ـ  لِ عـاً رتَري م ـ بِاقْ فَ طانِيلشَّ ني ضْ

  .»يلَ عكبضَ غَمكِحتَس يو اَيلَ اِكتُقْ مقَبِس ينْ اَلَب قَكيلَاِ
يعني زندگي ده مرا مادام كه عمر من صدف شود در اطاعـت تـو و اگـر عمـر مـن                      

پيشي گيـرد دشـمني تـو بـه         كه     آن بل از پس بكش مرا به سوي خود ق      چراگاه شيطان شود،    
  .يا محكم شود غضب تو بر منسوي من، 

صرف شود در طاعت و     كه    استشود عمر طوالني وقتي خوب        از اين دعا معلوم مي    
  .حيات طيبه خواهد بود وگرنه حيات حيوانيت استكه  استعبادت خدا، آن وقت 

ـ  اَ  و حِصالنُّي بِ نشَّغَ ن م ضعارِ اُ نَّني الَ دد س  و هِ آلِ  و دٍمحلي م  ع لِّ ص مهللّاَ« زِجـ  ي نْ م 
هرِّبِالْني بِ رَج اُ  و ثيب نْ م رَ حالْني بِ ملِذْب كافِ اُ  وي طَ قَ نْ مني بِ عهِلَالص خالِ اُ  وف اغْ نِ م لـي  ني اِ تاب
حرِكْ الذِّنِسالْرَكُشْ اَنْ اَ و حنَسهضِغْ اُ وينِ عهِئَيِ الس«.  

و آل او و توفيق ده مرا كـه مقابلـه و برابـري              ) ص(يعني خدايا درود فرست بر محمد     
كنم با خالص بودن با كسي كه بر من خيانت كرده است؛ و پاداش دهم با نيكي كردن كسي                   
را كه از من دوري گزيده است؛ و مزد دهم كسي را كه محروم كرده است مرا، بـا بخشـش                     

فات دهم كسي را كه بريده است از من به پيوند كردن بـا او؛ و مخالفـت                  كردن به او؛ و مكا    
از  شكر كنم نيكي را و دوري جويم      كه     اين كنم كسي را كه غيبت مرا كرده به ذكر خير او و           

  .بدي
ـ بِلْ اَ  و حينَالِ الص هِيلْحِني بِ لِّ ح  و هِ آلِ  و دٍمحلي م  ع لِّ ص مهللّاَ« ـ  س  فـي   قـينَ تَّم الْ هني زينَ

بالْطِس علِدغَ الْمِظْ كَ وظِيهِرَائِ النّفاءِطْ اِ و«.  
 فرست بر محمد و آل او و بياراي مرا به زيور و آرايش نيكوكاران               يعني خدايا درود  
  . غضبخشم و فرونشاندنردن پرهيزگاران در گستردن عدل و فرو بو بپوشان مرا به زينت 
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كـه    آنهيزگاران است از خدا خواسته، و حال آن حضرت لباس تقوي را كه زينت پر       
اي است براي مـا و دليـل          اين دعا تعليم عاليه   . خود داراي آن لباس بلكه حقيقت تقوي بود       

چيزي جز تقـوي نيسـت كـه الزمـة          ر اسالم به    داست بر اهميت تقوي، زيرا كه امتياز بشر         
ترين مـردم نـزد خـدا بـا           گرامي» مقيكُتْ اَ هللاِادنْ عِ مكُمرَكْ اَ نَّاِ«ايمان كامل است، و به مفاد آية        

  .ترين شخص است تقوي
تقوي . اند  حسب و نسب و ثروت را پيغمبر اسالم و ائمة كرام مورد توجه قرار نداده              

مراتب عاليه تقوي را دارا بوده بـاز بـاالتر از آن را             حضرت     آن كه   آن را نيز مراتبي است و با     
  .اي نيست ا حد و اندازهفيض حق ركه   آنخواسته، به جهت

كـه    اسـت    ايـن  پرهيزگاري نگاه داشتن نفس است از آنچه براي آخرت مفسد باشـد،           
از آنچه خدا بر    پوشند     مي ممردم با تقوي چش   : نيز فرموده است  ) ع(حضرت علي بن ابيطالب   

  .ايشان حرام كرده
ـ  زهِنَّجي الْلَ اِمهبا روقَ اتَّذينَ الَّ  سيقَ و«: فرمايد  خداوند تبارك و تعالي مي     راًمـ  ح ذا ي اِتّ

روز قيامت  : »دينَوها خالِ لُخُاد فَ متُبم طِ كُيلَ ع المها س تُنَزَ خَ مه لَ  قالَ ها و وابب اَ تحتِ فُ وها و جاؤُ
برند در حـالي      فرشتگان با اكرام و احترام و با شتاب تمام، اهل تقوي را به سوي بهشت مي               

 ده باشند، و خازنان جنّت پيش آيد براي تحيت و سالم، و از جانـب              كه درهاي بهشت گشا   
خوشا به حال شما كه پاك كرديد خـود را و هميشـه در بهشـت خواهيـد             : گويندتعالي    حق
  .بود

راحتي دل و بـدن بسـته بـه زهـد اسـت و              :  فرموده وآله  عليه  اهللا  صليحضرت رسول   
  .اري استبهترين توشه و زاد براي سفر معاد تقوي و پرهيزگ
خداوند متعال او را با لبـاس  كه    است   اين تقاضاي امام جهت بسط عدل از خدا، براي       

عدل ملبس نموده و به زينت پرهيزگاران او را مزين كرده و توفيق كماليه بسط عدل كرامت      
  .فرموده تا عدالت را به نحو كمال در ميان خلق جاري سازد

حقّي است به صاحب    اعطاي هر ي خود و   نهادن هر چيزي است به جا      وضع و »عدل«
كـه    است   اين هر چيزي به اوست،   مداراصل وريشة كلّ خيرات است و     عدل،.زيادكم و   حق بي 

آن حـالتي   وقتي بـالقوه اسـت،    عدل و .دعا طلب عدل را برهمه چيز مقدم داشته       در حضرت  آن
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آن است نفسانيه كـه سـبب تعـادل بـين افـراط و تفـريط شـود، و وقتـي بالفعـل اسـت، و              
  . استپس عدل اساس كل فضايل.  متوسط بين افراط و تفريطاست امري

 به عدل و عادل اهميت فوق العاده داده و عـدل را در              وآله  عليه  اهللا  صليپيغمبر اسالم   
شـود خوانـد و       بسياري از احكام دخالت داده است، مثالً نماز جماعت را با امام عـادل مـي               

د، شهادت و خبر عادل اعتبـار دارد و حـاكم شـرع و              طالق بايد در حضور عدلين انجام ياب      
  .مفتي بايد عادل باشند

سالك را به خدا كه  استعدل، ميزان اهللا و صراط مستقيم : اند عارفان طريق حق گفته   
 معلـوم اسـت     علتش» ضراالَ و موات الس تِ قام لِدعالْبِ«: اند  حكماء فرموده كه     اين .رساند  مي

بـر ديگـري يـا نـاقص از او         يـد   ازها     آن عالم و اصول  واد موجودات   م چه، اگر اندكي كه از    
خورد؛ مثالً قوة جاذبه و مجذوبه كه بين كرات است بايد به حد اعتدال                مي  باشد، نظام بر هم   

شـد، موجـب حـرارت        باشد، و قرب و بعد شمس نسبت به كرة زمين اگر كم و زيـاد مـي                
  .بود الطاقه مي نهايت يا برودت فوق بي

روي . شـود   بوده و از اصول ديـن و مـذهب شـمرده مـي            تعالي     حق ل از اوصاف  عد
هر چيزي را به جاي خـود نهـاده و بـه قـدر اسـتحقاق عطـا           تعالي    حقكه    استهمين اصل   

نموده، و روي عدل اوست كه بايد پيغمبر بفرستد و قيامت را كـه روز بازخواسـت اسـت،                   
  . از مستقالت عقليه استقرار دهد؛ و نيز حسن عدل و احسان و قبح ظلم،

ـ   اهللاَ نَّاِ«: خداوند تبارك و تعالي فرمايد     أْ يـ الْبِ رُم علِد االِ وديگـر  و در جـاي     » سـانِ ح
يعني حكم كمـن بـين ايشـان بـا          » طينَسِقْم الْ بحِ ي  اهللاَ نَّ اِ طِسقِالْ بِ مهنَي ب مكُاحفَ«: فرمايد  مي

  .دارد  را دوست ميعدالت كه خداوند متعال عدالت كنندگان
. كظم به معني فرونشاندن و نگـاه داشـتن اسـت          » ظيغَ الْ مِظْ كَ و«: حضرت     آن و قول 

 غضـب بـراي مجـازات و ارادة عقـاب باشـد ماننـد غضـب               . فرق است بين غضب و غيظ     
بر كفّار، و غضب بني نوع آدم عبارت است از غليـان و جوشـيدن خـون قلـب و               تعالي    حق

اگـر بـراي خـدا و در راه خـدا باشـد،             : ، و اين هم بر دو قسم است       ارادة مجازات و عقاب   
كند و ارادة عقاب يا       احاطه بر كبد مي   كه    استاما غيظ، غضبي    . پسنديده و گرنه مذمت دارد    

  . مكروهي به شخص رسدكه  استقدرت بر عقاب نباشد، و اين موقعي 
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كـه    اسـت  بـس    كظم غيظ از مكارم اخالق و خصال پسنديده است و در فضيلت آن            
برند   آنان كه غيظ خود را فرو مي      » اسِ النّ نِ ع عافينَ الْ  و ظَيغَ الْ مينَكاظِ الْ و«: تعالي فرموده   حق

واهللا يحب  «ايشان را خداوند متعال در عداد احسان كنندگان محسوب داشته كه در آخر آيه               
بترين راههـا بـه سـوي       محبو:  فرموده وآله  عليه  اهللا  صلي اكرم  رسول  حضرت. آورده» المحسنين

  .غيظ است به حلم بردن خدا صبر كردن است در مصيبت و فرو
 فـي   مـاً لْ عِ  و هٍهاد في زِ  راغاً فَ  و هٍباد في عِ  هحني صِ قْزار و هِ آلِ  و دٍمحلي م  ع لِّ ص مهللّاَ«

  .»مالٍج في اِعاًر و ومالٍعتِساِ
و و روزي كن مرا صحتي كه در عبادت، و          يعني خدايا درود فرست بر محمد و آل ا        

  .فراغتي كه در زهد بگذرد، و علمي كه با عمل باشد و پرهيزگاريي كه نيكو شود
صحت بدن عبارت است    . شود  صحت در بدن و عمل و بسياري از امور استعمال مي          

ط تكليـف را سـاق    كه    است   آن از حالتي كه افعال بدن به مجراي طبيعي باشد، و صحت نماز           
مطابق كه    است   آن آثار شرعي بر آن جاري شود و صحت خبر        كه    است   آن كند، و صحت عقد   

به قصد عبوديت و بندگي به خدا بجا آورده شود و           كه    است   آن واقع باشد، و صحت عبادت    
  .موجب خضوع و خشوع به درگاه خداوند جلّ و عال گردد

اوس شيطاني خالي گـردد، و بـه        عبادت بايد از ريب و ريا و هرگونه اغراض نفساني و وس           
عبادت به جهت نعم آخرت اگرچـه       . عبارت ديگر محرّك و داعي بر عبادت، اطاعت امر موال شود          

عابد عبـادت را    كه    است   آن افضل و اكمل عبادات   . كند ولي عبادت كامل نيست      تكليف را ساقط مي   
اش   ال عبـادت را كـه نتيجـه       نيز مرتبة كم  حضرت     آن به جا نياورد مگر به رضاي حقّ جلّ و عال، و          

بـه  كه    استمنظور از عبادت، هر عملي      . كمال قرب ربوبي است از خداوند متعال درخواست نموده        
قصد قربت و در مقام عبوديت انجام گيرد و انحصار به اعمال عبادي خاص از قبيـل نمـاز و روزه                     

  .دهند ندارد، بلكه اعمال خير نيز جزئي از عبادات را تشكيل مي
در لغت به معني ترك ميـل اسـت بـه هـر             » زهد«،  »ههاد في زِ  راغاًفَ«حضرت    آن قول

چيز دنيوي به واسطه داشتن رغبت ظاهري بر آن و در اصطالح، ترك راحتي دنيـا و طلـب                   
از خداي خويش درخواسـت نمـوده كـه او را از مهمـات              حضرت     آن .راحتي آخرت است  

  . خدا نكند و ماسواي حق او را مشغول نسازددنيويه خالصي داده و در نتيجه توجه به غير
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تعلـق  كه  استدر اينجا مقصود از علم، علمي     . »مالعتِس في اِ  ماًلْ عِ و«حضرت     آن قول
يكي علم عقلي كه تعلق به كيفيـت        : داشته باشد به كيفيت عمل، زيرا كه علم دو قسم است          

ات او، و قسـم ديگـر علمـي         عمل ندارد مانند علم به وجود اقدس باريتعالي و افعال و صف           
  .متعلّق باشد به كيفيت اعمال و عبادات و ترك معاصيكه  است

 كـه   وقتيبايد آدمي هر دو را تقويت كنـدتا       كه  بالند عمل براي روح انسان به منزلة دو       علم و 
يك بال داشته باشد، اگر . ت،پرباز كند وبه ملكوت اعال پروازنمايد قفس تن رهائي ياف   مرغ جانش از  

ه باشد،يعني نداند و عمل هم نكند،       بدون علم، يا هيچ بال نداشت     داند وعمل نكند،يا عمل كند    يعني ب 
  .انسان از سير در مدارج كمال محروم ماندكه  استمعذّب خواهد بود و يك معني عذاب، همين 

حضـرت امـام چهـارم    كـه    چنـان ثمر، عمل بدون علم باطل است و علم بي عمل بي 
عمل نشود، موجب ايجاد كفـر خواهـد شـد و صـاحبش را از خـدا           اگر علم همراه    : فرمايد

هر كه علم را از اهلش ياد بگيرد، نجات         : السالم نيز فرمايد    حضرت علي عليه  . كند  دورتر مي 
و . مند خواهد شد    بهره از همين دنيا     و اگر غرض و مقصودش طلب دنيا شود،       خواهد يافت   

  .ثمر است نكند، مانند درخت بيعالمي كه عمل به علمش : حديث ديگر معروف است
شرافت هر علم مربوط به شرافت معلوم و موضوع آن است، و چيزي اشرف از حق                

عقايد عقالنيه و اخالق نفسـانيه و اعمـال         : علم حقيقي بر سه قسم است     . او نيست و احكام   
دنيويـه  نفسـانيه و آثـار      اين علوم نيز براي خدا نبوده و براي اغراض          تحصيل   اگر. جسمانيه

  .باشد و قلب منور به نور حقيقت نگردد، موجب نخوت و تكبر و جهل مركب خواهد شد
و از  بايد طالب علم شد و علم را از اهلـش آموخـت و آن را تـوأم بـا عمـل كـرد،                        

  .علومي كه ماية كفر و ضاللت است، دست شست و آئينة دل را بدان نيالود
بازداشـتن نفـس    » ورع«و در لغـت     سـته   آن حضرت در اين دعا ورع را از خدا خوا         

  :است از آنچه خدا حرام كرده، و براي ورع چهار درجه است
  .كند اول ـ نگاه داشتن نفس از آنچه موجب فساد شده و عدالت را ساقط مي

  .ناك است دوري جويند از آنچه شبههكه  استدوم ـ ورع كساني 
 حرام افتند، مثالً صـحبت از  ترك حالل كنند كه مبادا بهكه  استسوم ـ ورع كساني  

  .غ ير نكنند كه مبادا منجر به غيبت شود
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از ماسواي حق اعراض كنند كه مبادا ساعتي از توجه كه  استچهارم ـ ورع صديقين  
  .ايشان به حق كاسته شود

  . در اين دعا كمال مرتبة ورع را از خداي خويش درخواست نموده استآن حضرت 
ـ لي ب ل اِ ه س لي و م اَ كتِمح ر جاءِ في ر  قْقِّ ح لي و ج اَ كوِفْع بِ متِ اخْ مهللّاَ«  ضـاك  رِ وغِلُ

سبلي وح نْساَميعِ في ج حوالي عليم«.  
يعني خدايا ختم كن به عفو خود مدت عمر مرا و محقّق گـردان در اميـد رحمتـت                   

 نيكـو كـن در جميـع        آرزوي مرا، و آسان كن به سوي رسيدن به خشنوديت راههاي مرا، و            
  .احوال عمل مرا

 خاتم پيغمبران است، زيرا     وآله  عليه  اهللا  صليآخر هر چيزي است، حضرت پيغمبر       » ختم«
ادعـاي پيغمبـري   حضرت   آنسلسلة پيغمبري به وجود مقدس وي ختم گرديده و هر كه بعد از   

ست در آخـر عمـر   خواسته ا) ع(حضرت سجاد. كند، ادعايش باطل و از درجة اعتبار ساقط باشد      
  .مشمول عفو پروردگار خويش باشد كه حسن و خير عاقبت امور همين است

 رجاء به معني اميد، تعلق قلـب اسـت بـه حاصـل شـدن امـر مطلـوب در آينـده، و                    
بزرگـان  . آرزو تحقق پيدا كند در اميد، و وسايل آن فراهم گردد         كه    استخواسته  حضرت    آن

وف و رجاء باشد، يعني وقتي عدم قابليت و قصـور           اند كه بايد شخص مؤمن بين خ        فرموده
و گناه و عمل خود را در نظر آورد، مأيوس شود و چون توجـه بـه رحمـت واسـعة الهـي                       

  .نمايد، اميدوار شود
سبل جمع سبيل به معني طريق و راه است و در اينجـا، مـراد طاعـات و خيـرات و                     

رضاي خدا را تحصيل كند در جميـع  ملكات فاضله و  ها     آن انسان به واسطة  كه    استاسبابي  
احوال، يعني هنگام صحت و مرض و عزّت و خواري و فقر و غنا و سفر و حضر از انجام                    

  .وظايف و تكاليف خودداري ننمايد
: فرمايـد   حضرت علي عليه السالم مي    كه     چنان اين موفقيت بدون تفكر ممكن نيست     

آلـه  اهللا عليـه و     حضـرت پيغمبـر صـلي      .كشاند  انسان را به نيكويي و عمل مي      كه    استتفكر  
يز السالم ن  عليهحضرت صادق   . تفكر يك ساعت از عبادت هفتاد ساله بهتر است        : فرمايد  مي
ها در آن منعكس شود و به دل روشنايي          كه خوبي  باست در قل   اي  تفكرچون آئينه :فرمايد  مي
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ـ واَ«: فرمايـد   خداوند متعال در قرآن مجيد مي     . بخشد ـ فَتَ ي ملَ ـ فُنْوا فـي اَ   رُكَّ ـ  مـا خَ   مهِسِ   اهللاُ قَلَ
مواتِالساالَ و رضو ما ب نَيالْ بِالّما اِهقّح«.  

تفكـر سـبب    . تفكر طلب علم غير بديهي است از مقدماتي كه انسان را به او رسـاند              
 صـورت   ايـن ايجاد علم و علم سبب ايجاد حالت نفسانيه و توجه به عالم آخرت شـود، در                 

  .تي در دل پديدار گرددقهراً نوراني
از نقـص بـه كمـال نرسـد         تفكر سير باطني است از مبادي به سوي مقاصد، و كسي            

  .مقامات و اعظم عبادات و بلندترين درجات استتفكر باالترين . ة اين سيرمگر به واسط
ـ امام باقر عليه السـالم، فرزنـد امـام چهـارم و وصـي و                ) ع(حضرت امام محمد باقر   

از حد تحرير خارج و زبان از تقرير آن         حضرت     آن ه، فضايل و مكارم اخالق    جانشين او بود  
كسي از عامه و خاصه انكار ندارد كه آنچه از اخبـار و آثـار در علـوم دينـي و                     . قاصر است 

  .در عقل بگنجدكه  است  آناز باالتر روايت شده،حضرت   آن فنون آداب ازقرآن وتفسير 
تصـريح  ) ص(اكـرم   رسول  حضرتجدش  كه    است  اين دليل بر امامت آن حضرت، يكي     

از شـرايط   كـه      آن فرموده و پدر بزرگوارش او را وصي و جانشين و امام قرار داده، و ديگـر               
كسي داراي اين مقام    حضرت     آن به غير از  زمان   امامت، عصمت است و به اتفاق كلّ، در آن        

  .نبوده
واقف به تمام اسـرار آفـرينش   و » كتاب مبين«، مظهر بارز    )ع(حضرت امام محمد باقر   

؛ و آن نكات و دقايقي كه در عالم كبير موجود           انسان كامل، فهرست كتاب وجود است     . بود
ـ ال ر «مفهوم  . توان در عالم صغير و كتاب وجود انسان يافت          است، فهرست آن را مي       و بٍطْ

ن، كتاب كوچك خلقت    انساكه    استنيز اشاره به همين حقيقت      » بينٍ م تابٍ في كِ  الّ اِ سٍال ياِب 
تمام ايـن كتـب از      . و عالم، كتاب بزرگ آفرينش است و قرآن، كتاب راهنماي عقل و خرد            

در ها     آن نظر نقشه و اساس به هم پيوسته و مربوط و منطبق بر فطرتند، و كمال ظهور اسرار                
  .وجود انسان به طريق معنوي از ره طاعت است

اجمـال و گـاهي بـه تفصـيل و انسـان،            پس در نظام كل، نقشه يكي است، گاهي به          
آنچه در آفاق است در انفس  است، جملـه فـاش و نهـان اسـت و     . اجمال آن تفصيل است   

  .آنچه در آفاق و انفس منطوي است، انسان كامل، بالجمله محتوي است
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و خصوصيات ممتازي باشند تا مردم ايشان را        الهي بايد داراي فرمان     آري نمايندگان   
. ند كه برگزيدگان خدا و تربيت يافتگان مكتب شديد القواي آسماني هسـتند            بشناسند و بدان  

. روحيه، افكار و نظريات آنان بسي واالتر و وسيعتر است از حدود انديشه و افكار ديگـران                
طرح آفرينش از مواد اوليه و      . نقشة عالم وجود با تمام جزئياتش در برابر چشم ايشان است          

گذرد، اسرار وجود و راز آفرينش        گذشته و مي  ها     آن حوادثي كه بر  عناصر و اتمها و غيره با       
  .بر ايشان معلوم گرديده و خالق متعال آنان را به همة عوالم آشنا ساخته است

امام باقر عليه السالم به تبعيت از عقل كلّ و اشرف رسل، عالوه بر وقوف به جميـع                  
داشـته در همـة مراحـل، حضـوري     كـلّ بشـريت     بر سرگذشت   احاطة الهيه   اسرار آفرينش،   

ها پس از سير عوالم و مراحلي، به مشـيت الهـي قـدم بـدين                  چه، ارواح انسان  . معنوي دارد 
در طي آن مراحل، مشاهدات، علوم و       . اند  عالم خاكي نهاده در كالبد جسماني محبوس شده       

نوي را فعالً معارف بسياري براي آن انوار مجرّده حاصل شده است، ولو آن تعاليم و سير مع             
نبوده، علـل و عـواملي ممكـن اسـت          ها     آن اما نسيان دليل بر عدم اخذ     . به ياد نداشته باشند   

  .سبب تذكّر و تشريح آن تعاليم ازلي و حقايق ملكوتي گردد
مهمترين مانع و حجاب، غلبة خواص قواي جسـماني بـر خـواص قـواي روحـاني                 

در اثر تزكيه و تقوي و تسليم و فناء،         كه    تاسانسان است و لذا كمال ادراك و تذكّر، موقعي          
تواند آن حقايقي را كـه در اول          آنگاه قلب مي  . روح از قيد تعلّقات نفساني به كلي رها شود        

ديده بود، ببيند و آن نداهاي حقي را كه در ازل شنيده بود، بشنود و بر مراتب تكامل خـود                    
ته و روحي كه به كالبد جسماني تعلّـق         بيفزايد، كه زمينة تكامل روح در اين عالم فراهم گش         

  .نگرفته ، هنوز ناقص است
مقرّبين درگاه الهي،   . براي همگان يكسان نيست   بنابراين،كميت و كيفيت اين حجب،      

وجود تعلق ظاهري روحشان به كالبـد       و اوصياء ايشان،با  )ص(اكرم  رسول  حضرتبخصوص  
ر مشاهدة جميـع معقـوالت، مراحـل        جسماني، در چنان مرتبه از تقوي و كمالند كه عالوه ب          

ت                   ت سير مراحل معنوي انبيـاء و جميـع امـهـا را نيـز       سير قبلي خود را به ياد دارند و كيفي
نـوي و   االنبياء ولي به جهت كمـاالت مع       ظاهراً خاتم ) ص(اكرم  رسول  حضرتآري  . بينند  مي

اء و خلفـاي آن  اوصـي . اهللا، در حقيقت اولين پيامبران اسـت  احاطة وجودي بر جميع ماسوي   
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از يـك منبـع     ها     آن علوم. نيز همان خصوصيات را دارا هستند     ) ع(حضرت، از جمله امام باقر    
 سرچشمه گرفته و دانش و تربيت ايشان در يك مكتب بوده، از اين جهت هيچ فرقـي بـين                  

  .باشد نيست مگر در مصاديق خارجي كه آن هم به علل اقتضاي محيط ميها  آن
نظيـر بـر      الم، شكافندة معارف اولين و آخرين، با احاطة عالي و بي          امام باقر عليه الس   

جميع كاينات، آن همه علم و دانش و معارف را به مردم آموخت و محيط تاريـك فرهنـگ                   
آن نور الهي به واسطة اتّصال به مركز نور . اسالم را مبدل به انوار مشعشع علم و دانش نمود

به معلّم نداشته بلكه در مكتب الهي تكميل تحصيل  احتياج  ت است، فحقيقت كه علم و معر    
  .نموده بود

آميخته نشده است هيچ چيزي، به چيز ديگر كه بهتر          : استحضرت     آن از فرمايشات 
  .باشد از آميخته شدن علم به حلم

فهميدن و بصيرت پيدا كردن در ديـن        : رسيدن انسان به مرتبة كمال با سه چيز است        
  .صائب و كارهاي دشوار، و اندازه قرار دادن در امر معيشتو احكام، و صبر كردن بر م

عفو كني كسي را كـه بـر تـو سـتم            كه     آن اول: سه چيز از مكارم دنيا و آخرت است       
سوم حلم كني با كسي كـه       . دوم صله و پيوند كني با كسي كه از تو بريده است           . كرده است 

  .از روي جهل و ناداني با تو بدرفتاري كرده است
زيرا كسي كـه كسـالت را       : از كسالت و ماللت كه اين دو كليد هر بدي است          بپرهيز  

بر خود روا دارد اداي هيچ حقّي نكند؛ و كسي كه ماللت را بر خود راه دهد، بر مشـكالت                    
  .صابر و شكيبا نتواند بود

اند كه در يك رشته منظوم هستند، اگر يكـي از آن دو       ايمان و حيا دو گوهر گرانمايه     
  .ري نيز خواهد رفتبرود، ديگ

  .شوند، افضل است از هفتاد هزار عابد مند مي عالمي كه مردم از علم او بهره
يـك  : انـد   فرمودهكه     چنان در فضيلت علم و عالم، اخبار و احاديث بسيار وارد شده،          

چه، عالم رباني از روي     . ركعت نماز عالم رباني افضل است از هفتاد هزار ركعت نماز عابد           
خواند و عابد تعبداً يا از روي علـم تقليـدي؛ و چـه                ايي و درك حكمت، نماز مي     علم و دان  

 مداد علما افضل اسـت از     : اند  فرمودهكه     اين .فرق است بين علم كشفي و علم تقليدي       بسيار  
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  .مقام و فضيلتش باالترهرچه آثار معنوي چيزي بيشتر،كه  استعلت هاي شهداء،بدين  خون
شـيعيان   ششـم  مرت امام جعفر صادق عليه السالم، امـا حضـ  ) ع(حضرت امام صادق  

دليل بر امامت آن حضرت، تصريح      . است و كسي انكار فضايل و مناقبش را نداشته و ندارد          
به حضرت     آن فضايل و مناقب  . و تعيين پدر بزرگوارش است    ) ص(اكرم  رسول  حضرتجدش  
  .اي ا ست كه قلم از تحرير و زبان از تقرير عاجز است اندازه

آن حضرت از ديگر برادرانش افضل و اكمل و در ميان عامه و خاصه به فضـيلت و                  
اند كـه در تمـام        اي نقل كرده    به اندازه حضرت     آن از علوم . كمال و زهد و تقوي مشهور بود      

مردم از عامه و خاصه از اقطار عـالم بـه خـدمتش             . بالد و اطراف عالم منتشر گرديده است      
حضـرت    آننمودند و از فرمايشـات  و احكام و تأويل قرآن سؤال مي    ل  شتافتند و از مسائ     مي

  .بردند بهرة كافي و وافي مي
                  حضرت صادق عليه السالم، ثمرة زيباي شـجرة طيبـة خلقـت و مظهـر اعـال و اتـم

حصـول معرفـت اسـت و حقيقـت اوامـر           چه، غرض از خلقـت،      . الحسناي الهي بود    اسماء
سوي عالم تجرّد و اطالق، و فنـاء در      كت به   ت؛ يعني حر   ظهور تكاليف عقليه اس    سمعيه نيز 

بنا بـه   كه    استدر اين حالت    . الغايات  فعل، اسم، صفات و ذات مقدس مبدأالمبادي و غايت        
  .آيات قرآنيه، حيات ابديه و بقاء به معبود بر او ثابت گردد

ـ          فرمايد كه كشته    خداوند متعال در قرآن مي     د و در   شدگان در راه خـدا زنـدة جاويدن
ـ  عِ ياءح اَ لْ ب واتاًم اَ  اهللاِ بيلِوا في س  لُتِ قُ ذينَ الَّ نَّبسح ال تَ  و«نزد پروردگارشان مرزوق     ـ ب ر دنْ  مهِ

رْيشدگان به لشكر كفر و شيطان در جهاد اصـغر، و هـم    كه هم اشارت است بر كشته  » ونَقُز
فرمايـد هـر چيـزي فنـا و           يـز مـي   و ن . شدگان به جند رحمت و ايمان در جهاد اكبر          به كشته 

و سرانجام در آيتي ديگـر      » ههج و الّ اِ ك هالِ ءٍي شَ لُّكُ«نيستي پذير است مگر وجه پروردگار       
  .» باقٍاهللاِدنْ ما عِ ودفَنْ يمكُدنْما عِ«فرمايد آنچه نزد خداست بقاء و ثبات دارد  مي

اند كه  »وجه اهللا « زندة جاويدند،    آيات مذكور داللت دارند آنان كه نزد پروردگارشان       
خداونـد  كـه     اسـت الهـي   » اسماء«ناپذير همان     اين وجه زوال  . راه ندارد ها     آن بوار و زوال بر   

ـ  ر هجقي و ب ي  و ها فانٍ يلَ ع نْ م لُّكُ«متعال، صفت عزّت و جاللت را بر آن مترتّب ساخته            بك 
 صفت است براي وجهي كه ذوالجالل و االكرام       » ذو «ه كلمة ـدر اين آي  » رامكْ االِ  و اللِجوالْذُ
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  .بوده و پايدار است
وجه هـر چيـزي مظهـر     . مواجهه بدان حاصل شود   كه     چيزي وجه هر شيء عبارتست از    

اند كه مواجهة خدا با تمام مخلوقات خود به وسـيلة آن انجـام                اوست و مظاهر، جمله اسماءاهللا    
 جالليه  اند، اسماء   رسيده» ونَقُزرْ ي مهِب ر دنْ عِ ياءح اَ لْب«ادت  بنابراين، آنان كه به فيض سع     . يابد  مي
اهللا شـدن و مظهراسـماء و    جماليه پروردگارند، زيرا فناء در ذات حق، مـالزم اسـت بـا وجـه            و  

االمـر    مراد از فنائ در اين مقام، فاني و معدوم شـدن ذات عـارف از نفـس                . صفات الهي گشتن  
  .ر كردن نظر است به مشاهدة عظمت كبرياي خداوندينيست، بلكه مراد مقصو

كـه     چنـان  نـد، اطهار  ائمةمحراب جالل و جمال و مظهر صفات كمال الهي، حضرات           
سيره و احوال اين بزرگواران گوياي ايـن        . » اهللا ماءس اَ نُحنَ«اند كه     خود بدان اشارت فرموده   

كـه هـيچ    و جالل حـق بودنـد       آنان بقدري مستغرق و فاني در بحر جمال         كه    استواقعيت  
ورزيدند  گفتند جز به زبان خدا، و به هيچ امري مبادرت نمي    ديدند جز خدا، و هيچ نمي       نمي

گرفـت    در هنگام مناجات و نماز، صعقة الهيه آنان را چنان فرا مي           . جز به اراده و فرمان خدا     
 پيكان دردنـاكي    شدند، بطوري كه    ذات احديت محو مي   نصرف و در    ماهللا    كه از تمام ماسوي   

اين است  . و ايشان ملتفت نشدند   الموالي خارج كردند      را در حال نماز از پاي حضرت مولي       
خبران از عرفان و جماعتي از متصوفه  و بقاء به او، نه آنچه را كه برخي بي         اهللا    معناي فناء في  

در انـوار مقـام     بنابراين، حقيقت مواجهه با اسماءاهللا، فاني شدن سالك است          . اند  توهم كرده 
  .بر او ظاهر گردد» ها بِوهعادني فَسح الْماءس االَهللاِ«واليت تا معني حقيقية 

امام صادق عليه السالم، محراب جمال كبريايي و مظهر اعالي اسـماء الحسـناي الهـي،                
قـرآن مجيـد كـه عـين الحيـوه جـاوداني و             . بزرگترين حافظ و ناشر دين مقـدس الهـي اسـت          

.  كامل زندگاني است نبايد از بين رود و اين ديـن مقـدس اركـانش تزلـزل پـذيرد                   دستورالعمل
خداوند هم اين كتاب را همواره نگاهداشته و اسباب را بر حفظ آن تا قيام قيامت مهيا سـاخته،                   

دوازده امام و وصي و جانشين قـرار داده كـه           ) ص(و بزرگترين اسبابش را بعد از حضرت رسول       
را ظيفـه   وايشان هم به اعال درجه اين       . ين كتاب آسماني، جد بليغ نمايند     در حفظ و نگهداري ا    

ـ |انجام دادند و در هر زمان به مقتضاي آن رفتار نمودند؛ گاهي به شمشير زدن و وقتي به      ه ـخان
 بـا دشـمن   ) ع(ام حسـن  ـحضـرت امـ   كـه      چنـان  دائد نمـودن،  ـنشستن و تحمـل مصـائب و شـ        
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  .شهادت رسيد يام كرد و بهق) ع(سازش كرد و حضرات امام حسين
 با بروزات علمي و تزريق روحانيت، اين كتـاب و           السالم  عليهم اطهار  ائمةاكثر حضرات   

فقط دو نفر از ايشان دست به قائمه شمشـير زد يكـي حضـرت علـي بـن                   . دين را نگاهداشتند  
ابيطالــب و ديگــري حســين بــن علــي، و بقيــه بــه تبليغــات و تعليمــات كوشــيدند و ســخنان 

مخصوصاً حضرت محمد باقر و حضـرت صـادق         . اهرآساي خود را گوشزد عالميان نمودند     جو
كه زمان ايشان مصادف شد با زمان ضعف بني اميه و عدم اقتدار بني عباس، و مـردم توانسـتند                    

  .مند گردند دور اين دو بزرگوار جمع شوند و از علوم و معارف ايشان بهره
هضت علمـي دانسـت زيـرا كـه بـراي نشـر             عصر ن توان    ق را مي  دزمان حضرت صا  

حضرت صـادق از مقتضـيات زمـان و مكـان           . حقايق و كشف رموز قرآن بسيار مساعد بود       
استفاده كرده حقايق علوم را به مردم آموخت، و تا حد مقتضي پرده از روي اسرار معـارف                  

  .ديني برداشت
جنـبش علمـي و   به نشر علوم قيام نمود و در مقابل نهضت سياسي، يك            امام صادق   

حركت فكري بوجود آورد و با ادلّه و براهين منطقي، عقيدة ثابت و پابرجاي فرقة اماميـه را          
كه محكمترين و استوارترين عقايد است اثبات فرمود و اين جهاد، از خطيرترين مجاهدات              

  .عالم اسالم است
 جهاد مهم   ر و اكبر،  آري در معارف الهيه، عالوه بر مجاهدات در دو جبهة جهاد اصغ           

خـداي تبـارك و     . اسـت » دعوت بـه هـدايت    «يا  » جهاد ادبي «ديگري نيز مطرح است و آن       
  و رينَكـافِ  الْ عِطِال تُ فَ«معرفي فرموده   » جهاد كبير «دعوت به هدايت را      قرآن مجيد،    رتعالي د 

  .يعني با قرآن» به«كه در اين آية مباركه » بيراً كَهاداً جِهِ بِمهدجاهِ
 را خداوند متعال، كبير ناميده زيرا مأموريت اصلي هاديـان الهـي، ارشـاد و                جهاد قرآني 

عظـيم، علـم و حكمـت راسـتين         تعالي افكار و قلوب است و سالح حقيقي آنان در اين جهاد             
ـ ح الْ هِظَعِوم الْ  و هِمكْحِالْ بِ كب ر بيلِلي س  اِ عداُ«خود فرموده   كه     چنان است، هِنَس و   لْ جـادهـ  م تي الَّ بِ

موفقيت در اين جهاد، منوط است به حصول حقاييق و افاضـات نـاب معنـوي از                 . »نُسح اَ يهِ
هاي خالصانة مجاهـد اسـت در جبهـة جهـاد             سرچشمة وحي الهي، كه آن نيز مرهون مجاهدت       

  .و همة اين مراتب در حد اعال در وجود مقدس امام صادق عليه السالم متجلّي بوداكبر، 
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نقل شده اگرچه بيشتر در احكـام و عبـادات و معـامالت و    حضرت   آنزعلومي كه ا  
طهارت و حج و غير آنهاست، ولي اختصاص بـدانها نداشـته در توحيـد و كـالم و عقـول،         

عالوه بر اينها، امام صادق هزاران چشمة علمي به روي مردم گشـود و              . تعاليم بسياري دارد  
شيميائي و فيزيكي را به شـاگردانش تعلـيم         ي،  ، طب هاي مختلفي از علوم مادي، طبيعي       رشته
بجـاي مانـده شـاهد قـوي بـر ايـن            حضرت     آن كه از » توحيد مفضّل «كتاب مقدس   . فرمود

  .مدعاست، همچنين آن بزرگوار در علوم غريبه و رياضيات و جفر، مهارتي به تمام داشت
 و  از زمرة آن بندگان مخلص خـدا بـود كـه در اثـر متابعـت               ) ع(آري حضرت صادق  

» قـاب قوسـين   «انـد و از       ، بر كلّي كاينات عبـور كـرده       )ص(پيوستگي به سيد اولين و آخرين     
ـ ب الْ مـا زاغَ  «ديدة بصيرت بـه كحـل       » او ادني «درگذشته و در سرّ      رُص ل  » غـي  مـا طَ    و مكحـ

ـ ي«خانة دل را با انوار      » ريبكُ الْ هِب ر  آياتِ نْأي مِ ر«اند، و در مطالعة       گردانيده ـ  لِ هللاُي ا دِه  هِورِنُ
نْمي ر ساخته» شاءاند منو.  

ــاظم    ــي ك ــام موس ــرت ام ــريح     ) ع(حض ــرت، تص ــت آن حض ــر امام ــل ب ــ دلي ـ
او را بـه وصـايت و   ) ع(و تعيـين پـدر بزرگـوارش حضـرت صـادق       ) ص(اكـرم   رسول  حضرت

در مكــارم اخــالق و علــم و عبــادت و ســخاوت و مناقــب، حضــرت   آن.جانشــيني اســت
  .ه و خاصه به علو شأن او مقرّ و معترفندالعاده بوده و عام فوق

القاب حضرت موسي بن جعفر، كاظم و صابر و صالح و امين است و لقب مشـهور                 
آنچـه از  حضـرت     آن كـه    چنـان  باشد يعني خاموش كننده و فرو برندة غـيظ،          است كاظم مي  

رر حتـي در ايـام زنـداني بـودنش مكـ          . دست دشمنان كشيد، هرگز بر ايشان نفـرين ننمـود         
آميـز    اي سـخن خشـم      دادند، ولي از وجود مقدسـش كلمـه         آمدند و پنهاني گوش فرا مي       مي

 هر كه با قدرت و توانائي، غيظ خود را فرونشـاند،          : فرموده) ص(اكرم  رسول  حضرت. نشنيدند
  .دقلب او را پر از امن و ايمان كنتعالي  حق

درگـاه الهـي در طريـق       جوهر و عصارة مبارزة در راه حق، ارشاد است و اين محبوبين             
 حق به تحكيم مباني عقايد انسـانها پرداختـه، در راه تكامـل نفسـاني و ارتقـاء مراتـب معنـوي                     

ه در حال   چپرور ظاهر شده،    افزا و جان    ة روح از حلقوم ايشان آهنگ و نغم     .اند  اجتماع كوشا بوده  
چـه   خـاك،    ي نيزه و چه پيكرشان بر روي      چه رأس مطهرشان باال   حيات و چه در حال ممات،       
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در سياهچال و چه در بند اسارت و چه بر اريكة سلطنت، همواره دعوتشـان بـه توحيـد بـوده                     
  .است

الحوائج و توسل به او موجب اجابـت          مشهور است به باب   حضرت     آن در ميان مردم  
توسل بـه مقـرّبين درگـاه خـدا، گذشـته از اخبـار و احاديـث و تجـارب بسـيار،                      . دعاست
  :ابق اصول علمي عقلي و مطاست امري

خداوند رحمان اول موجود اشرف را خلق كنـد چـه، اگـر موجـود               كه    استواجب  
خلـق كنـد،    اگر مساوي    تر را خلق كند، ترجيح مرجوج بر راجح الزم آيد، و            اخس و پست  

بـه  . زند  االطالق سر نمي    باشد و هر دو قبيح است و قبيح از حكيم علي            ترجيح بالمرجح مي  
  .به سايرينها   آنيوضات به موجوداتي كه اشرفند برسد و به واسطةهمين دليل بايد ف

الحاجـات    مؤثر حقيقي در عالم امكان منحصر است به ذات اقدس باريتعالي و قاضي            
ولي شرط است سنخيت بين مـدرك       . بشر ندارد حقيقي اوست نه غير، و اختصاص به افراد         

 داشته باشد و همين، دليل اسـت بـراي          دهد بايد مناسبت    ميكه     آن و مدرك، يعني گيرنده با    
  .لزوم بعثت پيغمبر

فكر و عقل و ادراك هركسي به دامان جالل حق نرسد و ناچار است دست به دامان                 
ايشانند انسان كامل و    كه     آن  و معصومين و اولياء بزند، به جهت       اطهار  ائمةحضرت پيغمبر و    

  .اند پيدا كردهبه واسطة كمال معرفت، قرب و اتصال را به مبدأ اعال 
كه غايت بعد و دوري است در رفعت و دنائـت، ناچـار اسـت از                دو چيز    آري ميان 

رابطه كه واسطه باشد براي رساندن اثر عالي به سافل، يعني فيض را از فياض مطلق بگيـرد                  
  .و به ديگران رساند

بـدين  . حضرت امام موسي كاظم رابط عالم ربوبي و قبله معنـوي عـالم امكـان بـود      
اعمـال ظـاهري و     . هت ركني از اركان مهمة عبادات، تشخيص قبله و اسـتقبال آن اسـت             ج

ظواهر احكام، انسـان را آمـاده       عمل به    باطني در شرع انور الهي، الزم و ملزوم يكديگرند و         
و بـاطن را  خطا كردند آنان كه ظاهر را گرفتند  . نمايد  براي ادراك و عمل به باطن احكام مي       

  . باطن را گرفتند و ظاهر را ترك نمودندترك كردند، و يا
 توجهات الهيه بدان مكان   وجه به كعبه است براي استفاضه از      ظاهر ت مقصوداز قبله در  
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كه قبلة معنوي و خورشيد فروزان      ) ع(اماممبارك، اما در معنا اقبال دل است به وجود مقدس           
  .عقول است

بخشـد تـا او را بـه           نور مي  به آن كه    استبراي هر موجودي از اين عالم خورشيدي        
عقول مجرّده كه خورشيد اين عالمند، بـه جهـت كثـرت مناسـبت بـه      . ميدان تكامل برساند  

نوراالنوار در احاطه به معلومات و تجرّد از ماديات و افاضة نور بر غير فوق، داراي مراتبـي                  
وار  نـور پروانـه  هر وجودي در عالم به شوق لقاي كه    چنان .هستند شبيه مراتب انوار عرضيه    

آفتاب ايـن عقـول، همانـا       . وار به گرد خورشيد خود در گردشندد        گردد، عقول نيز پروانه     مي
، ولي اهللا االعظم است، كه وجود مقدسش در آسمان حقيقـت، هـادم ظلمـات و                 »عقل كلّ «

حايل عبور و نفوذ وساوس شيطاني در قلوب مؤمنين است، و بدون اذن و دستور آن مـوال،        
  .لي پرواز نكند؛ الزمة اين پرواز روحاني و استضائه معنوي، طي مراتب يقين استهيچ عق

علـت   و آن نيز     ل است به ايمان مرتبة علم اليقين،      در حقيقت، استقبال كعبه، علت وصو     
الشـموس واليـت، تـا        اليقين و سير در انوار شـمس        رحماني است براي نيل به ايمان مرتبه عين       

  .اليقين رسد، كه علّت وصال است به كعبة ازلي مرتبة حقسرانجام سالك به ايمان 
راه خدا نه جهت راست است و نه چپ، نه باال و نه زير، نه دور و نه نزديك، بلكـه               

خدا در دل مؤمني است، ايـن اسـت معنـي           : سيد دو عالم فرمود   كه     چنان راه خدا دل است،   
ازلي در آن عصر در قلـب مقـدس انسـان كامـل،             تجلّي كمالية قبلة    »  اهللا تي ب نِمِؤْم الْ بلْقَ«

  .، حضرت امام موسي كاظم عليه السالم بود)ص(خليفة بر حق رسول خدا
رضاست؛ و اين صـفت از  حضرت   آنحضرت امام علي بن موسي الرضا ـ از القاب 

از مرتبة صبر است زيرا صبر، حـبس        مرتبة رضا باالتر    . باالترين مقامات سالك الي اهللا است     
. ست با عدم رضايت، ولي رضا، رضايت سالك الي اهللا است به آنچه از دوست رسد               نفس ا 

رضا به قضاء اهللا را از اركان ايمان شمرده و حضرت سيدالشهداء            حضرت علي بن ابيطالب     
  .»كرِماَ بِليماًس تَ وكضائِقَ بِضاًلهي رِاِ«كرد  نزديك شهداتش به خداي خويش عرض مي

ظـاهر شـده و فضـايل آن        شمار   سالم معجزات و كرامات بي    از حضرت رضا عليه ال    
بايد دانست معجزات و كرامات حضرات انبيـاء        .احصاء نتوان كرد  كه    استبه حدي   بزرگوار  

گيـرد،    هم بر محال ذاتي تعلق نمي     محال ذاتي نباشدو قدرت خدا    كه    استاوصياء دراموري   و
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زات انبياء و كرامات ائمه در اموري       معج. زيرا كه قابليت مقدوريت و موجود شدن را ندارد        
  .عادتاً محال باشد، يعني مردم عادي نتوانند مثل آن را بياورندكه  است

نمايند صدور معجزات و كرامات را،        اي از مردم اظهار عجب و بسا كه انكار مي           عده
  .اند زيرا ايشان پي به صفاي دل و مقامات و درجات حضرات انبياء و اوصياء نبرده

از سنخ عالم ملكوت است و عالم ملكوت، سلطنت و حكومت دارد بـر عـالم                نفس  
حالـت اول،  . ي خود و وقتي توسط نفوس بشريه و گـاهي بـه رياضـات   خود  به طبع، زماني 

. تعالي و لمن يشاء، بدون دخالـت رياضـات و مجاهـدات او              نظري است يعني به ارادة حق     
و در حالـت    . گة نفـوس قدسـي اسـت      نفس او در جر   كه    استحالت دوم به ارادة شخصي      

كند، زيرا چـون نفـس مجـرّد شـود از عاليـق         سوم، رياضات مشروع ايجاد نفس قدسيه مي      
ملكوتي كمال اتصال را پيدا نمايد و در خارج از مملكـت تـن،              تواند با مجّردات      دنيويه، مي 

تبط كـرده   اما رياضات غير مشروع نفس را با ملكوت سفلي مـر          . هر گونه تصرّفي را بنمايد    
در ارتبـاط بـا ملكـوت عليـا، سـبب و            . كنـد   قادر به امرو نامشروعي مانند سحر و جادو مي        

  .واسطه ملك است و در ملكوت سفلي، واسطه جنّ، كه هم سنخ شيطان است
قوة متخيله زماني كامالً مطيع     . ، ضعف قوة متخيله است    عادت  خرقِسبب ديگر براي    

الناس كه قبايح اعمال و صور محسوسات و          دم، خاصه عوام  شود مانند اكثر مر     قوة عاقله نمي  
خداوند متعـال دربـارة ايشـان       كه     چنان كند،  هاي فاني دنيا در انظارشان نيكو جلوه مي         زينت
و گاهي قوة واهمه و متخيلـه، كـامالً مطيـع      . »ناًس ح آهرَ فَ هِلِم ع وء س ه لَ نَي ز نْمفَاَ«فرمايد    مي

شيطان به دست من تسليم شـده،       : فرمود) ص(اكرم  رسول  حضرتكه     چنان د،باش  قوة عاقله مي  
  .يعني قوة واهمه و متخيله من در چنگ قوة عاقلة من مقهور شده است

قوة متخيله با ترك لذايذ دنيويه و ساير رياضات و مجاهدات، قابل افـول و انحـالل                 
  .ده بوداست و اين مراتب، همه در حضرت علي بن موسي الرضا حاصل ش

از امر به   . »رحانْ و كبرَ لِ لِّصفَ«فرمايد    مي) ص(اكرم  رسول  حضرتخداوند متعال دربارة    
شود، زيرا نماز عروج بـه سـوي حـق و مناجـات بـا                 صفاي جوهر نفس معلوم مي    ،  »صلوه«

  .شود درك مي» رحانْو«خداست، و كشتن نفس شهوي و قوة واهمه و متخيله از كلمة 
 متخلّق شد به صفات خدايي، در     شباهت پيداكرد به مبادي عاليه و     اني  نساچون نفس   
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زند اگرچه بـه آن شـدت نباشـد؛ ماننـد      كارهاي خدايي از او سر ميدو صفت علم و عمل،   
كند از اشراق و حـرارت و نوريـت، و         آهن گداخته و شيشة صافي كه آن يكي كار آتش مي          

پس عجبـي نيسـت كـه       . ن ريخته شده است   پذيرد كه در داخل آ      ديگري رنگ چيزي را مي    
خداوند متعال چنين قدرت و اختياري بر انسان كاملي كـه مقـرّب درگـاه او شـده كرامـت                    

  .فرمايد، كه تصرف در موجودات كند و از اشياء صورتي را گرفته، صورت ديگر دهد
اكمل و اشرف و اصفي و الطف نفوس در آن عصر، حضرت علي بن موسي الرضـا                 

 .ا خواسته بود كه آن وجود مقـدس را مظهـر جمـال و كمـال خـود قـرار دهـد                     بود، و خد  
احتياج به معلّم بشري نداشت، معلّم او ذات اقدس احديت و وجودش منور بـه               حضرت    آن

نور الهي بود، بطوري كه صور و حقيقت اشياء و جميع عوالم علوي و سفلي در مـرآت دل                   
  .شد آن وجود مقدس، منعكس مي

  :ح و مواعظ بيشماري دارد، از جملهآن حضرت نصاي
  .از عالئم ايمان مؤمن، پنهان داشتن اسرار مردم است

عيـال و اوالدش    د و بـراي     ل كم راضي شود، زنـدگيش آسـان گـرد         هر كس به حال   
  .بركت و سالمتي بخشد و خدا ديدة دلش را بينا كند

  .هد نكندبخيل، روي راحتي نبيند و حسود، درك لذت ننمايد و بدبين، وقا به ع
: اگر چهار خصلت و صفت در كسي نباشد، اميدوار به سعات دنيا و آخـرت نگـردد                

  .وفا به عهد، كرم و بخشش در طبيعت، عزّت نفس و خوف از خدا
صلة ارحام كنيد ولو به قدر شربتي آب باشد، صدقات خود را به منّت گذاري باطل                

  .ول درگاه الهي نيستگذاري مقب نكنيد، چه بسياري از صدقات كه به جهت منت
عصمت او نزد فريقين مسلم كه  اينحضرت   آنـ دليل بر امامت ) ع(حضرت امام جواد

است، و اگر غير او بعد از پدر بزرگوارش امام شناخته شود، ترجيح مرجوح بر راجـح الزم                  
او را  ) ع(و تصريح پدر بزرگـوارش حضـرت رضـا        ) ص(اكرم  رسول  حضرتتعيين  و ديگر    .آيد

متكفّل غسل و كفن و حنوط پـدر بزرگـوارش          حضرت     آن كه   اين ت و جانشيني، و   به وصاي 
امام، هيكل توحيـد و     كه     آن زيرا بدن امام را امام بعد غسل دهد و كفن نمايد، به جهت            . بود

  .»ونَرُهطَم الْالَّ اِهسمال ي«در حقيقت، كتاب اهللا است مانند قرآن مجيد كه 
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و اشراف و بزرگان شـيعه پـس از فـراغ از اعمـال حـج،        در سفر حج، علما و فضال       
خدمت آن جناب رسيدند و از مشاهدة جمـال آن مـاه واليـت و از ديـدن انـوار امامـت و                       
جاللت و مالحظة متانت و مهابت و معجزات و كرامت و علوم و فضايل، اقرار به امـامتش                  

  .كردند و زنگ شك و شبهه از آيينة خاطر آنان زدوده شد
س حضرت جواد عليه السالم به واسطة اتّصال به مبدأ اعال منـور بـه نـور                 قلب مقد 

معاني منزّه شود،   الهي بود و احتياج به معلم بشري نداشت، زيرا وقتي قلب از عاليق دنيويه               
منزلت قلب در جسد، به منزلت امام اسـت در ميـان مـردم و    . و حقايق در او منعكس گردد     

  .عرش در عالم
قلـب ظـاهري را دو در اسـت بـراي           كـه      چنـان  :اند   پيشوايان فرموده  حضرات بزرگان و  

دخول و خروج خون، براي قلب باطني روحاني نيز دو در است، يكـي بـه جانـب بـاال يعنـي                      
و ديگري به جانب ملكوت     شود،    ناميده مي » جنه السعداء «ملكوت عليا كه جاي مالئكه است و        

علوم و معارف و حب حـق  . »جحيم االشقياء«به سفلي كه مكان اجنّه و شياطين است و مسمي   
و اولياء اهللا از در باال، و معاصـي و شـرور و بغـض اوليـاءاهللا و آزار خلـق از در ديگـر داخـل                          

  .شود، و تا انسان در ملكوت سفلي را نبندد، نور واليت و عبادت به دلش داخل نخواهد شد مي
جزئـي از حقـائق در آن جـاي          كـه   اسـت قسم اول دلـي     : بنابراين دلها بر سه قسمند    

خير و شر هر دو در آن داخل شوند و هريك قويتر است بر كه  استقسم دوم دلي    . كند  نمي
در آن چراغـي اسـت از انـوار الهـي كـه پيوسـته       كه  استقسم سوم دلي  . ديگري غالب آيد  

  .روشني دهد و هرگز برايش خاموشي نيست
ودان الهي، عرض با عظمت خدا   ، آن چراغ پر فروغ جا     )ع(قلب مقدس حضرت جواد   

بـدين معنـي كـه عـرش محـل          . چه، قلب مؤمن با كمال، عرش خداي رحمـان اسـت          . بود
برد، مقسم است و قلب انسان كامل هم          استيالي رحمت رحمانيت است و هر فيضي كه مي        

  .محل ظهور رحمت و انوار حّقة الهي و تجليات اوست
عـرش عـالم،    : اسـت، در عـرش نيسـت      شرافت و خاصيتي كه در قلب انسان كامل         

عرشي است با عظمت ولي فاقد شعور و ترقي اما قلب، واجد ادراك و قابل ترقي اسـت و                   
  .اي به آن دهد هر مدد فيضي كه به او رسد، حيات، قدرت، علم و كماالت تازه
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عرش عالم، محل ظهور صفت رحمانيت است به روحانيت، اما قلب انسـان كامـل،               
: قدسـي وارد اسـت  در حديث كه   چنانخالفت اهللا است،و مستقرّ نوراني محل روح علوي   

نه زمين گنجايش مراد دارد و نه آسمانها مكان من تواند بود، بلكه جاي من يعنـي جلوگـاه                   
  .من، قلب انسان كامل است

هر چيـزي بشـكند از      : اند  شود كه فرموده      آن بيشتر مي  اهميت  اگر قلب مؤمن بشكند     
تـرين و     و شكسـت  افزايـد،     هد مگر دل كـه اگـر بشـكند بـر قيمـت آن مـي               كا  قيمت آن مي  

  .بود) ع(قلب انسان كامل، حضرت جوادترين قلوب در آن عصر،  لطيف
قلب او باز شود به سوي واليـت، و حكمتـي          كه    استدر حقيقت، انسان كامل كسي      

داده، همانـا  كه خداوند رحمان در قرآن مجيد تعريف نموده و آن را مايـة خيـر كثيـر قـرار              
  .انفتاح دل است به سوي واليت

قصد سوي حق به دل، بهتـر       : حضرت امام جواد فرموده   كه    استدر مقام چنين قلبي     
مـدح و شـهرت و      زيرا بسا كه عمل توأم با ريا و يا طلب           . است از اتعاب جوارح به اعمال     

ن بهتـر اسـت از      فاسده باشد ولي نيت، پنهان و لوجه اهللا است، پس نيت مؤم           ساير اغراض   
لي  علُمع يلٌ كُلْقُ«فرمايد كه   چنان عمل، صورت نيت است و نيت، صورت شاكله،       . عملش

  .بدون آن، عمل را خيري نيستكه  استنيت و شاكله پس مايه و سبب، . »هِتِلَشاكِ
ظهور عظمت فاعل بسته به عظمت فعل و آثار اوسـت و زمـاني ايـن فعـل، حسـيه                    

شـود در آسـمانها و زمـين، و           مشاهده مـي  كه    استفعل حسيه اموري    . يهاست و وقتي معنو   
در هر قلبي واقعي است     . افعال و اعمال و سير قلوب است      مثال براي فعل معنويه،     باالترين  

اند كه تصـوراتش جعـل        در مقام قلب فرموده   كه     چنان امور عظيمة طبيعت و ماوراء الطبيعه،     
 صورتها منشـĤت او، و بـه اعتبـاري او قـادر اسـت و                بسيطي و تصديقاتش جعل تركيبي و     

اجزاء تركيب در جعل تركيبي، عبارت اسـت از         . خالق، و صورتها مخلوق و مصنوع اوست      
اي از قرب و اتّصـال رسـد          ظهور آثار علميه و باطنيه در قلب، و ممكن است قلب به مرتبه            
  .ز قابل رؤيت و ادراك باشدكه اشباح و صوري خلق كند كه در عالم ظاهر براي ديگران ني

  :السالم آميز حضرت جواد عليه از جمله كلمات حكمت
  .اعتماد به خداوند متعال، بهاء هر چيز گردان است
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. بپرهيز از رفيق بد كه او شمشير را ماند كه منظـرش نيكـو و آثـارش زشـت اسـت                    
ناصـح، و   ، و قبـول كـردن پنـد         تعـالي   حـق توفيق از   : شخص مؤمن به سه چيز احتياج دارد      

  .واعظي از نفس خود باشد كه پيوسته او را پند دهد
تـر از آن، بيمـاري بـدن اسـت و             ترين روزگار، فقـر و فاقـه اسـت و سـخت             سخت

  .تر از آن هم بيماري دل است سخت
ـ دليل بـر امامـت آن حضـرت، گذشـته از عصـمت و اخبـار                 ) ع(حضرت امام هادي  

پدر بزرگوارش حضرت جـواد او      كه     اين ،لسالما  عليهم اطهار  ائمةو ساير   ) ص(حضرت پيغمبر 
را خليفه و جانشين خود گردانيد و هنگام وداع در حضور بزرگان شيعه و ثقـات اصـحاب                  

  .خود، تصريح به امامتش فرمود
براي اسمائ و صفات خدا مظهري است در عالم، و عوالم جمله كتاب اهللا و مظهـر                 

داراي مظهر جميع اسماء    » هالَّ كُ ماءس االَ م آد ملَّ ع و«و نمايندة اويند وانسان كامل به مفاد آية         
  .و صفات حق است

منتهاي خـدا، واجـد       حضرت امام علي النقي ملقب به هادي، مظهر علم و قدرت بي           
امكـان  اين مقام از باالترين مقامات عـالم  . كون استر عالم دمقام واليت و اولي به تصرف    

، مگر عدة معـدودي كـه خداونـد متعـال آنـان را در               دست هيچ بشري به آن نرسد     كه    است
  .مكتب خاص ربوبيت پرورش داده و اين منصب عظما را به ايشان بخشوده است

در مقابل واليت و سلطنت ابدي اين رهبران عاليرتبة بشـري، همـة امـور خاضـع و                  
  :خاشعند

. خودهر علت، مهيمن است بر معلول خود، و هر معلول خاضع است در برابر علت         
ايـن خضـوع و   . هر مطلق، مسلّط است بر مقيد و هر مقيد، منقاد است در برابر مطلق خـود            

» سجود تكويني«گردد،  انقياد كه از معلول نسبت به علّت و از مقيد نسبت به مطلق ظاهر مي       
پس همة نظام هستي در برابر خالق متعال تكويناً ساجدند و تمام فرشـتگان در برابـر                 . است

اين تعبير رسا با جمع الف و الم        . »ونَعمج اَ مهلّ كُ هكَالئِم الْ دجسفَ«مع و انسان كامل     كون جا 
محبوبين الهي،   است در برابر     نمحلي و تأكيدهاي مكرّر، نشانة انقياد و اطاعت تمام فرشتگا         

باالخص در برابر حبيب خدا و اهل بيت ايشان كه در حقيت تمام معجزات علمي و عملـي                
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ضرات انبياء را دارا هستند مانند تسخير فضا، سلطه بر زمين و دريا، سلطه بر امواج آتـش                  ح
ايشانند كه به همة اسرار و علوم اولين و آخـرين واقـف و بـه كـل كاينـات                    . و احياء موتي  

كننـد    اند، و در منصب امامت و تصرّف در امور مادي و معنوي، يكسانند و هرچه مي                 محيط
  .لق است به سوي خدابراي توجه دادن خ

در عوالم وجوديه، كمال تسلط علمي آن ) ع(منظور از اولي به تصرف بودن امام هادي       
قـدرت اعمـال در     تعـالي      حق البته. جناب است بر همة كاينات و نه اعمال اراده و ادارة آنها           

ر امور به ولي خود كرامت فرموده است اما وجود قدرت، دليل بر اسـتمرار فعـل و تغييـر د                   
اين امر بنابر مصلت است نه فقدان صالحيت، بلكه بر حسب مشيت            . خط مشي امور نيست   

انـد كـه دلهـاي مـا ظـرف            خود بدان اشاره فرمـوده    كه     چنان الهي، اعمال اراده ممكن است،    
  .مشيت و ارادة خداست

بسا بـه جهـت كميـت،       كه    استحدود تصرف امام در عالم امكان به اقتضاي شرايط          
اين تصرّف بـه لحـاظ اركـاني و بـاطني،           . به لحاظ كيفيت، باطناً يكسان است     مختلف ليكن   

علت سكون و عدم    . عدم تصرف امام، دليل بر تقدم سكون ظاهري بر آن نيست          . اولي است 
ارتفاع موانع، حكمت الهي است و گرنه اولي، تصرّف است چه، آثـار و خـواص رحمـاني                  

سـبب ظهـور آثـار و       كه    استملكوتي امام   غير تصرف، ناقص و متمم و مكمل آن، تصرف          
  .خواص كماليه است

اگر آنان .نيستنظري به مال و منصب دو روزة دنياي پرحوادث  صاحبان اين مقام را     
و از جمله حضرت موالي متقيان در موارد عديده فضايل خود را برشمرده و برتري خويش 

 زيارت جامعـة كبيـره، معرفـي جـامع و     در) ع(و يا امام هادياند  نموده را بر انبياء سلف بيان  
) ع(اند، منافاتي با اين ندارد كـه حضـرت علـي            وااليي از مقام شامخ واليت و امامت فرموده       

كسي خود را تعريف كند و ممكن است اين صفت آدمـي را             كه    استزشت و قبيح    : فرموده
وج انسـانيت بـه     اي از صفات رذيلة ديگر مانند تكبر و نخوت و حسد بكشاند و از ا                به پاره 

كسي كه خـود را پسـنديد       : فرمايد  مي) ع(حضيض حيوانيت برساند، و يا حضرت امام هادي       
و خودبيني و خودستائي در شرع مقدس اسـالم         خشمناكان بر او بسيار شوند و خودپسندي        

اعتنايي به خلق نبـوده،       زيرا اين معرّفي آنان از روي كبر، حسد، خودبيني و بي          . مذموم است 
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ـ  اَ و«ه حكم انجام وظيفة الهي بوده است چه، اوالً به مفاد آية شـريفه               بلكه ب  نِ بِ امـ ع هِم ـ  ر بك 
انـد، بايـد    ثانياً ايشان براي هدايت مردم آمده     . چنين اظهار، نوعي سپاسگزاري است    » ثَدِّحفَ

خود را معرفي نمايند تا مردم به علم و مقام معنوي ايشان پي بـرده هـدايت شـوند وگرنـه                     
 كه بايد   دثالثاً در عالم هر نعمتي حقي دار      . شد  بب تداوم گمراهي و اغراء به جهل آنان مي        س

و هنر و معرفت، و باالترين اداي حق، اظهار آن معلومات است خصوصاً             ادا شود مانند علم     
  .در عالم جاهل

  :مقدس امام هادي عليه السالم استاز تعاليم 
ت و براي جزع كنده دوتاست، بسـا        مصيبت شخص صبر كننده در مصيبت يكي اس       

  .كاهد كه جزع از مقام و اجر معنوي انسان مي
كند،   حكمت و علم را به نا اهل تعليم نكنيم، زيرا حكمت در قلوب فاسده تأثير نمي               

كـه     چنان .و تعليم حكمت به جهال، ظلم است بر حكمت و حربه دادن است به دست كفّار               
  جواهر را آويخته نكنيد به گردن خوكان، كه كنايـه از           :حضرت علي بن ابيطالب نيز فرموده     

حكمت و علوم را به نااهل تعليم نكنيد زيرا او استعداد فهـم مطالـب حكمتـي و    كه    است  آن
همچنين در بسيار از اشخاص، حكمت ظاهري يعنـي حفـظ كـردن زائيـدة               . علمي را ندارد  

سير در مدارج عاليه مؤثر نيست،      در تربيت و تكميل نفس و       كه     اين افكار ديگران، گذشته از   
ـ ذا فَ ِا«انـد     فرمودهكه     چنان گردد،  موجب ازدياد تكبر، حسد، خودبيني و فساد مي        سعـالِ  الْ دم ،

  .»معالَالْ دسفَ
آن حضـرت، همـان اخبـار جـدش     حضرت امام حسن عسكري ـ دليل بـر امامـت    

ات و تعيين پدر بزرگوارش     و معصوم بودنش باالتفاق و بروز كرام      ) ص(حضرت خاتم االنبياء  
  .باشد او را بر امامت و وصايت و جانشيني خود مي

آن حضرت بيشتر اوقات محوبس و ممنوع از معاشرت بـوده و پيوسـته بـه عبـادت                  
  .اشتغال داشت و مانند اجدادش، تمام صافت و ملكات فاضله را دارا و شريفترين مردم بود

منزلت قلب به مراتب    واوست، شرافت قلب ه الهي به ميزان     پيشگاو شرف هركسي در   قدر
الخصوص تجلّي نوري كه او روح ارواح است و قلب قلوب،             در آن،علي  تجلّي انوار الهي است   

نقطة شهادت و غيوب است و كاشف كروب، مزيل عيوب است و مبين سرّ مكنون، مـاء انهـار                   
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 انبيـاء و اوصـياء و   بحور صدور است و مجموع انوار اسرار الهيت و واليـت، و معجـزات كـلّ    
  .كرامات اولياء و همة قدرها از او حاصل است

در حقيقت، اگر قدر حق بر دلي نزول كند، همة قدرهاي عالم از آن دل رخـت بربنـدد،     
اش به روز معرفه درآيد و جهل مجملش تبديل به تفصيل علم شود، قـدم در بسـاط                    شب نكره 

ذايي بگذرد و در مجامع جمعيت، در محـراب         هاي ك   اخالص نهد، بكلّي از ماسوي و محبوبيت      
فردانيت معتكف شود و بعدش قرب گردد، كه قدر هر كسي به نسبت قرب اوست بـه حـق و                    

  .بعد اوست از خلق، و اين معني موقوف بر تعين نبوده هميشه ثابت است
 آري قدر و شرف را بايد در درون خود جستجو كرد نه در اجزاء بيرون از وجود خود،                 

كسي كه قـدر خـود را       . اي انسان تو خود قدري، خود را درياب       : اند  بزرگان فرموده كه    است  ناي
و قول او سديده و دل او بر بساط         يافت و بدين مقام رسيد، هر شب او قدر و هر روزش عيد،              

ايـن  . ناسوت او به رنگ الهوت درآمده، ملكوت و جبـروتش يكـي اسـت       علم مطلقيه منبسط،    
ـ و الْ نَّاِ«كـه   ) ع(ضرت امام حسن عسكري   است سرّ اشارت ح    ـ  اِ ولَص ـ  ي اهللاِ لَ زَّ ع ـ   و ـ  لَّ ج ال  رٌفَ س 

يدراِ بِ الّ اِ كاللَّ طاءِتِم داري  جز با شب زنـده كه  استواصل شدن به آستان قدس الهي، سفري       » لِي
 را ايـام و ليـالي  كه  استاين همان سفر مقدس و تحول قلبي مباركي . و خلوت دل ميسر نيست   

اين سالم كه  .و كرّوبيان مأل اعال هر آن به او سالم و درود گويند   تعالي     حق بر او مقدس نموده،   
بشارت است به سعادت و امنيت و سالمتي در دنيـا و            تجلّي همان نور الهي است به آن قلوب،         

  .عقبي، باالخص سالمت قواي باطني انسان از گزند آفات
وجـود مقـدس    در آن عصـر،      درود پروردگـار     مظهر اعالي قدر و شرف و سـالم و        

آنـان را سـه     كـه     استآن بزرگوار از جملة محبوبين الهي       . حضرت امام حسن عسكري بود    
  :سالم است

ـ «روز ميثاق به سمع جان شـنيدند        كه    استسالم اول، سالمي     سالم ـ  هِبـادِ لـي عِ   ع  ذينَ الَّ
و ) ص(اكـرم  رسول  حضرته الهي، خصوصاً    مراد از عباد در اين آيه شريفه، مقربين درگا        . »فيطَاص

البتـه  .رسـيدند  آنان كساني هستند كه در ازل اصطفائيت يافتند و در ابد به هدايت           .اوصياء اويند 
ناشـي ازقـواي   هـا    آنظهـور  كه اختياريه اوست،و افعالي  سبت فعليت قواي  ن امتيازات هرانساني به  

 و تعـالي، عـالم پنهـان و آشـكار و دانـاي            خـداي تبـارك     . موجب امتياز نيست  اختياريه نباشد، 
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دانسـته كـه        گذشته و آينده و حال، به مراتب امتيازيه هر فردي قبل از خلقت واقف بـوده، مـي                 
لذا با انتخاب آنان، اراده كرد تا اين ذوات مقدس وسـيله            . اعمال ايشان الهي محض خواهد شد     

  .ر قلوب طالبان باشندهاي باطني ديگران و موجب تطهي دافعيه و واقعيه رجس
سالم مـردان الهـي را ممكـن        . از لسان سفير الهي شنيدند    كه    استسالم دوم، سالمي    

آن سـالم را بـاالخص از لسـان    كه  كسانياست ظاهراً اكثر مردم بشنوند، ولي خوشا به حال   
  .»مكُيلَ عالم سلْقُنا فĤَياتِ بِونَنُمِؤْ يذينَالَّ«شنوند  باطني سفيران الهي مي

چون حجاب برخيزد، عيان بـه مقـام مشـاهده آيـد، بـي              كه    استسالم سوم، سالمي    
  .»حيمٍ ربِّ رنْ مِالًو قَالمس«واسطه از ناحيه خود، آن را بشنوند  سفير و بي

  :)ع(آميز حضرت امام حسن عسكري حكمتاز كلمات 
  .با مردم جدال مكن كه مقام و قدرت ظاهري تو از بين خواهد رفت

  .شود اح مكن كه باعث جرئت و دليري ديگران بر تو ميمز
گـويي بـراي ادخـال سـرور در قلـب مـؤمن اشـكالي           لطيفهدر جواز بلكه استحباب     

آميز باشد يا منجر به ايذاء مـؤمن          نيست، ليكن اگر از حد بگذرد يا كلمات زشت و وقاحت          
  .و كدورت شود، مذموم است
شبهه توقـف كنـد و عابـدترين مـردم كسـي      در برابر كه  استپارساترين مردم كسي   

ترك كند حـرام را، و از همـة         كه    استبرپا دارد فرايض را، و زاهدترين مردم كسي         كه    است
  .ترك كند گناهان راكه  استاينها باالتر كسي 

  .انسان نزد شخص غمناكي اظهار خوشحالي كندكه  استاز ادب دور 
  .شرب خمر استها   آن و كليدهايي قرار داده خداوند سبحان براي شرور قفل

الخبائث است؛ و نيز فرموده مهار شخص دسـت           شراب ام : فرموده) ع(حضرت صادق 
  .كشد به دست شيطان است، هر جا كه خواهد او را مي

سـكرات  كـه     اسـت بپرهيزيد از شراب و هرچه سكرآور       : فرموده) ص(حضرت پيغمبر 
قـي و اجتمـاعي و اقتصـادي        ضررهاي روحـي و جسـمي و اخال       . كليد جميع گناهان است   

  .شراب و مسكرات روي اصول علمي و طبي و تجربه، ثابت شده است
  و لوهوا الص برَقْوا ال تَ  نُ آم ذينَا الَّ هييا اَ «فرمايد    قرآن مجيد مي  تبارك و تعالي در   خداوند
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 كه شما مسـت  ايد نزديك نماز نشويد در حالي ايمان آوردهكه  كسانييعني اي   » كاري س متُنْاَ
مسكر يعني مست كننده، اختصاص به شـراب  كه  است  ايننكته قابل توجه و اهميت . هستيد

و بنك و چرس ندارد هرچه انسان را مست و از خود بيخـود كنـد، ماننـد مقـام ظـاهري و          
آورد، نبايـد     ثروت و غرور و خودبيني مانند شراب است؛ و كسي كه نماز حقيقي را بجا مي               

  .ها را داشته باشد  مستيهيچيك از اين
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  فصل هفتم
  
  
  
  
  

  )عج(امامت حضرت ولي عصر 
  

ن آنجناب است باالتفاق، و نيز امامـت ائمـه          د آن حضرت، معصوم بو    دليل بر امامت  
  .اثني عشر به طريق نص از علماي شيعه و سنّي وارد شده است

د مقدسـش  امور عجيبه و غريبه و خالف عادت هنگام والدت و بعـد از آن از وجـو       
آن بزرگـوار نيـز خـاتم       خاتم انبياء است،    ) ص(طور كه جدش رسول خدا      ظاهر شده، و همان   
  .باشد اوصياء و اولياء مي

از آيات مقدس قرآنيه و اخبار و روايات نبويه و علويـه و كلمـات فـريقين شـيعه و       
تعلـق  سني، به ثبوت رسيده كه حضرت مهدي منتظر را هر وقت كـه اراده و مشـيت الهـي                    

  .گيرد، براي فرج و اجراي عدالت حقيقي و زنده كردن دين اسالم ظاهر گرداند
هـاي    احكام و قوانين بشري براي اصالح و ادارة جهان كافي نيسـت، و ايـن برنامـه                

هـاي   توانـد بحـران   تواند سـعادت بشـر را تـأمين كنـد و نيـز نمـي          مجعول و رنگارنگ نمي   
ين و دستورات مقدس و متـين اسـالم كـه از منبـع              فقط قوان . خطرناك جهاني را عالج كند    
  .سعادت دنيا و عقباي بشر را تأمين كندتواند  وحي سرچشمه گرفته، مي

بيني كرده و زمام ادارة جهان را         در اين عصر تاريك، شيعيان عصر درخشاني را پيش        
 است،  بينند كه از هر عيب و نقص و اشتباه و خطا پاك و منزّه               به دست تواناي معصومي مي    

  .برند و همواره در انتظار آن عصر درخشان حكومت توحيد بسر مي
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  القاب حضرت ولي عصر

اهللا، دوم حجت، سوم خلف، چهارم قـائم، پـنجم مهـدي،              اول بقيه حضرت     آن القاب
  .ششم منتظر، هفتم ماء معين يعني آب جاري شده در روي زمين است

سـبب حيـات و     كـه      هرچيـزي  لكـه آب تنها اختصاص به آب ظاهري عنصري نـدارد، ب         
پس ارواح و عقول و علم و ايمان و افاضات الهي و امام كه بـه سـبب    . زندگي باشد، آب است   

  .گردد، همه آب هستند داخل ميدر دلها شود و بذر معرفت  حاصل و كامل مياو ايمان 
به آب كه سبب حيات هر چيزي است ظاهر اسـت، بلكـه             حضرت     آن وجه مشابهت 

شود، به مراتب اعال و ادوم است از حياتي كه بـه              ه سبب آن بزرگوار نصيب مي     حياتي كه ب  
گردد؛ و به اين جهت كه همواره مردم خصوصاً حضرات اوليـاء از آن                سبب آب حاصل مي   

  .كنند، تعبير به ماء معين شده است سرچشمه فيض الهي استفاده مي
  

  )ع(طول عمر حضرت قائم
لوحان كه بنـاي      بعضي از بيخبران و ساده    حضرت     آن در باب طول عمر و زنده بودن      

تأمل و تفكر در امور ديني و مذهبي را ندارند، يا استعداد ايشان براي فهم حقايق كم است،                  
اينان بـين محـال     . كنند  دانند و انكار مي     دچار ترديد شده زنده بودن آن بزرگوار را محال مي         

  .گذارند ذاتي و محال عادي و محال وقوعي فرق نمي
اند كه عمـر طـوالني هـزار          دالن نيز چنين وسوسه نموده      از بيخبران و تاريك   اي    عده

سال و بيشتر، برخالف مجاري طبيعت است و گويند عمر طوالني هزار سال يـا بيشـتر بـر                   
. انـد   ايشان خود را مقهور طبيعت و محكوم بـه احكـام آن دانسـته             . وفق سير طبيعت نيست   

فهمند كه طبيعـت فاقـد        دانند، نمي   طبيعت را خالق و صانع مي     خردان،   توان گفت كه اين بي    
  .تواند به موجودات كماالت بخشد شعور نمي

مطابق ميزان دليل و برهان علمي كه در كتب فالسفه و كالمية حكماء و علماي الهي                
درازي عمر و طول زندگي در تحت قدرت الهي بر وفق طبيعت اسـت نـه                 به ثبوت رسيده،  

 هرخداوند متعال بر» دير قَ ءٍي شَ لِّلي كُ  ع  اهللاَ نَّاِ«دليل عقلي و آية قرآن مجيد       به  .برخالف آن 
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قادر، يك نفر انسان كاملي را كه       اين خداي    پس چه مانعي دارد كه    . چيزي قادر و تواناست   
ولي و حجت و مقرّب دربار او و بندة خاص و محبوب اوست، روي هزاران مصلحت عمر               

  .يدطوالني كرامت فرما
ـ لَ فَهِمِولي قَ اِوحاًنا نُلْسر اَدقَ لَو«: فرمايد خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيد مي         ثَبِ

يعني هر آينه فرستاديم نوح را به سوي قومش، پس درنـگ  »  عاماًسينَم خَالّ اِهِنَ س فلْ اَ مفيهِ
 سال به   950 نوح   به حكم قرآن مجيد، حضرت    . كرد در بين ايشان هزار سال جز پنجاه سال        

قوم خود تبليغ حقايق نمود، و چون وقت موت حضرت خضر معلوم نيست، سـنّ شـريف                 
باشـد، پـس       هجري قمري اسـت، متجـاوز از دو هـزار سـال مـي              1418او در اين زمان كه      

  .طوالني شدن عمر به قدرت كاملة الهي امكان دارد
ني انحصـار بـه ايـن       شـود كـه عمـر طـوال         معلوم مي از اقوال و اخبار كتب سماوي،       

موافق . باشد  مجاري طبيعت هم نمي   بزرگوار ندارد، و جاي تعجب و غرابتي نبوده برخالف          
پايان قادر رحمان، تعجبي نيست كه بندگان مخلص خـود را بـه               حكمت رباني و الطاف بي    

  .امتداد عمر و طول زندگي اختصاص دهد بر ديگران
 در كمال اعتـدال باشـد، يـا گلبولهـاي           وقتي مزاج معتدل شد يعني اخالط چهارگانه      

يعنـي مـرض از     . قرمز و سفيد در عدد تفاوتي نداشته باشند، مرض و مـوت نخواهـد آمـد               
حاصـل  هـا      آن عفونت و كم و زياد شدن اخالط و يا كم و يا زياد شدن گلبولهـا و ضـعف                  

  .توانيم بگوييم كه آن فرد معتدل، همانا حضرت موالي زمان است شود، و مي مي
  
  لل مؤثر در طول عمرع

قسم اول اجل محتوم، كه به هيچ وجهي از وجوه قابل           : اجل انسان بر دو قسم است     
قسم دوم اجل غيـر محتـوم، كـه بـه وسـايلي ماننـد صـلة ارحـام و                    . تقديم و تأخير نيست   

تصدقات و اداي حقوق واجبه و احسان و دعا و رعايـت قواعـد بهداشـتي، قابـل تغييـر و                     
ـ «: فرمايـد   خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيـد مـي         كه     چنان ؛تبديل خواهد بود   هـ  و ذي  الَّ

يعني اوست كـه خلـق كـرد شـما را از     » هدنْ عِيمس م لٌج اَ  و الًجضي اَ  قَ م ثُ  طينِ نْ مِ مكُقَلَخَ
  .گل، پس تقدير نمود اجلي را، و اجلي است نامبرده شده نزد او



  نبوت و امامت ١٥٤
 
 

 طـول عمـر      سبب صـحت و سـالمتي مـزاج و         رعايت دستورات بهداشتي  كه     اين در
الصـحه را مراعـات نمايـد، در          كسي كه قواعد و قوانين حفظ     . گردد، شكّي نيست    انسان مي 

  .العاده مدخليت دارد سالمتي و طول عمر او فوق
مراعات والدين موقعي كه نطفه پشت پدر و رحم مادر جـاي دارد، و زمـاي كـه در                   

گذراند، در سالمتي و      و موقعي كه دوران شيرخوارگي را مي      نمايد،    رحم مادر نشو و نما مي     
  .طول عمر، كمال مدخليت را دارد

شـوند كـه      هايي ديـده مـي      اهميت عوامل ارثي در طول عمر روشن است، و خانواده         
كنند، و تأثير درازي عمر اسـالف در طـول عمـر              افراد آن غالباً بيش از حد متوسط عمر مي        

  .اخالف به ثبوت رسيده
تـوان راز     و از همـين رو مـي      كنـد،   ر را خنثـي     مل ارثي ممكن است آثار عوامل ديگ      اعو

مثالً يك فرد معتاد بـه  . كند درك نمود   درازي عمر يك فرد را كه در شرايط نامساعد زندگي مي          
تـوان گفـت چنـين        الكل، در نتيجه عوامل ارثي ممكن است عمر طوالني نصـيبش گـردد؛ مـي              

  .اند  را كه در طول عمر مؤثرند، از پدران و مادران به ارث بردهاشخاصي اعضاء و قواي سالم
خـورد و آب و   و غـذايي كـه مـي   كنـد،   استنشاق مي كه انسان  يطرعايت هواي محي  

كند، در كوتـاهي و       مين زندگي   آپوشد و مكاني كه در        آشامد و لباسي كه مي      مايعاتي كه مي  
كه بـا عـوارض خـارجي ماننـد گرمـا و            چه بسا اشخاصي    . درازي عمر تأثير به سزائي دارد     

  .سرماي غيرمتعارف و هم و غم و با تصادفات ديگر دنيا را وداع كنند
و از  هنگامي كه اعضاء رئيسة بدن مانند قلب و مغز و كليه و كبـد فرسـوده شـدند،                   

وظايف ناتوان گشتند و از تأمين احتياجات بافتها عاجز شدند، آثار ضعف و ناتواني و             انجام
  .رسد ي فرا ميپير

شود، ليكن عامل اصلي پيري صـرف         آثار و عاليم پيري معموالً در سنين معين ظاهر مي         
بنـابراين پيـري    . مقداري از عمر و گذشت زمان نيست بلكه به سبب حدوث اختالالتـي اسـت              

  .شود در اعضاء حادث ميكه  استمعلول گذشت زمان نيست، بلكه معلول اختالالتي 
. به وقوع پيوسته اسـت    كه    است هاي بدن، معلول اختالالتي     توانيااين همه حوادث ون   

 معلول است، و اگر فردي پيدا شود كه با وجود زيادي           پس بايدگفت پيري علت نيست بلكه     
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عمر، اختاللي در اعضاء بدن او رخ ندهد، امكان دارد كه سالهاي متمادي با بدني سـالم بـه                   
وند كه با وجود كمي عمـر بـه سـبب اخـتالالت،     ش افرادي ديده مي . زندگي خود ادامه دهد   

  .گردد زودتر از عمر طبيعي فرسوده شده و پيري زودرس گريبانگير ايشان مي
اعضاء بدن هركسي در هنگام تولد غالباً استعداد و قابليتي براي انجام وظيفه دارند، كـه                

ب و هواي آ زندگي و كيفيت تغذيه و محيطان و  معلول جسماني بنية پدران و مادر      خود آن نيز  
اختاللي پيدا نشود، اعضاء با كمال استعداد طبيعي وظيفة خـود را            ها     آن آنهاست، و مادام كه در    

ـ انجام خواهند داد و حيات انسان ادامه خواهد يافـت، لـيكن اگـر در همـه                   از اعضـاء   ا يكـي    ي
  .گردد آثار و عاليم پيري ظاهر مياختاللي رخ داد و از انجام وظيفه ناتوان گشت، 

هـا و     پيكر انسان هميشه در معـرض هجـوم انـواع باكتريهـا و ويروسـها و ميكـرب                 
هاي مختلـف بـدن وارد شـده، مـواد سـمي ترشـح                سمومات قرار گرفته كه از حدود و راه       

  .گردند زده از ادامه حياتشان مانع مي ها را آسيب نمايند و سلول مي
ارد، از يك طـرف بايـد احتياجـات         بدن انسان در اين ميان وظيفة سنگيني به عهده د         

هـاي   غذايي را تأمين كند و از طرف ديگر براي نـابودي و جلـوگيري ويروسـها و ميكـرب                 
ديـده و دفـع مـواد زايـد و            مضر كوشش نمايد، و از سوي ديگر براي ترميم اعضاء آسـيب           

 هنوز اين دشمن را برطـرف نكـرده       . سمومات، فعاليت كند و به اعضاء ناتوان كمك فرستد        
كند، از اينرو بايد نيروهاي داخلي بدن هميشـه بـه             كه دشمن ديگري حملة خود را آغاز مي       
  .حال آماده باش و در حال پيكار باشند

پيكر انسان براي تهية وسايل مبارزه و تأمين آذوقه، ناچار است از نيروي غذايي كـه                
ودي و احتياجـات    متأسفانه چون مـا از سـاختمان وجـ        . شود استمداد كند    از خارج وارد مي   

بـا نيروهـاي داخلـي    كـه    ايـن دروني اطالعات كافي نداريم، در اين پيكار مقدس عالوه بـر         
كنيم، به واسطه عدم رعايت قواعد بهداشتي و خوردن غذاي مضـرّ، راه را بـر                  همكاري نمي 

آثـار و عاليـم   كـه   اسـت زنيم، در اين وقت      دشمن باز كرده و به ريشة حيات خود تيشه مي         
  .گردد شكست نمايان ميضعف و 

سبب پيري شوند،    هاي روده ويبوست ممكن است      سمومات حاصله ازتخمير ميكرب   
اگر آن اختالالت قبـل از      . را از بين برد در طول عمر مدخليت كاملي دارد         ها     آن و اگر بتوان  
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اگر فردي پيدا شـود كـه       . شود  مرگ مي   سنين پيري و عمر طبيعي حادث شوند، انسان جوان        
ود زيادي عمر و تركيبات جسماني ويژه خـود و اجتمـاع سـاير شـرايط اختاللـي در                   با وج 
  . از اعضاء بدنش رخ ندهد، عمر طوالني سبب مرگ او نخواهد شديك هيچ

ترين موجـودات روز   العمري وجود دارد كه از قديمي  در ميان گياهان، درختان طويل    
  .كند جاوز ميسال تهزار  روند و عمر بعضي از پنج زمين به شمار مي
توان عمر يك موجود زنده را طوالني كـرد و آن             هايي كه به وسيلة آن مي      يكي از راه  

را در حالت نيمه زنده و قابل زندگي نمـود، مطالعـه حـاالت حيوانـات زمسـتان خـواب و                   
در بعضي از اين حيوانات، اين خواب در تمام فصل سرما ادامـه دارد              . تابستان خواب است  

حيـوان وارد خـواب زمسـتاني شـد،         كـه      وقتـي  .در تمـام فصـل گرمـا      ها    آن و در بعضي از   
يابـد،    احتياجش به غذا از بين رفته و سوخت و ساز بدنش سي الي صـد برابـر تقليـل مـي                    

افتد و با كم شدن حرارت محيط، ديگر مو و        دستگاه تنظيم كنندة حرارت او موقتاً از كار مي        
افتد؛ حرارت بدن او مانند حـرارت محـيط            نمي پوست حيوان سيخ نشده و لرزه بر اندامش       

  .شود گاه و كند مي است و ضربان قلبش گاه
العمر و زنده ماندن چنـدين هـزار سـالة نطفـة حيـاتي                مطالعه حاالت درختان طويل   

بشر را به طـوالني     انگيز حيوانات زمستان خواب و تابستان خواب،          نباتات و حاالت شگفت   
  .تحقيقات و كنجكاوي وادار نموده است و كردن عمر اميدوار و به كوشش

دانشمندان به اين هدف مقدس و آرمان بشريت موفق و كامياب گردنـد و              كه    استاميد  
  .بر طالبان حقيقت، آشكار گردد) ص(در نتيجه، راز طول عمر حضرت قائم آل محمد

م خـوري   صد ساله نمود، زيـرا مـا از آنچـه مـي            چند   توان زندگي را    به وسيلة غذا مي   
با اين همه خطرات، از پيري نامي نيسـت و مـرگ بـه علـت                كه     آن شگفت. ايم  ساخته شده 

  .خاص پيري يعني گذشت زمان و طول عمر وجود ندارد
اعضاء جسم حيوان زياد و مختلفند و بينشان كمال ارتباط و اتصال برقـرار اسـت و                 

عـارض شـد بـه    حيات بعضي بر حيات سايرين توقّف دارد، و چون ناتوان گشت و مـرگ          
  .رسد مرگ آن جزء، مرگ سايرين نيز فرا مي

 اد سال يا صد سال يا بيشتر نيست، بلكه علت         ـال يا هشت  ـر هفتاد س  ـعلت مرگ، عم  
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كند و در نتيجه، آن عضـو از انجـام            عوارضي به عضوي حمله مي    كه    استاصلي بدين قرار    
 و حيات شده   اء نيز فرسوده  رسد و به مرگ او، ساير اعض        وظيفه ناتوان گشته مرگش فرا مي     

 ،جلـوگيري كنـد   هـا      آن اگر نيروي علم توانست از آن عوارض و آثـار         . يابد  خاتمه مي ها    آن
  .ديگر براي زندگي و عمر چند صد ساله مانعي باقي نخواهد ماند

  يـك   هيچ و مرز معيني ندارد كه تجاوز از آن حد، غيرممكن باشد، و              عمر انسان حد 
هنگامي انسان بدان   كه    استاي     نگفته كه فالن مقدار سال، نهايت درجه       از دانشمندان تا حال   

  .پايه رسيد، مرگ براي وي حتمي است
ها معلول علل و عوامل طبيعي است، كه اگـر            مرگ غيرمحتوم نيز مانند ساير بيماري     

بشر را تا مدت بسيار زيـادي از ايـن          توان     مي جلوگيري شود، ها     آن وند و از تأثير   شناخته ش 
علم و دانش توانست علل و عوامل بسياري از امـراض را كشـف              كه     چنان .رگ نجات داد  م

جلوگيري كند؛ امكان دارد كه علل مرگ غير محتوم را نيز كشف كرده و              ها     آن كرده از تأثير  
  .جلوگيري نمايدها   آناز اثرات

 كـه    موجودات زنده مانند نباتات و حيوانات و انسـانها، افـرادي ديـده شـده               در بين 
كنـد كـه همنوعـان افـراد         اند، اين خود داللت مي      بيشتر از ساير افراد همنوع خود عمر كرده       

  .مذكور نيز امكان عمر طوالني دارند
ميرند ولي مأنوس شدن ما بدين مقدار، دليـل           اگرچه اكثر مردم قبل از صدسالگي مي      

خاص، طـوالني و    كند، زيرا عمر بسـياري از اشـ         نيست كه عمر بشر از صد سال تجاوز نمي        
هاي صد و بيست ساله و صـد و پنجـاه سـاله، دليـل                 بيشتر از صد سال شده و وجود انسان       

  .عمر بشر را حد معيني نيستكه  استروشني 
هـا    توان آن را مانند سـاير بيمـاري         جلوگيري نيست و مي   پيري يك عارضة غيرقابل     

شف كرده و طرز معالجـة آن       علم طب توانسته علل صدها بيماري را ك       كه     چنان .عالج نمود 
را به مردم ياد دهد، امكان دارد كه در آينده علل پيري و مرگ غير محتـوم را شـناخته و راه      

  .جلوگيري و مداواي آن را در اختيار بشر قرار دهد
اگر كسي تركيبات جسماني او در كمال اعتدال باشد و اعضاء رئيسة او مانند قلـب،                

ه نيرومند و سالم باشند، و به قواعد بهداشـتي كـامالً عـالم و               اعصاب، كبد، كليه، مغز و معد     
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استفاده كـرده و از  ها   آنعامل بوده، خواص و آثار مأكوالت و مشروبات را بداند، و از مفيد     
هـا     آن را شناخته و از پيشگيري    ها     آن ها و عوامل توليد     خودداري كند، و ميكرب   ها     آن مضر

ات بپرهيزد، و احتياجات غذايي بدن را تـأمين كنـد، و            خودداري ننموده و از سموم و مهلك      
مرضي را از پدر و مادر و اجداد بـه ارث نبـرد، و از صـفات زشـت و معاصـي كـه سـبب                          

باشـد،    روحي و فرسودگي اعصاب و قلب و مغز و توليد كنندة امراض كثيري مي             اضطراب  
 اسـت دارا باشـد،      صفات حميده و اعمال شايسـته را كـه مفـرّح روح           اجتناب ورزد و تمام     

  .امكان دارد كه چنين شخص چندين برابر افراد همنوع خود زندگي كند
دانـد، بلكـه امكـان آن را بـه اثبـات              علم و دانش نه تنها عمر طوالني را محال نمـي          

را نبايد يك مشـكل    ) ع(بنابراين عمر طويل و غيرمتعارف حضرت موالي زمان       . رسانده است 
  .الينحل و محال غيرعادي شمرد

  
  نگاهي به معمرين تاريخ

اند و بعضي از ايشان، هنوز هم در قيـد            در ازمنة ماضيه نيز كساني عمر طوالني كرده       
  .القرنين سه هزار سال عمر كرد بنا به روايت تورات، حضرت ذي. حيات باقي هستند

  .حضرت آدم نهصد و سي سال عمر كرد
  .حضرت لقمان سه هزا و پانصد سال عمر كرد

رود، از آن روزي كه خلـق شـده تـا        اس كه يكي از پيغمبران به شمار مي       حضرت الي 
  .باشد و كسي تا حال ادعاي وفات او را نكرده است كنون زنده مي

  .استن زنده وحضرت خضر از آن روزي كه خداوند توانا وي را آفريده تاكن
ي  هجر 1418حضرت عيسي بن مريم كه از روز والدت آن بزرگوار تاكنون كه سال              

گذرد زنده است و به موجب آية شـريفة         قمري است، هزار و نهصد و نود و هشت سال مي          
حضرت عيسي را نكشتند و به دار نياويختند، و         » مه لَ هب شُ نْ لكِ  و وهبلَ ما ص   و هولَتَما قَ «قرآن  

  .لكن امر عيسي بر يهود مشتبه است
يـن  اگر عمر شـريف ا ؟ )ع(ودچه فرق است مابين اين معمرين و حضرت مهدي موع 

  يك امر غيرطبيعي بدانيم، بايد روايت سه هزار سال         است لاـبزرگوار را كه هزار و اندي س      
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  .تورات را نيز يك امر غيرعادي و يك موضوع خرافي بدانيم
عمر معمـرين را ثبـت و       توان گفت كليه اين مورخين و نويسندگان كه اندازة            آيا مي 

ل غرضي كرده باشند، يا منظورشان اين بود كه ما اندازة عمـر معمـرين               اند، اعما   ضبط نموده 
  !نگاريم تا عمر طوالني حضرت مهدي منتظر استبعادي نداشته باشد؟ را مي

انگيز عمر سه هـزار سـال و سـه هـزار و               ماجراجو و فتنه  پس چه شده كه اين مردم       
دهند، ولي عمر هزار سـال ايـن    را از مسائل روز و مورد بحث و انتقاد قرار نمي  پانصد سال   

  !دانند بزرگوار را يك امر غيرطبيعي و غيرعادي مي
تواند  خداي قادر ميعمر طوالني در روي زمين كه استبعادي ندارد بجاي خود، بلكه 

در قرآن مجيد خداوند متعال راجع به       كه     چنان بشر را در قعر درياها هزاران سال حفظ كند،        
ـ طْ فـي ب ثَبِلَ لَنَحيبِسم الْنَ مِ كانَهنَّال اَ   ولَفَ«: فرمايد  حضرت يونس مي   ـ   اِهِنِ لـي يمِوي بـ ع » ونَثُ

پرداخت،  تسبيح و تقديس پروردگار خود نمي     در شكم ماهي به     هرگاه حضرت يونس    عني  ي
  !برد از زمان فعلي الي يوم القيامه در شكم ماهي بسر مي

  
  !امام خردسال

 هجـري قمـري از   255 نيمة ماه شعبان سـال  حجه بن الحسن العسكري درحضرت  
، به دنيا آمد  در سنّ پـنج سـالگي           )ع(واالي نسل حواريون حضرت عيسي    هاي    يكي از ملكه  

پدر بزرگوارش وفات يافت و از آن زمان تا حال، غايب است و بعد از حضرت امام حسن                  
يـده و ملكـات     ، مقام امامت و واليت را دارا بوده و جميع كماالت و صفات حم             )ع(عسكري

  .فعليت دارد، و اوست امام منتظر شيعيانحضرت   آنفاضله در وجود
 سـن پـنج     كي در ويند چگونه توان باور كرد كـه كـود        نظران و بيخبران گ     بعضي از كوتاه  

انتخـاب  الهي     احكام امامت منصوب گردد، و به مأموريت ضبط و تحمل        واليت و   سالگي به مقام  
  ث علم و عمل، امام و پيشواي مردم بوده و حجت خدا باشد؟شود، و در آن صغر سنّ از حي

ايد كـه بـه    جواب گوييم كه شما نبوت و امامت را يك مقام ظاهري ناچيزي پنداشته      
ل                       هيچ قيـد و شـرطي مشـروط نيسـت، و هركسـي صـالحيت دارد مـأمور حفـظ و تحمـ 

  .شود و هيچ نيازي به استعداد و كمال و امتياز ذاتي نيستالهي  احكام
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كنيـد    اگر تأمل كنيد و اخبار حضرات اهل بيت عصمت مراجعه نماييد، تصديق مـي             
شخص واجد آن با    كه    استكه اين امر يك موضوع ساده نيست، بلكه نبوت مقام ارجمندي            

برخوردار شده و احكـام     تعالي ارتباط و اتصال داشته، و از افاضات و علوم عوالم غيبي               حق
  .گردد لب نورانيش وحي و الهام ميو قوانين الهي بر باطن و ق

را از عـوالم    الهي     احكام واجد آن، طوري  كه    استهكذا واليت و امامت مقام بزرگي       
. يابـد  كند كه هيچ خطا و نسيان و عصيان بر ساحت وجود مقدسـش راه نمـي            غيبي اخذ مي  

ا بـدون   شود كه پيغمبر و امام به سبب كمال اتّصال با عوالم غيبـي، حقـايق ر                 پس معلوم مي  
  .نمايد دهد و به مردم ابالغ مي خطا و اشتباه به عالم الفاظ و معاني تنزّل مي

پيغمبر و امام از حيث آفرينش و صفات و كماالت ممتازند، و به جهـت ايـن امتيـاز          
اين امتياز در همان اوان كودكي نيـز        . گرداند  تعالي ايشان را به مقام منصوب مي        حقكه    است

، ليكن هر وقت صالح باشد و شرايط جمع شود و مـوانعي در كـار                در ايشان موجود است   
  .شوند نبود، اين افراد برجسته به مقام نبوت يا امامت معرفي مي

گردد، ممكـن اسـت در ايـام          در بزرگي انجام مي    يا   بعد از بلوغ  كه     چنان اين انتخاب 
ي در گهواره   به موجب آيات شريفة قرآن مجيد، حضرت عيس       كه     چنان كودكي تحقّق پذيرد،  
ـ لَ اِ تشـار اَفَ«را پيغمبر و صاحب كتاب معرفي نمود         خويش   وبا مردم سخن گفت      وا  قـالُ  ِهي

ـ بِنـي نَ  لَع ج  و تـاب كِي الْ  آتانِ اهللاِدبي ع نّ اِ ، قالَ اًيبِ ص دِهمي الْ  فِ  كانَ نْ م ملِّكَ تُ فيكَ اًي و  ج نـي  لَع
ماَكاًبار نْ ما كُنَيتاَ و ني بِصاولوهِالصكوهِ الزَّ وماد متح اًي«:  

پس اشاره كرد به او، گفتند چگونه سخن گوييم بـا كـودكي كـه در گهـواره باشـد؟                
حضرت عيسي گفت به درستي كه من بندة خدايم، خدا مرا كتاب داد و مرا نبـي و مبـارك                    

  . كه زنده هستمگردانيد در هر كجا كه باشم، و سفارش نمود مرا به نماز و زكوه مادام
از اين آيه و آيات ديگر معلوم ميظشود كه هيچ مانعي نيست كودكي در پنج سـالگي           

مقام واليت و امامت منصوب شده و بر انجام وظايف خويش با كمال ارتبـاط و اتصـال،         به  
  .كامالً نيرومند و مقتدر باشد
بـود، و از    ه  السالم نيز در هنگام وفاقت پدر بزرگوارش هفت سال          حضرت جواد عليه  

پس به منظور حل اين     . جهت صغر سنّ امامتش ميان بعضي از شيعيان مورد ترديد واقع شد           
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مشكل، گروهي از بزرگان شيعه خدمتش رسيدند و صدها مشكالت مسائل از وي پرسيدند              
و جواب شافي دريافت نمودند و كراماتي نيز مشاهده كردند، به ايـن سـبب شـك و شـبهة          

  .ايشان برطرف شد
نمـود و در      ضرت رضا عليه السالم آن جناب را امام و جانشين خويش معرّفي مي            ح

حضرت عيسي عليه السالم نيز در سنّ كـودكي پيغمبـر و            : فرمود  مقابل تعجب مخاطبين مي   
  .حجت خدا بشاد

و پنج ماه از سنّ شريفش گذشته بود        حضرت امام علي النّقي عليه السالم شش سال         
  .يا رحلت نمود و امامت به وي منتقل شدكه پدر بزرگوارش از دن

شـوند كـه اسـتعداد و حافظـه و قـواي       در بين اطفال عادي هم افراد نادري ديده مي       
اگـر صـفحات    كـه      چنان دماغي  ادراكات ايشان از مردان چهل ساله هم بيشتر و بهتر است،            

س چـه اسـتبعادي   پ. تاريخ را تحت مطالعه قرار دهيم، نظاير اين افراد را زياد خواهيم يافت     
دارد كه خداوند متعال، حضرت بقيه اهللا را كه علت مبقيه انساني است، در سنّ پنج سـالگي     

  .به واليت و امامت برگزيند و تحمل و ضبط احكام را به او واگذارد
. جناب را پيش بيني كـرده بودنـد        قبالً صغر سنّ آن      السالم  عليهم اطهار  ائمةحضرات  

سنّ حضرت قائم هنگام منصوب شـدن بـه         : فرمايد  ليه السالم مي  محمد باقر ع  امام  حضرت  
  .باشد امامت از همة ما كمتر مي

  
  غيبت صغري و غيبت كبري

را حضـرت      آن  قبالً غيبـت   اطهار  ائمة و حضرات    وآله  عليه  اهللا  صلي اكرم  رسول  حضرت
  .بيني كرده و به مردم اطالع داده بودند پيش

به خدايي كه مرا براي بشارت برانگيخته، قائم        سوگند  : فرمود) ص(اكرم  رسول  حضرت
بيشـتر مـردم گوينـد      كـه      چنـان  شود،  رسد غايب مي    فرزندان من بر طبق عهدي كه به او مي        

هركسي كـه   . خداوند را به آل محمد احتياجي نيست، و ديگران در اصل تولدش شك كنند             
 راه  خـود    بـه   شـك  زمان غيبت را درك نمود، دينش را نگهداري كند و شيطان را از طريـق              

  .ندهد كه مبادا او را از ملّت من بلغزاند و از دين خارج كند
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. قائم آل محمد دو غيب دارد يكي كوتاه و ديگري طوالني          : فرمود) ع(حضرت صادق 
كه    چنان را خبر داده بودند،   حضرت     آن غيبت) ع(اطهار  ائمةو حضرات   ) ص(اكرم  رسول  حضرت

  . اين خود براي بطالن عقيدة اماميه، شاهدي بود استوارافتاد، غيبت آن بزرگوار اتفاق نمي
چنـان مشـهور شـد و معـروفيتش بـه جـايي رسـيد كـه                 حضرت     آن اخبار وقوع غيبت  

 در اين باره كتابها تأليف كردنـد، و         اطهار  ائمةدانشمندان و راويان احاديث و اصحاب حضرات        
  .تب درج نمودندو غيبتش را در آن ك) ع(احاديث مربوط به حضرت مهدي موعود

اي نيست، بلكـه ريشـة        موضوع غيبت حضرت امام زمان سالم اهللا عليه موضوع تازه         
تاكنون هموراه مورد توجه و بحـث بـوده        ) ص(اكرم  رسول  حضرتعميق ديني دارد و از زمان       

  .است
 صادر السالم عليهمبرحسب براهين عقلي و روايات زيادي كه از حضرات معصومين 

براي بقاء نوع انساني و كمـاالت، ضـروري و الزم            و حجت،    دس امام شده است، وجود مق   
  .است و هيچ عصري از آن وجود مقدس خالي نخواهد شد

مرتبة اول از سال وفات پدر بزرگـوارش        : آن حضرت دو مرتبه از ديدة مردم مخفي شد        
يـب  ادر طول اين مدت گرچه از نظـر عامـه غ          .  ادامه يافت  329 شروع شد و تا سال       260يعني  
بود و به وسـيلة نـواب معلـوم، احتياجـات مـردم مرتفـع               طع نشده   قولي ارتباطات كامالً من   بود  
  .گويند» غيبت صغري«شد؛ غايب بودن در اين شصت و نه سال را  مي

غيبـت  « شروع شد و تا زمـان ظهـور امتـداد دارد، و ايـن را                 329غيبت دوم از سال     
 قبالً از   السالم  عليهم اطهار  ائمة و حضرات    وآله  يهعل  اهللا  صلي اكرم  رسول  حضرت. گيوند» كبري

  .دادند وقوع اين دو غيبت باخبر بوده و به مردم اطالع مي
قـائم مـا دو غيبـت دارد، اولـي كوتـاه و دومـي               : حضرت صادق عليه السالم فرمود    

رسـند و در مرتبـة دوم، خـدمتش           در مرتبة اول شيعيان خاص معلوم خدمتش مـي        . طوالني
  .الغيب، كه ايشان را جز خواص نشناسند گر عدة معدودي رجالرسند م نمي

ليكن توسط نواب   محروم بودند،   حضرت     آن در غيبت صغري مردم از درك مالقات      
 ه به اموالشان تعلق   ـاي ك   وق واجبه ـ و حق  ،دـردنـك  ود را حل مي   ـالت ديني خ  ـوم مشك ـمعل
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  .دادند گرفت به همان نواب مي مي
 اسـت   امـري  هم زمـاني طـوالني،    رهبر مردم، آن    ) ع(الي زمان حضرت مو غايب بودن   

بس غريب و غير مأنوس و باور كـردنش بـراي اكثـر مـردم دشـوار اسـت، از ايـن جهـت                        
كـم مـردم را بـه ايـن موضـوع آشـنا               كـم ) ع(اطهـار   ائمـة و حضـرات    ) ص(اكرم  رسول  حضرت

و حضـرت      آن بـت گـاهي از غي   . نمودنـد   ساختند و افكار را براي پـذيرش آن آمـاده مـي             مي
الغيب سخن گفته و اجر ثابت قـدم و    هاي مردم آن زمان و حاالت خواص و رجال          گرفتاري

  .آورند نمودند، و گاهي هم با رفتارشان رموز غيبت را فراهم مي انتظار فرج را گوشزد مي
نمود و جـز خـواص شـيعه بـا كسـي              با مردم كم معاشرت مي    ) ع(حضرت امام هادي  

در اكثر اوقات از پشت پـرده بـا مـردم           ) ع(ضرت امام حسن عسكري   گرفت، و ح    تماس نمي 
  .گفت تا ايشان به غيبت آن حضرت، آماده و مأنوس گردند سخن مي

شد، ممكـن     غيبت كامل شروع مي   ) ع(اگر بعد از رحلت حضرت امام حسن عسكري       
كم فراموش گردد، از ايـن جهـت          مورد غفلت واقع شده كم    ) ع(بود وجود حضرت امام زمان    

ابتدا غيبت صغري شروع شد و هنگامي كه افكار مساعد گشت و آمادگي بيشـتري حصـال                 
  س.شد، غيبت كبري آغاز گرديد

وقـوع  ) ع(يكي از خصايص حضرت نوح در حضـرت قـائم         : فرمود) ع(حضرت سجاد 
  .باشد خواهد يافت و آن طول عمرش مي

ه آخرين حجت   حكمت و مصلحت آفرينندة اين دستگاه با عظمت، چنين اقتضاء كرد ك           
اي از زمان نگاهدارد و چون آفتاب عالمتاب، اشـعة فـروزان او را بـه مـردم                    خود را براي برهه   
  .ها قدرت ديدن خود خورشيد درخشان را داشته باشند چشمكه   ايننشان دهد بدون

اگر مانعي وجود نداشت، ظهور آن حضرت، اصلح و انفع بود و ليكن خداوند متعال   
 به عللي پنهان داشته است و افعال خدا هم با نهايت استحكام و بر طبق                آن وجود مقدس را   

شود؛ پس غيبت آن وجود مقدس را نيـز علـت و حكمتـي                مصالح و حكم واقعي صادر مي     
  .است و اساس علت و سبب، براي مردم بيان نشده است

 حضرات انبيائي كه هم صاحب مقام نبوت بودند و هم مقام امامت، پس از هريك از    
 به امر خدا غيبـت اختيـار نمـوده اسـت          ها     آن دوازده نفر جانشين بوده كه دوازدهمين     ها    آن
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همچنين گاهي بعضي از ساير حضرات ائمـة سـلف و حضـرات انبيـاء نيـز غيبـت اختيـار                     
  .السالم، جنبة عام دارد اند بنابراين، غيبت امام عصر عليه كرده

 داشته، در غيبت آن جناب نيـز        هاي گذشته وجود    حجتغيبت   همان حكمتي كه در   
موضوع غيبت، سرّي است از اسرار خدائي و غيبـي اسـت از غيـوب الهـي، و                  . وجود دارد 

  .افعال خدا هم از روي حكمت است گرچه تفصيلش براي ما مجهول باشد
امام، غايت نوع و فرد كامل عالم انسانيت و رابط بين عالم مادي و عالم ربوبي است                 

  . زمين نباشد، رابطة بين عالم مادي و ربوبي منقطع گرددو اگر امام، روي
شـده و بـه     حقايق و اشراقات و افاضات عوالم غيبي در آينة پاك قلب امام منعكس              

  .گردد واسطة او بر قلب ساير افراد نازل مي
تفـاوت   امام، رهبر و مربي عالم وجود، و حضور و غيبتش در ترتّب آثار معنوي، بـي          

توان از وجود امام غايب منتفـع شـد؟           ز حضرت سجاد پرسيدند چگونه مي     اكه     چنان .است
  .برند طور كه از خورشيد پشت ابر انتفاع مي همان: فرمود

  
  دتنها روزنة امي

هـا،    آرمـان . آرمان و اميد، عنصر اصلي حيات و سـلول پديـد آورنـدة تـاريخ اسـت                
آرمان و اميد هر ملّتـي  . هاستترين قدرت   هاست و ارادة اجتماع، بوجود آورندة عظيم        خواسته

، غور و توجه زياد مردم بـه چيـزي،          )ع(دورنماي آيندة آنان است و به فرمودة حضرت علي        
  .نشانة پيدايش زمينه براي بوجود آمدن همان چيز است

دارند، زيرا    در مسير حق، پيشتازان حركت، هرگز يأس و نوميدي را بر خود روا نمي             
البته اميد و انتظاري فضليت دارد كه ثمـرة     . كشد، يأس است    يآنچه پيش از مرگ انسان را م      

هـر راهـي    . شـود   آن خودسازي باشد، زيرا هرگز با اشاعة فساد، مقدمة اصالح فـراهم نمـي             
كعبـة مقصـود راهـي دارد و وصـل طـاغوت،            . رساند  راهرو خود را به سر منزل مقصود مي       

  .ر در انتخاب مسير استابهام آن، موجب تحيكه  استشناخت هدف، ضروري . راهي
انتظار بيداري عمومي و سركشـي پيگيـر در برابـر    گ است، رجهان كنوني در حال انتظار بز  

  .ستمكاران؛ انتظار يك تاريخ و تولّد تاريخ نويني كه نطفة آن منعقد شده، در حال رشد است
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فرمـود كـه دسـتگاه ظلـم و سـتم،             كراراً به مردم گوشزد مـي     ) ص(اكرم  رسول  حضرت
  .برچيده شده و كاخهاي بيدادگري واژگون گردد) ع(قبت به دست مهدي موعودعا

تنها روزنة اميدي كه امروز براي بشر مفتوح است و يگانه بـرق اميـدي كـه در ايـن عصـر                      
حضرت موالي زمان عليه السالم و انتظـار فـرج و فرارسـيدن           كند، وجود مقدس      تاريك جستن مي  

بشـر  كه    استاستمداد از آن نيروي غيبي      . وانين الهي است  عصر درخشان حكومت توحيد و نفوذ ق      
  .سازد را از سقوط در وادي يأس و نااميدي نجات داده و به شاهراه روشن اميد وارد مي

با طرح برنامة مقدس حكومت توحيد و تعيـين مربـي و            ) ص(اكرم  رسول  حضرتآري  
مسـدود   ات و نااميدي ر    رانده و درهاي شكس    رهبر اصالحات جهاني، ديو يأس را از اسالم       

رود كه جهان مسلمين با اجراء اين برنامة مقدس، ملل پراكندة جهان              انتظار مي . ساخته است 
  .را متوجه خويش ساخته و در تشكيل حكومت توحيد متّحدشان گردانند

تجسم كرده  را براي شيعيان    آيندة روشن و تابناكي     ) ع(ايمان به حضرت مهدي موعود    
شيعيان در اين عصر تاريك ماديـت و        .  را از آنان سلب نموده است      و روح يأس و شكست    

نفس پرستي و جور و ستم و كفر و جنگ و استعمار، عصر درخشـان حكومـت توحيـد و                    
تكامل عقول انسان و فروريختن دستگاه بيدادگري و برقـراري صـلح واقعـي و رواج بـازار         

  .كنند علوم و معارف را بالعيان مشاهده مي
در زمـان   ) ع(حضرت ولي عصر  كه     اين كند بر   البالغه داللت مي    هاي نهج   بهيكي از خط  

                     غيبت هم در پيشرفت و عظمت اسالم و حلّ و فصل امور ضروري مسـلمين تـا سـر حـد
  .كوشد اختيار مي

رونـد    ست مي امردم از جادة حقيقت منحرف شده و به چپ و ر          : فرمود) ع(حضرت علي 
پـس آنچـه شـدني اسـت و در          . زنند  هاي ضاللت قدم مي     هو طرق هدايت را رها كرده و در را        

انتظار او هستيد، تعجيل نكنيد و چيزي را كه زود واقع خواهـد شـد ديـر مشـماريد، چـه بسـا               
ك در موضوعي كه در رسيدن به آن تعجيل كنيد و وقتي بدان رسـيديد گوييـد اي كـاش آن را                   

هـاي   امـام آن عصـر شـد، او بـا چـراغ     بيت آن زمان را درك نمود و هركه از ما اهل . كردم  نمي
نمايد و گره از مشكالت مسلمين باز كرده و از            رود و بر روش صالحين رفتار مي        روشن راه مي  

 ودمندي را ـده نموده اجتمـاع سـ     ـراكنـانبخش را پ  ـازد، و جمعيت باطل و زي     ـاري آزاد س  ـگرفت
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  .شود، متفرّق سازد تشكيل ميبرقرار نمايد، و اجتماعاتي را كه براي برهم زدن اساس اسالم 
شود در زمان حضرت علي بن ابيطالب نيز مـردم در انتظـار              از ظاهر خطبه معلوم مي    

 شـود كـه   و نيـز معلـوم مـي      . به ايشان خبر داده بود    ) ص(اي بودند كه رسول خدا      وقوع حادثه 
و فصل امور ضروري مسلمين و در حفظ حوزة مقدسة اسالم كوشيده و در حل حضرت  آن
نمايد، و تمام اين كارهـا        گشايي نموده و از گرفتاران دادرسي مي         مشكالت مسلمانان گره   از

  .دهد را در خفا و پنهاني انجام مي
اي از مسلمين خـود را بـراي    به بركت اين بزرگوار، دسته  : همچنين حضرت علي فرمود   

حضرت . شوند   مي مند  هاي الهي بهره    و حكمت دفاع از اسالم آماده كرده و شب و روز از علوم            
در زمان غيبت جمعيتي اعتقاد كامل به امام غايب دارنـد و در انتظـار ظهـور آن            : فرمود) ع(سجاد

ايـن جماعـت از     : و نيز فرمـود   . باشند  جناب هستند، ايشان بهترين اهل تمام ازمنه و اعصار مي         
  .شوند محسوب مي) ص(شيعه به منزلة مجاهدين في سبيل اهللا در حضور حضرت پيغمبر

انتظار فرج آل محمـد را داشـته باشـيد و هرگـز از رحمـت                : فرمود) ع(حضرت علي 
. تظـار فـرج اسـت     ترين اعمال نزد خدا ان      نامتناهي خداي رحمان مأيوس نشويد كه محبوب      

انتظار فرج امـام غايـب      ه در   بهترين امت من كساني هستند ك     : فرمود) ص(اكرم  رسول  حضرت
 و ستم را براندازد و خورشيد عدالت را از افـق طـالع              خواهند از خدا كه جور      هستند، و مي  

  .نمايد، و بساط معدلت را به دست ولي خود در سراسر جهان بگستراند
اعتقاد به امام غايب و انتظار فرج، روح اميد و قوت قلبي در شـخص منتظـر ايجـاد                   

كنـد،   ا نميپيدستگي خكند و در نتيجه از پيشامدهاي ناگوار و فشارهاي دشمنان روزگار         مي
انتظار آمدن و ظهور آن حضرت، عالمت كمال محبت و عالقة شديد شخص منتظـر اسـت                 

  .نسبت به امام غايب
نشانة ميل و رغبت تمام به ظهور كماليـة اسـالم و   ) ع(انتظار فرج حضرت مهدي قائم  

و حـدود شـرعي و جريـان امـور روي           الهي     احكام غلبة حق بر باطل و اقامة عدل و اجراي        
صحيح و رسيدن هر صاحب حقي به حق خود بدون كم و زيادع و نيل هر انساني به         محور  

باشد، و نيز انتظار دليل بر كمال ايمان و عالقه بر حـق و حقيقـت و                   كمال وجودي خود مي   
  .انزجار از باطل است
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اين سـنّت الهـي     . اهللا عليه يكي از سنن تكاملي است       انتظار حضرت مهدي موعود سالم    
ها كه در پيشگاه احديت بوده و بشر را بـه            از جمله غيب  . داند  كس نمي  هيچكه    ستابراي مدتي   

، هـركس توقيـت كنـد،       )ع(آن راهي نيست، عبارت است از وقت ظهور حضرت مهدي موعود          
  .است ني ادعانمايد كه آن بزرگوار درفالن سال وماه وروز وساعت ظهورخواهد كرد،او كاذبيع

داوند متعال او را به خيلي از مغيبات آگاه كرده، ولي           گرچه امام قلب عالم است و خ      
 بنابر آنچه از كـالم بزرگـان ديـن    .»ليم عءٍي شَلِّكُ بِ اهللاَنَّاِ«تنها خدا بر هر چيزي عالم است      

كه اين سرّ مكتوم    دانند و واقفند      استفاده شده، حتي آن بزرگوار نيز وقت ظهور خود را نمي          
  .الهي است
  

  رجمفهوم انتظار ف
فرمودند   ميو  نمودند     انتظار فرج را سفارش مي      به مردم  السالم  عليهم اطهار  ائمةحضرات  

فرمودند كسي كـه در انتظـار فـرج باشـد، ماننـد               و نيز مي  . انتظار فرج خود يك نوع فرج است      
  .در ميدان جهاد با كفار جنگ كند و به درجة رفيع شهادت نايل آيدكه  استكسي 

تواند منتظر باشد      معناي انتظار فرج چيست و چگونه انسان مي        اكنون بايد دانست كه   
  تا به آن همه اجرها نايل گردد؟

كسي گويد من منتظر ظهـور حضـرت   كه  استآيا در تحقق انتظار فرج همين قدر كافي     
امام عصر هستم، يا گاه و بيگاه گويد خدا فرج حضرت امام عصر را نزديك گرداند، و يـا بعـد                     

ا در مشاهد مقدسه براي تعجيل در ظهور دعايي را با سوز و گداز بخواند؟ البتـه                 از اداي نماز ي   
دهـد، و بـا       همة اينها در جاي خود نيكوست، ليكن او را مصداق حقيقي منتظر فرج قـرار نمـي                

  .نمايد كسي كه در ميدان جهاد به خون خويش آغشته شده برابر معرّفي نمي
به معروف و نهي ازمنكر     اجتماعي و وظيفة امر     نوع مسئوليت   افرادي كه از زيربار هر    

دهند كه    مقابل اين فتنه و فساد بيش از اين عكس العملي نشان نمي           كنند،و در   شانه خالي مي  
البته خدا اين افراد سست عنصر را در رديف          حضرت امام عصر را نزديك گرداند،      خدا فرج 

در  و مال خود دست برداشته و        دهد كه در راه دين از اهل و عيال و ثروت            كساني قرار نمي  
 تر و ار فرج، معناي دقيق ـايد انتظ ـراين ب ـبناب. دـان  دهـادت را نوشي  ـربت شه ـدان جهاد، ش  ـمي
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  .تري داشته باشد ارزنده
افرادي كه حلّ مشكالت خود را از قوانين موضوعة بشري انتظـار دارنـد، و قـوانين                 

انـد و احكـام خـدايي را در مسـاجد و              رفتهاجتماعي و سياسي اسالم را بطور كلّي ناديده گ        
شـود، پراكنـدگي      اند، در اعمال و اجتماعشان اثري از اسالم ديده نمـي            معابد محصور نموده  

سازند،   سازند ليكن با خودشان نمي      داخلي و اختالف در بينشان حكمفرماست، با اجانب مي        
) ع(هـدي موعـود   و نهضـت حضـرت م     ) ص(توان گفت ايشان منتظر فرج آل محمد        هرگز نمي 

  .باشند مي
  

  حكومت جهاني توحيد
برحسب اخبار متواتره كه در كتب شيعه و سنّي وارد شده، ظهور حضرت حجه بـن                

و نيز بسياري   . ثابت و محقّق است و جامعة شيعيان همه بر اين عقيده اتفاق دارند            ) ع(الحسن
 آن روز اسالم رونـق      روزي خواهد آمد كه در    كه     اين از علماي سنّت و جماعت معتقدند بر      

كامل گيرد و مسلمانان حيات نويني پيدا كنند، و دين مرده زنـده شـود  اسـالم در سراسـر                     
و دشمنان خدا و رسول همه از بين روند، و نهـال عـدالت و امنيـت و                  كند   جهان حكومت 

  .انصاف  آسايش روحي بل جسمي كاشته گردد
رت قـائم بسـي مشـكل و دشـوار          برنامة كار حض  كه    استاز اخبار و احاديث معلوم      

را ديني   ياو بايد جهان را اصالح كند و جور و ستم را ريشه كن سازد و آثار كفر و ب                  . است
براندازد و جهانيان را خداپرست گرداند و عدل و داد را در سراسر جهان گسـترش دهـد و                   

 زنـدگي   صـلح و صـفا    حيـد بـا     ودين اسالم را آيين همگاني گرداند، تا همه در زير پرچم ت           
گردد كه مـزاج معنـوي بشـر بـراي      در صورتي يك چنين نقشة وسيع و عالي اجرا مي . كنند

  .پذيرش آن مهيا شود
ول بشر به همين حالت بـاقي       اگر اوضاع عمومي جهان و پاية تعقل و ادراكات و عق          

و سطح معلومات   پاية تعقل   كه     چنان .ومت واحد جهاني، امر بعيدي است     تأسيس حك بماند،
در اعصار و قرون گذشته به پاية كنوني نبوده و در اثر مروز زمان و حوادث و انقالبات        بشر  

روزگار بدين مرتبه رسيده است، همچنين در سطح كنوني هم توقّف نخواهد كـرد و بطـور                 
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توان گفت روز به روز بر معلومات بشر اضافه شده و در آينده به سطح عـاليتري از                    قطع مي 
  .ومي ارتقاء خواهد يافتتعقل و درك مصالح عم

بعضي از ممكنات كه امكان هستي را واجدند، وقتي به كمال رسند كه اسـباب و عللـي                  
وقتي به اين ممكن ذاتي اسباب و عللـي         . گردد تا در نتيجه، استعداد پيدايش يابند      ها     آن ضميمة

 كمال رسيده و قوة     آيد تا سرانجام قوة قابله به حد        ضميمه شد، پيوسته از حالتي به حاتي در مي        
  .آيد اي بوجود مي فاعله در حد كمال تأثير كرده و از اجتماع اين دو قوه امر تازه
شود، در صورتي امكـان پيـروزي         هر نهضت و انقالبي كه براي هدف معيني برپا مي         

ا شـود،           دارد كه زمينة آن از هر جهت فراهم باشد و          و افكـار     اوضـاع و شـرايط كـامالً مهيـ 
 انقالب با شكست مواجـه      صورت  اين تأييد و پشتيباني آن آماده گردد، در غير          برايعمومي  

  .خواهد بود
هم از اين قاعدة كلـي مسـتثنا نيسـت، و در            ) ع(قيام حضرت مهدي موعود   هضت و   ن

انقالب جهاني  . تواند پيروز گردد كه اوضاع و شرايط، مساعد وزمينه فراهم شود            صورتي مي 
ادث تاريخي و رويدادهاي اجتماعي و طبيعي بـه تـدريج           حضرت مهدي موعود همانند حو    

دهد، و تا اسباب و علل و شرايط آن به حد كمال نرسد، اين انقالب بوجود نخواهد                   رخ مي 
  .آمد

سطحي نيست، بلكه انقـالب همـه جانبـه و جهـاني            يك نهضت   حضرت     آن نهضت
فـات نـژادي، كشـوري،      خواهـد تمـام اختال      او مي . بوده برنامة بسيار عميق و دشواري دارد      

زباني، مرامي و ديني را برطرف سازد، و سرتاسر گيتي را با قوانين مقدس الهي اداره نمايـد                  
  .تا در نتيجه همة بشر با هم با كمال صلح و صفا زندگي كنند

آن حضرت علل و عوامل اختالف انگيز را از ريشه قطع نمايد و كفر و ماديگري را                 
خواهد افكار پريشان بشر را به يـك          او مي . را آيين همگاني گرداند   زا بين ببرد و دين اسالم       

خواهد بشر و جوامع انساني را به سعادت و كمال واقعي  هدف متمركز سازد، خالصه او مي     
  .برساند تا بر پاية فضايل و صفات حميده و اخالف نيك استوار گردد

 وانقـالب، كـار سـهل       دانند كه به وقوع پيوستن چنـين          دانشمندان و اهل تحقيق مي    
و چنان نيست كه بدون تهيه اسباب و مقدمات و آمادگي افكار، امكان وقـوع               اي نبوده     ساده
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چنين انقالب بايد از اندرون دلهاي جهانيان سرچشمه گيرد، باالخص مسلمانان           . داشته باشد 
  .خواهند پرچمدار آن قيام خدايي باشند، بايد خود را آماده نمايند كه مي

ـ  لَ و«: فرمايـد   ريم نيز شايستگي و صالحيت را شرط آن انقالب دانسته مي          قرآن ك   دقَ
ـ  يبادِها عِ ثُرِ ي ضر االَ نَّ اَ رِكْ الذِّ دِع ب نْ مِ ورِبي الزَّ نا فِ بتَكَ الِ الصيعنـي بنـدگان شايسـته و       » ونَح

  .گيرند صالحيتدار، اختيار و قدرت زمين را به دست مي
انـد، از      كه در مكتب حقيقت، مربي به ترتيب ربـوبي گشـته           در دوران غيبت، مرداني   
قـوا و   كه    استدر حقيقت زمان غيبت، دوراني      . گردند  مند مي   سرچشمة علوم و واليت بهره    

برداري از آن رهبر الهي       استعدادهاي انساني در حد كمال به مقام فعليت رسد تا قابليت بهره           
ري و آلـودگي و دور افتـادن از درك لـذت حـق و               البته در اثر تخديرهاي فكـ     . را دارا شود  

  .عدالت، ممكن است قوا و استعدادهاي خفتة انسان بيدار نشود و قابليت نيابد
تا آن قابليت و زمينة ظهور در درون انسانها فراهم نگردد، اين قيام و ظهـور                بنابراين  

قـرآن  كـه     استح  زيرا در تحوالت اجتماعي، يك شرط اساسي مطر       . پذير نخواهد بود    امكان
خداوند متعال وضع قومي » مهِسِفُنْاَوا ما بِرُيغَي يتّ حمِوقَ ما بِرُيِّغَ ال ي اهللاَنَّاِ«هم بدان گوياست   

  .ايشان خود را تغيير دهندكه   ايندهد مگر را تغيير نمي
جامعة بشر هرچه از علم و معارف ديني دور شود، به رذايل و اعمال قبيحه پـردازد،                 

را وقفه و سكون نيست همه در حركت هستند، منتها حركت يا صعودي است يا نزولـي،                 زي
خاطر آدمي هميشه حاضر براي گرفتن زشت و زيباست، در          . اگر ترقي نشد قهراً تنزّل است     

كند و در روبرو شدن با بهيميـت،          مواجه شدن با تربيت ديني و فضليت، رشد عقلي پيدا مي          
  .يابد انحطاط اخالقي مي

شوند و    پيمايند، موفق و كامياب مي      طريق حق مي  كه    كسانينابراين در عصر غيبت،     ب
منحرف و در خيال خور و خواب و خشم و شهوت هستند، در حضيض مذلّت و          كه    كساني

  .خواري و در قعر درياي جهل و ناداني و فساد محيط گرفتار خواهند شد
يرايي حكومت حق آماده نگـردد،      آري نوع بشر تا به حد كمال و رشد نرسد و براي پذ            

البته رشد فكري هم يك حادثة آني نيست، بلكه در طول ايام            . به سعادت حقيقي نخواهد رسيد    
  .د خدايي پيدا شود و رو به كمال نهو مرور زمان و حوادث روزگار و تجارب و تعاليم رهبران
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ري قـوانين  و سعادت و آسايش بشر، به قد بايد قانونگذاران براي اصالحات عمومي      
هـا    آناي بجاي زنند و بعد از مدتي آن را لغو كرده قوانين تازهها   آنتدوين كنند و تبصره به  

گذارند تا خسته شوند، و جهانيان بر نقصان و سستي قوانين بشر و افكار كوتاه قانونگذاران                
نگاه بدين  پي برند، و از فوايدي كه انتظار داشتند از آن قوانين حاصل گردد مأيوس شوند، آ               

مطلب اعتراف نمايند كه يگانه طريق اصالح بشر، پيروي از پيامبران و اجراي قـوانين الهـي                 
  .است

كـه بـه    كنـد      مـي  بل قوانين الهي تسليم شود، و گمان      بشر هنوز حاضر نيست در مقا     
را فراهم سازد، لذا قوانين الهـي       ت مردم   دتواند اسباب سعا    وسيلة اين علوم و اختراعات مي     

اف رآنگـاه خـود اقـرار و اعتـ        . دود  هاي معنوي را كنار گذاشته در پي ماديـات مـي            امهو برن 
دهند، و كرات آسماني را  كه اين علوم و اختراعات اگرچه انسان را در فضا پرواز مي كند   مي

گذارنـد، ولـي      كشنده و ويـران كننـده در اختيـارش مـي          هاي    گردانند و اسلحه    مسخّرش مي 
اني را حل كنند و استعمار و بيدادگري را ريشه كن سازند و بشر را     توانند مشكالت جه    نمي

  .به آسايش رواني و سعادت جاوداني برسانند
ها و احزاب فريبنـده بوجـود       ها در جهان تأسيس شود و مرام        بايد به قدري حكومت   

بـراي  آيد، تا مردم از اصالحات جهاني مأيوس شده تشنة قانون اصالحات خدايي باشند، و     
توحيد را در نتيجـة عـدم       هنوز بشر تحمل حكومت     . ردندرفتن حكومت توحيد آماده ك    پذي

خداونـد  . آشنايي به حقايق ندارد، ولي هميشه از اين نعمـت عظمـا محـروم نخواهـد مانـد           
  .مند خواهد ساخت رحمان او را به وسيلة رهبران طريق حق از غايت مطلوبي بهره

 در آرزوي يك زندگي اجتمـاعي خـوش و          بشر از روزي كه پا به عرصه گيتي نهاده        
كند و هميشه از جـان و دل          بخش است، و در راه رسيدن به آن تالش و كوشش مي             سعادت

ايـن  . ظلـم و تعـدي در آن نباشـد        كـه     اسـت خواستار يك عصر درخان و اجتماع صـالحي         
 خواستة بشر، بي هدف و بي غايت نيست، ايشان به وسيلة مرشدين طريق حق به آمال خود

  .نايل خواهند آمد
بطور قطع جهان روزي را در پيش دارد كه افكار مردم بيدار شده، از ايـن احكـام و                   

ها مأيوس و از حكّام و فرمانروايان و قانونگـذاران نااميـد گشـته و از بعضـي                    قوانين و مرام  
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گـردد    مشكالت كه به دست خويش تهيه نموده و بستوه آمده، متوجه خدا و قانون الهي مي               
اول ـ نقشـه و   : خواهد دانست كه چاره اين مشكالت الينحـل جهـان در دو چيـز اسـت    و 

دوم ـ يـك زمامـدار معصـوم كـه در      . برنامة اصالحات جهان و قوانين كامل و روشن الهي
هاي الهي دچار سهو و اشتباه و خطا نشده و به همة جهانيان بـا يـك        اجراي قوانين و برنامه   

خداي رحمان آن كه  استنا حضرت مهدي موعود عليه السالم اين معصوم، هما. ديده بنگرد
هـاي متـين اسـالم را         بزرگوار را براي چنين موقع حساسي ذخيره نموده و قوانين و برنامـه            

  .پيش او به وديعه نهاده است
اصالح بشر و اجراي قوانين الهي هدف و مقصد تمام پيامبران بوده است، و همة آن                

 استعداد و ادراك مردم زمان خود در راه نيل به آن هدف عـالي و                مصلحين خدايي به اندازة   
انـد، پـس    آرمان بشر سعي و كوشش كرده و مردم را به سوي آن غايت رحماني سـوق داده   

  .همة ايشان در مورد اين هدف سهيم و دخيلند
را بايد موفقيت حزب خداپرست و سلسله انبياء و         ) ع(موفقيت حضرت مهدي موعود   

بـه  . پيـروزي شخصـي و فـردي نيسـت        حضرت     آن حسوب داشت، و پيروزي   رجال دين م  
دينـي چيـره      واسطة نيروي محيرالعقول آن حضرت، حق بر باطل غلبه كند و دينداري بر بي             

  .يابد آل ايشان تحقق مي پوشد و هدف و ايده هاي همة انبياء جامة عمل مي گردد؛ وعده
ــه واســطة نصــرت و تأييــدات) ع(حضــرت مهــدي موعــود  خداونــدي و قــدرت ب

سـركش و سـتمكار را سـرنگون سـازد و حكومـت             هاي    متوالعادة مقام واليت، حك     خارق
توحيد و عدالت را در سراسر جهان تشكيل دهد و همه بدون شك، نداي عـدالت خـواهي                  

  .را اجابت كنند و در پيشبرد هدفش كوشش نمايند) ع(حضرت مهدي موعود
د هـ ع آشفتة خود را سر و سامان و نظمي خوا      اوضادر آينده، روحانيت مقدس شيعه      

تضمين شده است به    ها     آن  و حقايق نوراني و احكام محكم قرآن را كه سعادت بشر در            داد،
  .جهانيان ابالغ خواهد نمود

ايشـان  در واقع موفقيت تمام پيامبران است، زيـرا         ) ع(موفقيت حضرت مهدي موعود   
ه حقيقت را بر مردم هموار ساختند و مـزاج          بودند كه به واسطة كوشش و فداكاري خود را        

  .معنوي را تا حدودي مستعد و آماده نمودند
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 افكـار دينـي   طرح برنامه و مبارزه از پيامبران گذشته آغاز شده و همة ايشـان سـطح          
آن بزرگوار نيز نقشة كامل و      . رسيد) ص(بشر را ترقي دادند تا نوبت به حضرت پيغمبر اسالم         

. داد) ع(اطهـار   ائمة تحول كمالي جهاني را تهيه نموده تحويل حضرات          برنامة جامع انقالب و   
ها كردند و رنجها بردند، و بايد         آن جناب خود و جانشينانش در راه اين هدف عالي كوشش          

سالهاي سال بگذرد و آن انقالب و تحول جهاني واقع شود تا مردم براي پذيرفتن حكومت                
  .توحيد آماده باشند

كرد، به علل شباهت داشـتن      ) ص(اكرم  رسول  حضرت كه جدش    آن حضرت دعوتي را   
هـاي   كند تا فرصت او قيام مي. محيط او به عصر جاهليت، همان دعوت نبوي را تجديد كند  

كند تا بشر را با تعـديل تمـدن           او قيام مي  . از دست رفته را براي تكامل معنوي تجديد سازد        
شـود،    را كه از مدنيت جهان سوء استفاده مـي        مادي به سرحد تكامل معنوي برساند و آنچه         

متذكر شود و طريق استفادة حقيقي از آن تمدن را به جهت حصول سعادت به مردم تعلـيم                  
  .فرمايد

بلكه تمـام پيـامبران     ) ص(هاي پيغمبر اسالم    همه نقشه مجري  ) ع(حضرت مهدي موعود  
توسـط  ديني    بي  كفر و  است و پيروزي او پيروزي تمام اديان آسماني است، و آخرين سنگر           

  .العادة آن جناب مفتوح شده و آرمان بشريت تحقق خواهد يافت نيروي خارق
  

  انحراف مردم از دين
قائم ما قيام كـرد، مـردم را از نـو بـه ديـن اسـالم                 كه     وقتي :فرمود) ع(حضرت صادق 

. كنـد   ياند، هدايت م    كهنه شده و مردم از آن دور افتاده       كه     چيزي نمايد و به سوي     دعوت مي 
 ناميده شده چون به   » مهدي«ناميده شده چون براي به پا داشتن حق قيام كند، و او             » قائم«او  

  .نمايد اند، هدايت مي مردم از آن دور شدهكه  چيزي
كـه     چنـان  وقتي قائم ما ظهور كرد با امر جديدي خواهد آمد،         : حضرت صادق فرمود  

  .نمود ر جديدي دعوت ميدر آغاز اسالم مردم را به ام) ص(اكرم رسول حضرت
قائم مـا قيـام كـرد، از ناحيـة مـردم بـا مشـكالت و                 كه     وقتي :حضرت صادق فرمود  

از مردم عصر جاهليـت بـه آن مقـدار          ) ص(هايي مواجه خواهد شد كه حضرت پيغمبر        سختي
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به پيغمبري مبعوث شد مـردم سـنگ و چـوب را            حضرت     آن زيرا هنگامي كه  ! مواجه نشده بود  
، اما وقتي قائم ما ظهور كرد مردم احكام خـدا را بـر ضـد معـاني حقيقـي آن                   كردند  پرستش مي 

سـوگند بـه    : پس فرمود ! مايندتأويل و تعبير كنند و به وسيلة قرآن با وي احتجاج و مخاصمه ن             
  .شود هاي ايشان داخل مي مانند گرما و سرما در اندرون خانه) ع(مهدي موعوددالت خدا ع

كان و اصول مسلّمة اسالم را رها كرده فقط ظـواهر آن را             اكثر مردم ار  در اين عصر،    
دانند، و     و اجتناب از نجاسات چيزي نمي      ماز و روزه  ناند، و از اسالم به جز از ظواهر           گرفته

صفات زشت در   . كند  محصور كرده و حقيقت دين بر اعمالشان نفوذ نمي        ر مساجد   ددين را   
ورات اجتمـاعي را اصـالً از اسـالم محسـوب           اخالقيات  دست  . نظر ايشان هيچ اهميتي ندارد    

شمارند و از اداي حقوق واجبه  هاي گوناگون جايز مي دارند، و محرّمات الهيه را با حيله  نمي
  .اند نمايند و از قرآن فقط به قرائت و تجويد و احترامات ظاهري اكتفا كرده خودداري مي

ما از حقيقت و گـوهر ديـن دور      ش: فرمايد  ظاهر شود به ايشان مي    ) ع(اگر حضرت امام عصر   
شـما دنيـاي خـود را       . كنيـد   و تعبير مـي   اقع تأويل    و ايد، آيات قرآن و احكام دين را برخالف         افتاده

ايد، بلكه احكام دين را بـا دنيـاي خـود توجيـه نمـوده و سـازش                   هرگز با احكام دين تطبيق نكرده     
آوريد، به احكام قرآن عمل كنيـد         ل مي به جاي اين همه دقّت كه در قرائت و تجويد به عم           . ايد  داده

  .اركان اسالم بدانيد و جزء برنامه عملي خويش قرار دهيدازو دستورات اجتماعي و اخالقي را بايد 
از محرمات بپرهيزيد و حقوق واجبة خود را بپردازيد، و بدانيد كه خواندن و شنيدن               

ري و رشوه و تقلب و غـلّ  و گناه رباخواگيرد  مدائح و مصائب، جاي خمس و زكوه را نمي 
، جـواب آه و نالـة يتيمـان و          )ع(بخشد و دود آتش عزاي ظاهري جدم حسين         و غش را نمي   

گشته نشد، بلكـه در راه ديـن   از براي گريه ) ع(جدم حسين. دهد مظلومان و بيوه زنان را نمي 
 غلـط از   ايد، با تأويالت و توجيهات      به شهادت رسيد، شما هدف جدم را گم و پايمال كرده          

كنيد، دين را و قدس و تقـوي را تنهـا در مسـاجد و بعضـي       زير بار واجبات شانه خالي مي     
  .محافل محصور ننماييد

ينـد، زيـرا كـه ايشـان        نما  چنين دين و برنامه برايشان تازگي داشته و از آن وحشت مـي            
و مساجدن  كرد عظمت و ترقي اسالم به زينت     پنداشتند   تصور كرده بودند،ومي   ديگراسالم راطور 

عظمت اسالم به عمل صالح و راستي و درسـتي و           گويد) ع( اگر امام عصر   .هاي بلند است    مناره



 
 
 
 
 

١٧٥   )عج(امامت حضرت ولي عصر 
 

خالصه بين مهـدي  . امانتداري و وفاي به عهد و اجتناب از محرمات است، برايشان تازگي دارد    
  .اش با حضرت مهدي واقعي و برنامة او، تفاوت مافوق التّصور است توهمي ايشان و برنامه

  
  برخي عالئم ظهور

دو قسـم  ) ص(و پيـدايش دولـت حقّـة آل محمـد       ) ع(عاليم ظهور حضرت مهدي قائم    
 آن جناب است و قسم ديگـر مربـوط بـه عامـه              خود   به يكي از آن قسمها مخصوص    : است

و ) ص(اكـرم   رسـول   حضرتبينند، و     واقع شده مردم ديده و مي     ها     آن خلق است، كه بعضي از    
  .اند خبر دادهها  آن از) ع(اطهار ائمةحضرات 

ظـاهر  زشت و خبيث و   ثر مردم   كآيد زماني كه باطن ا      مي: فرمود)ص(اكرم  رسول  حضرت
خيال ايشان دنيا و مال دنيا شود، يعني از نظر نفسانيت و لذت،             كر و   ذآنان نيك و زيبا گردد، و       
  .سازد مبتال يشان را به بالهاي گوناگونخداوند عالم ا: و بعد فرمود. و هيچ نظر خدايي نباشد

شـوند،    ها كه از اسالم واقعي جدا مـي         بدترين گروهها و فرقه   : فرمود) ع(حضرت رضا 
  .بادها   آنصوفيان هستند، لعنت خدا بر

آيد زماني كه بـاقي نمانـد از قـرآن مگـر اسـم و درس، و          مي: فرمود) ص(اكرم  رسول  حضرت
كنند و حقوق واجبـة خـود را          گيري نمي ثروتمندان از بينوايان دست   . نماند از اسالم مگر اسم و رسم      

گذارند، مساجد ايشان از حيث بنا و سـاختمان و            پردازند و كوچكتران به بزرگترين احترام نمي        نمي
و فقهـا و دانايـان ايشـان         خراب شود،    تيا جمعيت، معمور و آباد باشد ولي از حيث ايمان و هداي           

  .ها دامنگير خودشان شود شود، و آخراالمر فتنهبدتر از همه باشند و فتنه و فساد از ايشان شروع 
دنيا رو به هرج و مرج نهد و فتنه و فساد آشـكارا گـردد،               : فرمود) ص(اكرم  رسول  حضرت

ي ضـاللت و    ها  قلعهحضرت     آن را ظاهر فرمايد، و   ) ع(در چنين موقع خداوند عالم حضرت قائم      
  .به حقيقت سازد فتح نموده، قلوب غافل را متوجه ينگمراهي را در اندك زما

اخبار و احاديث پيشوايان آسماني، داللت قطعي دارد كه در مجموع، اوضـاع جهـان               
ولي اين به معني نوميـدي از مجاهـدت بـراي اسـتقرار عـدالت و                . رو به بهبود نخواهد بود    

ش شرايط  جمعازمنكربا   ف و نهي  امربه معرو  درهرعصري. سكوت در قبال ظلم و فساد نيست      
  ورتـصـ  دينـي   راً در ادوار مختلـف مبـارزاتي عليـه فسـاد و بـي             ـاهـ ـظ .فرائض اسـت   زا
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  .گرفته اما كمتر با حق و حقيقت توأم بوده است
هايي عليه ظلم و ستم و باطل صورت گيـرد و زمينـه را بـراي                  در آستانة ظهور، قيام   

ه در مشـرق    بينم ك   قومي را مي  : فرموده) ع(امام باقر كه     چنان .تر نمايد   ظهور آن بزرگوار فراهم   
هـا     آن كننـد و بـه      باز مطالبه مي  . شود  نميداده  ها     آن كنند ولي به    خروج كرده مطالبة حق مي    

گيرند و آنگـاه بـه مطلـوب خـود            شود، پس چون اين را ديدند اسلحه به دست مي           داده مي 
 رسـانند، كشـتگان   دهند تا به صـاحب آن مـي   كنند و كار را ادامه مي رسند ولي قبول نمي    مي
كردم، خود را براي صاحب ايـن         آگاه باشيد اگر من آن زمان را درك مي        . شهيد هستند ا  ه  آن

  .داشتم كار نگاه مي
اي   عـده : انـد   در هنگام ظهور اكثريت مردم ظالم هستند، اما ظالمان و ستمگران دو گونه            

لم جويي در آنان مشاهده نشده مشتاق ظ        قلب آنان چنان مهر زده شود كه ديگر اثري از حقيقت          
ولي عده ديگر، به علّـت محروميـت از مربـي واقعـي و نـاتواني در درك و                   . و ستمگري باشند  

اجراي عدالت، هرچند در قول و فعل بر خود و جامعه ستم نمايند، امـا چـون اهـل درد بـوده                      
  .آرزوي موفقيت دارند، مستعد نجات شوند و توسط مرشدين الهي ارشاد گردند

ر اعالي محبت و شفقت الهـي اسـت، محبتـي كـه اگـر               مظه) ع(حضرت موالي زمان  
 دريابند، چه بسا از شـدت اشـتياق، روح از           خود   به بندگان معرض از پروردگار آن را نسبت      

كند اما در اصل، با تيـغ         بنابراين گرچه آن بزرگوار با شمشير قيام مي       . بدنشان مفارقت نمايد  
ت و گمراهي و دشـمني را قطـع         هاي جهل و ظلم     علم و حكمت و هدايت و محبت، ريشه       

آري بيـان حقّـة الهـوتي       . كرده و عدالت را غالب نمايد، ولو از كفر و ظلم به حداقل بماند             
سـازد    دلها را متحول و دگرگون مي     كه    استبرّانتر از شمشير و قويتر از ساير وسايل جنگي          

  .و صاحبان اين دلها را به وسايل حربي، نيازي نيست
هور، افرادي كه به حد كمال رسيده و بطـور اخـص مـورد توجـه       در بين منتظرين ظ   

 نفر مذكرو در احاديثند، اما ياران آن بزرگـوار از ابتـدا      313عصر هستند، همان      حضرت ولي 
اين تعداد براي انجام وظايف در يـك مرحلـه اسـت و           . تا اختتام منحصر به اين عده نيست      

  .از انبياء گذشته هم حضور خواهند داشتاي ديگر؛ در آن موقع   نفر هم در مرحله370
 .نبياء و اوصياء قرار گرفته است     ورد توصيف و تجليل همة حضرات ا      ـسرزمين قم م  
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داراي معنويت خاصي است، و همان عوالم معنـوي         ) ع(مطهر حضرت فاطمة معصومه   ة  روض
 است، در روضـة مقدسـة آن بـانوي بزرگـوار نيـز            ) ص(اكرم  رسول  حضرتكه در حرم مطهر     

فاده شده كه ظهـور خاصـة حضـرت قـائم عليـه             است   چنين از كالم بزرگان دين   . وجود دارد 
  .السالم در سرزمين قم است؛ بدين جهت وظيفة مهم ساكنين آن ديار، بايد ارشاد باشد
كه  استو اما از جملة عاليم و تأييدات الهي براي آن بزرگوار، ظهور اشياء پرندگاني 

  :بر اصحاب فيل ظاهر شدند
در آن زمان لشكري مجهز از دايرة كفر برخاسته به قصد تخريب خانـة خـدا و منـع                

ـ طَ«خداوند متعـال ماليـك را بفرمـود در كسـوت            . مردم از راه بيت او، وارد مكه شدند        راًي 
كردند و بدين وسيله، بيت خدا از آسيب و ويراني          » ولكُأْ م فٍصعكَ«، اصحاب فيل را     »بابيلاَ

  .اندمحفوظ و مصون م
اكثر مردم متابعت هوي و     . در آخر الزمان نيز ظلم و كفر مستولي گردد و به غايت رسد            

نفس كنند و طبيعت بر دلشان غالب آيد و همچون بهائم در لذات و شـهوات قـائم شـوند و از        
كـه    اسـت در غايت اين حال     . شنيدن كالم حق نائل گردند، تغير و تبدل در ظاهر دين پديد آيد            

ن از پشت حجاب و غمام ظاهر گردد و حجاب ظلم و شرك براندازد و مردم را بـه                   شمس ايقا 
راه حق هدايت كند، و اشباه آن مرغان در آخر زمان نيز پيدا شوند و با بيگانگان چنان كنند كـه                     

كعبة يقين به قوت متين و قدرت امين ظاهر گـردد، كـابوس گـم شـود و                  . در اول زمان كردند   
  .»و هالّ اِله ال اِهنَّ اَ اهللاُدهِشَ« برخيزد و جمعيت وحدت به ميان آيد تفرقة كثرت از ميان

  
  عهد و پيمان امام

و پـدر   ) ع(كلمات جواهر آسا و بالغت و فصاحت و آيات حضـرت مهـدي موعـود              
  :بزرگوارش

كه پدر بزرگوارم از من عهد و پيمان گرفت كه وطن نگيرم مگر در پنهانترين               به درستي   
زل نكنم مگر در دورترين نقاط براي پنهان نمودن امـر خـود، و مخفـي داشـتن محـل                    آن، و من  

 پس از اين جهت انداخت زمان مرا به بلندي تلّهاي ريگ و قطـع             . خويش از مكايد اهل ضالل    
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  .نمودم جاهاي ظلماني زمين را، و منتظر است به من غايتي كه در آن است گشايش امر من
هرگز خالي نگذارد روي زمـين را  تعالي    حق  اي پسر من   :پدر بزرگوارم به من فرمود    

از حجت خود كه سبب بلندي و تكامل مرتبة خاليق گردد، و يقـين دارم تـو هـم يكـي از                      
است ايشان را به نشر حق و پيچيـدن باطـل و اظهـار              مهيا نموده   تعالي     حق كساني باشي كه  

  .معاني و خاموش كردن آتش ضاللت
 پسر مـن بـر تـو بـاد قـرار گـرفتن در جاهـاي خلـوت، و                    اي: پدر بزرگوارم فرمود  

 نقاط دور را، و بدان كه براي هر ولّي از اولياءاهللا مقارع و منازع اسـت،                 ر اوقات ثبرگزيني اك 
به جهت واجب دانستن ايشان جهاد را با اهل نفاق و خالف كه صـاحبان الحـاد و عنادنـد،                

  .با تو استپس بسياري دشمن ترا متوحش نگرداند كه پيروزي 
اي پسر من دلهاي اهل معرفت و اخالص به سوي تو مشتاقند            : پدر بزرگوارم فرمود  

مثل اشتياق مرغ به آشيانة خود، و از ايشان گروهي هستند كه بيرون آيند ميان مردم با حالي                  
تعالي شأن و مقـامي       در نزد حق  ان را   شايكه     آن دهد، و حال    كه ذلت و استكانت به خيال مي      

هاي پريشان و محتاج، در حـالي كـه ايشـان             نمايند با نفس     در نظر خاليق بروز مي     است، و 
انـد ديـن و ايمـان خـود را بـه مجاهـدة                ايشانند كه محكم نمـوده    . اهل قناعت و اعتصامند   

ل جـور و سـتم در دنيـا تـا           تعالي     حق دشمنان، و  مخصوص گردانيده است اينان را به تحمـ
اقبت ايشان به خير و نيكويي خـتم شـود و بـه كرامـت               شامل گرداند وسعت عزّت را، و ع      

  .حسن عقبي فائز گردند
اي پسر من اقتباس كن از صبر، دل خويش را منور كن با نور صبر كردن بر شـدايد                   
تا فايز شوي به ادراك كمال لطف خدايي، و چنان بدان كه مصائب و شـدايدي كـه بـه تـو                   

  .رسد سبب سعادت تو خواهد شد مي
اي به فـتح و ظفـر و عـزّت و بـه               بينم به ياري خداوندي مؤيد گرديده       گويا مي اي پسر من    

كـه     چنـان  بنـد،   سبب ترادف بيعت و مصادقت، اوامرت قبول نظم نموده مثل تناظم در رشتة گـردن              
وسـاخ نفـاق، و   و ايشـان پـاك و منزّهنـد از ا   طبيعت ايشان نرم و مستعد است براي پذيرفتن دين،        

و روي به سوي    ) ص(باشند در دين پيغمبر اسالم       ايشان مطيع و منقاد مي     . شقاق جسمهذّبند آنان از ر   
ـ  ـگـردد ظلمـ     د صبح حق، و منجلي مـي      ـن وقت تلؤلؤ كن   ـدر اي . دـتو آرن  ـ  ـات ب  ه سـبب ـاطل، و ب
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  .گرداند معالم ايمان را ر ميبشكند كمر طغيان را و  ميتعالي  حق وجود تو
ه بركت وجود تو امراض باطني آفاق بـه ظهـور           اي پسر من، ب   : پدر بزرگوارم فرمود  

انـد، و ظـاهر       اند و باطـل را پيـروي نمـوده          گردد كه حق را درك نكرده       آيد، و معلوم مي     مي
يابند، در اين وقت  گردد سالمتي دين خواهان تو و مردم از مرض كوري باطن نجات مي              مي

  .كت كنندكنند كه قدرت پيدا نمايند به سوي تو حر كودكان نيز آرزو مي
هاي عزّت به حركت آمده  فرزند گراميم، از يمن وجود تو شاخه : پدر بزرگوارم فرود  

گردند، و مرغان رميدة احكام ديـن بـه آشـيانة خـود بـاز                 شوند و مستقرّ مي     و تر و تازه مي    
گردند، و احكام دين كه مضمحل و مندرس شده بود رونق گيـرد  ابرهـاي فـتح و ظفـر           مي

ريزد، در اين وقت دشمنان تو مغلـوب شـده و فـتح و پيـروزي بـا تـو                      ميباران پي در پي     
  .خواهد بود

مملو باد  . سالم ما و رحمت و بركات خدا بر اهل تصديق و برادران ديني صادق باد              
مزين باد قلوب ايشـان از موضـحات        . هاي ايشان از ظرايف معرفت و لطايف حكمت         سينه

  .اعالم و نيرات احكام
ت و بركات خدا بر آنان كه سبقت نمايند بـه سـمت مفـارقين و بـه                  سالم ما و رحم   

  .سوي مصابيح دين
آوريم و مدح  حمد و ثناي خالق رحمان كه در اين باب براي ما فرض است، بجا مي            

اولياي ما و تشكر از حقوق فرضية ايشان كه بايست بجا آريم، آورديم و يـادآوري و قبـول                   
  .ت و اعمال نماييم، نموديمبايست در مقام نيا منّتي كه مي

مقامي را كه به اولياء ما كرامت فرموده، و ثبت كنـد در جريـدة        تعالي     حق مبارك گرداند 
كمـال خيـر آخـرت و       . ايشان باالترين مثوبات محسنين و محبوبترين آثار مطيعـين و صـديقين           

  . و جل خواهانممعرفت و بصيرت را بر اولياي هاديه در طريقة مستقيمه و مرضيه از خداي عزّ
  

  ) ع(پيام حضرت ولي عصر
شـود و   و حجت آن عصر عرضه ميامام  در هر عصر و زمان، اعمال مردم به حضور       

بنابراين محبوبين الهـي    . شود  واقع مي تعالي     حق بعد از تأييد آن بزرگوار مورد امضاء و قبول        
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هـر محفلـي حاضـر و       شوند، اما باطنـاً در        در اين عصر مشاهده نمي    هرچند به طريق ظاهر     
  .ناظرند

را شـامل   حضرت موالي زمان سالم اهللا عليه نعمتها        خداي تبارك و تعالي به وسيلة       
نمايـد و اهـل ايمـان،         و يا نزول بال مي    آن بزرگوار دفع بال     حال بندگان خود كرده و توسط       

زيـرا امـام    كننـد،     دريافت مـي  حضرت     آن از دست مبارك  را در حقيقت    نعم و مواهب الهي     
ـ و االَ ما خاتَ نَاَ«: خود فرمايد كه     چنان مظهر قدرت كاملة خداوند است     ـ     و ياءِصِ بـي ي فَداهللاُ ع  

من خاتم اوصيايم، به وسيلة من خداوند تبارك و تعالي بليـات را            » تي شيع لي و ه اَ نْ ع الءبالْ
  .كند از اهل بيت و شيعيانم برطرف مي

و زمـاني   به وسيلة حجت الهي در هر عصر         كه  استدفع بال خواست و مشيت الهي       
انسانها خود و ديگران را با سـموم بـاطني از جملـه بـا               كه     اين گيرد، مشروط بر    صورت مي 

و اهليت شيعة آن بزرگوار بودن را     شايستگي   معاصي و لقمة حرام نيالوده و مسموم نكنند و        
  .در خود ايجاد نمايند

اند، نه تنهـا از ايـن    الهي در حد اعال وفا نموده  اما مؤمنان راستين كه به عهد و پيمان         
حمايت الهي برخوردارند، بلكه مطابق وعدة صريح آن بزرگـوار از فـيض لقـاء آن شـمس                  

ـ  و«: مندند  معنوي نيز محروم نبوده، از سرچشمة ناب واليت بهره         ـ  اَ نَّ اَ و لَ ـ قَفَّنا و ياعشْ هاهللاُ  م 
يعنـي  » قائنالِ بِ نُمي الْ منه ع رَخَّأَما تَ  لَ مهِيلَ ع دِهعاْل بِ فاءِوي الْ  فِ وبِلُقُلْ ا نَ مِ ماعِتِجي االِ لَ ع هِتِطاعلِ

اگر شيعيان ما كه خدا توفيقشان دهد بر اطاعت خالق، دلهايشان در وفا به عهد و پيماني كه                  
  .شدند  نميمآمدند، از فيض ديدار ما محرو با ما دارند، گرد هم مي
هستند، اگر بـه خواسـت      حضرت     آن  كه در انتظار حكومت درخشان     اين مردان الهي  

ه رجعت نمايند و آن حكومت درخشان خدايي را الهي از دنيا رفتند، در آن هنگام مخيرند ك    
ـ اَ«: مشاهده كنند، همان حكومت دادپروري كه خود آن بزرگوار در وصفش فرمايد            ـ ا ح نَ جه 

ـ مـا م   كَ الًد ع  و طاًس قِ ضر االَ ءالَمذي اَ ا الَّ نَ، اَ هِضِر في اَ   اهللاِ هيقِ ب  و هِبادِلي عِ  ع اهللاِ ـ  تلئَ ج راًوو  
كـنم روي     منم كه پر مـي    . من در ميان بندگان حجت خدايم و مظهر تام صفات حقّم          : »ماًلْظُ

  .زمين را از قسط و عدل، زماني كه پر شود از جور و ستم
 اند، به نسبت مراتب سنخيت قلبي از نور آن شمس       البته آنان كه به فيض لقاء نرسيده      
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ـ ا وم اَو«: كنند هرچند بطور غيرمستقيم باشد واليت استضائه و استفاضه مي  جبـي  فـاعِ تِنْ االِه 
مـن در دوران غيبـت همچـون        : »حاب الس صارِب االَ نِها ع بيذا غَ  اِ سِمالشَّ بِ فاعِتِنْاالِتي كَ بيفي غَ 

به فيض  كه    كسانيدرخشم و به نسبت قابليت بر دل          م كه در پشت ابرها مي     خورشيد فروزان 
  .افشانم اند، نور مي لقاء نرسيده

آري گرچه مدتي است آن كانون هدايت و رحمت در زير ابرهاي عـدم سـنخيت از             
ها پنهان است، اما نداي معنوي آن مهر تابان الهي در گوش جان قلوب پـاك و طالـب                     ديده

  :انداز است كه كمال، طنين
من خورشيد اقليم بشريت هستم، اما نـه بـراي          ! درود بر شما اي رهروان طريق حق      

وجود محسوس او كه بيش از جسم محدود چيـزي نيسـت، بلكـه خورشـيدي بـراي روح                   
  .ايشانم

آگاه باشيد كه منطقة منجمده دور از نور است و به علّت دوري از نور، هميشه منجمـد                  
  .ماند وجود من از عالم ملكوتي بيگانه مي بيدار باشيد كه دل شما بي.  استانگيز و مرده و غم

هر فردي كه در    . آور جهان اگر ستارة درخشاني باشند، من خورشيد ايشانم          رجال نام 
  .به انبياء بنازدكه  استدريابد، شايسته ر مرا ومطلع خود ن

وجود من نفـوس شـما      من مصحف جمال خدايم، مشهد ملكوت اعاليم، ميزان دقيقم؛ بي           
  .گردد در فعل و انفعال، نظام افت و خيز بي وجود من در هم شده ملغا مي. شود گرفتار دغدغه مي

. كـنم   من قلوب رهروان طريق حق را براي خود مشكات قـرار داده خودنمـايي مـي               
من چشم جامعـه    . كنند كه من در مكاني هستم، نه نه من در همه جا هستم              بعضي گمان مي  

  .كور و نابيناستمن،  م و جامعه بي وجودباش مي
من در هر مشكاتي نوري ببينم دوستش دارم، زيرا جلـوة نـور در مشـكات اگرچـه                   

  .كند و قلم افتادة آن است جزئي باشد، از نور كلي حكايت مي
  

  سالم بر اميد انبياء
بنابراين كماالت هر انساني محدودتر     . هستي حقيقي انسان مربوط به كماالت اوست      

 ايان كمتر، تا برسد به كمال     ـتر، داراي همت    داراي همتايان بيشتر، و كماالت هر انساني وسيع       
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  .»ءٍي شَهِلِثَم كَسيلَ«محض يا صرف وجود كه او را همتايي نيست 
. اسـت ) ص(اكـرم   رسـول   حضـرت مظهر تـام صـفات كمـال محـض، وجـود مبـارك              

ست، مظهر تام صفات او را كه در       طوري كه كمال محض يا صرف وجود را همتايي ني           همان
اوست، نيز همتايي نخواهد بود و هر انسـان كـه در برابـر ايـن وجـود      » اسم اعظم «حقيقت  

  .مقدس قرار گيرد، مادون او خواهد بود
اگر موطني فرض كنيم و بگوييم كه انوار طاهرين با ايـن وجـود مقـدس متّحدنـد،                  

افزايـد     اين عقيده، نه بر مراتب ناقص مـي        البته باز هم در اين موطن كثرتي مشهود نيست و         
بنابراين آل طاهرين و حضرت موالي زمان سالم اهللا عليه مظهر           . كاهد  نه از مراتب كامل مي    

كـه     چنـان  اي به انتفاء محمول،     تام صفات خدا هستند و مانندي ندارند، خواه به عنوان سالبه          
  .وعضاء مواي به انتف خواه به عنوان سالبهل بيان شد، ودر فرض ا

اوسـت كـه   . باشد يهاي اجداد كبارش م   شخصيت حضرت موالي زمان جامع شخصيت     
اوست كه شجاعت و صولت حيدريه را نشـان دهـد؛ اوسـت كـه               ديد كند؛   دعوت نبوي را تج   

عصمت و عفّت فاطمة زهرا را به ظهور رساند؛ اوست كه حلم حسن مجتبي را در قيـام خـود                    
االر شهيدان را ظاهر سـازد؛ اوسـت كـه عبـادت سـجاد و               اوست كه شجاعت حسيني، س    دارد؛  

طريقة بندگي زين العابدين را نشان دهد؛ اوست كه مĤثر علمـي بـاقر علـوم را متجلّـي سـازد؛                     
اوست كه آموزش و پرورش مكتب جعفري را تجديد كند؛ اوست كه علـوم كـاظمي را ظـاهر                   

كند؛ اوست كه داراي جود و      سازد و احتجاجات رضوي را با علماي داخلي و خارجي تجديد            
باشـد؛ اوسـت داراي هيبـت         بخشش تقي متّقي و داراي نقاوت نقوي و كرامت بني فاطمي مـي            

عسكري و صاحب غيبت الهي، اوست كه يد قدرت الهي او را براي بـروز مصـاديق و مفـاهيم                    
اوست آن نيـر اعظمـي كـه نصـرت و           . صفات اولياي خود در پس پردة غيبت نگاه داشته است         

ـ و«در قرآن مجيد به اين نصرت اشاره فرمـوده  كه   چنانمنصوريت او به امضاي حق رسيده    نْ م 
  »وراًصنْ م كانَهنَّ اِلِتْقَي الْف فِرِسال ي فَطاناًلْه سليِّونا لِلْع جدقَ فَلوماًظْ ملَتِقُ

  .سالم ما بر تو باد اي مظهر تام صفات الهي
السالملَ عيعِ يا داكاهللا؛ سالم ما بر تو باد اي دعوت كنندة خلق به سوي خداي .  
السالملَ عيكقِ يا بياهللا؛ سالم بر تو باد اي حجت خداه .  
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السالملَ عياهللا؛ سالم ما بر تو باد اي عهد و پيمان خدا يا ميثاقَك .  
السالم لَ عياَ ك يا الْ هلَعالْ م نْمبر تو بـاد اي وجـود مقدسـي كـه خـداي      ور؛ سالم ما ص

  .دهد تبارك و تعالي پرچم عدالت را به دست تو مي
لْعِالْوالْم مسعلم موهوب خدا اي م ما بر تو بادوق؛ سالب.  

السالملَ عيك صِيا واالَي ماضين؛ سالم ما بر تو باد اي وصي اوصياء گذشته الْياءِصِو.  
السالملَ عيك يه؛ سالم ما بر تو باد اي فرزند انوار درخشانرَاهِ الظّوارِنْ االَنَا اب.  
السالم لَ عييا نُ  كالَّ  اهللاِ ور  في؛ سالم ما بر تو باد اي نـور خـدايي كـه هرگـز               طْذي الي

  .خاموش نخواهد شد
السالم بياءِنْ االَ ثَي وارِ لَ ع االَ مِ خاتِ  و صياءِو و  الْ مِقاِئي الْ لَ ع رِظَتَنْم و  الس ـ  فِي   و رِاهِ الشّ

؛ سالم ما بر وارث انبياء و خاتم اوصياء و قائم منتظـر و شمشـير                رِباهِ الْ ورِ النُّ  و رِاهِ الظّ رِمقَالْ
  .آميخته و ماه تابان و نور درخشان

 يا منْلي اَ وذي تَ  الَّ تَالماالَ ء رقِ ض طاًس و  ع الًد ـ  ب عد ـ لِ م ـ  تئَ ج راًو ؛ اي مـوال    مـاً لْ ظُ  و
روز زمـين از    كـه      آن تويي آن وجود مقدسي كه پر كند روي زمين را از عدل و داد، پس از               

  .ظلم و جور پر شد
سالم ما بر ستارة درخشان صبح ازل، ديباچة كتاب عين الحيوه عـالم، زينـت خانـة                 

كز دايـرة   پرستي، آئينه جمال و كمال خداوندي، نقطة مر         خوان كرم، آيت حقيقت نماي حق     
امكان، مفسر و مبين كتاب مقدس قرآن، شيرازة كتاب قضـا و قـدر، گـوهر تابنـاك خزانـة                    
سرمدي، تراوش سرچشمة عين الحيوه سرمدي، مظهر االنوار المحمدي، مهر تابان آسـمان،             
خالصة معني و صورت، صدر نشين مصطبة محفل جوهر وحـدت و كثـرت، دوازدهمـين                

ه اهللا االعظم، مهدي موعود، حجه بن الحسن العسكري، عجل  مهر سپهر واليت، حضرت بقي    
  .اهللا فرجه الشريف
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  فصل هشتم
  
  
  
  
  

  )ع(زيارت حضرات معصومين
  اهميت و عظمت زيارت

با حضور قلـب و شـرايط الزم انجـام          كه    صورتي استحبابي و در     است  امريزيارت،  
رات معصــومين بــراي مــؤمنين واقعــي، زيــارت حضــ. پــذيرد، مقبــول درگــاه الهــي اســت

پـذير اسـت، امـا زيـارت در مشـاهد متبرّكـه،        عالم امكاننقطة   در هر جا و هر     السالم  عليهم
  .احترام و تعظيم خاصي است نسبت به مزور

از معاني الهيه زيارت، حركت معنوي براي پيشرفت اسالم، ارشاد و نجات مردم و بلكه               
 معرفت به شأن و مقام مـزور حركـت          كسي كه با چنين نيت و با      . سعادت جامعة بشريت است   

بنـابراين نهايـت مغبونيـت      . رسـد   كند، مسلّم كه آثار عميق معنوي اين اقدام به منصة ظهور مي           
  .، از وطن ظاهري خود به آن ديار حركت نكندشرايط جمعكسي با وجود كه  است

از اي نيست و بـراي آنـان فاصـله            البته كاملين و واصلين را با حقيقت محض فاصله        
درگـاه خـدا، زيـارت زايـر از دور و           ظاهر و باطن، هميشه فرعي است، لذا بـراي مقـرّبين            

! اي محبـوبين الهـي    : نزديك يكسان است، و اين معنا همواره در زيارتشان منظور است كـه            
من از دور يا نزديك به شما عرض سالم و اظهار درد نمايم و شما را شفيع قرار دهم، شـما       

امـا اهميـت ايـن حركـت تبليغـي و           .  عالم و مظهر صفات حق هستيد      شنويد، شما قلب    مي
اي بزرگان دين براي عده خاصي آن را در رديف فرايض             در مرتبه كه    استتعليمي به حدي    

  .را) ع(اند، به خصوص زيارت حضرت امام حسين شمرده
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زيارت حضرت ثامن الحجج نيز به طور اخص توصيه شده و به داليل مختلف، اجر               
اين بزرگـوار را زيـارت      كه     آن وابش افضل است از زيارت تمام مشاهد مقدسه، از جمله         و ث 
  .عشري هستند كند جز شيعة خلّص، زيرا معتقدين به امامت ايشان، شيعة اثني نمي

خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيد براي اثبات هر حقيقتي و از جمله توحيد، امر                
اي در اثبات توحيد مشتمل بر ادله و براهين منطقيـه    وجيزهقبالً. ة برهان فرموده است   ه اقام ب

اما دليلي از ادلّه و برهاني      . ارائه شد » مبدأ و معاد يا ازليت و ابديت      «و حكمتيه تحت عنوان     
چه براهين و ادلـة     . ، همين بقا، و قباب متبرّكه است      تعالي  حقاز براهين خاصه بر وحدانيت      

شود، ولي هركسـي را       ت باريتعالي از اين اماكن مقدسه اقامه مي       زيبايي كه بر وحدت و قدر     
اين براهين و ادلّه خاصة الهيه را بايد بـه سـمع دل از ايـن بقـاع و                   . ياراي شنيدن آن نيست   
  .قباب با عظمت شنيد

مـا اينهـا را قـرار       : خداي تبارك و تعالي در عظمت اين امكنة متبركه چنـين فرمايـد            
ن توحيد از اينها ظهور كند، اينها محل صعود و نـزول مالئـك مقـرّب                داديم تا ادلّه و براهي    

ـ رْ تُ نْ اَ  اهللاُ نَذِ اَ وتِيفي ب «شوند و در اين مكانها، سير صعودي طالبين به حد اعال رسد                و عفَ
رَكَذْيفيه ا اسمهي سبلَح غُالْ فيها بِهدواآلصالِ و «.  

هاي مقدسه را وسيلة قرب و نجـات قـرار داده             ا و مكان  ه  آري خداوند متعال اين بارگاه    
درود بر شما اي خازنـان علـم   . تا ماليك و مردان الهي شبانگاهان و بامداان در آنجا ذاكر شوند           

  .خدا، درود بر شما اي نگهبانان اسرار خدا، درود بر شما اي مفسرين وحي خدا
  

  آداب ظاهري زيارت
در سـفر زيـارت     : انـد    جملـه بزرگـان فرمـوده      ر اسـت از   آداب ظاهري زيارت بسيا   

براي زيارت هر امام غسـلي      . مستحب است زاير غسل كند و در راه ترك كالم دنيوي نمايد           
هـاي    در وقت رفتن به روضـة مقدسـه گـام         . بجاي آرد و جامة پاك و پاكيزه و سفيد بپوشد         

ه به باال و اطراف ننگـرد،       خود را كوتاه بردارد و به آرامي و وقار سير كند، سر به زير انداخت              
  .)ع(خود را خوشبو كند، غير از زيارت حضرت سيد الشهداء

 مشـغول تعالي   حقوقت رفتن به حرم مقدسه، به تسبيح و تهليل و تمجيد و تكبير          در
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دم در حرم ايستاده اذن دخول طلبد و سـعي كنـد در             . شود و صلوات بر محمد و آل او فرستد        
تفكر كند در عظمت و جاللت صاحب مرقد شريفه . اشع شودتحصيل رقّت قلب و خاضع و خ      

مقـدم دارد پـاي   . دهـد   شنود و سـالم او را پاسـخ مـي           بيند و كالم او را مي       كه ايستادن او را مي    
  .راست را در موقع داخل شدن به حرم، و مقدم دارد پاي چپ را در وقت بيرون آمدن از حرم

مزاحم ديگران نشود   كه     آن اند به شرط  زاير خود را به ضريح بچسب     كه    استمستحب  
كـه     ايـن  دور ايستادن ادب است، وهم است مگـر       كه     اين توهم. و آداب شرع را رعايت كند     

از دور  كه    است بهتر   صورت  ايننتواند آداب شرع را رعايت نمايد يا مزاحم ديگران شد، در            
  .سه كنخود را به ضريح بچسبان و ضريح را بو: زيارت كند؛ در خبر آمده كه

بعد از فارغ شدن از     . خوانده شود پشت به قبله و رو به مرقد مطهر زيارت          كه    استبهتر  
خواندن زيارت، گونة راست را بگذارد روي ضريح و دعا كند و بعد گونة چـپ را گذاشـته و                    

  .خواندن زيارت، صوت خود را بلند نگرداندوقت  دعا نمايد و توبه و استغفار كند و در
  

   زيارتآداب باطني
بر زاير است انصراف از استجالب لذايذ جسماني و مشـتهيات نفسـاني و محفـوظ                 

  .داشتن دل از عوارض خارجيه كه رافع جوهر صافيه اوست
مقصود از زيارت، قصد كردن زاير است مزور را براي تعظيم و استيناس معنـوي بـا                 

  .ار باطني مزورمقصود از زيارت، استفاضه و استناره است از فيوضات و انو. او
زايـر در  . مؤانست با عالم انوار اوصياء را حضور دل و استعداد استضائه ملـزوم بـود   

زاير بايـد دل خـود      . پيشگاه با عظمت اوصياء بايد دل را مرآت اشراق جمال محبوب نمايد           
 معنويات زاير بـا كه  استآنج. را از نقوش مادي فارغ كرده، مرغ دل را در فضاي الهيه بپراند        

  .معنويات مزور اتصال يافته، دلش محل فيوضات الهي و مهبط تجليات او خواهد شد
آري زيارت باطني يا حقيقت زيارت، اقبال دل است بر حضرت ذوالجالل و توجـه               

 اين توجه و اقبال، مدار قبولي اعمال و مركز دايرة تماميـت  و             . اوست به آن وصي بزرگوار    
توان از    ميكه    استبه وسيلة اين توجه و اقبال       . اه حقيقت بود  علماي رباني و عارفان ر    كمال  

  .ملك به ملكوت، و از خطّة خاك به عالم پاك راه يافت
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از قيد عاليق دنيـوي رسـته و بـه معـراج ترقيـات              كه    استدر اثر اين توجه و اقبال       
راك معنوي پيوسته و از مدارج فهم به معارج عاليـه آن رسـيده، بـه مقـام قـرب الهـي و اد                      

  .فيوضات نامتناهي نايل توان شد
عارفان و علماي رباني در اثر همان توجه و اقبال كه يگانه جاذب عنايت نـور ازلـي                  
است، معني انعكاس انوار جبروتي را در مرآت ملكوتي مشاهده نمايند و آيات اسـرار را از                 

سـتقبال حـال    سوابق جذبات حق از بوادي كرم، ا      كه    استآنج. صافت اوراق حقايق بخوانند   
آن جنابان كند و خاشاك وجود وهميات را به كلي در آتش فنا سـوزانند و بـه نظـر الهـي،                      

  .براق حقيقت را در فضاي ساحات عالم جبروت برانند
  

  هماهنگي ظاهر و باطن
علم و عمل بـه ظـواهر احكـام گرچـه           . احكام و آداب الهي ظواهري دارد و بواطني       

علم باطن احكام   . هر آن دو، انسان را به مقصد نرساند       الزم و ضروري است ولي صرف ظوا      
  .و توفيق عمل به آن، نصيب قلوب پاك و مصفاي مردان الهي است

پـس  . دهندة باطن آن، و هر باطني نيز نمايانگر حقيقتي اسـت           ظواهر هر چيزي نشان   
دهندة يك حقيقت محض است، لـذا اتخـاذ ظـواهر بـه               مجموع ظواهر و بواطن، همه نشان     

الزمة رسيدن از ظواهر بـه بـواطن و سـپس نايـل     . ر حصول بواطن و حقيقت آن است     خاط
مادام كه نتايج حاصله از تفكر به مقام عمـل          . شدن از آن به حقيقت امر، تفكر و عمل است         

  .نيايد، انسان را به حقيقت محض نرساند
طني با توجه به اصول مذكور، آداب ظاهري زيارت، همه اشاراتي است به حقايق بـا              

بـراي اهـل    . آن و هريك از اعمال و حركات ظاهري زاير بايد تجلّي حاالت قلبي او باشـد               
مشـرف بـه    كـه     استبصيرت و معرفت، ظواهر و بواطن كثيره، بخصوص ظواهر و بواطني            

مقدسات باشند، در حين تفكر و مجاهدت و رياضت، تغيـرات و تبـدالت معنـوي خاصـي      
 بار حقايق و اسرار و رموزي از اين سـفر معنـوي بـر آنـان                 ايجاد نمايد و از اين طريق، هر      

  :مكشوف گردد، از جمله
 كرِم الَ ليمس ديني التَّ  وام قَ نَّ اَ تملِ ع د قَ و«قبل از حركت متذكر شود      اين كه زاير بايد   
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تِّاالِولِ باع يِّبِ نَ هِنَّسـت از سـنّت حبيـب               » كاز .  خـدا  اشاره است به مقام تسليم و رضـا و تبعي
اما اكتفا به وضو و     . جملة آن سنن، با وضو و غسل مشرّف شدن به ديار محبوب الهي است             

غسل ظاهري ثمري ندهد كه وضو و غسل ظاهري موجب تطهير جسماني است نه تطهيـر                
لذا عارف را عالوه بر آن، وضو و غسل ديگـري اسـت، وضـو و غسـل از     . قلبي و روحاني  

اين اگر وجوب وضو و غسل بر ديگران در برخي موارد ا ست،             بنابر. آب عهد و عشق الهي    
  .هر آني در حال وضو و غسل قلبي باشندكه  استبر سالكين طريق حق 

 تفْلَّلهي خَ اِ«در موقع عزيمت به ديار محبوب الهي اگر امر شده كه زاير عرض كند               
اشـاره  واقع   و واگذاشتم، در  خدايا اهل و عيالم را به تو سپردم و امورم را به ت            »  مالي لي و هاَ

 مامـا كـه      چنـان   در دل متجلّي باشد،    است بر كمال انقطاع الي اهللا تا تنها يك عشق و محبت           
هـا را     الهي كمال عشقت را به مـن عنايـت فرمـا تـا ديگـر عشـق                : نمايد  عرض مي ) ع(سجاد

  .بسوزاند
،  اهللاِ ولِس ر نِ اب لي اِ  و ي اهللاِ لَ اِ  و اهللاِ بِ  و  اهللاِ مِسبِ«مقصود از تذكر مسافر معنوي به ذكر        

، اقبـال دل اسـت بـه سـوي آسـتان            »تدر اَ كدنْ ما عِ   و تدص قَ كيلَ اِ  و تهجو تَ كيلَ اِ مهللّاَ
قدس الهي تا مرغ دل تنها در هواي محبوب ازلي پرواز نمايد، كه حب دنيا و اهل و عيـال،                    

  .رفتني است
 هماهنـگ بـا ذكـر بـاطني باشـد،         كـه     اسـت ين اذكار آنگاه مؤثر     زائر عارف داند كه ا    

توسـت  ام و آنچه را در حضور         قلباً به مقام راز و نياز آيد كه الهي ترا قصد كرده           كه    است  اين
. ام  جا منصرف شده به در خانة تو آمده و به زيارت محبوب تو شـتافته          همهاز  ام،    اراده كرده 

گاه اين بزرگواران بسوي تو آييم و اينان را به درگاهـت            زيرا تو خود دوست داري كه از در       
  .»هِرَ اآلخِيا ونْ الدرَّ شَمهِا بِنّ عفرِاص وهِرَ اآلخِيا ونْ الدرَي خَمهِنا بِقْز ارمهللّاَ«شفيع آريم 

بي لْلي قَ رْه طَ ني و رْهِّ طَ مهللّاَ«اگر توصيه شده كه زاير از لسان محبوبين الهي بخواهد           
رَاشْوح  لي ص د رْجِ اَ ري وـ لي لِ ع ـ لَ عنـاء  الثَّ وكتَحدساني مِ ياشـاره اسـت بـر سـعي و     ، »ك

مجاهدت در تحقق شرايط باطني آن امور، و دريافت اين دقيقه كه بدون تسليم و تبعيت، از                 
  . الهي نگرددتكرار مكرّر ذكر لفظي، طهارت و صفاي قلبي حاصل نشده و لسان باطني ذاكر

 ضمن طلب »  اهللا هج يا ح  كيلَ ع المالس«كند   پيشگاه مقرّبين الهي عرض مي     اگرزاير به 
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شـما مظهـر اعـالي      كـه     چنانهم! اي حجت الهي  : دارد  نزول رحمت الهي بر آنان، اعالم مي      
 شوم كه خود چنين باشم      سالم، رحمت و امنيت براي بندگان خدا هستيد، من هم متعهد مي           

، از  شـرايط   جمـع گونه آسيب از ناحية من به شما و دين اسالم نرسد، كه در صورت                 و هيچ 
اما در قبال سالم و حال و رفتار فاقد محتـوي،           . شود  جانب آن بزرگواران هم پاسخ داده مي      

مردان الهي هميشه از روي حقيقت سـالم كننـد و           . زاير پاسخي دريافت دارد   كه    استمحال  
  .راي آنان استاين منصب عظمايي ب

يعني كمال توجـه بـه شخصـيت مـزر          » هِقِّح بِ فاًعارِ«زاير بايد عارف به حق او باشد        
نمايد و دريابد كه آن محبوبين الهي، مطيع محض فرمان خدا بوده با مجاهدات خود فرمـان                 

  :دهد زاير آنجا شهادت ميكه  است  اينالهي را به سايرين نيز رساندند؛
دهـم كـه تـو رسـالت و      من شهادت مـي ! اي ولي حق» هسالَ الرِّتغْلَّ بد قَكنَّ اَ دهشْاَ«

چنين اعتـراف و شـهادت، تعلـيم        . فرمان خدا را در حد اعال ابالغ نموده انجام وظيفه كرده          
كنم به رسالت تو عالم و عامـل شـوم و مراحلـي را كـه ايـن                    من نيز عهد مي   ! الهيكه    است

  . فرامين و احكام ظاهر و باطن را ابالغ نمايمبزرگواران طي كردند، بپيمايم و
»قَ اَومتدهم اي نور الهي كه تو نماز را بپا داشتي و به مقتضاي آيه  شهادت مي» لوه الص

بـاطني و ظـاهري   هـاي   ي فرمان نيع» فصل«معني كماليه   » رحانْ و كبرَ لِ لِّصر فَ ثَوكَ الْ ناكيطَعا اَ نّاِ«
  .ت و با مجاهدات خود سايرين را نيز از اين معاني برخوردار كردينماز در توتحقق ياف

»آتَ و يالزَّ ت خدا  » كوه دهم كه تو زكوه دادي و با اشـتياق كامـل             شهادت مي ! اي ولي
چه زكوه در اصل، بهتر و برگزيدة هـر چيـز و در حقيقـت علتـي                 . بسوي خدا سير نمودي   

نمايم كه چنـين      من نيز عهد مي   ! الهي: شود  كر مي لذا زاير متذ  . است براي تزكيه و تحلية دل     
  .تو و محبوبانت حركت كنمبسوي  ودجزكوه پردازم و با تمام و

»اَ و رْملْاِ ب تموفِرُع نَ  و هيت الْ نِ ع رِكَنْم و  ع بداهللاَ ت  صاًلِخْ م ـ   و جاه دـ    ت اهللاِ بيلِ فـي س  
ي اَ تّحالْ تيك به معروف و نهي از منكر را به بهترين وجه بجـا آوردي              تو امر ! اين نور حق  » قينَي 

مـن  . و با اخالص مطيع فرمان حق شدي و خالصانه در راه خدا جهادكردي تا يقين برايت آمد                
  .بندم كه اين وظايف را با استمداد و توفيق تو در حد اعال بجا آورم نيز پيمان مي
ـ كه  استاي  اليهـم عـور، تعليـراتب مذكـد از م ـر حصول يقين بع   ـذك هتا معني كمالي 
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»عبداهللاَ ت  در سالك طريق حق تحقّق نيابد، تنهـا بـا تفكـر و تعلّـم و زيـارت، آن           » صاًلِخْ م
هي است و مراتب تجلي عهد هـر كـس        آن يقين موجد محبت ال    . يقين حاصل شدني نيست   

س كمال تجلّـي    از آنجا كه عشق مرتبة كمال محبت است، پ        . به ميزان مراتب محبت اوست    
ايـن  . تعهد را بايد در مقرّبين درگاه الهي، در آن عاشقان جمال و كمال ازلي مشـاهده نمـود         

  .و مفهوم كمال توجه به شخصيت مزور» هِقِّح بِفاًعارِ«است معني 
هـاي علـم خـدا اخـذ      زائر الهي بايد تعاليم عاليه را از اين مترجمان وحي و گنجينـه   

نان عمل كند تا بتواند مراحل محبت را به استمداد از آنان طي نموده نمايد، و بر طبق اوامر آ  
زيرا عطيه عشق الهـي     . وارد عالم عشق الهي شود، تا عهد او هم در مرتبة اعال متجلي گردد             

  .نه به درخواست لفظي و سير ظاهري، كه به ميزان طي طريق حق عطا شود
يابد كه هنـوز بـه يـك          ر در مي  زايكه    استدر اين سر معنوي و بصيرت به خويشتن         

به لطف الهـي، نـور      كه    استدر اينج ! مرحله از مراحلي كه موالي او طي كرده، قدم نگذارده         
آيد كه در عـالم السـت بـه           حقّي رد دل او متجلّي شده در مقام تجديد عهد و پيماني بر مي             

  .محبوب ازلي خويش بسته بود
 است بر زاير، اما بدون توسل قلبـي  در صورت تحقّق اين ميثاق الهي، زيارت مبارك      

از منكرات اسـت نـه از طاعـات و عبـادات،            ، حركت به سوي اماكن مقدسه،       شرايط  جمعو  
موجب ابعديت است نه اقربيت، زيرا خداي تبارك و تعـالي، مشـاهد متبركـه را بـه سـبب                    

  .ه استوجود آن بزرگواران به شرافت رسانده و داراي آثار معنويه كماليه قرار داد
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  فصل نهم
  
  
  
  
  
  

  اولياء، مظهر صفات اوصياء
مظاهر صفات خود را نمايان سـازد، زيـرا         كه    استو تعالي واجب    بر خداوند تبارك    

خداونـد متعـال داراي صـفات ثبوتيـه و          . كه كمال هر چيزي در اظهار خاصـيت آن اسـت          
ة استضـائه از نـور      بـه مرتبـ   كه    استهريك از نعم نامتناهي او نوري       . رحمت اليتناهي است  

  .گر است محض الهي، جلوه
 مقرّبين پيشگاه الهي، مظاهر اعالي صفات ذاتي اويند كه خداوند متعـال بـه وسـيله                

بدون معرفت به اين مظاهر، نـه شـناخت         . نمايد  انوار ذات و صفات خود را آشكار مي       ها    آن
رفت كمالي بـه خـالق،      بنابراين براي مع  . حقيقي خداوند ميسر است و نه توحيد او مثمرثمر        

بايد مظاهر ذات مقدس را شناخت و اين مظاهر اعالي كمال، سفراي الهي، حضرات انبيـاء                
  .و اوصياءاند

زماني كه مردم ظاهراً دسترسي به آن محبوبين الهي ندارند، واجب است در غياب آنان،               
بنـابراين  . دهم مظهر صفات سفراي الهي و حضرات اوصياء باشن        ها     آن هائي كه   وجود شخصيت 

اگر از ابتدا تا انتهاي خلقت، واجب است بر خدا كه عـالم را در هـر عصـري از حجـت خـود                
خالي نگذارد، زماني هم كه حجت خدا در پس پردة غيبت باشد، واجب است فـرد يـا افـرادي      

خـورد؛   كه ارتباط كاملي با حجت الهي دارند، در روي زمين باشند و گرنه نظام عالم به هم مـي    
  .حتي بعد از آن بزرگوار نيز تا انقراض عالم، حجت خدا وجود خواهد داشت

 اب حضـرات  ـدر هر عصري، در حضور و غي      كه    استهمچنين كمال مصلحت الهي     
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اي باشند تا به معاضـدت و معاونـت           هاي واجد شرايط و شايسته      انبياء و اوصياء، شخصيت   
ايند، تا از يكي آثار رسالت  از ديگري آثار          يكديگر بتوانند وسايل تكامل انساني را فراهم نم       

. بزرگـواران هسـتند  ات آن فواليت ظاهر شود چه، حضرات اوليـاء در حقيقـت، مظهـر صـ       
بنابراين وجود حضرات اولياء نه تنها در غياب حضرات انبياء و اوصياء بلكه در حال حيات                

رد يـا افـراد واجـد       آنان نيز ضروري است و عمالً هم در عصري كه نبي و وصيي بـوده، فـ                
  .اند شرايط و شايسته از اولياء وجود داشته

اوليـاء  . اولياء مظهر صفات اوصياءاند و علوم اوصياء در وجـود آنـان متجلّـي اسـت              
هاي علوم از شجرة طيبة دل ايشـان آويختـه شـده و طـالبين را                  فرمانروايان كالمند و شاخه   

  .كنند ميترغيب  براي استفاده از اين ائمار شجرة طيبه، تحريص و
حضرات اوليـاء، آن مـردان الهـي هسـتند كـه معنـاي متممـه بلكـه مكملـه حقـايق             

قلـوب پـاك اوليـاء    . بخصوص قرآن مجيدع در صدور ايشان كمـال تحقّـق را يافتـه اسـت             
مجراي قرآن مجيد است، لذا براي رسيدن به منتهاي كماالت، هر آن ايـن مجـراي الهـي را                   

از منبع ازلـي، آب     كه    استدر اين مقام    . دا اين نهر الهوتي آلوده گردد     نمايند تا مبا    تطهير مي 
شود، آري ايناننـد مظهـر علـوم          زالل معاني بطونيه قرآن در قلوب حضرات اولياء جاري مي         

آيه هفتم سورة مباركة آل عمران، ابتدا توجه قلوب اولوااللبـاب           . اوصياء يا راسخون در علم    
و ) ص(اكـرم   رسـول   حضـرت ه كه راسخون در علم در اصـل         را بدين اصل مبرهن جلب نمود     

اوصياء ايشانند، و اختتام آن داللت تامه دارد كـه قلـوب اولوااللبـاب بعـد از طـي مراحـل                     
  .تكامل، كمال اتصال را با آن اصل دارند؛ اين كاملين مسير حق، همانا حضرات اولياءاند

 به آنـان حكمـت اعطـا شـده          حضرات اولياء آن مردان الهي هستند كه از ناحيه اعال         
التحصـيل    است، و آنان مراتب حكمت نظري و مراحل حكمت عملي را طـي نمـوده فـارغ                

طـور كـه حضـرت مـوالي متّقيـان فرمودنـد مـن در دامـن                   همان. اند  دانشگاه حكمت الهي  
گشوده شد،   پرورش يافتم و هر روز ابوابي از علوم الهي به روي من           ) ص(اكرم  رسول  حضرت
اند، مستقيم و غيرمسـتقيم تحـت تعـاليم عاليـه              كه تربيت يافتگان خاص آن مكتب      اينان نيز 
اند،    اوصياء، بخصوص تعاليم باطنية حضرت موالي زمان سالم اهللا عليه قرار گرفته            حضرات

  .تواند آن تعليم و تعلّم عاليه را مشاهده كند لكن هركسي نمي
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ست و سيل عظيم علـوم      ي ا قلوب شكستة حضرات اولياء، مظهر اسماء و صفات اله        
هـاي    بلند وجود مقدس حضرات اوصياء نشـأت گرفتـه ، از سـينه            كوهسار   زو معارف كه ا   

سيلي كه ايستادگي در برابـر آن ممكـن نسـيت و فقـط هركسـي بـه             . شود  سرازير مي اولياء  
اگر فـردي بـه ادلـة       . تواند از سواحل آن برخوردار گردد       نسبت پاكي قلب خود تا حدي مي      

 و براهين قاطعه و بيان مملو از غرايب حكـم و معـاني جليلـة اوليـاء دقـت نمايـد،                      ساطعه
  .تواند مقام واالي آنان را دريابد مي

اولياء صـور قلـم اعالينـد و ايشـان را بـا آفتـاب منبـع فـيض                  : اند   فرموده نبزرگان چني 
ت رحماني محاذات تام و مقابلة كامل حاصـل اسـت، و سـالكان طريـق حـق در اخـذ فيوضـا                     

صاحب اين مقام، انوار وجوديـه و كماليـه را         . رحماني، افتقار ذاتي بر صاحب اين منزلت دارند       
  .نمايد از آن منبع ازلي استفاضه نموده، به هريك از سالكين نسبت به شأن حالش افاضه مي

حضرات اولياء در آسمان هدايت در كنار خورشيد طالع از افق امامـت، سـتارگان و                
زماني كه خورشيد سپهر هـدايت در پـس پـرده و حجـاب اسـت، امـر                  . دكواكب درخشانن 

هـا    آنمردم در ظلمات به اين ستارگان درخشـان و اقمـار فـروزان روي آرنـد و از     كه    است
اي كه محتواي غرايب حكم       استضائه نمايند؛ از كالم الهية كثيرالثمرات ايشان و كتب مقدسه         

  .لمات خارج شوندو تعاليم عاليه است استفاده نموده از ظ
حضرات اولياء كالمشان باب مقام امامت اسـت و اگـر كسـي بابـت اوليـاء را درك                   

 تواند بگذارد، به همين گونه است امامت نسبت بـه نبـوت، و          نكند، قدم در عالم امامت نمي     
نگ زدن بر كـالم     پس اصل و سرچشمه سعادت بشر همانا چ       . نسبت به عالم ربوبيت   نبوت  

  . استياءمقدس حضرات اول
درك حضور حضرات اولياء در حقيقت درك لقاءاهللا است و استماع تعاليم آنـان در               

كـه    اسـت رحمت كاملة خالق رحمـان شـامل حـال افـرادي            . واقع، استماع كالم الهي است    
علـت  . شـوند  كنند و از كالم مقدسة ايشان مستفيض مـي         حضور حضرات اولياء را درك مي     
  .ا موفقيت به وصال حضرات اولياء استاصلي براي انشراح صدور، همان

اگر تفكر و تعقل باطني و الهي باشد، يك امر نهاني انسان را وادار به سـير در عـالم                    
و نشود، ايمـان    ها     آن يا مطالعة كالم  اگر كسي موفق به درك حضرات اولياء        . نمايد  اولياء مي 
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زيرا محركي كه انسـان     . دشو  اش در مقام تفريط باقيمانده، علت وصال و موفقيت نمي           عقيده
كند، تفكر و درك فيض حضور رهبران خدائي است و فضيلت             را از خواب غفلت بيدار مي     

  .نياز از اقامة دليل و برهان است درك حضور ايشان به طريق عقل، مستغني از بيان و بي
ر مقـام   ارتباط كامله با ذات اقدس الهي دارند، زيرا هرگاه د         حضرات انبياء و اوصياء مسلماً      

همچنين مظاهر صـفات اوصـياء      . توانند مظهر اعالي صفات حق باشند       وصال و اتصال نباشند، نمي    
  .واال مظهر صفات حجت الهي نتوانند بود نيز بايد ارتباط كامله با آن منبع فيض رباني داشته باشد

هايي كه مظهر صفات حجت خدايند الزم است، لكن اين توفيـق              شناخت شخصيت 
انـد و     حـق  نگردد كه با رجالي ارتباط داشته باشد كه مظهر صـفات حجـت               نصيب هركسي 

  .ارتباط كامله با او دارند
ان غيبت صغري، نواب اربعه كه هريك مظهر صفات حجـت خـدا بودنـد، بـا آن                  مدر ز 

اي   كـه بـه عـده     بزرگوار ارتباط كامله داشتند و دستورات و تعاليم آن بزرگوار را نـه بـه همـه،                  
در شروع غيبت كبري، توقيعي از ناحية آن بزرگوار بـه يكـي از نـواب                . اندندرس  مخصوص مي 

البتـه آن   . صادر شد كه در غيب كبري، كسي كه به طور علني نيابت خاص نمايد، كذّاب اسـت                
بلكـه  و نه در غيبت كبري تشريف به حضورشان را،          افي است   نتوقيع نه وجود نايب خاص را       
  .دارداي كه صالح است، وجود اني با عدهگوار رسيده، رابطة نههمواره افرادي به حضور آن بزر

هاي واالمقام در هر شهري باشند، موجب خير و بركت خاص الهي به               اين شخصيت 
در اين عصر هم افراد كثيـر       . آن شهرند و دستور آنها، فرمان حضرت موال عليه السالم است          

رسـانند،    ض نموده به ديگران مي    يا معدودي وجود دارند كه از حضور آن بزرگوار كسب في          
 دركـه     اسـت    ايـن  .ولي برخالف دورة غيبت صغري، خود را علنـي نكـرده ادعـايي ندارنـد              

انـد،    زندگي برخي اشخاص بعد از فوتشان مالحظه شده كه آنان نايب خاص بوده            تاريخچه  
ـ            . اند  ولي بطور صريح خود را معرفي ننموده       ه حتي براي خواصي هم كه بـه توفيـق الهـي ب

  .اند اند، دستورات را علني نرسانده و صراحتاً خود را معرفي نكرده حضور آن بزرگان رسيده
بنابراين، همة براهين عقلي ضرورت نياز جامعة بشريت را به يك مرد الهي و واصل               

دوران هرج آيد كه زمان غيبت، وگرنه الزم ميكند، خص در دوران غيبت ثابت ميكامل باالو 
خودسرانه به دست افـراد      و احكام جاهليت،   مقام تعطيل باشد   درالهي    حكام ا مرج بوده و   و
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اين بهانه كه تأخير غيبت به جهت تباهي مردم است، پاسخ معقولي نيست، زيـرا               . اجرا شود 
كـه     چنـان  شـود،   تباهي آنان موجب قطع جريان فيض خدايي و عدم تداوم سنت الهي نمـي             

ـ  م ماًو قَ متُنْ كُ نْ اَ حاًفْ ص رَكْلذِّ ا مكُنْ ع برِضْنَفَاَ«خود فرمايد    يعنـي اسـراف و اعـراض       » فينَرِس
شود كه ما شما را بي حجت رها كنيم؛ و البته آمادگي مردم نيز سـبب نـزول                    شما سبب نمي  

  .بركات غيبي است
اكثريت بشر كه خداي تبارك و تعالي در مقابل كه  استقرآن كريم بدين حقيقت گوي    

ـ كْ اَ و «دربارة آنان فرمايد   ـ لَع ال ي  مرهثَ كـه مـورد اغـواي شـيطان بـوده از اداي وظيفـه         » ونَم
هاي هر عصر و      ، همواره اقليتي از انسان    »رين شاكِ مهرَثَكْ اَ دجِ ال تَ  و«مانند    شكرگزاري باز مي  

. آنان را ستوده اسـت    » وركُي الشَّ بادِ عِ نْ مِ ليلٌ قَ و«دوران هستند كه خداوند متعال به وصف        
شيطاني اند كه از گزند اغوائات        هاي واالمقام همان حضرات اولياء يا مخلصين        اين شخصيت 

اند كـه     اينان همان صادقين  . »صينَلَخْم الْ مهنْ مِ كباد عِ الّ اِ عينَمج اَ مهنَّيوِغْالَُ كتِزَّعِبِفَ«مصونند  
تبعيـت و همراهـي     تحت لواء صادق مطلق هر عصر و زمان بوده و خداوند متعـال دسـتور                

  .»قينَادِ الصعوا مونُ كُ ووا اهللاَقُوا اتَّنُ آمذينَا الَّهييا اَ«ايمان صادر فرموده است آنان را به اهل 
در عظمت مقام واالي اولياء الهي همين بس كه خداند تبارك و تعالي در حـق آنـان                  

اي مردم كسي شايسته نيست كه مـرا      » صينَلَخْم الْ اهللاِباد عِ الّ اِ ونَفُصِا ي م ع  اهللاِ حانَبس«فرمايد  
توصيف نمايد، اين اجازه از سوي من تنها به مخلصين داده شده كه جز آنـان، كسـي را بـه             

شان صرفاً براي     اند و هستي    زيرا آنانند كه حقيقتاً خدا را شناخته      . اين حرم مقدس راه نيست    
گوينـد؛ بلكـه بنـا بـه          د و به زبان او سخن مـي       بينن  اوست، آنان همة اشياء را به نور الهي مي        

وا قُطَما نَ «خداوند به زبان مردان الهي سخن گويد        » مي ر  اهللاَ نَّ لكِ  و تيم ر ذْ اِ تيمما ر «آيات  
  .»قَطَ نَ اهللاَنَّ لكِوا وقُطَ نَذْاِ

نـد،  اند و در هر زمان وجـود دار         اولياء خدا و افرادي كه به مقام كمال انساني رسيده         
ان بيش از يكي باشد و هركدام از آنان شايستة ارشاد و هدايت سالكين              ممكن است تعدادش  

دليل بر اقليت بر آنان،» يكي«ز اين لحاظ اطالق  اند، ا   چون آن بزرگواران نفوس قليله    . هستند
كـه داراي واليـت كبـري و حـافظ شـريعت و             ) ص(رسول خـدا  لكن امام و خليفة     . باشد  مي

 يمن بر جميع عوالم و محيط بر جزئيات و كليات است، در هر زماني بيش       مهطريقت بوده و  



  نبوت و امامت ١٩٨
 
 

  .از يكي نيست و تمام اولياء تحت لواء و شريعت اويند
هم از لحـاظ مراتـب و شـؤون         كه    استاولياء خدا با اقطاب الهي را انواع و اقسامي          

قطاب الهي، قطـب    از جملة ا  . يكسان نيستند، و هم از لحاظ آثار و خواص يا اضائه و افاضه            
  .عيني حق است

قطب عيني حق، واقعيت يا واقعياتي است بر محور ضرورت و مفيد واقع شدن، كـه            
اند و در مسير قوانيني قرار دارند كه كشف           تحقّققطع نظر از ارتباط با آنان، ثابت و در مقام           
  .از رابطة ضروري در بين آنان وجود دارد

هي خود را آماده براي اصـالح و تنظـيم كيفيـت           هاي واالمقام به نظر ال      اين شخصيت 
به عبارت  .  تنظيم كنندة موقعيت الهي قلوب نيستند      خود   به اند، اما خود    ها نموده   قلوب انسان 

ديگر، بدون ارتباط قطب عيني حق با قطب ذاتي حق، اثري از افاضه و اضائه در او مشـهود    
. اي اخذ نمايد تواند ثمره و نتيجه   نمينيست، و انسان بدون اتصال قلبي با آن واقعيت عظما،           

سار زيبا و جريان آب زالل بسيار مفيد كه هركسي حق برخورداري از آن را                 همچون چشمه 
فرد تشنه را امكـان برخـورداري از        سار،    داراست، ولي بدون طي فاصلة ميان خود و چشمه        

  .آن نيست
زيرا او  . ر افاضاتش نيست  االقطاب است، او را آني وقفه د        اما قطبي كه در حقيقت قطب     

  .هر لحظه و آني فيض او جاري و ساري استكه  استمظهر اعالي صفات فياض مطلق 
همان مأموريتي را برعهده دارند كـه حضـرات انبيـاء و            ت،  نواميس مقدس زمان غيب   

اوصياء در زمان خود داشتند كه مردم را به صراط مسـتقيم، هـدايت و ارشـاد نماينـد و بـه                      
آنان از ناحية حق مأموريت دارند      . مؤيد و مبين حقايق باشند    » هيد ي نَيما ب  لِ قاًدصم«مصداق  

 آنـان   .و ايشان را به راه حق و هدف اصلي راهنمايي كنند          را به مردم برسانند     الهي     احكام كه
را از دو جهـت بـه آنـان         » صـالحيت «خداي تبارك و تعالي منصب واالي       اند كه   »صالحون«

  .كوشند و ديگري در اصالح جامعه در اصالح خود ميكه   اينيكي: مودهكرامت فر
دانند و هـم      اين نواميس مقدس، كساني هستند كه هم درد جامعه را بهتر از همه مي             

دارند، راه درمان     عيوب و نواقص و دردهاي مردم را اظهار مي        كه     اين درمان آن را؛ عالوه بر    
  .دهند نيز نشان ميو نجات از امراض روحاني و مهالك را 
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اند، ولي در ميان هزاران       گرچه ظاهراً افراد كثيري موفق به نوشتن كتب ارشادي شده         
زيرا اكثريـت ولـو در      ! شوند  اند آنان كه در پيشگاه الهي صالح شناخته مي          ، چه قليل    نويسنده

 كرده كم   اند، اگر هم انتقاد بجا      اصالح خود كوشيده باشند، اما در اصالح جامعه كوشا نبوده         
  .اند اند، ولي درمان آن را اظهار نكرده و بيش درد جامعه را بيان نموده

انـد،    خوشا به حال آن مردان الهي كه در جرگـة مصـلحان و صـالحون قـرار گرفتـه                  
فرسـا، مقصـودي جـز        حقايق را به رضاي حق به مردم ابراز نموده در مقابل زحمات طاقت            

م معنا انجام وظيفه كرده احكام الهي، حقـايق، علـوم و   هدايت و ارشاد جامعه ندارند، به تما   
   .نمايند معارف حقّه را تعليم مي

خداي تبارك و تعـالي خطـاب       كه     چنان مأموريت ديگر مردان الهي، انذار و ابشار است،       
ـ  فَمه آبـاؤُ رذِنْ ما اُماًو قَرذِنْتُلِ«كه  است   اين به حبيب خود فرمايد كه وظيفة تو       هانـذار  » نولُ غـافِ م

  .غافل شدند و نترسيدندها   آندهي قومي را كه پدران ايشان نيز بيم داده شدند، لكن
گرچه بعضي آية فوق را مربوط به ششصد سال فاصلة بين حضرت عيسي و ظهـور                

دوران، وظيفة انـذار و     در اين    ييامبر مرسلي نيامده، ول   اند كه پ    دانسته) ص(اكرم  رسول  حضرت
نـه فقـط محـدود بـه        ية فـوق    آبنابراين  . هاي آن بزرگوار بود     اء و نايب  ابشار بر عهدة اوصي   

از انـذار مـردان الهـي،       كـه     اسـت فاصلة مذكور نيست، كه از اول خلقت براي همة افـرادي            
  .هشيار و متأثر نشدند

انـد، در زمـان غيبـت بـر اوليـاء             آن مراحلي را كه حضرات انبياء و اوصياء طي كرده         
االمكان به مـردم برسـانند، درد جامعـه را            را حتي طي كنند، حقايق    آن مراحل را    كه    استخد

هـاي خـدائي نويـد و         و به نعمـت   اظهار و درمان آن را نشان دهند، از عذاب الهي بترسانند            
  .بشارت دهند

همان . اند و از تفاصيل باطنية قرآن برخوردارند        اين اولوااللباب صاحبان عقول باطنيه    
و اوال طـاهرين اوسـت،   ) ص(اكرم  رسول  حضرت حجاب، مشهود    طور كه حقيقت قرآن بدون    

. مانـد   درهاي معاني قرآن بر اولياء حق نيز گشوده است و اسرار طبيعت بر آنان پوشيده نمي               
شود،   آنان در مواجهه با مشكالت و حل مسائل، به محض توجه آن اسرار برايشان فاش مي               

  .آيند م در ميحتي ذرات عالم در آن موقع با آنان به مقام تكل
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اي چنـان بـه نظـر     اند، ولو به گمان عده مردان الهي در كمال مرتبه هشياري و آگاهي       
آنـان  . اي از اسرار نيستند     اي از انجام وظايف، مأمور به افشاي پاره         نرسند، زيرا آنان در مرتبه    

ايـن  . كننـد   كساني هستند كه از تحوالت تاريخ و حاالت گذشتگان نتـايج عـالي اخـذ مـي                
توانند دريابند كه آغاز اين حلقه از كدام          صاحبدالن از سياهي و سپيدي حلقة پايان امور، مي        

نـاك بـه نـور يقـين حركـت            اولياء الهي در مواقـع شـبهه      . منبع سياهي يا سپيدي بوده است     
 مهلـيلُ  د  و قينُيالْا   فيه مهضياؤُ فَ  اهللاِ ياءلِوا اَ ماَفَ«كنند و راهنماي ايشان طريقة هدايت است          مي
سمالْ ت ايشانند كه هميشه به ديدة عبرت به جهان نگريسته و قدرت شنوائي قلبشان             . »ديه

در حد كمال است؛ نداي الهـي وجـدان را پذيرفتـه هرگـز مغلـوب و مقهـور نفـس امـاره                       
  .اند گردند زيرا عاقبت و خيم بلهوسان را مشاهده كرده نمي

كننـد و آن را از        انصافند، با نفس خود جهـاد مـي       آري حضرات اولياء داراي عدل و       
 آنـان بـا  . خواننـد  دارند و مردم را نيز به اين جهاد مقدس فرا مي     افراط و تفريط دور نگه مي     

صبرانه حق را برافراشـته       شكنند، بي   اند، لكن بيرحمانه ناحق را در هم مي         درياي رحم كه    اين
  .اندازند كنند و ستون بدانديشان را برمي مي

اين صاحبان يقـين را بـيم سـقوط در پرتگـاه جهـان نيسـت، زيـرا آنـان چنـگ در                       
شمع هـدايت در دل ايشـان       . مخزن اسرار خدائي است   ها     آن سينة. اند  الوثقاي الهي زده    عروه

ان همـان احـرار و      اينـ . توانـد آن را خـاموش كنـد         هاي حوادث نمي    فروزان است و طوفان   
مرحبـا  . ي نداشت، در سفرة رنگين گذاشتند و گذشتند        اله ه آنچه را رنگ   آزادگاني هستند ك  

به اين مردان الهي كه چگونه با خداي خويش معامله كردند؛ جان خود را فروختند و جمال                
  .اي كردند الهي را خريدند و با خدا چه نيكو معامله

بنابراين، ولي كامل الهي كه در غيبت حجت بالغه الهي مأموريت ارشاد و راهنمـايي               
 را بر عهده دارد، بايد داراي شرايطي باشـد تـا بتوانـد قافلـة بشـر را از سـرگرداني و                       مردم

  :بدبختي نجات داده او را به مرتبة نهائي كمال خود برساند
ولي كامل موظف است قبل از ارشاد و هدايت، هويت كامل و مشخصـات دقيـق و                 

البته اين  . ان را بدست آورد   هاي دروني آن    ها در جهان هستي و خواسته       موقعيت اصلي انسان  
 هويت و مشخصات،مربوط به امور ظاهري و مشابه هويت و مشخصات و موقعيت صوري             
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  .متداول و مرسوم در ميان مردم نيست، بلكه مربوط به امور باطنيه است
شناخت هويت و مشخصات باطني افراد و آشنايي به موقعيات اصلي انسـاني، فقـط در                

چنين شخصيتي براي احراز ايـن مقـام و منصـب الهـي،     . ع الشرايط استشأن ولي كامل و جام  
ولـي  . گردد  بايد دارا ي عقل سليم الهي و كماالت عاليه باشد، زيرا فاقد كمال، معطي كمال نمي               

ها را به سوي      ها و فنون خاصي انسان      كامل بايد اين حقايق را بدست آورد تا بتواند با راهنمائي          
اثـر و ثمـر       ن كشف اين حقايق، اقدام نسبت به اين موضـوع مهـم، بـي             بدو. كماالت سوق دهد  

  .يدآري ولي كامل و رهبر منصوص را قوة قدسيه بايد نه كاغذ ارشا. است
و شايسته بايد به تمام مراحل و منازل طريق حق آشنا باشد، عالوه بـر آن                لي كامل   و

او بايد به تمام مراتب زشت      . دبايد به مراحل و منازل غير رحماني و شيطاني نيز واقف باش           
و زيبا و به همة مراحل و مراتب محرمات و واجبات و مكروهات و مباحات و مسـتحبات،                  

چـه، ضـرورت ارجـاع      . آشنا و عالوه بر ظاهر احكام به باطن احكام نيز آگاه و واقف باشد             
مر الهـي،   و اوصياء ايشان به قرآن در تشخيص احكام و صدور اوا          ) ص(فرمايشات پيامبر خدا  

قرآن سرچشمه همه معـارف الهـي اسـت اعـم از            كه     اين يكي: بيانگر دو حقيقت مهم است    
نظري و عملي در تمام جهـات فـردي و اجتمـاعي، مـادي و معنـوي و بـاالخره دنيـوي و                       

ولي جامع الشـرايط بايـد داراي عقـل و بيـنش بـاطني بـوده چنـان از          كه     اين ديگر. اخروي
يات قرآن برخوردار و به مطالع احكام و اوامر الهي وقوف داشـته             تفاصيل معنوي و بطوني آ    

و اين، ماوراي توان علوم مرسوم و . باشد كه از عهدة ارجاع همة معارف الهي به قرآن برآيد        
بينش معمول در تشخيص فرامين الهي و شناخت حقيقت امور است و مسلماً ايـن وقـوف،         

  .يستبدون برخورداري از علم حكمت الهي، ممكن ن
اسـت از علمـي     حكمت گرچه معاني مختلف دارد، لكن معنـاي اصـلي آن عبـارت              

تواند عدة كثيـري را ارشـاد         رسيدن فرد به سعادت ا ست، بلكه مي       اعطائي كه نه تنها وسيلة      
لم حكمت را   و ع .علمي را به هر عالم و متفكري ندهند       اما هر .نموده به سعادت ابدي رساند    

 از حكمت اعالدحرو حكماي الهي دراصل،مخلصين هستند كه درازاين.جزبه صديقين ندهند 
انـد و     ايشانند كه در ازدياد مراتب تقوي و علم حقيقي كوشـيده          . اند  اعطائي برخوردار گشته  

امور » هاطُسو اَ ورِم االُ رُيخَ«اند كه منطقة نفوذ       اند و دانسته    اي توقف ننموده    در فراگيري لحظه  
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كـه    اسـت    ايـن  توقف نيست، » ماًلْني عِ د زِ ب ر لْقُ«قلمرو فرمان   عملي و حسي است، اما در       
مردان الهي شب و روز در پي تجسس در گرانمايه علم و حكمت الهي بوده آن را هر كجـا                    

  .يابند تحصيل نمايند
بنابراين، ولي كامل بايد علم حكمت داند و عامل شود و اصول حكمت را بيداردالن   

ايـن  . انـد   ء و اوصياء ايشان فراگرفته  مردم را به آن راهنمايي كرده           هر عصر از حضرات انبيا    
در ميان مردم شايع است و به سوء افهام ناقالن          كه    استعلم مقدس غير از حكمت امروزي       
  .ناقابالن، در آن تحريفي شده است

او مظهـر   . از خود فاني و به حق بـاقي اسـت         كه    استدر حقيقت راهبر واقعي كسي      
بـر چهـرة آفتـاب حقيقـت        كـه     است و صورت بشري او روپوش و نقابي         صفات حق است  

انـد كـه بشـر را از وادي           بسيار  از دانشمندان و فالسفه به گمـان خـود خواسـته            . اند  افكنده
 ضاللت برهانند و به كمال نهائي خود برسانند، لكن اين موفقيت نصيبشـان نگرديـده زيـرا                

  !را رهبري كند؟كه  استخود گم كه  آن
تواند انسان را به كمال نهايي خود و قافلة بشر را به مقصـد و                  راه و قانوني نمي    هيچ

مقصود حقيقي برساند مگر راهي كه به فرمان ناموس خلقت انجام گيرد؛ راهي كـه نماينـدة         
نــاموس خلقــت در اصــل، . آن، فطــرت ســليمة او و يــا راهنمــاي آن، حجــت الهــي باشــد

هـا از     بايد انسان . نماي افراد جامعه است     منزلة قطب حجت الهي به    . هاي الهي هستند    حجت
اين قطب نماي الهي دور نشوند و آن را از دست ندهند و گرنه حتماً راه خود را گم كـرده                     

طرز شناگري و حركت به سوي مقصد را بايد از همان رهبر و قطب              . نجات نخواهند يافت  
اي مواج و خروشـان در پيـروي از         نماي الهي و ولي كامل فرا گرفت، كه نجات از اين دري           

  .نجات رسانندر را به ساحل شتوانند ب ناموس الهي است، آنانند كه مي
غلبه بر ناموس خلقت، ممكن نيست و هركسي يا هـر نيرويـي بـا نـاموس خلقـت                   

. هـائي نصـيب او گـردد        مبارزه كند، مغلوبيت او حتمي است هرچند ظاهراً و موقتاً موفقيت          
 فرمان ناموس الهي انجام گيرد؛ حركتي قسري است و حركت قسـري  زيرا حركتي كه بدون 

  .در اقليت بوده دوامي نخواهد داشت
 ركزيـدايره بيش از يك نقطة مركزي ندارد، انسان نيز داراي يك نقطة م            كه    چنانهم



٢٠٣  اولياء، مظهر صفات اوصياء
 
 
 
 

به جز آن، هر نقطة ديگري بـه تصـور          . است و آن، قرار گرفتن اوست در مسير حيات الهي         
خواهد انسانها نقطة مركزي خـود را پيـدا           كزي او نخواهد بود و رهبر الهي مي       آيد، نقطة مر  

  .كنند، يعني هر آني در راستاي هدف واالي حيات الهي قرار گيرند
بيند و با ابعـاد الهـي رابطـة خـود را بـا آنـان         رهبر الهي از افق باالتري انسانها را مي       

هـدف رهبـر    . هـا، رهبـر الهـي را نفريبـد         پذيري انسان   سازد، لذا انعطاف و شكل      استوار مي 
حقيقي، برداشتن انسانها از عالم خاك و روانه ساختن ايشان به عالم پاك است، كه راهي به                 

  .استدر ايام اهللا اهللا  كوي ربوبي براي لقاء
اش را تبجيل و عالم عارف را تجليـل نمـوده    اسالم عقل باطني را تمجيد و علم مأخوذه     

قيقت به واسطة علما و عرفا و مرشدين كذايي ممكن است؟ كه ايشان             ولي آيا حصول ح   . است
  .نه ايشان را از عرفان، خبري است و نه از ايقان، اثري! همه در مقام آسايشند و در بند آرايش

حقايق را از صومعة راهبان و ترسايان و درويشان كذايي و بيخبران نتوان يافـت كـه                 
انـد ولـي باطنـاً         ظاهراً خود را به لباس اسـالم آراسـته         آنان از مخذوالن درگاه حقند، اگرچه     

معنـي    ايمان ايشان و رياضـات و مجاهـدات بـي           عاقبت كردادر بي  . اند  لباس كفر در بر كرده    
هـا    آنلكن عاقبت آن مردان الهي كه خورشيد اسالم بـر دل    . است» يه حامِ لي ناراً صتَ«ايشان  

  .است» هي عالِهٍنَّفي ج«وزد  ي تقرّب ايشان ميتابد و باد كرامت از پردة عنايت بر سرا مي
. كسي حامل كالم الهي باشد ولي معاني و حقيقت آن را رها كنـد             كه    است   اين باالترين گناه 

آنان كه از لحاظ اصطالحات و مفاهيم و ظواهر الفاظ، غني لكـن فاقـد تزكيـه و عمـل هسـتند، آن         
ين مردمند در دنيا و عقبي، اما در اثر تمايالت نفساني           تر  اي نخواهد داد و بدبخت      الفاظ آنان را بهره   

  .اند و عشق و عالقه به دنيا و رياست، هشياري و آگاهي اصلي خود را از دست داده
ترين   دانند، ولي ناتوان    تر و زيركتر از ديگران مي       اگرچه در ميان مردمان خود را فعال      

آگـاهي و هشـياري خـود را از         كه    استتي  ترين موقعيت انسان، وق     زيرا ناتوان ! ايشانندافراد  
دست داده و از قدرت محاسبه و نفع و ضرر خويش عاجز ماند؛ تكيه بر كار ايشـان، تكيـه                    

  . نماست بر سراب آب
محب دنيا و مقام، دروغگو و فريبكار است، او كه خود را تباه كرده اسـت، چگونـه                  

اساس ايشان اگر     آرايش بي !ه باشد؟  ارشاد ديگران نقشي داشت    تواند در سازندگي جامعه و      مي
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ميـان مـردم و     كـه      ايـن  اينـان بجـاي   . گردانـد   غلبه كند، نيروهاي باطني انسانها را مختل مي       
واقعيات، ارتباطي برقرار كنند، حقيقت نماهاي آراسته و پر زر و زيـور را از پـيش ديـدگان                

  .آرايند دهند، و اهل باطل را بجاي اهل حق مي ها عبور مي انسان
عامـل نباشـد، چنـين فـردي        كـه     استري منفورترين مردم در دنيا و عقبي، عالمي         آ
اي از قدرتمنـدان      شـود عـده     رسانده، سبب مي  خويشتن را به شقاوت ابدي      كه     اين عالوه بر 

دريغـا كـه    . آزمند به وسيله ظواهر قرآن و دين، مردم را به كام دنيامداري خويش فرو برنـد               
اطله را در مردم تزريق كردند و كوشش پيـروان ايشـان، از بهـر               اينان سموم عقايد و افكار ب     

البته ايشان از حـوزة انسـانيت بيـرون رفتـه از مقـام              . كسب زخارف شد نه تحصيل معارف     
  .اند شامخ بشريت سقوط كرده

علم حقيقت و باطني را بايد از اهل معرفـت و اهـل بـاطن فـرا گرفـت، زيـرا اكثـر                       
باشـند، خصوصـاً      عبيد دنيا و پرسـتاران جهـل و هـوي مـي           منسوبين به علم ظاهر و لفظي،       

ايشان جاي گرفته اسـت، ايشـان كجـا و حـق و حقيقـت               آنهائي كه پيشوائي عوام در دماغ       
سعيد آنان  . پرست ايشان است    افهام كوتاه و برتر از ادراك محسوس      علم باطني وراي    ! كجا؟

  .اولياء نشو و نما كندع علم و معرفت ايشان به تابش پرتو انوار لطايف كه مزار
حصول حقيقت جز از طريق اقتباض معارف و اقتباس علـوم و كشـف حقـايق و حـل                   

ايشان كسـاني هسـتند كـه      . رموز به وسيلة اولياء و عارفان حقيقي و علماي رباني ممكن نيست           
ـ  نْ م فالعارِ«اند    نفس خود را شناخته و آن را از هرچه از خدا دور كند، پاك و منزّه كرده                 رَ عف 

اند تـا بـدانجا       آنانند كه مراتب تقوي را به حد اعال طي نموده         . »هادعِب ما ي  لِّ كُ نْها ع هزَّ نَ  و هسفْنَ
معدن و سرچشمه تقواي الهي شده اسـت        ) ص(اكرم  رسول  حضرتكه وجود مقدسشان به فرمودة      

، در نتيجه در حد كمال مورد نظر الهـي قـرار            »فينَعارِ الْ وبلُوي قُ قْ التَّ نُدِع م  و دنٌع م ءٍي شَ لِّكُلِ«
آن شراب طهـوري كـه هـم پـاك     .اند را نوشيده» وراًه طَراباً شَ مهب ر مقيه س و«هباي  گرفته بادة ص  

آن كوثر الهوتي    »وي ماس لِّ كُ نْع مهرُهطَي« فرمايد) ع(امام صادق كه     چنان ه،است و هم پاك كنند    
  .خدا نبينندجزتارساند وبه كمال انقطاع ميكند منزه ميداست پاك وخه غيراز هرچآنان را

ريافته دتصفيه باطن و تهذيب نفس      و علماي رباني تمام علوم حقّه رادر پرتو       عارفان  
ايشـان  . انـد  حرم خدا قـرار داده   مقصد اقصي را   اند و   م نموده وجه الهي ادغا   انوار در همه را 
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اي كه خود را در آتش زنـد، قـدم            و يا چون پروانه   چون شمعي كه دائماً بسوزد و آب شود         
و به فضل عشق، پرواز نموده به كعبه        راستين در اين ميدان نهادند، شراب طهور بياشاميدند         

  :فرمايد خداي تبارك و تعالي ايشان را نوازش ميكه  است  اين.جانان رسيدند
منم كه در . شنيدم  ميديدم، راز و نياز تو را منم كه رنجهاي تو را مياي محبوب من، 

روضة دل تو درخت هدايت و معرفت رويانيدم، منم كه در مرغـزار سـينة تـو نسـيم صـفا                     
اي محبوب من، منم كه دل ترا از كونين پرداختم، بساط نعمت گستردم و ترا براي                . وزانيدم

  .خود خالص كردم
ي، كـه در    حضرات اولياء از زمرة آن محبوبين الهي هستند كـه نـه تنهـا در دار عقبـ                 

ـ المس«رسد  همين دنيا هم سالم بالواسطه حضرت حق به ايشان مي         ـ الًو قَ . »حـيم  رب رنْ مِ
 هكَالئِم الْو«رسد  عالوه بر آن، اغلب سالم حق به واسطة ماليك به حضور آن بزرگواران مي

يونَلُخُد لَ عهِيبابٍ لِّ كُ نْ مِ م  س الم لَ عكُيبِ م  ما صتُرْباين سـالم بـراي آنـان عيـد عظمـائي      .»م 
اي محبـوب   : فرمايـد   است، خداوند متعال در قبال حصول اين نعمت عظما به بندة خود مي            

  .من، اين مقام ترا مبارك باد
ـ «هاي الهي، در اثر صبر ايشان اسـت         حصول اين نعمت   سالمـ  ع ـ  بِ مكُيلَ مـا صتُرْبم« .

اتت مـردم، صـبر كردنـد و همـواره در انجـام             مردان الهي در قبال شدائد و سـختيها و شـم          
بشارت نعمتهـا و مناصـب عليـا از         كه    است   اين وظايف و تكاليف الهي خود كوشش كردند،      

ـ  مه لَ نَّاَ بِ نينَمِؤْم الْ رِشِّب«ناحية حق براي آنان است       ـ  فَ  اهللاِ نَ مِ ؛ ايـن مـردان الهـي       »بيـراً  كَ الًضْ
  .هستند كه جانشين پيامبر و خليفة حقّند

ــوي حقــايق را استشــمام مــي  ــاء ب طــور كــه حضــرت  نماينــد و همــان حضــرات اولي
ايـن عارفـان الهـي و    نمـايم،   فرمودند من بوي وحي و نبوت را استشمام مـي          مي) ع(اميرالمؤمنين

علماي رباني كه مظهر صفات و كماالت آن بزرگوارانند نيز بـوي وحـي و نبـوت را استشـمام                    
اند، ايـن مـردان الهـي         و اوصياء ايشان طي نموده    ) ص( حبيب خدا  آن مراحلي را كه آن    . نمايند  مي

وار فواصل زمان و مكان را در نورديده با قاطعيـت             يعقوبكه    است   اين كنند،  هم طي كرده و مي    
توانـد بـوي      چه، شامة باطني ملكـوتي و الهـوتي مـي         . »فوس ي  ريح دجِالََي  نّاِ«فرمايند    تمام مي 

  .لكن در شامة مادي آن قدرت نسيت كه رايحة حقايق را ادراك كندحقايق را استشمام نمايد، 
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ترسـند و از وقـار و    اند كه اهريمنان از چهـرة جـان ايشـان مـي     اولياء آن مردان الهي  
اند پردة تزويـر و فريـب و    توانستهاين مردان الهي . گريزند ها مي   متانت روحي آنان، فرسنگ   

هاي باطل بـراي طالبـان حقيقـي        هدايت را از كوچه    ريا را از چهرة حقيقت بردارند؛ شاهراه      
  .بنمايانندها   آننشان داده راه را براي

ساالراند كه سالك را به منزل مراد رسانند و مردم را به تدبر و تفكر و                  آن قافله اولياء  
. تعقل و علم و حكمت سوق داده، ذوق فطري آنان را بـا بيانـات خـود بـه جنـبش آورنـد                      

ظروف حروفشان، الوف اسرار مندرج و در سـواد مدادشـان، صـفوف انـوار               ايشانند كه در    
  .مندمج است

محفل عارفان و علماي رباني، مطل الهـي اسـت و راهبـر واقعـي، طبيـب روحـاني                   
حاالت دروني و آثار اعمال را در باطن سالك به دقّت از روي دلسـوزي و محبـت                  كه    است

طالب از بيماري برهد و تخليه او به حـد كمـال     سالك  كه    استدر اين مقام    . كند  مراقبت مي 
  .رسد و تحليه و آرايش جان او آغاز گردد و در صورت ثبات، اين تحليه به كمال رسد

در كـه   اسـت اولياء، جانهاي مرده را زنده كند و هريك از ايشان، اسرافيل زمان خـويش              
قيامت به اصطالح شرع، مردگان در . انگيزاند ها بر مي دمد و جانهاي مرده را از گور تن         صور مي 

زيـرا  . جهنـد   از گورهاي خاكي سربردارند، ولي در اين قيامت، جانهاي مرده از گورهاي تن مي             
روح قدسي در بن محبوس و قواي او مخفي است، چون بـه تعلـيم و تربيـت و تهـذيب روي                      

  .آرد، از بندهاي شهوت و وهم آزاد گردد و در عالم بيكران غيب به پرواز آيد
كليد سعادت ابدي و اكسير اعظم علم را خداونـد متعـال بـه دسـت اوليـاء سـپرده،                    

ارتباط ايشان با عالم باال، واقعيتي اسـت بـاطني          . ايشانند مقيم كوي وفا و صاحب مقام رضا       
آري با راز عاشـقان و عارفـان راه حقيقـت و            . كه تنها گوينده و مخاطب دانند نه غير ايشان        

  .ندن نامحرمعالمان رباني، بيگانگا
پردة غيب، حقيقت را    توانند از پشت      اند، مي   مردان خدا كه شهسواران ميدان حقيقت     

سيراب سازند  ي كه از منبع فيض ازلي روان است،       كوثر وحي يا الهام خداي    ببينندو خود را از   
. و به نوبت خد، قطراتي از آن شراب اليزالي را به كام تشنة پيادگان وادي حقيقـت بريزنـد                  

شبها بر فلك طاعت ماهند و روزها بر تخـت قناعـت،             . محرمان راهند و محرومان آه     ايشان
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اند  نه مشهور به قطب كذائي. درزمين به ناكمي مقهورند و در آسمان به نيكنامي مشهور   . شاه
ـ  رِ  و مهِب ر نْ مِ الًضْ فَ نَوغُتَبي«و نه معروف به شيخ و موالنا          نبيـان وصفشـان در قـرآ      . »واناًضْ

، به ظاهر »ليم عع واسِ اهللاُ وشاء ينْ متيهِؤْ ي اهللاِلُضْ فَك ذلِ  الئمٍ همو لَ ونَخافُ ال ي  و«جيد آمده   م
  .شناسند شوند مگر آن سعدايي كه به توفيق الهي ايشان را مي شناخته نمي

بـه  انـد     ظاهرند به صورت، مختفـي    . كليه ظهور ندارند  اليت  واينان مستورند و به عنوان      
خداوند تعـالي سـه چيـز را درسـه چيـز پنهـان              «اند    بزرگان دين فرموده  كه    است   اين روحانيت؛

كـه    اسـت طاعتي را حقير مشمار، ممكن       هيچ   ان كرده رضاي خود را در طاعت، لذا       پنه: فرموده
پنهان كرده غضب خود را در معاصـي، لـذا هـيچ معصـيتي را               . رضاي خدا در آن طاعات باشد     

پنهان كرده اوليـاء خـود را در ميـان          . مورد غضب الهي واقع شوي    كه    استكن  حقير مشمار، مم  
  ».اعتنا مباش و او را حقير مشمار، ممكن است از اولياء خدا باشد خلق، لذا به هيچ احدي بي

وجود هاي واالمقام اصحاف كهف روزگار خويشند كه در هر عصري             اين شخصيت 
قيافة كامل درونـي    ترسيم  . كند  ن را ادراك نمي   دارند، گرچه چشمان ناقص و ظاهربين، ايشا      

هاي با عظمت در حد اعالي كمال، يعنـي   زيرا اين شخصيت. ميسر نيستايشان در هر دلي     
 منتهاي زيبائي و استقالل روحي، واقعند؛ چنان زيبائي كه در افقي برتـر از فرهنـگ و علـم                  

مسير شخصيت ايشـان و بـدون       حلّ آن بدون قرار گرفتن در       كه    استاي    بوده، مسئله بشري  
  .پذير نيست استماع آهنگ كل هستي وابسته به هستي آفرين، امكان

 و«به وديعه نهاده    ها     آن بركات را در  تعالي     حق اولياء خدا آن جبال معنوي هستند كه      
جلَع  واسِ فيها رفَ نْ مِ ي قِو ها و بار آنان همان اوتاد خدايند     . » فيها ك»اَ بالَجِالْو كوههـا   »اداًتـ و ،

ي كه مستعمل   اما چشم . اند از روي حقيقت     اند از روي صورت، اولياء اوتاد زمين        اوتاد زمين 
 را چون شناسد؟ دلي كه ملوث به تصرّف ديو است، به عـالم               آنان و مستعمرة شيطان است،   

بـه  رسالت و نبوت چگونه راه يابد؟ دلي بايد كه به حرم كرم حق راه يافته باشد تـا بتوانـد                     
سمعي بايد كه به زالل اقبال ازل شسته شود كه كالم اوليـاء بشـنود؛               د؛  طريق مستقيم راه ياب   

  .بايد كه از رمض كفر رهائي يابد و به مشاهدة جمال و جالل رسد ديده مي
اندازنـد، زيـرا      مردان حقيقي در اظهار حقيقت باطني، خود را به زحمت دفـاع نمـي             

انـد و     اند از آن دم نزده      به حقيقت رسيده  كه    كسانيرد،بلكه  حقيقت باطني نيازي به مدافع ندا     
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تـوان    مـي كـه     اسـت تنها از روزنة اخالق و رفتار و شخصيت ايشـان           . اند  راز آن را پوشانيده   
  .يابي را مشاهده كرد اي از پرتو تابناك حقيقت گوشه

شان هاي اشكريزان و دلهاي درخ      هاي سوزان و چشم     آثار الهية حيات واقعي از سينه     
. اثري از آثار آن حيات الهيه، كـالم ايشـان اسـت     . گيرد  عارفان و عالمان رباني سرچشمه مي     

از دل تابنـاك ايشـان سرچشـمه        كـه     اسـت كالم عارفين و علماي رباني، آن پديدة آسـماني          
  .سازد گيرد و اسيران خاك را با عالم پاك مربوط مي مي

اس فـروغ جـاوداني، ابرهـاي تيـرة       مهر تابان كالم عارفين و علماي ربـاني بـا انعكـ           
بخـش، طـالبين      كالم آنان از زالل جام هسـتي      . زدايد  جهالت و غفلت را از قلوب طالبين مي       

كالم محبوبين الهي در صورت     . سازد  حقيقت را سيراب و از بادة كوثر الهوتي سرمست مي         
  .ردگذ تيرهاي زهرآلود اهريمنان هرگز از آن نميكه  استعمل، همچون جوشن الهي 

كالم آسماني اولياء، داروي شفابخش آالم روحي و تسكين دهندة مراتب مصـائب و              
اين مردان الهي چه اسرار پنهاني را با خود بـه  كه  است  آنشدايد و مشكالت طالبين، نمايندة 

ها گشـته، معلـول كـالم عـارفين           هايي كه در بسيط زمان نصيب انسان        موفقيت. همراه دارند 
  .ني استكامل و علماي ربا

دارد، مردان الهي     نسيم صبحدم پيام خود را به گلهاي كوهستان ارسال مي         كه    چنانهم
نيز اتصاالً پيام خود را مستقيم يا غيرمستقيم به دلهاي مستعد رسانده با كالم و بيان خود، بـا    

دهند و اسرار الهي را در        مهر و محبت خود، قلوب مشتاق رهروان طريق حق را نوازش مي           
  .نشانند تخم معرفت در قلوب ميبه وديعت نهاده، دلها 

هـاي الهـي      در حقيقت هيچ عاملي در زنـدگي بـراي سـعادت بشـر از ايـن گنجينـه                 
ـ        . تر و مفيدتر نيست     صادق كالمشـان كـه همانـا    د و بـه  وبايـد دامنگيـر ايـن مـردان الهـي ب
 را از گـرداب  تواننـد زورق شكسـتة او       زيرا ايشانند كه مي   . چنگ زد المتين الهي است،      حبل

هالكت نجات دهند، نيروهاي باطني وي را از قوه به فعل آرند و چراغ اميد را در خانـة دل      
نشـايد،  روشن سازند، كه راه تكميل نفس به اولياء پيوستگي دارد؛ ولي هر كسي را اعتمـاد                 

  .بايد دل به كسي سپرد كه نور واليت از گفتار و كردارش پيداست
ـ  ـه را به كم   ـوب ناقص ـقلكه    استاني كيميايي   ـربان و علماي    ـكالم عارف   د،ـال رسان
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هرچـه بيننـد و     كـه     استآنج. تشنگان وصال را شراب طهور چشاند     كه    استو عين الحياتي    
آئينـه دل ايشـان زنـگ و بـادة          كـه     استزيرا در اين مرحله     . شنوند، حق بينند و حق شنوند     

ء احتراز كني، تا در فيض از مجالسـت آنـان           زينهار كه از انكار اوليا    . توحيدشان، رنگ ندارد  
  .به روي دل بازنمائي

كنند، ولي نور     در هر عصر و دوري مردان الهي نغمات الهي را در گوشها طنين انداز مي              
عامل اصلي براي محروميـت جامعـه، خـود جامعـه           . كند  معاني در قلوب اكثر ايشان ظهور نمي      

  .برداري كنند اسايي نتوانستند از ايشان بهرهحتي به قدر شناختند، نايشان را نشكه  است
، محدوديت ديدگاه مردم است و اين قابل انكار و ترديد نيست كه اكثر مردم بـا                عامل ديگر 

انـد خـود را از    نتوانسـته هنوز  اند، لكن اين همه داد و فرياد كه در پيشرفت و تكامل به راه  انداخته        
تا ارتباط انسـان    .  توجيه و تشريح منطقي داشته باشند      زندان خودخواهي برهانند و دربارة خويشتن     

با انسان در اصل پيوستگي، به علت احتيـاج اسـت و گسـيختگي بـه جهـت سـود شخصـي، ايـن                        
چه، قدر ترياق مار گزيده داند، قدر آتش سوزان پروانـه دانـد، قـدر پيـراهن                 . محروميت ادامه دارد  

جـان بـه   !  خويش است، قدر ترياق چه داند؟مغرور سالمتكه    آن يوسف يعقوب دل شكسته داند،    
  .طبيب هست، دردمند نيستدر اين مطب حقيقت، . اي بايد تا قدر آن شناسد لب رسيده

خدا مشعل هدايت برافروزند و با سـخنان الهيـة خـود پـرده از روي اسـرار                  آري اولياء   
و خواص معنوي آن    شنود كه به دل خود صفا بخشد؛ آثار           بردارند، ولي كالم ايشان را كسي مي      

كـه    كسـاني  امـا    .مرابت بصيرت ديدگان قلبشان در حـد كمـال اسـت          كه    استبر كساني روشن    
مراتب بصيرتشان ضعيف است يا افرادي كه در اثر طغيان و عصيان، آن نيروي الهي را از دست                  

  .توانند اين آثار الهيه را احساس و ادراك نمايند داده و ديدگان دلشان اعمي شده، نمي
اي و اعتيادي و امتيازات ظاهري را براي رسـيدن بـه              چه بسيارند آنان كه دين حرفه     

اند و چنين دين و دينـداري، پـردة تـاريكي بـه ديـدگان             هاي نفساني خود اتخاذ كرده      آرمان
ناداني ايشان به اهل حق و اولياء الهي سبب شده كـه  . شناسند ايشان زده كه اهل حق را نمي    

ر زندگي و امتيازات خـود داليـل نـامعقولي بتراشـند؛ چنـين داليـل در                 براي توجيه و تفسي   
ها   حتي گمگشتگان بيابان  . شود كه قدرت تفكيك حق از باطل را ندارند          نمودار مي مغزهائي  

ها نزديكند ولي آنـان       بينند، ظاهراً به اين مشعل      هاي فروزان الهي را مي      كه از دور اين مشعل    
  .كنند را مشاهده نمي
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دان الهي، باران رحمت الهي است، اما كو آن طالـب حقيقـي و صـاحب تزكيـة                  كالم مر 
هاي فروزان الهي بنشيند؟ خوشا بـه آن پاكـدالني كـه بـا كمـال                  نفس كه در پيرامون اين مشعل     

دانند كه به هر قلبـي كـه        نمايند و مي    ميفيض   هاي انوار الهي كسب     عشق و عالقه از اين كانون     
  .يابد ي پرتوافشاني كنند، هرگز طوفان جهالت به آن قلب راه نميهاي فروزان اله اين مشعل

 هـاي فـروزان در حركتنـد و         كه به دنبال اين مشـعل     طوبي به حال آن طالبان حقيقي       
بينند؛ طالباني كه در زاوية جهالـت و غفلـت غنـوده و جـز تـاريكي                   را افراشته مي  الهي    علم

ز خـواب غفلـت بيـدار شـده بـه محـض             محرمي نداشتند، به وسيلة اين گوهرهاي تابـان ا        
  .گردند و شيفتة جمال ازلي ميدريافت كالم ملكوتي آنان، عاشق 

كند، مهر تابان كالم مردان الهـي نيـز گـاهي             مهر تابان طلوع و غروب مي     كه    چنانهم
. كند، ولي اين طلوع و غروب را هركسي قادر نيست مشاهده كنـد  طلوع و گاهي غروب مي  

كند، در كشور ديگري طلـوع     علماي رباني وقتي در كشوري غروب مي      عارفين و   لكن كالم   
شود، زيرا ضـامن حفاظـت        اين فروغ الهيه از كالم ايشان و از خود ايشان سلب نمي           . نمايد

  .اين فروغ ابدي خداست
هواي نفس رهائي يافته، پياپي مدد فيض بدانها رسـد          حجاب   جانهاي اولياء چون از   

تنها اختصـاص  كه  استد و اين پيوستگي و اتصال، معراج روحاني     و به مقام اتصال نايل آين     
 اند، به سوي حق پـرواز گيرنـد و بـا       ايشان در جمع نشسته   كه     اين لذا در عين  . به اولياء دارد  

 .در قيد مكان است، در عالم المكـان پـر و بـال گشـايند              ها     آن جسم و صورت حسي   كه    آن
  :السالم به جناب كميل دربارة آنان فرمايدحضرت اميرالمؤمنين علي عليه كه  است اين

انـد بـين او و        هرگز روي زمين خالي نباشد از حجـت حـق، و اوليـاء خـدا واسـطه                
صاحبدالن، بدين معني كه از آن شمس هدايت و ارشاد، كسـب فـيض نمـوده معرفـت بـه                    

حـديت  عدة آنان بسيار بسيار اندك ولي قدر و منزلتشان در پيشگاه ا         . صاحبدالن افاضه كنند  
ـ   . بعضي از ايشان ظاهر و مشهور باشند  بعضي خائف و مغمـور            . بس عظيم است   ر آنچـه ب

متعال آنان  خداوند  .اند  ان آن را بر خود آسان نموده      ايشاهل ثروت و نعمت دنيا سخت است،      
تخم حقايق را در قلوب مستعده زراعت كنند، ايشانند كه درك حقايق         كند تا   را نگهداري مي  

 ابدان ايشان در اين دنياست ولي ارواح پاكشان به        .اند  قين را در آغوش گرفته     روح ي  نموده و 



٢١١  اولياء، مظهر صفات اوصياء
 
 
 
 

  .عالم علوي تعلق دارد
. انـد   درود به روان پاك اولياء، آن رادمرداني كه با حكمت و فضليت زنـدگي نمـوده               

شاد باد روح عارفان و عالمان رباني كه در اثر رياضت و مجاهدت و اسـتقامت بـه وصـال                    
  .اند ندگان وادي جهل و حيرت را به سر منزل سعادت و نجات رسانيدهرسيده، بازما

جاويد باد نام پيشروان قافلة فرهنگ بشري كه در ظلمات قـرون و اعصـار، مشـعل                 
  .اند فروزان عقل و دانش را به دست گرفته به محيط تاريك جهل و اوهام روشنائي بخشيده

خـويش را در حـد      ف محولـة    درود بر شما اي نواميس مقدس زمان غيبت كه وظاي         
ها پرداختيد و هرگونه شدائد و       كمال انجام داديد و ساليان دراز، شب و روز به ارشاد انسان           

  .ها را تحمل كرديد ها و ناگواري ها، ناكامي آالم، مصائب و تلخي
درود بر شما اي حضرات اولياء كه در هر عصري مردم را بـه صـراط مسـتقيم حـق             

ه طالبين نشان داديد و راه رسيدن به سعادت ابدي را به مردم تعلـيم               آن را ب  دعوت نموديد،   
  .نموديد، درود بر شما

سالم بر خلوت عاشقان خدا، آفرين بر حال ملكوتيتان اي اولياء طريـق حـق، هـزار                 
  .تان، به دامان پارسايتان، به پرهيز و تقوايتان آفرين بر صفايتان، به دعايتان، به ضمير تابنده

 ياورتان باد اي بندگان آاليش نديده، اي پاكدالن خلوت گزيده، درود بـر              خدا يار و  
طهارت انديشـة بـا حـق        به   سالمي.  اي معتكفان اقليم بيگناهي    شما اي رهروان طريق الهي،    

  .چون نور دل پارسياندرودي  آشنايان، و
سالم بر سكوت خلوت عارفان و عالمان رباني، آناني كه با عشق حق در سر شوري                

درود بر نيايشتان، سـالم     . آميزتان  هاي شورانگيزتان، بر دعاهاي سكوت      درود بر جذبه  . رنددا
درود . شكفد  باغ عرفانتان پر گل باد، باغي كه هر لحظه در آن غنچة توحيد مي             . بر ستايشتان 

  .بر شما عاشقاني كه رنج درد را تحمل كرديد و به وصال رسيديد، درود بر شما
مظلومان و به قلم پر نـور عارفـان و عالمـان ربـاني و خـون                 الهي به قلوب شكستة     
 مجاهدان روشـن روان، كمـال توفيـق و حمايـت و عنايـت               رمقدس شهيدان، و به تيغ آبدا     
  .خويش را از ما دريغ مفرما


