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 پيشگفتار             

به همت واالي » نبوت و امامت«كتاب حاضر كه  تحت عنوان 
 ي ازمسئولين محترم انتشارات آستان قدس رضوي چاپ و منتشر شده، قسمت

ه شتمجموعه تقريرات جناب استاد علي اللهورديخاني در طي نيم قرن گذ
 اند.است كه در جلسات تربيتي خويش بيان فرموده

مادي ن متاين گنجينه ارزشمند از حقايق عاليه دين مقدس اسالم، ساليا
 لمينهاي اخير توسط متعاز دسترس عموم به دور بوده تا اين كه در سال

ل و كما ايشان، تنظيم و به توفيق الهي براي استفاده همه جويندگان طريق
يشگاه ول پقيقت، به زيور طبع آراسته شده به اميد آن كه مقبتشنگان وادي ح

 صاحبدالن واقع گردد.
له در طي ضمن سپاس و قدرداني از زحمات طاقت فرساي معظٌم

ساليان متمادي، از اين كه اجازه تدوين و تنظيم اين مجموعه را به متعلمين 
ش از هرگونه اند، به درگاه الهي شكرگزاريم؛ و پيشاپيخويش عنايت فرموده

سهو و خطاي احتمالي به هنگام يادداشت برداري يا تنظيم و بازنويسي 
طلبيم و نيز از زحمات بي شائبه مسئوالن محترم انتشارات مطالب، پوزش مي

آستان قدس رضوي كمال قدرداني را داشته و توفيقات و تأئيدات الهي را 
باالخص صاحب  برايشان مسئلت داريم. اميد است كه خوانندگان محترم
هاي بعدي اين آثار نظران و اهل فضل با نظرات عاليه خود ما را در چاپ

  نفيس ياري فرمايند.



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مقّدمه            

 و تنيس نهايت را او يگانة ذات كه سزاست را پروردگاري ازلي، ستايش
 دخو كه واستر را خداوندي سرمد سپاس و ِني. حمد بدايت را او پاك گوهر

 سپديدار. سپا مرآتي هر به و است آشكار مظهري هر در ابد و ازل قيد بي
 ارقام و برافراشت هدايت ميدان در واليت و نبوت َاعالم كه سزاست را معبودي

 اعرف و رباني علماي الواح بر و اولياء قلوب صحايف بر الهام، و حقايق

 بنگاشت.
 ام پيغمبر و مولي و سّيد بر شآفرين و احديت حضرت زاكياِت تحّيات

 و اديالمب مبدأ اوست و هستي حقيقت اصل اوست كه باد، آله و عليه اهللا صلي
 از و موجودات روحاني پدر فاعليت، جهت از بزرگوار آن الغايات. چه غايت

 كه اناست. چن امكان عالم مادر است، نفسّيه جنبة كه فيوضات، قابلّيت جهت

». ـِتِهِبقاِبِليَّ  كاِناْلِامْ  ُامُّ ـِتِه َواِن ِبفاِعِليَّ َاُبواْلَاْكو« : اندفرموده حضرت آن دربارة بزرگان
 فندةنور. شكا را ظلمانيه اجساد و است روح را مجرده ارواح مجرد، روح آن

 ريب. شبهاِت ظلماِت زدايندة و است غيب َاصباح
 وجود بي كه نيست پوشيده رباني عالمان و حق طريق عارفان بر آري

 اقطار از قطري هر در و زمان اجزاءِ  جزيي از هر واصل در و كامل انسان ذيجود

 صورت است، انساني تكامل همانا كه رحمان خداي مقصود امكان، عوالم
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 ادوار از َدوري هر در واصل مبلِّغي بدون نيز پيوندد. ونمي حصول به وجود

 نيست. پذيرامكان معاني ولحص جهان، اقاليم ِبقاع از ايبقعه هر در و دوران
 فاقآ و انفس و َاْمَزجه معالج خود كه االطالقعلي حكيم بر بنابراين

 سرمايه هك احكام، ابالغ به را ايشايسته و واصل و كامل است انسان الزم است،

 از باشد،مي عوام و خواص متضاّدة صفات ممّيز و جمهوراَالنام سعادت و عّزت

 معين ِءما و باقي، انساني تكامليه سلسلة وسيله بدين تا بگمارد؛ خود ناحية

 گردد. جاري طالبان دلهاي جويبار در آسماني عالية تعاليم
 صورت واليت و نبّوت انوار شارق از جز هدايت، شمس اين طلوع

 مقّدسه نفوس اين نماي حقايق مرآت در جز ازلي دالراي شاهد و نگيرد،

 جهتينذو برزخ و حادث و قديم البحرينمعمج طّيبه، نفوِس نشود. اين مشاهده

 افاضة وامد و الهي، محبوبين اين بقاي به انساني تكامل بقاي و باطنند، و ظاهر

 است. ساميه و مستعّده قلوب در ايشان تعليم به نشئه اين
 در آنچه و ارضين و سماوات اند،نقطه بسط صورت حروف، كه همچنان

 بساطت ناي اّولند. البته نقطة بسط صورت ههم معاني، و صور از موجودند آنها

 حقيقت. طريق به نه بود تواند عرف طريق به ظاهري
 اوصياء حضرات و خدايند انوار ةمشكو السالمعليهم انبياء حضرات

 و قولند تصور او. انبياء بيان اوصياء و اندوي لسان او. انبياء، مصباح زجاجة
 و مندالها محل اوصياء معجزات، و نداوحي محل او. انبياء فعل مظهر اوصياء

 كرامات.
 مستخرجان اولياء طلسمات، در گنجند واضعان اوصياء غيبت، عصر در

كاشفانند.  ولياءا ساترانند، رافعانند. اوصياء اولياء واضعانند، گنجند. اوصياء آن
 و فوسن جداول در و گرفته سرچشمه واليت نقطة منبع از كه نهرهايند اولياء
 اند.ساري پاك قلوب و عقول

 االنبياءخاتم حضرت كه چنان مبدأند، يك از همه الهيه عقول اين

 يك مظهر دو هر عليه، اهللاسالم االولياءخاتم حضرت و وآله عليه اهللاصلي

 در ديگري و زمان اّول در يكي شكلند، دو ظاهر َخلقّيِت در اگرچه اند،حقيقت
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 زمان. آخر
 يهت و حيرت بيابان در كه پليد و غليظ دبودن جماعتي زمان، اّول در

 قدس عالم كبريائي و جبروت و سلطنت و عظمت از و بردندمي سر به ضاللت

 مشاهدة زا َبَصرشان و بود اثربي حق كالم ايشان سمع بودند. در خبربي الهوتي

 گنگ. الهي، ثناي و حمد از زبانشان و كور حق، كمال جمال و جالل
 به ار كفر شب ظلمت و برآمد سيدالمرسلين و نبّيينالخاتم حضرت آنگاه

 بنهاد هاجان بحر در معرفت چراغ شب گوهر و گردانيد، مبّدل ايمان روشن روز

 تمجاهدا به و فرمود دعوت حق سوي به را منكرين و جاحدين و متمّردين و
 از انايش از بزدود. بعضي ايشان درون از را وغلظت غشاوت عاليه، تعاليم و

 به شاناي از بعضي ولي بازيافتند، را حقيقت َدرِ  و رسيدند تحقيق به يدتقل

 راه زا و گشتند خرسند جسماني لذات به و بازماندند اوليه خياالت و تصورات

 بازماندند. اصلي
 تا دندورزي مباشرت ارشاد امر به اولياء و اوصياء حضرات ايشان از بعد

 حقيقت و نندرسا روحانّيت مرتبة به و نندهاِبَر جسماني عالم ظلمت از را طالبان

 را معارف و معاني كنوز و رسانند مقصود معاد به و بنمايانند بديشان را چيز هر

 اهرظ االولياء خاتم حضرت كه زماني تا سازند، خارج اشكال و صور ظلمت از

 گردد.
 عقبي از را مردم الهي نور اين نمايد، ظهور االولياءخاتم حضرت كه آنگاه

 ندام و براندازد حقيقت وجه از تعّينات حجاب و كند، دعوت مولي سوي به
 از مطلق، علم عصاي و سازد عيان بيان، ُثعباِن و دركشد متفرقه جهات از مردم،

 فرعون ساحران محاالت و خياالت و حيل حبايل تا بيفكند، كّل عقل بيضاءِ  يد

 شوند دماج ساجد ساحران، و روند او طريق بر برد. همه فرو دم يك به را زمان

نمايند.  دهمشاه ناسوتي هيكل در را الهوتي عالم انوار و نهند واجد قدم بر سر و
 و گردند غالب او صورت بر وي معاني و رسد مقصود به طالب حال اين در

 نبيند. غير، او عين
 نباشند، محسوس و مرئي ظاهر حسب بر الهي سفراء اين كه اّيامي در
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 فيوض تا است ظاهر رباني علماي و كامل عارفان قلوب در يشانا تاّمة مظاهر

 طالبان به خاّصه عالميان، عموم به آنان وسيلة به الَرْيبي االنوار معادن از غيبي

 مرافقت در و َاْدني، عالم در آنان از غربت و مفارقت در سالك باشد. چه، رسيده

 اعلي عالم در و رشك، قيد اسير َادني عالم اعلي. در عالم در آنان با قربت و

 عالم در تزكيه قبال در و مقهور اول، عالم در تفتين قبال عشق. در وادي بندپاي

 پرتو آنگاه مظهور، معاني نصرت، در و مستور معنا مقهوريت، منصور. در ثاني،

 آب به غاِسل جانان، كعبة ُمْحِرِم دل، و نمايان دل، مرآت در دوست رخ عكس

 ةسدر عالم در دل عروج كه اعظم، اسم رموز به واقف و َمْحَرم يُنَدما از و زمزم
 از را حقيقت رهي رباني، عالم و كامل عارف است. بدينسان اعظم اسم المنتهي،

 گشايد.مي او چهرة بر را ارشاد ابواب نموده، سرمست افزافرح صهباي
 و وتنب ادعاي به شهرت براي را ُمَغّفلين بعضي نفسانّيه دواعي گاهي

 در و رامك اوصياء و انبياء حضرات رحمان، واميدارد. خداوند مرشدّيت و امامت

 مجالي را كاذب مّدعيان وسيله بدين تا گماردمي را خود اولياء ايشان، غيبت

 بازشناسند. غاسق ليل از را نهار تجّلي صادق، مريدان و نماند
 از قيقتح آيات و ناطقند كتاب حقيقت در واالمقام، هايشخصيت اين

 بسط و حجت اتمام براي الهي محبوبين اين است. لكن ظاهر وجودشان

 و سير اهر و گذاشتند يادگار به خود از ايمقدسه كتب يعني الهّيه آثار هدايت،
 تند. چه،ساخ هموار اسرار، زالل متعّطشين براي را دين اصوليه حقايق در عروج

 راحلم در سير كه مادام و است، نهفته اصول اين در اسالمي حكمت چكيدة و جوهر

 بود. هدنخوا چنداني استضائة معارف، و حقايق ساير از نشود، دين اصول ِحْكمّيه
 واهراتج از و فرمايد موفق سير اين در را ما تعالي و تبارك خداي كه آن اميد

 گرداند. برخوردار كمال، حد در رباني هايگنجينه اين نفيسة ذخاير و گرانمايه
 خلوتگه جانشان سراپردة كه رّباني علماي و الهي عارفان حال به طوبي

 ناب مي از و معمور منّيت عدم از دلها دوست، خلوتسراي در كه باشد، دوست

 ابدي و نيست ابتدا را آن كه ازلي الزمان، ازل و مكان انتهاي آنجاست مخمور؛

 مترّنم و سبحاني انوار مظهر دارالبقاء، مطلوق و دارالفناء ِني. طالق انتها را او كه
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 كمال. و نقص از وارسته و وصال و هجر از فارغ رباني، ذكر به
 ارشاد و حقايق تحصيل براي كه رّباني علماي و عارفان و اولياء بر درود

 الهي، ييدتأ و نصر به مالهي و مناهي اصنام و بسته ميان بر اجتهاد كمر خاليق،

 اند.گشوده منتهي و مبتدي وير بر سرمدي عنايت ابواب و شكسته هم در
 اّتم مظهر و ازلي كماالت منبع و الهي اعظم ناموس آن بر حدّ  بي درود و

 كه كاينات، سرور آن طاهرين آل بر و (ص)اكرم رسول حضرت الهوتي، صفات

 فرمودند. هدايت سعادت، شاهراه به گمراهي و ضاللت طريق از را بشر
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 بعثت و عصمت
 

 نبّوت مفهوم

 خبر و معصومي بشر بودن مبعوث از است عبارت تصّوري، معني حسب به نبّوت

 مكّلفين بر اصلّيه ّيهاله رياست با آن امثال و وحي با عباد َافعال به متعّلقه احكام از او دادن

 به ردنك اعتقاد و تصديق از است عبارت تصديقي، معني حسب به و دين؛ و دنيا امور در

 انبياء. بعثت وجوب

 بعثت فوايد

 نينچ هرآنچه و مفاسد، از است خالي و چند فوايدي بر است مشتمل انبياء بعثت

 .عقالً  است حسن انبياء بعثت پس باشد؛مي حسن شد
 رد است مستقل عقل كه احكامي در اوست حكم تأكيد و عقل تقويت اولي، فايدة

 حكيم. صانع به عالم بودن محتاج به او حكم مثل آنها،
 مثل ت،نيس آنها در مستقل عقل كه احكامي به است عقل كردن داللت ثانيه، فايدة

 عقل امام، و رسول و نبي حكم از بعد بلكه نيست، آنها در ْسَرجيمِ  را عقل كه تعبدّيات

 كند.مي درك را آن حسن
 سرماية كه الهي معرفت تحصيل به است عقل نمودن آگاه و كردن تنبيه ثالثه، فايدة

 چون ليكن است عقلي معرفت، اگرچه است. جهاني دو سعادت و جاوداني بقاي و حيات
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 به بالطبع آنها رغبت و ميل اند،حسّيه شهوات تابع و جسمانّيه لذايذ مشغول مردم، اغلب

 ادراك از خواب وقت در حواس كه چنان خوابند. در كه گويا است، بيشتر قبايح سوي

 معقوالت ادراك جسمانّيه، لذايذ در رفتن فرو و اشتغال با نيز عقل ماند،مي باز محسوسات

 تا غفلت خواب از است كردن ايشان بيدار منزلة به انبياء دعوت پس بكند، تواندنمي

 نمايند. معقوالت ادراك و كنند معارف تحصيل
 است: جهو سه معني اين براي و مكّلفين، عذر انقطاع عبارت است از رابعه، فايدة
 عبادت ار او تا است كرده خلق را ما عالم خداوند اگر گفتيممي كه است آن ـ اّول

 واجب ًالعق طاعت اصل اگرچه كند. بيان ما براي را عبادت آن كه بود واجب او بر كنيم،

 قطع براي دفرمو مبعوث را انبياء عالم صانع پس نبود، معلوم ما بر آن كيفيت وليكن است

 كنند. بيان ما براي تفصيًال را شرايع كه عذر اين
 و هوي و كردي خلق غفلت و سهو از مركب را ما تو پروردگارا گفتيممي ـ دوم

 را ما لذا خود، خواهش با نفوس با را ما واگذاشتي و نمودي مسّلط ما بر را شهوات و هوس

 گردانيدند. تحريض و ِاغراء قبايح ارتكاب بر
 قبح و ايمان حسن فهميديم خود عقول به ما كه گرفتيم خداوندا گفتيممي ـ سوم

 اين و كنييم عذاب را او كند قبيح فعل كه هركسي خود عقول با ندانستيم ليكن را، كفران

 ست،ني تو بر مضّرت ولي هست لذتي ما براي قبايح ضيبع ارتكاب در كه است مسلم هم

 تطاع و عمل آن از نفعي كه تو جانب از هست جزيلي اجر طاعت و عمل و ايمان در و
 از عدب و آن ترك و فعل بر باشدنمي داعي قبح، و حسن به علم مجرد پس نيست، تو براي

 شد. مسموع غير َاعذار اين بعثت،
 ادراك زا باشد عاجز كه چيزي آن از كندمي استفاده قلع كه است آن خامسه، فايدة

 تعالي.حق صفات مانند آن،
 خبر بعثت در كه آن جهت به معصيت، بر اقدام از است مانع بعثت سادسه، فايدة

 واقف و كندمي درك را استحقاق تنها عقل كه زيرا عاصي، بر عقاب حصول به است قاطع

 آن. وقوع بر نيست
 را معاد در حّقه عقايد تحصيل و معاش در نافعه فاضلة تعليم ثتبع سابعه، فايدة

 كه زيرا انبياء، از شودمي مستفاد بدني و اغذيه مضّرات و منافع اكثر كه چنان است. مستلزم
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 البد پس زمان، مرور به است موقوف تجربه و تجربه، به است منحصر اغذيه مضار و منافع

 اّول عالم خداوند كه چنان عنداهللا، ِمن منافع و ضارم كلّ  بر باشد عارف كه كسي از است

 بود. پيغمبر انسان، نوع افراد از فرمود خلق كه كسي

 بعثت ضرورت

 است: وجه چند بر انبياء بعثت وجوب ثبوت
 اجبو هم انبياء بعثت پس باشد، بوده واجب سمعّيه تكاليف اگر كه آن ـ اول 

 مگر يافت تواننمي سمعّيات به علم كه است آن مطلب دو ميان مالزمه بيان و شد خواهد

 اجبو كه چيزي هر زيرا انبياء، بعثت بر است موقوف آنها بر علم پس نبي، جانب از

 است. واجب باشد، آن بر موقوف
 كاليفت ظهور بر است علت تكاليف اين كه است آن سمعّيه تكاليف وجوب حقيقت اما و

 واجبات فعل بر ورزد مباشرت آينه هر سمعيه، باتواج فعل بر باشد مراقب كه كسي و عقليه،

 عقليه. قبايح از اجتناب و اصلّيه
 است فموقو نيز بيان و بيان، به مگر نيست ممكن آن طريق تحصيل و عبادت ـ دوم

 وجوب به حكم در است كافي است باطني رسول كه عقل اگرچه ظاهري، رسول بر

 ظاهري. لرسو بر است موقوف امتثال طريق وليكن طاعت،
 ازير خلق، و خالق بين واسطه تعيين به مگر نيست ممكن حقايق تحصيل ـ سوم

 را او كه يمعن بدين شود قابل بايد واسطه آن و واسطه، بدون استفاضه و افاضه است محال

 نورانّيت. ديگري و جسمانّيت يكي باشد، جهت دو
 معرفت و عبادت نآ و است، عبادت و معرفت خلق ايجاد از حكمت و غرض ـ چهارم

 منازل از است منزلي دنيا كه است معلوم نيز اين نبي. حّقه كالم به رجوع به مگر نشود حاصل

 تمام او سفر منزل، تدّبر از ورزد غفلت و اهمال كه كسي و تعالي، حق سوي به مسافرين

 تعالي حق سوي به او انقطاع امر نباشد، منظم دنيا در او طاعت امر كه مادامي و شد، نخواهد

 و طريقه به رجوع مگر نيست ممكن موفقيت، اين و شد نخواهد تمام است سلوك كه
 كه است واجب تعالي.حق لقاء بر باشد موصل كه راهي دهد نشان ايشان به كه كاملي قانون

 محال مذكور نحو به تعليم بر َمَلك مباشرت كه زيرا باشد، ايشان جنس از قانون اين آورندة
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 اختصاص البّد است نيز و است. ملكوتي َمَلك و ناسوتي انسان بين مباينت نهايت و است

 را، او كنند اطاعت تا او نبوت و ادعا صدق بر كند داللت كه تعالي،حق جانب از آياتي به او

 و سياست نيز و او نبوت مقام پذيرفتن به اندكرده توقف كه را كساني نمايد الزام نيز او و
 و قاطعات براهين و باهرات معجزات از است عبارت آيات، آن كنند. قبول را او رياست

 واضحات. بّينات
 رسل، رسالا به گاه و شود عقل به گاه بيان اين و است، قبيح بالبيان تكليف ـ پنجم

 است. ظاهري رسول دست در آن طريقة وليكن طاعت، وجوب به است حاكم عقل اگرچه
 و تجسم بر وجهي و الوهّيت و تقّدس رب وجهي باشد: وجه دو صاحب بايد نبي

 يصنقا و صفات رذايل در مردم با نيست شريك و رّباني، است انساني نبي بشرّيت.

 و حكيم ارپروردگ از قرب با باشد مؤّيد و نواقص، و عيوب كّل از باشد منّزه و كلمات،
 عرفان. و حكمت نور به عليم

 عصمت مفهوم

 امتناع ببس به و گناه داعية صدور آن با باشد نعممت كه است ايقوه عصمت، از مراد

 لطف تعاليحق كه معني بدين معصيت. بر قدرت با گناه صدور باشد ممتنع گناه، داعية

 مثل يت،معص بر قدرت و اختيار با شودمي ترك معاصي آن، با كه انبياء بر كندمي خاصي

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

 ادني آينه هر د،نشون معاصي بر قادر انبياء اگر نيز و هستند؛ انبياء زمرة مكلفند كه كساني

 كنند.نمي گناه معصيت، بر قدرت وجود با كه مؤمنين صلحاء از باشندمي مرتبه
 از حاصله و كسبي است ايملكه عدالت كه است آن عصمت و عدالت ميان فرق

 اغلبي هم ناهگ منع و گناه، داعية از منع نه گناه، صدور از باشدمي مانع كه تقوي مراقبت

 دورص عصمت، وجود با ولي نيست ممتنع گناه صدور عدالت، وجود با پس كلي. نه است

 منافي ،داعي عدم سبب به امتناع ،چه آيد حاصل معصيت بر قدرت اگرچه است ممتنع گناه

 نيست. قدرت
 معصوم از گناه بر قدرت سلب كه ايطايفه مذهب بطالن شد معلوم اينجا از
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 عدم و نبي حق در است تكليف بطالن موجب كه زيرا خطاست محض اين و اند،كرده

 با انبياء پس ملزوم. بطالن شد معلوم الزم، بطالن از بعد و است مدح و اجر استحقاق

 واجب. هر به ِاخالل و قبيح هر فعل از معصومند جمعًا گناه، بر قدرت

 عصمت ضرورت

 است. كرده مخصوص آن بر را انبياء تعالي حق كه است خاصي لطف عصمت

 پس عصمت، بر است موقوف تبليغ فوايد حصول و است تبليغ انبياء، بعثت از غرض

 است. واجب انبياء عصمت
 به تاس انبياء ُمقرِّب عصمت چه، تبليغ براي را ءانبيا است خاصي لطف عصمت

 است. تبليغ كه تكليف اداي
 اصلح نيز اين و ايشان، تصديق به شوند نزديك مكّلفين انبياء عصمت وجود با

 اگر كه زيرا ،عصمت بر است موقوف نيز اين و ايشان، افعال و اقوال به اعتماد با مگر نشود

 كه است ممتنع الهي، غرض نقض و آيد زمال الهي غرض نقض نشود، واجب عصمت

 دهد. نتيجه
 و انبياء اوامر امتثال و اّتباع به است معنوي اجر تحصيل انبياء بعثت از مقصود

 صدق به يقيني علم حصول به مگر نشود حاصل اّتباع اين و ايشان، نواهي از اجتناب

 ايشان. از معصيت صدور عدم با مگر نشود حاصل نيز اين و ايشان،
 اداي به أمورندم كه را اعمالي نياورند جا به كه باشد جايز نباشند، معصوم انبياء اگر

 اين وقت در و نها،آ اداي به نيستند مأمور كه را اعمالي دهند انجام كه باشد جايز نيز و آنها،

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

 او از گناه صدور جهت، اين به و رعّيت از است شرافت غايت در انبياء درجات

 كه است واضحات از و وحي، َمْهَبط ايشانند و رعّيت از است اتمّ  ايشان علم است. اقبح

 صدور بودن اقبح و َاْفَحش مستلزم مرتبه، اين و است معرفت كثرت مستلزم علم، كثرت

 غير و كنندمي رجم زنا عمل در را ُمْحِصن اسالم، مقدس شرع در هك چنان است؛ ذنب

 از ترپست نبايد انبياء حال بنابراين است، حّر حدّ  نصف عبْد حدّ  و زنندمي حدّ  را محصن
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 باشد. رعّيت آحاد حال
 از معصيت صدور باشد جايز اگر اوست. شهادت رّد مستلزم نبي از معصيت صدور

 ست.ني معقول اين و او بر اقتداء در حرمت و وجوب اجتماع آيد الزم آينه هر نبي،
 واجب پس شوند، واقع انكار محل و عتاب مورد آينه هر نباشند، معصوم انبياء اگر

 ده.ش نهي آنچه از شود ُمَتَنّهي و خدا امر به باشد ُمَتَأمِّر خود نبي كه است
 اين و طا،خ از را او كند منع كه كسي به شود محتاج آينه هر نباشد، معصوم نبي اگر

 .بود خواهد تسلسل موجب امر اين و است مّدعي عين پس نباشد، معصوم اگر هم كس
 با ستداللا كه زيرا او، فعل و قول به كرد تواننمي استدالل نباشد، معصوم نبي اگر

 يا رمودف چنين نبي بگوئيم كه است جزئّيه يكي مقدمه: دو از است مرّكب او فعل و قول

 داده انجام مبرپيغ يا فرموده پيغمبر آنچه هر بگوييم كه است كلّيه ديگري و كرد، چنين نبي

 يةثان مقّدمة عصمت، عدم و است حق او فعل و قول كه دهدمي نتيجه اين و است، حق

 صدور پس است؛ باطل استدالل، امكان عدم و نيست ممكن آن با استدالل و اوست جزئيه

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

 و كند، واندت وحي استفاضة و بوده قدس عالم به مناسب تا است الهوتّيه قدسّيه عالم جهت
 و وحي تبليغ و ضهافا و بوده ِانس عالم بر مناسب تا است ناسوتّيه ِانسّيه سفلية عالم ديگري
 كند. اندتو ايشان بر احكام

 عدم و بايحق از تنزيه در باشد الهوتيه قدسّيه خواص مقابل بايد نبي بشرّية خواص

 رسيده، اعلي حّد به آن در كه است قدسّيه عالم جهت از چون تنّزه اين و معصيت، صدور

 است. مستقّر مقام، آن در هميشه و بوده ممتنع آن زوال
 مثل مه نبي كه باشد روا چگونه ت،اس ايشان عصمتيبي نبي به رعّيت احتياج سبب

 بالجبر. متناعا به نه باالختيار امتناع به است ممتنع نبي از معاصي صدور پس باشد؟ ايشان

 نسيان و سهو

 از حفظ و تذّكر كه است اين آن و مطلبي، بيان از است البّد استدالل به شروع از قبل

 از اندطريق دو حفظ و تذكر د.اننقص صفات جملة از نسيان و سهو و كمال، صفات جملة
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 و سهو و وجودي، است امري حفظ و تذكر جهل. از اندطريق دو نسيان و سهو و علم،
 عدم. از است اشرف وجود، كه است معلومات از و عدمي، است امري نسيان

 قواي از ايقوه در حسّيه يا عقليه صورت حصول از است عبارت انسان در ادراك

 قوة در تصور آن هستي و وجود از است عبارت حفظ، و نامند ُمْدِركه را قوه اين كه او،

 از رديگ بار صورت آن استحضار از است عبارت تذّكر نامند. حافظه را آن كه ديگري

 نآ زوال از است عبارت نسيان و سهو و قوه، آن در صورت آن اختزان از بعد حافظه
 ذكر. مقابل سهو و است حفظ مقابل نسيان حافظه؛ و ُمْدِركه از صورت

 خوابدمي نبي ديدة كه است اين شود،مي كشيده دل بر كه است ستري نسيان، و سهو

 جايز كه است اين ،ايشان بر اعتراض ترك و انبياء ِاّتباع به مأموريم ما خوابد.نمي او دل ليكن

 .يستن معقول خطا، ِاّتباع بر امر كه زيرا نبي، از خطا و نسيان و سهو صدور نيست
 احتمال ايشان، از خطا و نسيان و سهو صدور باشد جايز اگر اند،شرع حافظ انبياء

 مطلوب غرض نقض اين و است فساد احتمال مستلزم صحت، احتمال و آيد پديد صحت

 تمحرما فعل و واجبات ترك موجب نبي، از خطا و نسيان و سهو صدور است. عصمت از
 اصيمع انتفاءِ  مستلزم كه عصمتي چنان آيد،نمي صادق عصمت وقت، اين در و باشدمي

 مطلقًا. است
 و غير مال فاتال امكان آيد الزم انبياء، از خطا و نسيان و سهو صدور باشد جايز اگر

 تعالي حق دودح از نبي تعّدي آيد الزم نيز و معروف، از نهي و منكر به امر امكان آيد الزم

 سهو. طريق به
 صفاي نهايت در اوست كه زيرا خطا، و نسيان و هوس از باشد منّزه بايد نبي پس

 زيرا ننمايد، فراموش هرگز و فهميده را آنچه باشد حافظ بايد نبي عقل. اشراق غايت در و نفس

 محفوظ. لوح به است متصل او نفس كه
 و انبياء حضرات به نسيان گونههيچ عروض عدم عملي، يا علمي عصمت الزمة

 نوع از اوالً  نمودند، اشتباهي ظاهر به يا يافت راه آنان بر ياننس زماني اگر نيست. اولياء

 دارد امكان ثانيًا گردد. خسارت موجب و گناه به منتهي كه نيست عصمت با منافي نسيان

 نسيان چنين ولي آيد، پيش اوصياء و انبياء حضرات براي نسياني الهي، مشيت به زماني كه

 ولو است، معنويات تقويت اسباب از بوده الهي نعمت ،(ع)صادق امام فرمودة به رحماني
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 و معنويات تضعيف موجب كه شيطاني نسيان اما نشود. محسوب معقوالت جزو ظاهرًا
 ِحْكمي معاني رحماني، نسيان در نيست. معقوالت جرگة در مسلمًا است، ابدي شقاوت

 شمارييب معاني نسيان و سهو عدم از كه طور همان و است، شده نهاده تصور مافوق

 آنان عايد آن از باالتر بلكه و معاني همان نيز رحماني نسيان و سهو از شود،مي حاصل

 گردد.مي
 و بياءان حضرات از است ممكن عصياني مجازًا يا نسياني و سهو ظاهرًا اگرچه پس

 موجب نهات نه است، نهفته آنها در كه الهي عاليه تعليمات علت به ولي سرزند، اوصياء

 از ست.ه نيز مردم كمالية ارشاد موجب بدان، علم صورت در بلكه نيست، جامعه انحراف

 رايب نسيان، و سهو طريق از خواه و علمي لحاظ از خواه معاني َجَلوات لحاظ، اين

 است. بوده انبياء ساير از باالتر مراتب به (ص)اكرم رسول حضرت
 نبود، نينچ اگر است. وارسزا تعالي و تبارك خداوند تنها مطلق، پاكي به بنابراين

 آيند؟در اولي ترك صغيرة زّالت بر خجالت در نبّوت و عصمت نقطة هزاران بايست چرا

 جز الم،ع هزار هجده در كه بدانند عالميان تا است جهت بدان نسيان، و سهو صدور اين

 نيست. َمْنعوت مطلق، پاكي به كسي الهي اقدس ذات

 َاولي ترك

 الهي هدرگا مقّربين و اندبرآمده معصيت به اقرار قامم به گرچه انبياء حضرات

باب  از را آن ندي بزرگان اّما اند،دانسته بزرگي گناهكار را خود مناجات مقام در باالخّص
 كه است رحماني معرفت مالك عالئم از اين اند.شمرده» اْلُمَقرَّبينِ  َسيِّئاُت اَالْبراِر َحَسناتُ «

 كه چنان د،نماي قصور بر اقرار و شمارد ناچيز را خود طاعات و عبادات مقام، آن در شخص

 ».َكِعباَدتِ  َحقَّ َعَبْدناَك ما«نمود  عرض الهي پيشگاه به (ص)اكرم رسول حضرت
 و اليفتك انجام لحاظ از لذا نيستند، يكسان مقام و شأن لحاظ از انبياء حضرات

 اولي ترك آنان، از بعضي براي ورام ايپاره انجام كه بسا باشند.نمي برابر نيز وظايف

 يد.آ شمار به معصيت مقامشان، و شأن علوّ  به نسبت ديگر برخي براي و شود محسوب
 حضرات از دارند. مراتبي لكن است، گناه معني به چند هر ذنب و عصيان و اثم

 مضرات يا باشد معنوي مضّراِت صرف كه امري يعني زند،نمي سر گناه اولياء و انبياء
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 شود صادر است ممكن» اولي ترك«آنان  از حداكثر بلكه باشد، غالب آن منافع بر ويشمعن

 حقيقتًا. نه است معصيت مجازًا شود، ناميده معصيت احيانًا هم اگر و معصيت، نه
 عصيان هن َاْولي ترك ولي است، زده سر اولي ترك انبياء حضرات از بعضي از گرچه

 مورا از امري ترك نه و است واجب ترك نه و مكروه، امور از امري به ارتكاب نه و است

 فقدان بر دليل اولي ترك بنابراين است. تعّبدي امر يك آزمايش، مقام در بلكه استحبابي،

 اند.عملّيه عصمت هم و علمّيه عصمت داراي هم آنان نيست، مقدس ذوات آن در عصمت
 و (ص)اكرم لرسو حضرت مانند مقدسي هايشخصيت از و دارد مراتبي عصمت

 زدهن سر هم اولي ترك است، كمال حد در شانعصمتيه مراتب كه (ع)اطهار ائمه حضرات

 رسد.نمي نايشا عصمت درجة به انبياء از بسياري عملّيه و علمّيه عصمت مراتب اما است.

 نبي اوصاف ساير

 او لكهب ات،علوّي به ارتباط از سازدنمي مشغول سفلّيات بر تعّلق را نبي قدسية روح

 كيي سبب به و است محاذي و مساوي او با جهت دو اين كه است چنان اوقات جميع در

 ماند.نمي حجاب در ديگري از
 حواس الاستعم يا خارجّيه امور بر گرديدند مشغول كه وقتي انسانّيه نفوس اكثر

 در سير از يزچ هيچ را قدسيه نفوس ولي باطنّيه، حواس استعمال از شوندمي غافل ظاهرّيه،

 دارد.نمي باز علوّيات
 كند درك تا ملكوت، عالم به باشد االتصالسريع و داشته نفس صفاي كمال بايد نبي

 تعّلم. بدون قصير زمان در را كثير علوم
 و ارشاد و تعليم اوست شأن كه آن جهت به باشد، عبارت حسن داراي بايد نبي

 معاد. و معاش بر ِسداد طريق به عباد هدايت
 بايد بين ننمايد. ملول را او معقولّية در تأّمل و باشد حكمت و علم محّب بايد نبي

 معزول وا كه زيرا باشد، مردم اشجع بايد نبي نباشد. موت از خائف و بوده القلبشجاع

 موت. تقّية از است
 مورا اين كه زيرا لعب، و لهو از باشد بُمْجَتِن و نبوده شهوات به مايل بالطبع بايد نبي

 غرور. عالم به است وصلت و نور، عالم بر است حجابي
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 و فنا كه الهي رحمت خزائن به عارف اوست كه زيرا باشد، كريم و جواد بايد نبي
 ندارد. انتها

 دنائت. و غلظت و َدَنس هر از باشد منّزه بايد نبي
 از ستا باالتر او كه آن جهت به مردم، هايلغزش از باشد كننده اعراض بايد نبي

 نمايد. بيرون طبيعت از را او بشري زّلات كه اين
 هجتب حيث از است موجودات اجّل او كه زيرا باشد، مردم ترينخوشدل بايد نبي

 صفا. و
 و وعط با بلكه ننمايند، نفرت او از خلق كه است آن جهت به مذكورات همه اين

 شوند. او تابع رغبت

 مالئك بر برتري

 عقول هك است آن ايشان عقلي دليل و بشر، نوع از ندافضل مالئك كه معتقدند بعضي

 از اشدب مقّدم ُمفيض كه است مسّلم و ناطقه، نفوس بر كماالتند و علم فّياض مجّرد،

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

 حضرت نآ دهندة تعليم مالئكه قرآن، آية نّص به بنا كه است نآ ايشان نقلي دليل

 تبليغ معني به يمتعل اينجا در كه است اين پاسخ متعّلم. از بَود افضل معّلم بنابراين بوده،

 است، چنين مه عرفًا كه چنان بود. نخواهد معلوم مبلَّغ، از نيز مبلِّغ بودن اشرف و است

 به اعتقاد جااين در كه فرستد، ايرقعه عالمي به خود خادم وسيلة به سلطاني كه اين مانند

 نيست. معقول عالم، آن از است مبلِّغ كه خادم بودن افضل
 خضوع به عالي نمودن امر و آدم، كردن سجده به را مالئكه فرمود امر تعالي حق

 گردد.مي معلوم مالئكه از آدمبني افضليت اينجا از و است حكمت منافي سافل،
 كرده اتشهو با منازعه بشر كه آن جهت به َمَلك، طاعت از است َاَشّق بشر، طاعت

 نفساني خاتتوبي و شيطاني وساوس به مبتال بشر نيز و گردد،مي متحّمل كثيره مشقات به و

 ندارند. را ابتالئات اين از يك هيچ مالئك خالف، به است
 بدون كرده ايجاد عقل ئكهمال در تعالي حق كه است آن مالئكه، از آدمبني افضليت
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 در ولي هستند، معصيت داعية فاقد ايشان و نيست هنر چندان ايشان بودن پاك و شهوت

 مالئكه. از است افضل آدم،بني بهترين بنابراين دارد، وجود معصيت داعية بشر
 نبدو را عقل مالئكه در كرد مرّكب تعاليحق فرمايد:مي (ع)صادق امام حضرت

 و يحتسب و ذكر مقام در هميشه و شود،نمي صادر معصيت ايشان از كه است اين شهوت،
 ركبم و عقل، بدون را شهوت بهائم در كرد مركب و هستند. تعاليحق تحميد و تقديس

 افضل شهوتش، بر كند غلبه او عقل كه هركسي فرمود و را، شهوت و عقل آدمبني در كرد

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

 رسول حضرت و خاّصند غايي علت اولياء، و اوصياء و انبياء حضرات عام. و خاص

 به عاّمند، غائي علت هاانسان ساير اّما الخاص.خاص غايي علت ايشان، اوصياء و (ص)اكرم

 به آنان. تعليمي و تكويني خاص عنايات نسبت
 و ،است مخلوقات اشرف و زمين روي در خدا جانشين كامل، و شايسته انسان آري

 َو َبْيني«گويد:  ممقا واال فرشتة آن جبرائيل، كه چنان ندارند. راه او عالي مقام به فرشتگان
 نور از حجاب هفتاد خدا و من ميان» َلاْحَتَرْقُت اِحدًاو َدَنْوُت َلْو ُنوٍر ِمْن ِحجابًا َسْبُعوَن َبْيَنُه

 هك ندارم را شايستگي آن من يعني سوزم.مي شوم، نزديك واحدي قدر به اگر و است
فرمايد  ص)(اكرم رسول حضرت اما برسد. انسان پرواز و طيران مرتبه به پروازم و طيران

 َبْينَ  ةاِحدَ اْلو ةُنْقطَ  يعني» َخْضراَء ةْوضَ رَ  في َبْيضاَء ةوتَ ياقُ  ِمْن ِحجاٌب ِاال َبْيَنهُ  وَ  َبْيني ِحجاٌب َلْيسَ «

 در سفيد ياقوت از جابيح مگر او بين و من بين حجابي نيست :ةاْلَاَحِديَّ  َو ةاْلواِحِديَّ َقْوَسيِ 

 احدّيت. و واحدّيت قوس دو بين واحدي نقطة يعني سبز؛ روضة
 السالمعليهم اولياء و انبياء راتحض و عصمت بيت اهل آن از عالي مقامات اين

 و والمع و درجات و مرا دوستان من، جز كسي فرمايدمي تعالي و تبارك خداوند كه است
 و خير خداوند متعال َدِر اما». َغْيري اِلَمُهْمَعو َو َدَرجاِتِهمْ  َيْعِرُف ال«شناسد نمي را مقاماتشان

 فرمان به قيادان سبب به تواندمي نيز بشر ست،ا نبسته ايبنده هيچ روي به را تعالي و ترقي

 انسان طنيبا ظرفيت كه زيرا كنند،مي مشاهده ايشان كه دريابد را تجلياتي همان الهي،

 نيست. حدودي و حّد بينش، و فراگيري اين براي و اوست مادي ظرفيت ماوراء
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 مالئك با ارتباط كيفيت

 جسماني، دكالب در محبوسّيت علت به اّما است مجّرد نيز بشر روح مجّردند، مالئك

 براي نيز دمجّر غير افراد مشاهدة نمايد. مشاهده را مجّردات تواندنمي شرايط جمع بدون

 نيست. ممكن شرايطي هر در فرشتگان
 به سمج بر روح استيالي يا است: ميّسر وجه دو به انسان براي مجّردات مشاهدة

 مقّيد او حالت اين در گيرد؛ خود به الهوتيت و ملكوتيت حالت او كالبد رسيده كمال حد

 الهي، تمشّي به كه اين يا و است. گرديده وارسته مكان و زمان حيطة از نبوده جسم به

 آيد. رودف جسماني قالب در فرشته و گيرد خود به ماّديت حالت مجّردات، مادي غير وجود
 وجه چند به لهيا درگاه بينمقّر با اولياء و اوصياء و انبياء حضرات ارتباط بنابراين

 پذيرامكان الذكرفوق شكل دو به كه است طرفين ظاهري مشاهدة با همراه ارتباط يا است:

 جمع به نياز بدون وجه، اين در است. ظاهر مشاهدة بدون مالئك، با ارتباط يا و است؛

 اين رد كه بشنوند را يكديگر كالم و صحبت معنوي، سنخيت كمال علت به مذكور، شرايط

 دارد. و وحي الهام به شباهت صورت،
 در اما شود،مي خطاب او به گرچه الُقُدسُ روح و است جبرائيل وحي، امين فرشتة

 ظاهرًا القدسروح بنابراين، بزرگوار. فرشتة آن براي معنوي است منزلتي و مقام اين ،اصل

 و ئيخدا است ميمقا و رتبه الهي، صفت هر صفات. جزو باطنًا و است اسماء رديف در
 به الهي يامبرانپ اكثر جبرائيل، بر عالوه است. نفساني مجاهدات و رياضات بدان، نيل الزمة

 اند.رفته اترفر هم مقام اين از كه اولواالعزم انبياء خصوصًا اند،آمده نائل منزلت اين
 القدس،روح منزلت و درجه به نه ولي است الهي منصبي و صفت نيز االمينروح

 القدسروح از مراتبي رسول و نبي هر واجدند. نيز را مقام اين قدسي، روح مرتبة حبانصا

  نبياءا در آن، كمالي مرتبة و است جبرائيل خطاب مشمول نسبت، همان به و داراست را
 او با آنان ارتباط فيتكي ولي مسّلم، رسل و انبياء با جبرائيل ارتباط بنابراين است. اولواالعزم

 ت.اس مختلف
 و تبارك خداوند تعليم محدود. غير ابالغ رسول، در و است محدود ابالغ نبي، در

 بدون هم و است واسطه با هم بيداري، در هم و است خواب در هم رسول، و نبي به تعالي
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 درگاه با اوست ارتباط مراتب و ادراك كيفيت در لحاظ، اين از رسول و نبي تفاوت واسطه.

 در رسول، و كند ادراك خواب در را وحي فرشتة نبي، كه اين بر داعتقا بنابراين، الهي.

 نيست. صادق باطنيه حكم لحاظ به بيداري، و خواب

 وحي و الهام

 ستا رمزي و شود، معلوم مجهولي آن وسيلة به كه است الهي علم نزول الهام،

 صاحب تهشندا تركيب خود نفس در الهام دارد. مستقيم اثر سرشت، پاك قلوب با كه باطني

 نيست. الهام آن، امثال و تخّيل با توأم موارد لذا است، بساطتي
 از خاصي متعلي به واقع در الهام مورد فرد و باشد، حق ناحية از كه است آن الهام

 و دليل اب توأم كه است قلبي معاني و حقايق رديف در الهام است. شده نايل الهي ناحية
 ست.خدا ناحية از علمي چنان كه دهد نشان ثارآ و عالئم كه طوري به باشد، برهان

 و نمايدمي حس خود در انسان كه است شناسايي رمز و آشنايي راز وحي، اما

 خداست. جانب از رسد،مي او به كه امري داندمي
 است، الهام بداند يقين كه آن به است نفس تأّثر الهام، كه است آن وحي و الهام فرق

 قلبي ارداتو احساس وحي، اما كيست. آن آورندة و بوده ناحيه مكدا از دريابد آنكه بدون

 فيض از رچهگ الهام بنابراين كيست. آن آورندة و ناحيه كدام از و است وحي بداند كه است

 آن دةآورن كه وحي برخالف كند،نمي درك را آن آورندة ُمْلَهم، شخص ولي است َمَلك

 است. مشخص و معلوم وحي، گيرندة براي
 بشر به الهام و وحي مورد، برترين ولي دارند مختلف مواقع و موارد الهام، و وحي

 مجهوالت ايپاره است، حقيقت عين كه حق طريق در الهام و وحي در است. حق راه در

 لكن دارد، وجود محدوديتي الهام معاني در كه تفاوت اين با شود،مي معلوم بشر براي

 مرحلة به ورود و الهام مراحل طي بدون است. اليتناهي هبلك و تركامل وحي مراتب در معاني

 است. ناقص معلومْ  به نسبت بشر ادراك وحي،
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 (ص)االنبياءنبّوت حضرت خاتم
 

 صدور نّص و ظهور معجزه

 نّص يكي چيز: دو در است منحصر نبوت، دعوي در نبي هر صدق معرفت طريق

 معجزه. ديگري و الِحق بر سابق
 بعضي در است. رسيده (ص)اكرم رسول حضرت بعثت خبر سماوّيه كتب جميع در

 هك چنان است. شده ذكر او عالئم و اوصاف بعضي، در و حضرت آن نامي نام آنها از
 لهآ و عليه اهللا صلي ما پيغمبر خصوص در السالمعليهما عيسي حضرت و موسي حضرت

 باريتعالي تحضر كه اين در ماندنمي اقيب ريبي و شبهه را متتّبع كه نحوي به كردند، نّص

 خلعت هب را او است فرموده مخّلع و خود، مخلوقات ساير از است برگزيده را حضرت آن

 مصطفوّيت. و خاتمّيت
 يزيچ هر در او تصديق است واجب شد، ثابت خود اّمت بر سابق نّبي نبّوت چون

 ،(ع)اطهار هائم امامت بر (ص)نبياءاالخاتم حضرت فرمود نّص كه چنان آن، از دهدمي خبر كه
 در اوصاف اجتماع از بعد مگر كندنمي خاص شخص امامت يا نبوت اثبات نص اين ليكن

 باشد. ناس نّبِي زمان در خاص شخص كه آن يا و خاص، شخص
 معني بيان از است الّبد پس باشد، دعوي مطابق كه عادت خارق است امري معجزه،

 عادت خرق كه آن حال و عادت خرق به است مانند كه اموري از دشو ممتاز تا عادت َخْرِق
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 نيست.
 اديه.ع اسباب از باشد سببي را او عدم، خواه وجود خواه شود، حادث كه امري هر

 ونهگ سه بر فرموده تقدير حوادث، حدوث جهت به عالم اين در تعالي حق كه اسبابي

 مركّبه. و سماوّيه است: ارضّيه،
 گرا ولي شود؛ عادت مجراي بر واقع ثالثه، اسباب از سببي هب شود حادث هرچه

 دخواه عادت مجراي از خارج مذكوره، اسباب از سببي وساطت بدون شود حادث امري
 بَود. باب اين از عادت خرق و شود، ُمْنَخِرق آن با عادت يعني بود،

 نكسارا ندمان گويند،» ِارهاص«شود مي ظاهر نبي از بعثت از پيش كه عادتي خرق

 ختمي تحضر مولود شب در ساوه خشكيدن ُبَحيَرة و فارس آتشكدة ِانطفاء و كسري طاق

 ضرت.ح آن بعثت از قبل َاحجار تسليم و َغمام تظليل و آله، و عليه اهللاصلي مرتبت

 معجزه حقيقت

 سببي هب استناد مسبَّبي هر كه طبيعت، در جاري قوانين برخالف است امري معجزه

 چگونه سپ ندارد، تخّلفي گونه هيچ طبيعي قانون اين است. عّلتي را معلولي ره و دارد

 و ناءاستث سببّيت، حكم در حال عين در و پيوندد وقوع به خارج در معجزه است ممكن
 نيابد؟ راه تخّلفي

 اندردهك تأويل طوري را معجزات اعجاز، حقيقت بيان در دانشمندنمايان، از برخي

 است. دمردو آنان عقيدة و بيهوده ايشان زحمات اما باشد، روز ريظاه علوم مطابق كه
 كه ندهست ذاتي محال نه ولي انگيزند، حيرت و ناشناخته اموري چند هر معجزات

 معجزات وقوع اگر اند.علّيت قانون خالف نه و نقيضين، جمع مانند كند ابطال را آن عقل

 حقيقت در پذيرفتند.نمي را آن ترديدي چهي بدون خرد صاحبان هاميليون بود، محال عقًال

 مرده هب را زنده آني هر در طبيعت نظام زيرا نيست، ناشناخته هم چندان معجزات ريشة

 ديگر. حادثة به را ايحادثه هر و زنده به را مرده و كندمي تبديل
 تأثير عمومي، علّيت قانون در است. خصوصي علّيت قانون تابع الهي اذن به معجزه

 تدريجًا معلول، است و مخصوص شرايط و روابط با تنها مشهود مستمرِ  عادتِ  اباسب

 عصا است ممكن مكاني، و زماني خاص شرايط و ضوابط تحت مثًال شود.مي پديدار
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 قانون در ولي آيد. وجود به سال هاده از بعد معلولي يا و شود، زنده مرده و اژدها به تبديل

 خاص مكاني و زماني شرايط و مخصوص روابط با مسبَّب حصول خصوصي، عليت

 ارادة به تنها و ابتدايي علت و شرط بدون حتي يا افتد اتفاق كه شرطي هر با بلكه نيست،

 آيد.مي وجود به فورًا كننده
 كه داردن التزامي اما دارد، طبيعي علتي طبيعي معلول هر عادت، حسب به گرچه پس

 هم ريديگ علل است ممكن بلكه باشد، شده ناختهش علل همين همواره امور، طبيعي علل

 العادة ارقخ و عجيب كارهاي بر تواندنمي و نيست امور اين منكر علم امروزه باشد. داشته

 درتق چنان داراي تواندمي سخت، هايرياضت اثر بر انسان كشد. پرده رياضت صاحبان

 درآورده خود تصرف تحت را نيرومند و مرموز امواج سلسله يك كه شود نيرويي و

 رادةا و معجزه به رسد چه دهد، انجام بسط و قبض طريق از عجيبي تحريكات و تصرفات

 آن. وقوع بر الهي قاهر
 اضداد متما به و نهايتبي باريتعالي قدرت و گيرد،مي صورت الهي اذن به معجزات

 او و اوست، آفرينش به رسدمي ظهور به اشياء از كه آثاري و خواص است. يكسان

 قدرت رازي دهد. قرار وي ضد در و بازستاند خواهد كه كدام هر از را آثار آن تواندمي

 همة چون و گرفتن، باز و منع بر كه است اندازه همان به موهبت و اعطاء به باريتعالي

 توانديم اويند، فرمان زير و قدرت مغلوب تأّثر و تأثير و صفت و ذات جهت از آفرينش

 بسب كه را آنچه و كند، حكمت عين و يقين موجب است، شك و خيال ببس كه را آنچه
 سازد. دوام و بقاء موجب است، هالكت

 اّديم علل سلسلة از الهي ناپذير شكست ارادة و خاص مشيت به معجزه بنابراين

 نيست، آنها ممحكو هرگز طبيعي عوامل و علل خالق و ماّدي؛ ماوراءِ  علل از نه آيدمي پديد

 و گرفته را آن جاري خاصيت تواندمي حكمت، اقتضاي و ضرورت صورت رد بلكه

 بخشد. بدان ديگري خواص

 جادو و سحر

 ناظر و باشد خفي سبب آن ولي عادّيه، اسباب از سببي به شود حادث امري گاهي

 در اگر ولي شد، حادث امري كه آيد خيال در گاهي و شد؛ حادث سبب، بال كند گمان
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 از نه شود حادث امري اگر پس است، عادت خرق كند گمان ناظر شد،نبا خيال از خارج

 بَود. عادت خرق عاديه، اسباب از سببي راه
 به كنند، توانند آن با معارضه فّن آن عالمان كه است اين آن، نظاير و سحر عالمت

 كنند. همعارض آن با توانندنمي باشند، ماهر سحر فن در ساحران هرچند كه معجزه خالف

 از و گرفت فرا توانمي تعليم به باشد خفي هرچند است عاديه اسباب راه از هرچه پس

 اديهع اسباب جز راهي را ظاهري علم كه آن جهت به برآمد، توانمي آن معارضة عهدة

 بَود. مسدود مذكور علم راه نباشد، عاديه اسباب چون و نيست
 ود،ش مخفي آن سبب كه اييكذ نماي حقيقت قالب در باطل اخراج از است عبارت سحر

 نويمع قدرت كه است وقتي سحر، قبال در مغلوبّيت است. شده معين شرع در حرمتش و

 كثرت ثرا در سلطه و غلبه زيرا گردد، آن مجذوب حّدي تا و آيد متقاصر بدان نسبت فرد

 بر دوييجا و سحر هيچ است، رحماني قواي به مجّهز كه آن اّما مغلوب. به نسبت قواست

 عامل، شيطانِي قواِي يا و تضعيف رحمانيش قواي عللي به كه اين مگر نيست، مؤثر وا

 نتيجة شيطاني، قواي و معقوالت عالم در است انسان سير محصول رحماني قواي شود. قويتر

 حاّد. ماّدي عاليق به ابتالء و محسوسات به است توجه
 بر هعالو لذا است. ريآثا و خواّص را عمل هر جمله از و عالم اشياء از هريك

 مأمور هم لعم خود آن، تأثيرات و نوشته يا عمل معّين قالب به افراد روحي قواي درآمدن

 و نتقالا از ناقل ظاهري، امور در نامحسوس. چه باشد محسوس چه است اثراتي ايجاد به
 و حيرو اردمو در ولي دهد، انتقال جايي به را شيئي كسي كه آن مانند جداست، ُمْنَتَقل

 هست. هم آنها خواص و آثار انتقال مأمور قوا، اين محرك معنوي،
 يرون كسب آن از نه و گيرندمي نشأت ديگري عالم از نه جادو و سحر بنابراين

 موجد عًامجمو آن، در رفته بكار وسايل و مربوطه اعمال روحي، پليد قواي بلكه كنندمي

 آثار منشأ د،نگرد خنثي آن قواي و مجموعه ينا تا اند.غيررحماني قواي تشديد براي آثاري

 شود. يرحمان قواي به مجّهز نيز او كه اين مگر است، مقابل طرف روح در مضري و منفي

 گاه يت،تقو اين است. معنوي نيروي تقويت غيررحماني، قواي سلطة از حقيقي نجات راه لذا

 يمعنو نفوس صاحبان سطتو حقايق تعليم محتاج گاه و است، شخص خود عمل و تفكر حاصل
 است.
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 معجزات اشرف

 به است، خواص براي دو اين و است حكمت و علم انبياء، معجزات افضل و اشرف

 تقليد از ليخا ايشان باطن و باشند،مي قوّيه فطنة و نافذه قريحة صاحب ايشان كه آن جهت

 انبياء به بتنس انايش ايمان و است، اجداد و آباء از مسموعي و موروثي مذاهب از مجّرد و

 نيستند. عادت خوارق به محتاج و است حكمت و علم ميزان به
 در ت.نيس حقايق فهم فطانت را ايشان كه زيرا ُبَلهاست، و عوام براي عادت خوارق

 به بصر، به ترؤي از است اقوي تواتر افادة كه زيرا است، نشده شرط َبَصر با رؤيت معجزه،

 بصيرت. در خطا از است اقوي بصر، در خطا كه آن جهت

 جاويدان معجزة قرآن،

 از اهرهب معجزة ظهور از غير ندارد طريقي نبّوت اثبات شد، ذكر سابق در كه چنان

 ظاهرة معجزة ديگري و بالعيان ظاهرة معجزة يكي است: قسم دو معجزه خاص. شخص

 بالمعني.
 تاوس بوتن ثبوت آن، ظهور و است مجيد قرآن ،(ص)محمد حضرت بالعيان معجزة

 به كثرت از تجماع آن كه امور، از امري وقوع به است جماعتي دادن خبر تواتر و تواتر، به

 به تواتر به ايمكرده يقين كه چنان ننمايد. كذب بر ايشان اتفاق تجويز عقل كه باشند حّدي

 بلقا كه ينييق چنان تواتر، به مگر يقين اين نيست و ماضيه، ملوك و بعيده ُبْلدان وجود

 ودخ دعوي و كرد نبوت ادعاي حضرت آن كه است مذكورات قبيل اين از نيست. تشكيك

 در كامل ُبَلغايِ  جميع آورده معارضه معرض در و ساخته، مجيد قرآن اتيان به مقترن را

 راكندهپ و مغلوب را ايشان نظام حضرت آن و را، فصاحت در بالغ ُفَصحاِي و را بالغت

 نمود.

 آنقر بالغت و فصاحت

 انسان جوارح فصاحت، مركز است. معاني صفت بالغت، و الفاظ صفت فصاحت،
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 و نفس و عقلّيات و عقل بالغت، مركز و صداهاست و هادندان و دهان و زبان يعني

 .ملفوظه قضية به است متعلق ،فصاحت و معقوله قضّيه به است بالغت،مربوط است. فكريات
 پس است، محدود حروف و است حروف رب مبنايش يابد توسعه هرچند لفظ عوالم

 نفسّيه َلجانخَ  و روحيه شؤون و ذهنّيه صور بر مبتني معنا عالم ولي باشد.مي محدود هم آن

 است. غيرمتناهي و نامحدود هم آن پس است، محدود غير آنها همة و است
 فصاحت مراتب از مرتبه اعلي در آن آيات كه است آن نظر اين از قرآن اعجاز وجه

 اتيان و آن، به بشر وصول نيست ممكن كه شده واقع بالغت مراتب از مرتبه منتهاي در و

 به حر!س به را قرآن آيات است كفار دادن نسبت مّدعا اين شاهد باشد.نمي متصّور آن

 سحر دندي مانند آيات شنيدن از و را، ايشان قلوب مجامع كردمي اخذ قرآن كه آن جهت

 ماندند.مي متحّير و شدندمي متعجب
 به ستا قادر فردي هر كه است مركب مفرده هجائيه حروف از كه آن وجود با قرآن

 ريب.غ اسلوب و عجيب تركيب اين به آن تركيب و تأليف از است عاجز ليكن آن، تأليف
 و علماء كتب تتّبع كسي اگر كه اوست نظم اعجوب و اسلوب غرايب جهت از
 عجيب ظمن اين به باشد شبيه كه را آن نمايد، كماءح كلمات تجسس و بلغاء اشعار تفحص

 يابد.نمي غريب اسلوب و
 و ّيت،طوالن اين وجود با فصاحت از باشد خالي كه شودنمي يافت ايكلمه قرآن در

 او كالم در ياديز اختالف نمايد، تكلم ساعتي اگر بلغاء َاْبَلغ و فصحاء َاْفَصح كه آن حال

 اگر و ،نشود يافت آن مباني در تناقض و قرآن معاني در فاختال اين ولي شود،مي پيدا

 شد.مي پيدا آن در تضاد و تناقض آينه هر بود، ُمْفَتري و مجعول قرآن
 و نمزّي كه وقتي باشد، بوده بالغت غايت در و فصاحت نهايت در كه كالمي هر

 است. خاصي امتياز او براي شد قرآنّيه آيات جواهر به مرّصع
 كهبل خطبه، نه و است نثر نه و است شعر نه اسلوبش آورده حضرت نآ كه كتابي

 و باطنّيه اراسر و دقيقه نكات جميع و معنويه و لفظّيه بديعة محّسنات همة بر است مشتمل
 الهيه. حقايق و وجودّيه دقايق و ظاهريه علوم

 و حسن جهات همة به اقصي مرتبة و اعلي درجة در معني و لفظ جهت از قرآن
 برترين در معنايش و است بالغت و فصاحت مرتبة اعلي در لفظش است، شده واقع لكما
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 به آن برابر چند گرديده، مكشوف گذشتگان به قرآن بالغت از كه اسراري معرفت. پاية

 شد. خواهد كشف آيندگان
 جامع كه است وحيي و است قلوب تمايل مورد و مرغوب كامِل هر جامع قرآن،

 نمايره و وكيل و قاضي هر مرجع قرآن است. معاني و الفاظ باييزي و بالغت و فصاحت

 قصدم و قاصدين كعبة قرآن است. فلسفي و دانشمند هر مرّبي و متقاضي و متكلم هر

 تمام ةشد اختيار كه است جهتي قرآن، سامية مزاياي و عاليه بالغت جهت است. واردين

 و معترفند نبدا نيز اسالم مخالفين يحت حديث و تفسير استادان و ادبا و است، دانشمندان
 دارند. اتكاء آن به

 قرآن جامعّيت

 ايجاز اب كه آن بودن اعجاز شودمي معلوم كند، تفكر مجيد قرآن آيات در كسي اگر

 و كثيره جمالت آن، از لفظي هر تحت در و معاني كثرت بر است مشتمل چقدر لفظ،
 .است پنهان معاني از عجيبه علوم و غريبه فصول

 عقول كه او، اسماء و صفات و ذات و اهللا معرفت كمال بر است مشتمل قرآن

 و رقش راه ِاشراقي كه چنان است، متعّجب آن در متكلمين فكر و متحير آن در حكماء
 كند.مي گم را َمْشي راه َمّشائي

 و الدب نظام و مستقيمه طريقة و قويمه شرايع و كريمه آداب بر است مشتمل قرآن
 و ودحد و معاشرات، و مناكحات و معامالت آداب و فساد و نزاع دفع و معاد، و معاش
 تحّيرند،م بشر عقول آنچه از و مباح و مكروه و مستحب و واجب و حرام و حالل از احكام

 عيس و نمايند بذل را خود جهد و عرفاء و حكماء و علماء جميع شوند جمع هرگاه كه

 شد. نخواهد است قرآن در آنچه مثل عباد، و المع نظام در رسانند غايت به را خود
 آينده زا اخباري و سابقه اخبار و ماضيه قصص و َخفّيه اخبار بر است مشتمل قرآن

 كه غيوب و راسرا بر اطالع و قلوب ضماير اخبار بر است مشتمل و عالم، انقراض تا آدم از

 قلوب در آنچه و ينمنافق و كفار حال از دادن خبر مانند الغيوب،عّالم مگر آن بر نبَود مطلِّع

 گذاشتند.مي اعتذار بر بنا ايشان و دادمي خبر حضرت آن كه بود ُمْضَمر ايشان
 مواعظ و قويمه احكام بر است مشتمل كه است آسمان از منزله كتب سرآمد قرآن
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 آن نبوت صدق بر و است باقي قيامت قيام تا كه است ايبّينه معجزة قرآن مستقيمه.

 قاطع. است برهاني و ساطع است دليلي رت،حض
 و زرگب معجزة و اسالم اساسي قانون و تعالي و تبارك خداي جاويدان كتاب قرآن

 دابآ و اخالق و احكام و عقايد مرجع نخستين و (ص)اكرم رسول حضرت ماندگار يادگار

 است. اسالمي شعائر و
 مهر هب سر رازهاي و ارفمع هايگنجينه مقدس، كتاب اين در تعالي و تبارك خداي

 و سلوك و سير رهنمودهاي و سعادت به رسيدن روش و راه و عدالت اصول و حقايق
 بّينات تآيا در الهي رازهاي و حقايق است. نهاده وديعت به را هدايت هايدستورالعمل

 است. متجّلي مقدس كتاب اين

 قرآن بودن جهاني

 طوايف از ايطايفه و عرب اّمت مانند امم از اّمتي به اختصاص خود مطالب در قرآن

 با و گويدمي سخن هم اسالم غير طوايف با آسماني كتاب اين بلكه ندارد، مسلمين مانند

 كند.مي دعوت حّقه معارف و علوم سوي به و پرداخته احتجاج به آنها همة
 َفِاْن« جمله از دارد، پرستانبت و مشركين و كفار به بسياري خطابات مجيد قرآن

 داشتند برپا نماز و كردند توبه اگر پس»: الّديِنِفي اُنُكْمَفِاْخو ةالزَّكو اَو اَتوُ  ةالصَّلو َاقاُموا َو تاُبوا

 دين. در شمايند برادران دادند، ةزكو و
 جمله از داده، قرار مخاطب را نصاري و يهود جمله از كتاب اهل همة مجيد قرآن

 سوي به بيائيد كتاب اهل اي»: َبْيـَنُكْم َو َبْيـَننا اءٍ َسو ةَكِلمَ  ِالي اَتعاَلوْ  اْلِكتاِبَاْهلَ  يا«فرمايد مي

تَِّخَذ يَ  ال وَ  َشْيًأ ِبهِ  ُنْشِرَك ال َو اهللاَ  ِاال َنْعُبَد َاّلا«كه  اين آن و شما، و ما ميان است برابر كه ايكلمه
 و ما ميان است برابر كه ايلمهك سوي به بيائيد كتاب اهل اي» اِهللا ُدوِن ِمْن َاْربابًا َبْعضًا َبْعُضنا
 بر انبازي و منپرستي را خدا جز كه است اين آن و معتقديم آن به ما هم و شما هم يعني شما،

 ندهد. قرار خويش خداي را ديگر بعضي ما از بعضي و ندهيم قرار او
 مورد ار بشريت همه و آيدبرمي تكلم و احتجاج مقام در امم و طوايف همة با قرآن

 بود، بالعرةجزير اهالي به خطاب ظاهرًا اسالم طلوع بدو در آري دهد.مي قرار خطاب

 يافت. راه جزيره از بيرون به هجرت از پس سال شش لكن
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 در را آن از باالتر بلكه و ديگر آسماني كتب مقاصد تمام كه است كتابي مجيد قرآن

 يا«مؤمنين  براي باالخص مردم همة براي شفاست و راه چراغ و راهنما مجيد قرآن دارد. بر

 خداي». َنِلْلُمْؤِمني ةَرْحمَ  َو ُهديً  وَ  الصُُّدوِر يِف ِلما ِشفاءٌ  َربُِّكمْ  ِمْن ةَمْوِعظَ  جاَئْتُكمْ  َقدْ  الّناسُ  َايَُّها

 ُصْقِع به ار خويشتن آن وسيلة به تا داده قرار بشر اعتالي مرقات را آن تعالي و تبارك

 بشريت جوامع سمع در را ندا اين كه است مجيد قرآن اين رساند. ابدي  سعادت و متسال

 ».َحكيٍم َحميٍد ِمْن َتْنزيلٌ «كند: مي انداز طنين

 قرآن در متشابه و محكم

 َقنُمْت معني به لغت در محكم اما و متشابهات، و محكمات بر است مشتمل قرآن

 غير تمالاح كه باشد بوده معنايي او براي كه چيزي بر شودمي اطالق گاه عرف، در و است

 بر شوديم اطالق گاه و باشد، واضح آن داللت كه چيزي بر شودمي اطالق گاه و نرود، آن

 مگر شدنبا تأويل آن در كه چيزي بر شودمي اطالق گاه و نسخ، از باشد محفوظ كه چيزي

 است. معاني اين مقابل متشابهات ولي وجه، يك به
 ي.معن حيث از نه و لفظ حيث از نه نشود عارض آن بر ايشبهه كه است آن محكم

 نباشد. واضح آن داللت كه است آن متشابه
 است: قسم پنج معني و لفظ حيث از قرآن متشابهات

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

 مكان جهت از ـ چهارم
 شروط جهت از ـ پنجم

 است: قسم دو فهم حيث از قرآن متشابهات
 تاس آن دوم قسم و است، باز كسي هر بر معرفت كمال راه كه است آن اول قسم

 است. خفيم ايشان غير از و علم، در راسخون به مگر نيست باز آن بر معرفت كمال راه كه
 بدعت، اهل مانند است باطل سوي به حق جانب از ميل را ايشان قلوب كه كساني

 تا كنندمي تأويل خود نفس اشتهاي به را آيات آن و بوده قرآن متشابهات عتاب ظاهرًا ايشان
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 برگردانند. حق طريق از را مردم
 باشد: معني چهار را آن كه اين مگر نيست ايآيه قرآن، در

 است. آن تالوت كه قرآن ظاهر ـ اول
 آيات. فهم از است عبارت كه قرآن باطن ـ دوم
 است. آنها بر اطاعت و حرام و حالل احكام به بودن عالم آن و حّد ـ سوم

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

 قرآن در نسخ

 عنيم به لغت در نسخ است. نسخ مسأله شده، وارد قرآن بر كه اختالفي جمله از

 ديگر. شرعي دليل به شرعي حكم برداشتن از است عبارت علماء اصطالح در و است ازاله
 را نسخ شاناي از بعضي و سمعًا، و عقًال دانندنمي جايز را نسخ يهود طوايف از بعضي

 و دانسته جايز را نسخ بعضي نيستند. معتقد ما نبي نبّوت بر ولي سمعًا، يا عقالً  دانندمي جايز
 ما! بر هن شده مبعوث اعراب بر حضرت آن كه گويندمي ولي كنندمي ما نبي نبّوت به اقرار

 حسن لزممست نسخْ  كه است اين ايشان دليل دانند،نمي جايز را نسخ عقًال كه بعضي

 هين و چيزي بودن حسن بر كندمي تقاضا امر كه آن جهت به است، چيز يك بودن قبح و

 چيز. آن بودن قبح بر كندمي تقاضا
 زرگان،ب احترام به قيام مثًال است. اعتبار وجوِه به قبح و حسن كه گوئيم جواب

 وجه هب و حسن تأديب، وجه به يتيم ضرب است؛ قبح ايشان استهزاء وجه به قيام و حسن

 سده.مف گاهي و آنها در باشد مصلحت گاهي اغذيه خوردن و دوا صرف و است؛ قبح ستم،
 كه چيزي رب كرد امر يا و بود كرده امر كه چيزي از تعالي حق كرد نهي گويند نيز و

 در است، بودهن ظاهر او بر قبًال آن مصلحت كه شوديم معلوم اينجا از و بود، كرده نهي اول

 داناست. چيزي هر به متعال خداوند كه صورتي
 يست.ن اخفا از بعد آن ظهور و احكام، تجّدد در است حكمتي نسخ كه گوئيم پاسخ

 را ّوليا دواي نبايد حاذق طبيب دستور به بنا شود،مي متجدد مريض حال وقتي كه چنان

 نيست. جهل از بعد علم ظهور تلزممس اين و بخورد،
 قرآن در نشود. كهنه آن غرايب و نيايد حصر و حّد به آن عجايب كه است كتابي قرآن
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 درآيد. تحرير و تقرير مقام به كه است آن از باالتر قرآن فضايل و هدايت، هايچراغ است
 و ،بيان و تفصيل اوست در و سبيل، خيِر بر كندمي داللت كه است كتابي قرآن

 و است حكم آن ظاهر كه باطن، و است ظاهر او براي و باطل، و حق ميان فصل اوست
 بطن آن و است بطني قرآن براي و است، عميق آن علم و عجيب آن حكم و علم، آن باطن

 باشد.مي ديگري بطن نيز را

 معجزات ساير صدور

 و او نبوت بر است دليل قرآن و كرد، نبوت دعوي قرآن با (ص)اكرم رسول حضرت
 نيست. حصري و حّد را جناب آن از صادره معجزات آن، از غير

 عجزاتم مورد در كتاب اهل اخبار به دارد ارجّحيت باب، اين در متواتره اخبار

 زمان دثهحا هرچه نقل. كثرت و تواتر ديگري زماني، قرب يكي جهت: دو به خود پيامبران

 نناقال و شاهدان همچنين تر؛سهل آن وقوع به يقين و علم تحصيل تر،نزديك وقوعش
 حضرت دمعدو پيروان و اسرائيل بني از بود بيش بار صدها آخرالزمان پيغمبر معجزات

 مورد آنان جزاتمع دربارة تواتر اگر بنابراين را. آنان معجزات بودند ناقل و ناظر كه عيسي

 بود. واهدخ صادق ْولياَ طريق به اسالم پيامبر معجزات دربارة تواتر كثرت است، تصديق
 در و گذشته، انبياء به نسبت را كثيري معجزات است مؤّيد (ص)اكرم رسول حضرت

 يجابا افضليت مقام ايشان. از را خود افضليت و خاتميت است فرموده اعالم حال عين

 قولمع چگونه زيرا باشد. واجد را آنان معجزات و كماالت تمام حضرت آن كه كندمي

 از بعضي هك نمايد اعتراف حال عين در و اطباء، همة از نمايد برتري عاياّد كسي كه است

 نيست؟! قادر بدان او كه امراضي معالجة به قادرند آنان
 أويلت و توجيه به سخت كه اندنبّوت دروغين مّدعيان اعجاز، منكرين جملة از

 كه طلبد ايعجزهم يشانا از كسي مبادا تا اند،نموده انكار را آن كلي به كوشيده اعجاز آيات

 گردد. آشكار عجزشان
 معجزة قرآن جز (ص)خدا پيغمبر از كه اندكرده ادعا نيز مغرضان و بيخبران از برخي

 َو«جمله  از اندكرده استدالل آيات بعضي به خود غرض اثبات براي و نشده، صادر ديگري
 ساير صدور عدم علت عده، اين گمان به». اْلَاوَُّلوَن َهاَكذََّب بِ  َانْ  ِاال ِباْلآياِت ُنْرِسَل َانْ  َمَنَعنا ما
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  كه: آن پاسخ را. آنان بر ظاهره معجزات است گذشته هايامت تكذيب پيغمبر، از معجزات
 اكيح بلكه حضرت، آن از معجزه ظهور نفي بر نيست داللتي را مذكور شريفه آيه

 از شواهدي نكرد؛ ارائه معجزه ن،مشركي نفس هواي و اقتراح به بزرگوار آن بعضًا كه است

 سه البّد آن در و دهآم الم و الف با» اآليات«كلمه  آيه، اين در است. گواه امر اين به آيه خود

 است: احتمال
 خود پيامبر به تعالي حق كه است اين آن، مقتضي و باشد جنسي الم و الف ـ اول

 و بين بعث با است منافي ازير است باطل اين و نداد، نبوتش بر گواهي و معجزه هيچ
 خلق. جانب از او تصديق

 داّله تآيا و معجزات تمام وقوع انكار آن، الزمة و باشد جمعي الم و الف ـ دوم

 است. باطل قبلي احتمال همانند و نبّوت، بر است
 است. عهدي ،»اآليات«كلمة  در الم و الف مسلمًا فوق، قسم دو بطالن با ـ سوم

 بود، معجزه ئهارا از مانع مشركين تكذيب اگر چه، گرديده انكار عّينيم معجزات وقوع يعني

 و اطالق صورت در و شد!نمي نازل حضرت آن معجزة بزرگترين قرآن، صورت اين در
 كه است معجزات ايپاره ممنوعه، آيات از منظور پس نبود. استثنا اين براي جائي كلّيت،

 گرديد.مي درخواست ،ابتدايي معجزات رؤيت و حجت اتمام از بعد
 اگر مردم. درخواست و خدا حكمت است: چيز دو مقتضي، را معجزه وقوع

 زيرا ،شد نتواند مانع آن از سابقه امم تكذيب باشد، ايمعجزه صدور مقتضي خدا حكمت

 مردم تكذيب اگر ثانيًا نكند. رفتار خويش حكمت برخالف تعالي حق مردم، تكذيب با اوًال

 گردد. مانع تواندمي نيز رسل ارسال از معجزه، رصدو از شود مانع
 هواي به ايعّده حجت، اتمام و ابتدايي معجزات رؤيت از بعد كه آن دوم، مقتضي

 بعد پيشنهادي معجزات انكار زيرا نمايد. امتناع آن ارائه از تعالي حق و طلبند معجزه نفس

 تا بود هداد حتمي وعدة خود پيغمبر به متعال خداوند و است عذاب نزول موجب وقوع، از

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

 از كاشف درخواستي، معجزه انكار ولي است. اخروي عذاب موجب پيغمبر، خود تكذيب

 كفايت يقين و ايمان حصول در اّولي معجزة را حق طالب زيرا است، عناد و لجاجت شدت
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 از بعد آن انكار و است تسليم و تصديق به التزام معجزه، پيشنهاد معناي آن، بر عالوه است.

 اوست. اعجاز و رسول به استهزاء ثبوت،
 در موده،فر اعالم تخويفي را معجزات گونه اين مذكور، آية آخر در متعال خداوند

 سيرم ساختن روشن و مردم هدايت و رحمت وسيلة اساسًا معجزات از گروهي كه صورتي

 طلبيدندمي عذاب خويش براي مشركين كه است گواه نيز قرآن از ديگري آيات است. آنان

به  آيات گونه اين بود. گذشته هاياّمت به بال نزول موجب كه بودند معجزاتي خواهان و
 و اقتراحي معجزات درخواست آيات عذاب؛ درخواست آيات :گروهند سه بر كلي طور

 معجزات. آن تكذيب از بعد عذاب نزول آيات آنها؛ تكذيب

 مشركين درخواستي معجزات

 مسكت آن به (ص)خدا پيامبر از معجزات ساير ظهور نفي مّدعيان كه ديگري آيات

 ياتآ اين در يتعال و تبارك خداوند است. اسراء سورة ٩٣الي  ٩٠آيات  اند،جسته

 فرمايد:مي
 ما براي زمين از ايچشمه كه اين مگر آوريمنمي ايمان تو به ما گفتند مشركين«

 قطعه را مانآس يا كني، جاري نهرها آن در و باشي داشته انگور و خرما باغ يا سازي، جاري

 از ايخانه رايدا تو يا دهي، قرار ما برابر در را فرشتگان و خدا يا آري، فرود ما سر بر قطعه

 كه اين مگر آريمنمي ايمان تو به هم صورت اين در كني، پرواز آسمان به يا باشي، طال

 من، روردگارپ است منزه و پاك بگو ايشان جواب در بخوانيم. تا آري فرود ما براي اينامه

 ».هستم؟ شده فرستاده بشري جز آيا
 آن ليو خواستند، معجزاتي اخد رسول از مشركين كه دارد داللت آيات اين گويند

 ُكْنُت َهْل َرّبي ُسْبحاَن ُقْل«كه  كرد اعتراف خود ناتواني و عجز به و امتناع آن ارائه از بزرگوار

 ».َرُسوًال َبَشرًا ِاال
 همان سنخ از تقاضا مورد معجزات جمله: از است مختلفي هايپاسخ را گفتار اين

 آنان زيرا مردم. ارشاد و نبوت اثبات براي تدايياب آيات قبيل از نه است اقتراحي معجزات

 مذكوره، امور در آنكه حال و كردند خود مشتهيات ارضاي به موقوف را پيغمبر تصديق

 صدق بر دليل آنچه هر نبود، حق با عنادي را آنان اگر نبود. بّينات ساير به نسبت امتيازي
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 از اينامه ... و كني پرواز آسمان به بايد گفتندمي كه آنان همچنين، بود. كافي بود، نبوت

 توانستنمي فضا به پرواز تنها آيا بودند، حق جويندة اگر بخوانيم، تا آري فرود آسمان

 قبال در آنان تمّرد بر بارز دليل بيجا، شرط و قيد همه اين آيا باشد؟ نبوت اثبات بر دليل

 نبود؟! حقايق
 عجز اظهار معجزه، اتيان از (ص)ماكر رسول حضرت آيه، اين در كه آن ديگر پاسخ

 است قادر و عجز زا است منزه تعالي حق كه نمود تفهيم» َرّبي ُسْبحانَ «جملة  با بلكه ننموده

 بر و شود ممحكو بشر، درخواست برابر در كه آن از است برتر او الوقوعي.ممكن امر هر بر

 و.ا فرمان و امر مطيع است بشري نيز پيغمبر و مجبور، آن انجام
 آن، موضوع سه است. موضوع شش در مشركين هايدرخواست آيات، اين در

 قطعه و هاآسمان آمدن فرود نيست: نبوت بر حّجت ديگر، موضوع سه و است عقلي محال

 طبق بر اين و هاستانسان نابودي و زمين ريختن هم در مستلزم آسماني، كرات شدن قطعه

 ن،معي وقت از پيش آن وقوع و عالم، عمر اتمام و قيامت به است مختص قرآن، آيات

 سوي هب آنان ارشاد و جهان اين در هاانسان ابقاء بر است الهي مشيت و حكمت برخالف

 نكند. حكمت مقتضاي خالف حكيم، و كمال و خير
 و قلن از است منّزه نبوده رؤيت قابل تعالي حق زيرا است، محال هم خدا آوردن

 ايجادي نامة آنان رمنظو زيرا است، محال نيز آسمان از نامه آوردن حواس. با ُمناِوله و انتقال

 به بررفتن به ينياز ايجادي، نامة گرنه و نويسد خود دست با خدا كه بود مكتوبي بلكه نبود،

 نداشت. آسمان
 درخت پر باغي داشتن كردن، جاري قنات و چشمه يعني ديگر موضوع سه اما

 (ص)اكرم رپيغمب براي هرچند امور اين انجام طال؛ از ايخانه و نهرها، و هاقنات داراي

 آنها ايمان و رسالت بدون كه افرادي بسيار چه نيست. نبوت اثبات بر دليل ولي بود، ممكن

 نزند. سر نّبي از لغو و است لغو وقوعشان پس واجدند، را
 از و نيست معجزه معمول، طرق از مذكوره امور انجام كه شود گمان است ممكن

 پيغمبر كه پنداشتندمي آنها زيرا است باطل گمان اين ولي است. معجزه عادت، مجراي غير

 وَ «نيست  فقيران شايستة نبوت مقام و باشد فراوان مكنت و ثروت داراي عادي راه از بايد
 از بزرگ مردي بر قرآن اين چرا گويند»: َعظيٍم اْلَقْرَيَتْيِن ِمَن َرُجٍل َعلي اْلُقراُن هَذا ُنزَِّل ال َلْو قاُلوا
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 نگرديد؟ نازل طائف يا مّكه شهر دو مردم
 باشد، الئيط خانة و باغ داراي بايد پيامبر فقط گفتندمي كه آنان كه اين ديگر شاهد

 رخاط به كه بود اين منظورشان بلكه خواستند،نمي خود براي را چشمه كردن جاري

 باشي. ندهبراز پيامبري مقام به بوده رتوانگ تا كن جاري ايچشمه خود براي ما درخواست

 نداشت. مفهومي هاگيريسخت اين ديگر بود، اعجازي چنين رؤيت آنان هدف اگر
 ِمْن ةآيَ  َعَلْيهِ  ْنِزَلاُ َلْوال َيُقوُلونَ  َو«است  آيت اين مّدعيان، ديگر مستمسك سرانجام و

 نازل وي بر ايمعجزه چرا گويند»: اْلُمْنَتِظريَن ِمَن َمَعُكْم يِانّ  َفاْنَتِظُروا ِهللا اْلَغْيُب ِانََّما َفُقْل َربِِّه

 تظرانم.من از شما با نيز من كه باشيد منتظر دارد، خدا به اختصاص غيب بگو نگرديد؟
 و مكانا در معجزه فرموده: مشركين درخواست قبال در خدا پيغمبر گويند مّدعيان

 يست.ن ديگري معجزة قرآن، جز را حضرت آن لذا و خداست، به مختص نبوده من اختيار

 لذا و معجزات، همة نه است اقتراحي معجزات دربارة همه آيات گونه اين كه آن پاسخ

 كه: آن كالم َمْخَلص مردود. است درخواستي
 ست.ا اقتراحي معجزات دربارة كنند،مي اعجاز نفي ظاهرًا كه آياتي ـ اوًال
 و دارد سالتر سمت پيامبر و اوست مشيت و رادها به و خدا اختيار در معجزه ـ ثانيًا

 ندارد. ص)(اكرم رسول حضرت به اختصاص اين، و اوست فرمان و اذن تابع امور، تمام در
 هر يامدهن امت اين براي است، دنيوي عذاب موجب آنها تكذيب كه معجزاتي ـ ثالثًا

 اند.نموده را آن تقاضاي بعضي چند
 و جاوداني بوتن زيرا است. قرآن به تنها معجزاتش ميان از اسالم پيامبر تحّدي ـ رابعًا

 متصّور نآ غير در نبوده قرآن جز به اعجاز چنين و خواهدمي جهاني و جاوداني معجزة جهاني،

 نيست.

 اّمي پيامبر

 اهرهب معجزة حضرت، آن سجاياي و آداب و عادات و احوال و افعال و اقوال جميع

 او. حقيقت و نبوت و رسالت صدق بر كندمي داللت كه است ظاهره آيات و
 آثاري و اخبار دل گوش با و بنگرد، حضرت آن احوال به بينحقيقت ديدة به كه هر

 مضايق در را او اشارات ِكفاِت نمايد مالحظه و بشنود، اوست اخالقي محاسن در كه
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 دقايق ادراك از عاجزند حكماء و عقالء كه خلق مصالح در را او تدبيرات بدايع و سؤاالت

 قائم كه است چنان عظيم، مطلب اين كه نماند باقي باطن در ريبي و دل در شكي هرگز آن،

 الهّيه. قوة از استمداد به مگر نشود حاصل مقام اين و بشريه قّوة آن، بر نيست
 حضرت آن او. نبوت صدق بر است ساطع دليل و قاطع شاهد حضرت آن احوال

 همه اين چگونه پس بود، نكرده كتب مطالعة و نخوانده علم هرگز كه اّمي بود شخصي

 گرديد؟! حاصل وي بر است، مسطور مبسوطه كتب در كه كماالت
 و بقاء ارسزاو كه اثري بشرّيت عالم در برد، كار به را خود كوشش منتهاي كسي اگر

 اهدنخو محكي قرآن جز به شود، مختوم خلود و اعجاز خاتم به حال عين در و باشد ابدّيت

 ريابدد و كند جستجو را مشكله حقيقت و مرموز راز اين علت كه است كسي هر بر يافت.

 تنها و اقيماندهب مجيد قرآن فقط كردار، و گفتار هاميليون و آثار هزاران بين در كه چيست از

 گرديده! خلود نعت و اعجاز صفت به مخصوص كه اوست
 يرينسا برآيد، ديگران بر تفوق تحصيل پي در صنعتي و هنري وسيلة به كسي اگر

 مقام در استهبرخ مقابله به قوا تمام با كنند، توجه او صنعتي و هنري مزاياي به چون نيز

 رقاء و تكامل براي طبيعت دست باشند.مي آن از برتر صنعتي و آن از بهتر هنري آوردن

 نّبي انس چه پس است؛ نهاده وديعه به آدمي نهاد در را شعور اين مدني، صناعت و ادبي

 است! ساخته مقهور را بشر قرآنش و اّمي
 ايمهچكا باشد، نداشته كتاب و درس از ايبهره بوده سوادبي كه عادي فردي اگر

 ما نظومم كالم سرودن به او قدرت و قّوت ديگر سوي از و قصيده خوبي طرفي از بسرايد،

آية  به مخاطب (ص)اكرم رسول حضرت كه است ممكن چگونه پس آورد.مي شگفت به را
نظامات  تمام نسخ به دعوت و كند قيام» َكِبَيمينِ  َتُخطُّهُ  ال وَ  ِكتاٍب ِمنْ  َقْبِلهِ  ِمنْ  َتْتُلوا ُكْنتَ  ما َو«

 كند بردباري تاذي و آزار مقابل در و پردازد، جهان حال اصالح و ديانات تعديل نمايد و به

 كه بياورد تابيك خود با نيز و برد، بسر نبردها و هاجنگ كردن اداره راه در را خود زندگي و

 باشد؟!ن اعجاب و شگفتي جاي و شوند عاجز آن با معارضه از زمانش نوابغ و عصر بلغاي
 روبرو سلحشوران با جنگ ميدان در كه اين مگر نشود حاصل َعْبَقرّيت كسي براي

 در يا ستاند، باج هاآن از و گشته بزرگ فاتحين از و آورد خاك به را همه پشت و شود

 سرآمد او رأي و شود روبرو سياسّيون با شوري مجالس و سياسي اجتماعات و رأي محافل
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 به عظيم تمدارانسياس و َدهاء صاحبان از تا وادارد تصديق و اذعان به را آنها و گردد رأيها 

 رود. شمار
 در نبوغ زيرا دانند.مي محاالت از باشد جهات جامع كه را شخصي وجود فن اهل

 صفات برخي در و است قلب به طبيعت قواي توّجه نتيجة خصال، و صفات از بعضي

 براي جا يك در نبوغ تمام وقتي حال هكذا؛ و دماغ به طبيعت نتيجة توّجه قواي ديگر،

 به است، طبيعي هركسي براي حاصله دهشت و حيرت صورت اين در باشد، جمع فردي

 د!كن قيام ظلمت و جهل محيط از كه فضيلت، و علم محيط از نه فردي چنان كه خصوص
 كه سالفه نةازم در عرب قبايل شود،مي مستفاد تواريخ بطون و ِسَير متون از كه چنان

 َسفِك ،مقدس كتاب نّص حسب بر نداشتند. ايبهره كماالت و علم از بود، جاهلّيت ايام

 مرتكب انبساط غايت و نشاط نهايت در كه را ستم و غارت و انساب و اوالد قتل و دماء

 جز بودند، خبربي عقليه علوم و فضايل از دانستند!مي مفاخرت اسباب را آن شدند،مي

 فهم غايت و علم نهايت را آن و سرودندمي ستم و غارت و قتل مدح در كه چندي اشعار

 شمردند.مي
 پرتو با دهمون طلوع حقيقت افق از دانش آسمان رحماني آفتاب ناگاه به ميان اين در

 شريف وجود ساخت. روشن را عالم سراسر ِحْكمي، تعاليم و آسماني علوم انوار

 ريتبش جامعة همة و گرديد تابان خورشيد مانند جهل ظلمت ابرهاي زير از (ص)محمدي

 همة فوق كه نهاد مردم اختيار در معارفي و علوم و فرمود، دعوت دانش و علم سوي به را

 است. بشري علوم
 و ينتخم و تفكر بي ازلي، ذات مطلقّيه علم از يقيني معارف و علوم حصول آري

 نمايندة امكد هر علم و است؛ اولياء و اوصياء و انبياء حضرات افضل مراتب از نفسي، ظن

 اوست. قربّيت مراتب معّرف و باطنّيه درجات

 معارف تكميل و نفوس تربيت

 دو انبياء حضرات آمدن از منظور هك است آن حضرت، آن نبوت اثبات بر ديگر دليل

 خالق غير از را ايشان كه اين وديگر خوانند، خالق سوي به را خلق كه اين يكي است: چيز

 وقتي در داد. انجام نيست متصور تمامتر آن از كه نحوي به را عمل اين حضرت آن ِبَرهانند.
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 عرب ميان از حضرت آن بودند، سرگردان و حيران گمراهي و ضاللت بيابان در مردم كه

 به ِدْيَلم و ترك و عرب و عجم از را مردم همة و بنواخت نبوت اّدعاي كوس و برخاست

 نمود. دعوت بود، ايشان طريقة برخالف كه چيزي
 و علم صاحبان با هرگز كه را پرستبت و وحشي بيابانگرد هايعرب حضرت آن

 از ايحظهل كه گردانيد مستقيم و مقيم حق طريق در چنان نداشتند، و شد آمد هنر و كمال
 جستند،مي تسبق يكديگر به كّفار با جهاد هنگام در و كردند،نمي غفلت خدا اطاعت و عبادت

 ود.ب چيزي هر از ترشيرين و آسانتر ايشان براي خدا راه در دادن جان كه طوري به
 و رينصا و يهود علماي و كردند هاحيله و تدبيرها او نمودن ملزم براي كّفار

 همة حضرت، آن همه اين با نهادند، او با احتجاج و مباحثه بناي مالحده و دهرّيه حكماي

 گشت. غالب ايشان بر و كرد مغلوب را مختلفه طوايف
 هادن هرگز گويا كه داد انس خدا راه به نحوي به را ِانسي حيوانات حضرت آن

 بود. نكرده خطور خاطرشان از كفر خيال و نبود مأنوس خدا غير با ايشان
 حكماء و انبياء از كه معارفي تمام كه رسانيد جايي به را معرفت پاية حضرت آن

 انبي مصلحت و حكمت وفق بر را الهي احكام شد. مطلق جهل آن، پيش در بود، رسيده

 حضرت جانب از مگر نيست شريعت اين تأسيس كندمي يقين عاقلي هر كه فرمود

 ست.ا حقايق نماي جهان مرآت همه شده، وارد حضرت آن از كه سخناني و باريتعالي،
 طمع دندان و بست شكم بر قناعت سنگ و نكرد ميل دنيا مال به حضرت آن

 كامّيتاستح و دوام اين باشد، حقيقت غير بر آن بناي كه امري هر است مسلم و بشكست،

 است. شيء آن حقيقت شيْء هر حافظ زيرا رساند،نمي هم به را
 كه بيآدا و مكارم به مواظبت و آورده حضرت آن كه الهي احكام و يعتشر متابعت

 رساند.مي اعلي درجات به را انسان رسيده كاينات سرور آن از
 نمايد، را حضرت آن رفتار و گفتار و كردار و اعمال و صفات مالحظة كه هركسي

 عملّيه و هعلميّ  مراتب جميع جامع و حسنه آداب و كماليه صفات صاحب او كه داندمي

 نمايد.مي اعتراف او نبّوت صدق بر مطلقا و بوده
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 افضليت بر ساير انبياء

 اهللاتصلوا او طاهرين اوالد و آخرالزمان پيغمبر افضلّيت به ايمان است واجب

 آن اللتد جهو و استدالل طريق مرسلين. انبياِء ساير و مالئك جميع از اجمعين عليهم

» الرَُّسوُل َايَُّها يا«يا  و» النَِّبيُّ َايَُّها يا«حضرت  آن به خود خطابات در تعالي حق كه است
 ت،حضر آن رسالت به خود شهادت جهت به مگر ننموده ذكر را حضرت آن اسم و فرموده

 است دليل اين و دهخوان ايشان اسماء با را انبياء ساير ولي ديگر. الفاظ به آورده كنايه بلكه

 و تجليل و توقير و شأن تعظيم براي كنايه كه آن جهت به حضرت، آن بودن افضل به
 است. آمده امر تفخيم

 ايشان با كردند،مي عيب و بهتان َرْميِ  ديگر انبياء به هرگاه كه است آن ديگر وجه

 يبع و بهتان َرْمي را حضرت آن هرگاه ولي كردند؛مي عيب آن نفي و نموده مجادله

 اين كه چنان فرستاد،مي آيه و بوده ايشان با مجادله مباشر خود تعالي حق نمودند،مي

 شود.مي معلوم مجيد اهللاكالم آيات از مطلب
 اين با السالمعليهم انبياء حضرات از ايعّده مجيد، قرآن نصّ  به كه اين ديگر وجه

 دعا نگشته واصل اخالص، از عاليتر مقام به ولي بودند،» اخالص«مقام  داراي كه
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 رسند. بدان آخرت در كه اندكردهمي
 ِعباِدَنا ِمْن ِانَُّه«بوده  مخَلصين از مجيد قرآن نّص به السالمعليه يوسف حضرت

 َاْنَت«كند مي عرض نموده را صالحين به لحوق طلب خدا از حضرت آن ولي» اْلُمْخَلصيَن

 به دنيا در حضرت آن بنابراين ».ِبالصاِلحيَن َاْلِحْقني َو ُمْسِلمًا َتَوفَّني َو ةِ اْلآِخرَ  َو الدُّْنيا ِفي ِلّييوَ 

 ابراهيم حضرت شود. حاصل را او لحوق، اين كه كردمي دعا و بود نرسيده» َصلوح«مقام 

 َو ُحْكمًا لي َهْب َربِّ «كند مي عرض ولي داشت، خلوص در شامخي مقام كه آن با نيز
 ».يَنِبالّصاِلح َاْلِحْقني

 السالمعليه ابراهيم حضرت كه است،» اخالص«مقام  از عاليتر» صلوح«مقام  پس

 لكن ننمود، مستجاب دنيا در را او دعاي خداوند كند.مي مسئلت خدا از بدان را خود الحاق

 َنَلمِ  ةرَ اْلآخِ  ِفي ِانَُّه َو ياالدُّنْ  ِفي اْصَطَفْيناُه َلَقِد َو«فرمود  وعده آخرت جهان به را آن تحقق
 ».الّصاِلحيَن

 كه است صالحي از غير داشتند، را آن آرزوي سلف انبياِء كه صلوح مقام آن البته

 قامم كه ،»صاِلحيَن َجَعْلنا ُكلا َو ةلَ نافِ  َيْعُقوبَ  َو ِاْسحقَ  َلهُ  َوَهْبنا َو«بودند  دارا دنيا در ايشان همة

 است. باالتر و عاليتر بسي صلوح
 اين دليل به رسيد صلوح مقام به دنيا در آله و عليه اهللاصلي اكرم رسول حضرت اما

 َيَتَولَّي ُهَو َو اْلِكتاَب َلَنزَّ  الَّذي اُهللا ِليَِّيوَ  ِانَّ«است  ناطق حضرت آن قول از كه شريفه آيه

 خود براي را تاحدّي حضرت مطلقه واليت اثبات شريفه آيه اين در بزرگوار آن ».الّصاِلحيَن

 نمايد.مي را صالحين امور توّلي كه است كسي آن من ولّي فرمايد:مي سپس و دهنمو
 َسلُِّموا َو َعَلْيهِ  َصلُّوا اَمُنوا الَّذينَ  َايَُّها اي النَِّبيِّ  َعَلي ُيَصلُّوَن َمالِئَكَتهُ  َو اهللاَ  ِانَّ«شريفة  آية

 است. السالمعليهم انبياء حضرات ساير به نسبت حضرت آن افضليت بر دليل نيز» َتْسليمًا

 آن به كه شده خطاب هم مؤمنين ساير به مالئك، و خداوند درود و سالم دنبال به چه،

 ضرت،ح آن به ايمان جهت به انبياء حضرات مسلمًا و فرستند؛ درود و سالم بزرگوار

 فرستند.مي درود و سالم پيامبر بر و بوده آيه اين مشمول
 را او سپس نمود، ُمَتَأّدب عاليه كماالت با را خود يبحب اين تعالي و تبارك خداي

 خصائل توصيف در كه چنان كرد، امر او اقتداء به را مردم و داد قرار هاانسان اسوة و الگو

 كه شده نازل آياتي همه از پيش شريفه آية اين ».َعظيٍم ُخُلٍق َلَعلي ِانََّك َو«فرمايد  او كمالي
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 اين مقتضي آن، صناعي نظم در بحث طولي سير زيرا است، ربزرگوا آن كماالت به مربوط

 رسد. تحقق مقام به عظيم خلق آنگاه آيد، حاصل كمال اصناف اول كه است
 ،است حق سوي به راهيان همة سرآمد حضرت آن عملي و علمي لحاظ از كه وقتي

 او بودن قدوه قلمرو و خواهدشد، همگان اسوة او زندگي شؤون و سيرت و سّنت تمام

 خواهدبود. جهاني رسالتش منطقة همسان

 انبياء ساير و خدا حبيب مقامات در سيري

 اي پوشيده، انسانّيت جامة به جمال، اي مطلع اي خدا، حبيب اي» اْلـُمدَّثُِّر َايَُّها يا«

 اين بگريز. ام عّزت بارگاه به برخيز؛ هم برخاستن اين از برخيز؛ كشيده سر بر بشريت گليم

 هواي در تا شود، برطرف حجابات تا كن دور خود از را انسانيت گليم اين و تبشري جامة

 آرد يرانط به را انسان كه است علمي قرب، علم كه رسي، ما قرب به و آيي پرواز به طرب

 بسيار راهي اين كه نگنجد، زبان و گوش ميان در قرب علم اما رساند. قرب آشيان به و

 است. ننگ گل، و آب با همراهي را قرب علم و است تنگ
 از را آشنايان تا فرستاديم قخل به ترا» َنذيرًا َو ُمَبشِّرًا َو شاِهدًا َاْرَسْلناَك«من  حبيب اي

 اند.گداختني كه نمايي بيم را بيگانگان اند،نواختني كه دهي خبر ما لطف
 چراغ تو است، صورت چراغ آفتاب منير، سراج اي» ُمنيرًا ِسراجًا«عالم،  مهتر اي

 و دنيا غچرا تو دنياست، چراغ آفتاب باطني. چراغ تو است، ظاهر چراغ آفتاب معنايي.
 جاني. و دل چراغ تو است، ِگل و آب چراغ آفتاب عقبايي.

 شرط كه» هِّْرَفطَ  ِثياَبكَ  َو«دار  پاك را خود است راه غبار هرچه از عالم، مهتر اي

 دو بر اُهللا ِاال لهَ اِ ال آرايشي. هر با راستي و شيآالي هر از پاكي است؛ راستي و پاكي بندگي،

 ال چنان اگر آرايش. اثبات اهللا ِاالَّ و است آاليش نفي دل، زبان به ِالَه ال است: مشتمل مقالت
 به ترا و بنمايد ودخ جمال اهللا ِاالَّ  آنگاه اي،بركنده بيخ از را راه حجابات همة گويي، ِالهَ 

 اي.نهاده توحيد بساط بر قدم كه است مقام آن در بيارايد، آرايش صفات
 حاجز است؛ توحيد معارف همة ماية و علوم همة اول است؛ دين ماية توحيد آري

 از كْونين نور است. توحيد زمين، و آسمان هفت ثبات است. توحيد دشمن و دوست ميان

 تحقق تو در توحيد نور چون است. توحيد معرفت، صدف از گوهر اولين است. توحيد نور
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 گردد. امانت دّر صدف دل، سمع و شود حكمت گنجينة ِدْل زبان يافت،
 را داللت برج اي بشر، مقتداي اي كن. پيشه را تقوي پيغمبر اي» اَهللا اتَّقِ  النَِّبيُّ  َايَُّها يا«

 اي گوهر، را ادتسع افسر اي افسر، سيادت بر اي َاْزَهر، دّر را رسالت ُدْرِج اي مهر انور،

 كاْر تقوي،بي و است تقوي در هانيكي و هاسعادت تمام كه شو تقوي پناه به نبّوت ةنقط

 اندند.م تقوي قهر چنگ در گذشتند، جهان اين از تقوي سرمايهبي كه كساني نيست. روان

 نصيبي تو زا را كه هر توست، بازار امروز كه بيا گويند را تقوي است، سؤال روز كه فردا

 و صدق مقعد ساكنين آخرت، سراي در كه آر فرود منزلي در را او بشنصي مراتب به است
 را تنخويش و نجستند مهتري و برتري دنيا در كه هستند كساني جبروت، حضرت مقّربين

 ال َو اْلَاْرِضِفي ًاُعُلوّ  ُيريُدوَن ال َنِللَّذي َنْجَعُلها ةاْلآِخرَ  الّداُر ِتْلَك«دانستند  كهتر و كمتر همه از
 ».ِلْلُمتَّـقيَن ةاْلعاِقبَ  َو سادًافَ 

 آنچه هر زا كه معصيت، از نه و شوند احتياط پناه به كه هستند كساني تقوي خادمان

 طريق از شخوي طاعات و حسنات از كه آنانند تقوي عاشقان ورزند. اجتناب است، ُشْبَهت

 كمال به قويت بدون معرفت مراتب كه معصيت، از ديگران كه كنند پرهيز چنان ناديدن

 نرسد.
 كه كسي شود. حاصل معرفت و تقوي نور از حق، با است دل پيوند كه مكاشفت

» َرمي اَهللا لِكنَّ َو َمْيَترَ  ِاْذ َرَمْيَت ما«كريمه  آية حقيقت رساند، كمال به را خود تقواي مراتب
 مقام اين در شود.مي» ِباِهللا الاِ  ةُقوَّ  ال وَ  َحْوَل ال«ُمَتَرنِّم  حال، لسان به و يابدمي تحّقق او در

 صبِح تابان، ْنعيا مهِر تجّلي، افق از فاني، حقْ  در جان و مستهلك ذكر، در دل زبان كه است

 در خالص وحيدت نموده ِاعراض اغيار تمام از كه است ُمِحّق مقام مقام، اين بدمد. يگانگي

 است. يافته تحقق او
 كه ،»اْلـُمَتَوكِّليَن ُيِحبُّ هللاَ ا ِانَّ اهللاِ  َعَلي َفَتَوكَّلْ «كن  توّكل خدا به انسانيت، مقتداي اي

 است نسيمي تابد، سعادت برج از كه است آفتابي تقوي، درجات از است ايدرجه توّكل

 هر دست كه است ايدرجه آرد، وصال بشارت كه است بويي وزد، قرب سراي از كه

 عالم نساكني توّكل، اهل نيابد. در را آن هّمت سست هر بصر و نرسد آن قدّ  بر قدربي

 حق نشانة آنچه از نگرفتند، انس دنيا با كه هستند كساني آنان نيستي. شربت مستان و قرآنند

 خوانيم. را يكي و دانيم را يكي گفتند برداشتند، دل نداشت،
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 با كه ستنده كساني انابه، و توبه اهل توّكل، و تقوي اهل الهي مردان ما، حبيب اي

 ».َجميًال ْبرًاصَ  َفاْصِبْر«است  صبر الهّيه، موفقيت اين اساس چه، شدند. ملّبس صبر اسلب
 به كه بود صبر رسيدند. مقصود به و پوشيدند صبر لباس انبياء همة ،(ص)محمد يا

 بر شفا شربت هك بود صبر ».َجميٌل َفَصْبٌر«آورد  بيرون االحزانبيت از را يعقوب فرج، دست

رسانيد  سماعيلا گوش به فدا نداي كه بود صبر ».صاِبرًا َوَجْدناهُ  ِاّنا«خت ري اّيوب مذاق
 َمْأوي جنت به َبْلوا رايس از را مؤمنين كه است صبر ».الّصاِبريَن ِمَن اهللاُ  شاءَ  ِانْ  َسَتِجُدني«

 لعتخ اين فردا و» يَنالّصاِبر ُيِحبُّ اُهللا َو«نويسند  محّبت منشور امروز صابر، براي رساند.

 ».الّداِر ُعْقَبي َفِنْعَم َصَبْرُتْم َعَلْيُكْم ِبما َسالٌم«دهند 
 بس است مقامي َتَبتُّل، هك» َتْبـتيًال ِاَلْيهِ  َتَبـتَّْل َو«درآي  انقطاع مقام به ما حبيب اي

 ايشان يبايز خاطر به انهار، و اشجار و زيبايي همه آن با بهشت كه را تقوي اهل مر بزرگ

 انقطاع و تقوي اهل زد.بلر ايشان افروختة سينة از َاْنكال، و َاْغالل همه آن با دوزخ و برنيايد،

 بر اّماره نفس نبيابا از غباري و نگيرد، فرا را ايشان دامن حسد و كبر خار كه هستند كساني

 هستند كساني نايشا نرسد. ايشان ديدة بر هوي هاوية از دودي و ننشيند، ايشان اسالم رداِء

 زوال. او، جالل عالم در را جاللها همة و بينند غدر الهي، قدر پيش در را قدرها مةه كه

 اند.داشته منّزه و پاك اغيار از را خود دل كانون كه ايشانند
 حّد هب را خود انقطاع و صبر و توّكل و تقوي مراتب كه ما حبيب اي تو بر مرحبا

 ».َفَاْنِذْر ُقمْ «كني  دعوت ما سوي به را مردم و برخيزي كه است شايسته رسانيدي. اعلي

 و صداقت به امعشيره كه گذشت خاطرش بر رسيد، خدا حبيب بر الهي فرمان اين چون
 بر عتمادا قدر اين چون كرد. خواهند تصديق مرا زودتر هرچه و اندآمده مقّر من ديانت

 تا !عجبا فرمود گشتند. دورتر نمود، دعوت بيش هرچند برگشت، قّصه افتاد، خاطرش

 گشتم! خائن دند،ز ما اقبال بام بر رسالت َعَلم كه اكنون بودم، امين ايشان پيش نبود، دعوت
 جا،ر عين در آوريم، بيرون رجا خوف، عين از خواهيم. خود كه كنيم آن ما آري

 هجران مةخي هزاران صد ايشان و تو ميان بودي، اميدوار كه ايشان بر كنيم. تعبيه خوف

 ذّلت و عّزت نيم،ك برپا وصال قّبة هزاران صد آنان و تو بين بودي، نااميد كه سانيك از زنيم،

 ماست. دست در
 كه رسانيد جائي به ناگوار پيشامدهاي قبال در را صبر (ص)اكرم رسول حضرت
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 تا رساندند عظمت درجة منتها به را خود صبر ايشان اوصياء و بزرگوار آن شد. خدا حبيب

 معيار و خدا غضب و رضا ايشان، غضب و رضا كه چنان ند،شد كماالت آن صاحب

 علمي مقام همچنين نسبي. و َعَرضي كمال نه اندَنْفسي كمال آنان شد. باطل و حق تشخيص

 نوح كشتي سكون و حركت همانند و مجيد، قرآن با همتايي همانند صبر واسطة به ايشان عملي و

 ظاهري. عوامل و علل با نه بود خدا نام با كه است
 خالص دتوحي مستلزم خداست، جمالّيه شؤون از كه هدايت و ارشاد و حقايق تبليغ

 دارد. تام ظهور طهارت، بيت اهل و (ص)اكرم رسول حضرت مقدس وجود در كه است

 نشأه در كه ،بود وحي فرشتة ميزبان نزول، و مثال نشأه در تنها نه بزرگوار آن مطّهر قلب

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

 ساقي ساقي، يك دست از همه ايشان ».اْلُمْخَلصيَن اِهللا ِعباَد ِاالّ  َيِصُفونَ  َعّما اِهللا ُسْبحانَ «

 ونچ طهور شراب اين گرفتند. قرار مخَلصين رديف در تا خوردند طهور شراب وحدت،

 ريزد.مي وحدت درياي به سرانجام و زندمي موج ايشان عملي و علمي سيرة در سّيال كوثر
 مجاري همة از صعود قوس مقام در قرآن تنّزل از قبل كامل، انسان آن خدا، حبيب

 قرآن يقتحق با بزرگوار آن مقدس قلب آمد. نايل قرآن حقيقت مالقات به كرده عبور وحي

 جهان به آن لتنّز از قبل مجيد قرآن هايتأويل و اسرار به لذا داشت، اتحاد اعلي مرتبة در

 به ايشان در محض طهارت كه زيرا بود، آگاه متشابهه و محكمه آيات به آن تقسيم و كثرت

 تقواي راتبم به توانندمي نيز الهي درگاه محبوبين محّبت، اهل بود. رسيده تحقق مقام

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

 رداربرخو قرآن از است محبت فاقد كه آن نه و فهمد،مي را قرآن طاهر غير انسان نه

 را حق نداي و غيبي سروش دل، گوش به توانندمي محبت و طهارت اهل گردد.مي

 بشنوند.
 مجذوب و محبوب خصوصًا، اولواالعزم ايشان از و عمومًا انبياء حضرات همة

 مجذوبّيت كمال به هنوز و سالكند نيستند، مجذوب محّبند، كه مرتبه آن در ولي خدايند،

 مجذوب (ص)اكرم رسول حضرت اّما جذبه، و سلوك از است تلفيقي ايشان سير اند.نرسيده
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 در سير بدون بزرگوار آن واالي مقام درك باشد.مي محض حبوبم لذا است، خالص

 نيست. ميّسر بال، كورة در آنان خلوص و عشق مراتب طّي و عظام انبياِء احوال
 هب نسبت را خود محبت و عشق مراتب كه است كساني محّب تعالي و تبارك خداي

 نيست. اجريمه و رهرو هر كار محبت، عرصة به نهادن پا اما اند.رسانيده اعلي حدّ  به او

 توحد به پيموده حق توفيق به را كثرت َعَقبات كه هستند كساني حقيقي مهاجرين

 مهاجرين، اين جملة از ».اِهللا َسبيلِ  في هاَجُروا الَّذينَ  وَ «فرمايد  شأنشان در كه آنان اند،رسيده

 محبوب آن ».َيْهديِنسَ  َرّبي ِالي ذاِهبٌ  ِاّني«فرمود  كه است اهللاخليل حضرت توحيد، بنيانگذار

 وحل او دربارة خداوند كه چنان رسيد، وحدت كمال به و گذشت كثرت عقبات از الهي

 ».ْبُلقَ  ِمْن ُرْشَدهُ  ِاْبراهيَم َلَقْد اَتْينا َو«نويسد  ِقَدم لطف قلم به مدح
 ْدحَق ترا ديگران اگرچه كندمي مدح چنين ترا او كه خدا خليل اي تو بر درود

 توحيد ْدِرةصُ  تعالي حق نداشتي. باكي آن از و نكردي اعتنا ايشان، قدح به تو ولي دند،كر

 و علوم َينابيع ت،گرف تابيدن ُخلَّت آفتاب او ِنشو بدايت در بود. دوخته قبل از را خود خليل
 ميان رب كرامت كمر گردانيدند، او دل تحفة هدايت نور گشادند، او سينة صحن در حكمت

 گرفتند حيرت داندن به تعّجب َانامل اعلي مأل قدسيان كه رسانيدند جايي به را او .بستند او

 عّلت چه به رسدمي اهللا خليل به كه رحمان خداي جانب از كرامات و الطاف همه اين كه

 صحرا به اگر ايم،كرده پنهان او جان در ما كه آتشي اعلي! مأل قدسيان اي رسيد: ندا است؟

 بسوزد. كونين نآ شرر از آوريم،
 عصمت سپاه شكند، درهم را ابراهيم دولت كه خواست ايزد، درگاه مهجور آن اما

 را او دل و جان جز كه ندانست ولي بسوزاند، را او تا برافروخت آتشي سازد. ُمْنَهِزم را وي

 بر را او مهجور آن چون كرد. نخواهد ويران خويش دولت قاعدة جز و سوخت، نخواهد

 اي آمد: ندا رسيد، آتش به چون نهاد. مشاهدت منجنيق بر خويش ِسّر نيز او د،نها منجنيق

 خود خليل بر ترا ايمكرده اراده ما كه مران وي بر خود سلطنت باش، خاموش و سرد آتش!

 ،انوار و ازهار ميان در بزرگوار آن ».ِاْبراهيَم َعلي َسالمًا َو َبردًا ناُرُكوني يا ُقْلنا«گردانيم  بوستان
 در آيت و ندا اين حقيقّيه معني كرد.مي نظاره را الهي قدرت آثار و نشسته آرامش كمال در

 در بود، ورشعله او سينة در عشق آتش چه، بود. رسيده تحقق مقام به خدا خليل دل كانون

 بود، خدا عشق حريق او قلب بود، ازلي شراب خمار وي سر بر بود، خدا مهر سوز او سينه
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 بود. خدا لطف غرق او جان
 سعادت ِگرد ابدي، محنت غوغاي هرگز شد، ازلي عنايت حرم بر كه كسي آري

 مثاِل بر او نفس و خداست خليل مثال بر نيز حقيقي مهاجر سوختة دل برنگردد. او سرمدي

 و هاسلسله با را سوخته دل آن و افروخته نفس كه است آتشي نفس هواي مهجور. آن
» َسالمًا وَ  َبردًا ناُرُكوني يا«رسد مي ندا انداخته، آتش به و نهاده معاصي منجنيق به بسته َاغالل

 نسوزند. دگر بار را سوخته ماست، عشق درد دلسوختة بنده، اين
 نآ از يكي و برخاستند حامالني بال، بار كشيدن براي عصري و َدوري هر در

 بال اّيوب! يا آمد: وحي را وا ِقَدم بارگاه از است. عليه اهللاسالم اّيوب حضرت حامالن،

 دست به را بال جام چون ايوب حضرت اصفياست. اختيار اولياست، ذخيرة انبياست، بستر

 چون و ،»صاِبرًا اُهَوَجْدن ِاّنا«كنيم  نوش صبر با را بال اين حق ياري به ما گفت نهادند، وي

 به را ما كه اكنون كشيديم،مي نت به را بال بار ما حال، تا گفت ،»َاّواٌب ِانَّهُ  اْلَعْبُد ِنْعَم«فرمود 

 كشيم. نجا و دل به را بال بار اين از بعد فرمودند، مفتخر» اْلَعْبُد ِنْعمَ «خلعت 
 ارزد. چاه زندان روز سه به حاسدين دست از رهايي تو، بر سالم صّديق، يوسف اي

 ارزد. دنش زنداني سال هزاران به حق جمال مشاهدة ارزد. مصر واليت به زندان سال هفت

 سال صدها اگر ».ْلٌبَق َلُه كاَن ِلَمْن َلِذْكري ذِلَك«است  صاحبدل او كه داند كسي را معنا اين

 آن با است دل نامش كه حقيقي نقطة آن تا پيمايي سر فرق بر عالم و مالي خاك در روي

 دركشند. نيستي قلم همه بر نكند، موافقت طاعات
 بازار سر بر است داللي زبانت داود اي رسيد: خطاب مالسالعليه داوود حضرت به

 بوي وا از راست، دل هست، كه محلي نيست، محّلي را او دين دارالُملك صدر در دعوي،

 شرط د.رسي نخواهد دوست به نرسته اغيار عّبوديت از دل تا آيد،مي ازلّيت و احدّيت

 بازار در كه انيِبَره اغيار بودّيتع از را خود دل كه است اين جمال انوار مشاهدة به رسيدن

 يابند. دل صدف در يابند، كه اخالص گوهر هستند، دل خريدار الهي،
» َنِجّيًا ناهُ َقرَّبْ  َو«منزل  در و بود حق كالم سماع در عليه اهللا سالم موسي حضرت

 اي مد:آ خطاب زد.» َاِرني«نعرة  سرمستي، عالم در و كرد نوش مهر جام از عشق شراب

وزد  تو جان بر جبروت مقام از ازلي قرب نسيم مشاهدت، ميدان در كه خواهي اگر ي!موس
 دنيا از كن، بيرون دل از ار جهان دو حب كنند، بيرون پا دو از را نعلين كه چنان» َنْعَلْيَك َفاْخَلْع«
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 الفگاه تعمر درنوشتني، است بساطي و گذشتني است پلي دنيا كه ،شو يكتا ما با شو بيزار 

 مهر.بي ايدايه وفا،بي دوستي خسيسان، قبلة ناكسان، معشوقة دولتان،بي سرماية مّدعيان،

 من گويد:مي نگريسته بيرون به شك شبكة از و نشسته بلندي طارم بر كه دنياست اين

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

 رضاي و جمال جز زيرا ننمودند، اعتناء نيز جّنت به حتي شدند خارج دنيا از كردند، بيرون

 لكن د،كن استقبال را ايشان خويش صفات با َعْدن جّنات نيست. آرزويي را ايشان حق،

 نكنند. بدان التفاتي ايشان
 ود:فرم پرسيدم. را اخالص حقيقت تعالي، و تبارك خداي از گفت جبرئيل جناب

 اما ادم.نه وديعه به خود بندة دل سويداي در و برداشتم خويش خزينة از كه است گوهري

 و ياءانب از هريك و است، شدايد و مشقات مجاهدات، رياضات، تحمل مستلزم آن تجّلي
 گرفتار، ويشخ قوم دست به نوح حضرت بودند. ُمْمَتَحن و مبتال نوعي به اوصياء و اولياء

 يازكر و يوسف، فراق به يعقوب حضرت گرفتار، قبطيان و فرعون دست به موسي حضرت

 به ييك و فاقت، فقر آتش در يكي مذّلت، و غربت گرفتار يكي قتل. محنت به يحيي و

 اطنب ذائقة در اينها همة هرچند شهادت؛ و قتل محنت به يكي عّلت، و بيماري محنت

 و خدا مالج از است پرتوي شدايد و بال حقيقت، در است. ترشيرين چيز هر از الهي محبوبين
 مبتال. زيبايي و بال، زيبايي كننده، مبتال زيبايي كنند:مي مشاهده را زيبايي سه ابتال، حين در آنان

 ميان بود. او خلوتگاه باطن، روي از اما بود، بال را يونس حضرت گرچه ماهي شكم

 موّحد مؤمن هر بود. عالم مهتر خلوتگاه غار، درون بود. خدا خليل تگاهخلو نمرودي، آتش

 گاه تجّلي مؤمن، سينة غار اوست، سينة متعّهد سالك خلوتگاه است. خلوتي نيز را متعهد و

 مؤمن ايمان درخت بر ماست، الهّيت اسرار محل مؤمن سينة فرمود: چنين خود كه خداست

 است اين ماست، جالل نظر فيض چشمة عاشق، نةسي مرغزار ماست، اقبال مرغ آشيان

 خود از چون كه را كهف اصحاب نبيني آفت.بي زالل چشمة است اين مبارك، خلوتگاه

 در و غيرت غار در را ايشان چگونه آوردند، تعالي و تبارك خداي به دل روي و برخاستند

 نور آفتاب، نور كه آمد متقاصر ايشان سّر نور برابر در آفتاب نور نگاهداشت؟! واليت كنف

 رسيدي، ايشان به آفتاب نور چون كه است اين سريرت. نور ايشان، نور لكن بود، صورت
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 بيند. سريرت نور تا بايد اكبر صّديق ديدة برچيدي؛ دامن ايشان، سّر شعاع نور بريق از
 به را نانآ بيارايد، عطّيت عاليترين به را آدم ذرّيت خواست تعالي و تبارك خداي

 دنيا فزخار همة كرد، عرضه بديشان را دنيا زخارف سپس بياراست. عشق و محّبت اعطاء

 ماندند. باقي محّبت بساط بر همچنان قسمت، يك قسمت هزار از اما نمودند، استقبال را

 همه ه،طايف يك جز كرد عرضه بديشان را عقبي و نمود ِقسم هزار را طايفه يك اين سپس

 ساطب بر همچنان طايفه يك اين ولي شدند، قصور و حور و يابد نعم فريفتة و شيفته

 ما َلَتْعَلمُ  َكِانَّ «گفتند  جوييد؟مي چه شما كه رسيد خطاب بودند. ايستاده معرفت و محّبت

 كوي سر به و دكر قسم هزار نيز را طايفه اين چيست. ما مقصود كه دانيمي تو خدايا» ُنريُد

 كه طايفه كي جز برتافتند بال كوي از روي همه بنمود، نبديشا كوي اين مهالك و آورد بال

 از نشستند، توّكل مقام بر و عنا از ونه انديشيدند بال از نه نهادند، بال كوي به سر وارعاشق

 زدند. َقَدر و قضا كوي بر تسليم و رضا خيمة و برخاستند اختيار روي
 دردشان كه دهستن زدگاني درد اند،گداخته بال كورة در سالها كه هستند كساني اينان

 آتشين قعش بانگ همه، اين با نيست. دودي را شررشان كه آتشدالنند نبوده، درماني را

 كجا ره داريم، تو ميدان به جان گوي ما! محبوب اي كه افتاده ملكوت عالم در ايشان

 زهر رسانيدي، انمعمس به» ِبَربُِّكْم َاَلْستُ «نمودي  خود عشق گرفتار را ما تو بينداز. خواهي

 بهشت خريدار ننمايي، ما به پردهبي را خود جمال تا عّزتت به سوگند چشانيدي، بال

 واسطهبي ل،د سوخته عاشقان آن بردارد، جمال از جالل پردة كه است مقام اين در نيستيم.

 را؛ شما رشع كّروبيان، اي ترا؛ دوزخ مالك، اي ترا؛ بهشت رضوان، اي كه شنوند حق كالم

 بينند. حق لجما پرده بي و مرا، تو و ترا من توست، در ِمهر ُمهر كه من دلسوختة عاشق اي
 سر رب و نهاد عشق عرصة به پا باالخصّ  گذاشت، حقيقت عالم به قدم كه هر آري

 نيازيبي در ةحلق از را نيازش حلقة و بندند بال زنجير به را او زد، خيمه ازلي محبوب كوي

 را آن خواهند زبا چون و نهند آن بر ُمهر دهند، كسي به كه را امانتي كه همچنان برآويزند.

 وديعت هب امانتي نيز محّب دل در است، باقي خود جاي در ُمهر ببينند تا كنند مطالعت

 آن رسد، پايان به عمر چون اند.نهاده آن بر» َبلي«ُمهر  و» ِبَربُِّكْم َاَلْستُ «عهد  از اندنهاده

 آنجا ُمهر و ودب ِمهر از ُمهر چه، نه يا است باقي خود جاي به ُمهر آن ببيند و درآيد فرشته

 است. متجلي ِمهر كه نهند
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 وصياءا و انبياء تمام كه است حبيبي كائنات، غائي علت آن ،(ص)اكرم رسول حضرت

 طور جانب هب ناگاه نديد، آتش كوشيد هرچه عليه اهللا سالم موسي حضرت نازند: او نام به

 آتش صورت رخت،د سر بر بزرگوار آن ».نارًا الطُّوِر جاِنِب ِمْن اَنَس«ديد  آتش و كرد نگاه

 رفع را نسانا معنوي و باطني نياز صورت، آتش البته ديد. عشق آتش دل سَوْيداي در و ديد

 و صدمق به را انسان كه خداست محبت و عشق آتش رساند.نمي مقصد به را او و كندنمي
 رساند.مي اصلي مقصود

 بود، وصلت باغ در كه درختي بايستاد، درخت آن زير ساعتي موسي حضرت

 اششكوفه بود، قربت برگش بود، َصْفَوت آسمان در شاخش بود، محبت زمين در بيخش

 در اشهميو شد. خواهد ميوه كدام داراي درختي چنين كه است مسّلم بود. بهجت و نسيم

 مقام هب درخت آن زير بود.» اهللاُ  َانَـا ِاّني«رسيده،  اعلي مقام به كه عشقي همان ميوة حقيقت،

 تعالي و تبارك خداي كه رسيد مقام آن به گشت. سمع وجودش تمام رسيد، اهللاِفي فناء

 ندايي اهناگ رسيد، جمعيت به تفرقت گوييد. من زبان به بشنويد، من سمع به فرمايد:مي

 كفايت نور اليت،و بحر و داد هدايت َبِر عنايت، اخش ».اُهللا َانَـا ِاّني«موسي  اي كه برآمد

 افكند.
 ست.ا من حبيب به تو كاملة حّب اثر در تو به نسبت عنايات همه اين موسي! اي

 ؛است من حبيب آخرالزمان، پيغمبر او اوست. عشق من، عشق است، من عشق او، عشق
 مقّدم، زمين و آسمانها بر يا آدم، ذرّيت مهتر اي عالم، دو سيد اي فرمايد:مي كه است اين

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

 گفتيم و نموديم او به ترا منزلت و قرب و شكوه و جالل و جاه كرديم. تو حديث و گفتيم

 درود ،آخرالزمان پيغمبر ما حبيب بر يابي، رفعت ما پيش در كه خواهي اگر موسي، يا

 ماست، لطف نواختة او ماست، برگزيدة او ».ُمَحمٍَّد آلِ  َو ُمَحمَّدٍ  َعلي َصلِّ َالّلُهمَّ «گوي  بسيار

 است. قدرت عالم حدقة نور است، حكمت نور حّقة او ماست، تعريف به عارف او
 يزيورها به كه را امتي حاالت تورات در خوانممي من الهي ت:گف موسي حضرت

 من، حبيب اّمت زا ايشان موسي! يا پيغمبرند؟ كدام اّمت ايشان اند،آراسته اعلي حدّ  در الهي
 آخرالزمانند. پيغمبر 
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 و گيرندمي روزه كه آنانند رسيده. كمال حّد به طاعتشان و معرفت مراتب كه آنانند
 منزل در روز به كه ايشانند هستند. باطني روزة و نماز حال در هميشه ،خوانندمي نماز

 روز به .صانع مشاهدة در شب به و صنايعند نظر در روز به ناز. محمل در شب به و رازند

 خود بيبح خاطر به را رضوان روضة تعالي و تبارك خداي گويند. راز شب به و پويند راه

 جالل و كمال و جمال نور به را دوستان دل و آرايد، دل به را دوستان و آرايد، او دوستان و

 آرايد. خويش
 ِقَدم لوح زا را خود نيستي كه آنانند الهي، درگاه محبوبين و مجذوبين خدا، دوستان

 حول به دند،رسي هستي به نيستي از تا زدند او هستي عالم بر خود نيستي رأيت برخواندند،

 را خود افتقار، قصد به و بستند خود بر اختيار غرور و حتيالا َدِر ننمودند. تكيه خود قوة و

 را آنان يشخو رحمت و رأفت به نيز تعالي و تبارك خداوند افكندند، الهي قدس بارگاه به

 درآورد. خود حمايت كنف و عنايت پردة به
 حب كه هوشي و عقل آن دانستند نكردند، تكيه ظاهري هوش به كه آنانند الهي عاشقان

 هوش به تا شدند مدهوش ِقَدم، شاهد مشاهدة در لذا نيست. معتبر آورد، بوجود دل در را دنيا

 نمودند. مشاهده را خويش محبوب جمال پردهبي و رسيدند حقيقي
 َربِّ  اَلق«فرمود  چه محبوبش آن تقاضاي دربارة تعالي و تبارك خداي كه بنگريم

 كه ببيند، را خدا ظاهر ديدگان با كه نبود اين (ع)وسيم حضرت مراد مسلمًا» ِاَلْيَك َاْنُظْر َاِرني

 حضرت كه است درخواستي همان اين بلكه است؛ بعيد الهي بزرگ شخصيت آن از

 بنما. من به پردهبي را خود جمال الهي كه نمايدمي خدا از (ع)سجاد
 َو«مرا  رديدا كه كني مشاهده و ببيني مرا نتواني هرگز شرايط اين با» َتراني َلْن قاَل«

 َدّكًا َجَعَلُه َجَبلِ ِللْ  َربُّهُ  َتَجّلي َفَلّما«است.  شرط» َتراني َفَفَسوْ  َمكاَنُه اْسَتَقرَّ َفِاِن اْلَجَبِل ِاَلي اْنُظْر لِكِن

 به ديگر و داد دست از را ظاهري هوش آن شد، بيهوش موسي حضرت» َصِعقًا ُموسي َخرَّ َو

 هاحجاب» ِاَلْيَك ُتْبتُ  َكُسْبحانَ  قالَ  َافاَق َفَلّما«رسيد  الهي و حقيقي هوش به تا نكرد تكيه آن

 َاوَّلُ  َانَـاَو «گفت  چرا گرنه و كرد، مشاهده پردهبي را حق جمال بزرگوار آن و رفت ميان از

 »!اْلُمْؤِمنيَن
 محبوب و محّب بين كه مقامي رسيد،» َتَدّلي«مقام  به آنجا در موسي حضرت

 ِمنَ  ُكْن وَ  اَتْيـُتَك ما َفُخذْ «رسيد  او دل گوش به حق نداي اين گاهآن .نيست ايفاصله
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 َو«برگير  را خاص موهبت و عطّيه اين نيست، ايفاصله تو و من ميان ديگر حاال ».الّشاِكريَن
 ».َشْيٍء ِلُكلِّ َتْفصيًال وَ  ةَمْوِعظَ  َشْيٍء ُكلِّ  ِمْن اِحاْلَاْلو ِفي َلُه َكَتْبنا

 كه نچنا را او نبيند، را خويش خداي ايمان، حقيقت و جان چشم با كسي تا آري

 تايشس ظاهري، ستايش و است ظاهري ستايش جان، ديدة با نگرش بدون پرستد.نمي بايد

 هم ظاهرًا اگر شنودنمي را كالمش نبيند، را متكّلم جان چشم با كسي تا همچنين نيست.

 سپس بينند،مي را متكّلم اول الهي مردان كه است اين داشت. نخواهد چنداني بهرة بشنود،

 دل با را حقيقت اول خود، هايمعراج در (ص)اكرم رسول حضرت شنوند.مي را كالمش

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

 مقام به عطا، و لطف غرقة يا بال تير خستة باشد، هك حال هر در نكند، نظر اعجاب ديدة

 به خلق از برد، پناه او به زند، اليتناهي لطف دامن به دست درآيد. شكر و رضا و تسليم

 از است منزلي ين وسالك مقامات از است مقامي فرار، كه» اِهللا ِاَلي َفِفرُّوا«گريزد  او سوي

 را خود سخن هك است اين هايشنشانه رسد، الهّيه عاليه مقام اين به كه كسي محّبين. منازل

 هر هد.ن تهمت خود اخالص بر و بردارد عمل از اميد بيند، جنايت را خود عمل بيند، شكايت

 مهتر اعلي حّد در كه ،خود جهد از نه داند او فضل از شود، حاصل را او راه اين در كه دولتي

 گزيدگان كه او پيروان و بود چنين (ص)اخد حبيب اولياء، و اوصياء و انبياء حضرات همة

 باد. او هرينطا آل و او بر درود جهانند، امان اسالمند، َاعالم بشرند، َصْفَوت خلقند،
 خود كن، ضاعرا دنيا از من حبيب اي فرمود: او به كه عالم مهتر آن حال بر بنگريم

 جز بپرداز، قخالي از دل دار، ما بسوي هّمت و عزم درآي، انقطاع مقام به بسپار، من به را

 فراموش. را گيتي دو خاموش، تقاضا از ما رضاي
 ننهاد بيرون وا فرمان دايرة از قدم بود؛ چنين عالم مهتر كاينات، اشرف بزرگوار، آن

 پا زير را دخو مرادات همة خالق، مراد جز نزد، دم او فرمانبي نگذاشت، قدم او نهي به و

 مراد كه كنيم نچنا نيز ما ما، حبيب اي فرمايد:مي تعالي و كتبار خداوند كه است اين نهاد.

 باشد. تو
 عالم ناحية به المنتهيةسدر از چون معراج شب در عالم مهتر آن بزرگوار، آن

 ما«رسيد  او دل سمع به ندا اين نهاد، خود خاص كعبة سوي به رو و گذارد قدم جبروت
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 ».َطغي ما َو اْلَبَصُر زاَغ
» رانيتَ  َلْن«تازيانة  به آمد، جوش به او دل در» َاِرني«مع ط كه موسي حضرت

 مهتر آن اما ،بود دوستي ناحية از مراتب، از ايمرتبه در تأديب اين اگرچه كردند. تأديبش

» ِبَعْبِدهِ  َاْسري«ُبرد مي خود را اين ولي رفت،مي خود كرد،مي تقاضا او برد.مي خود را عالم
 ».َطغي ما َو اْلَبَصُر زاغَ  ام«داشت  را حال اين لذا

 اكرام و اعزاز به كه ميهماني آن و آيد خود كه ميهماني آن مابين است فرق آري

 رداري،ب كه قدم هر و درماني كني، تكيه خود قدرت و علم به و روي خود اگر درآورند.

 ّيارانع ي،رو خود اگر شوي. عاشقتر برداري كه قدم هر َبَرد، او اگر لكن شوي؛ ترمانده

 را الهي مرد آن غاشية كه عرش كند چه كشند. تو غاشية راهزنان َبَرد، او اگر زنند، راهت

 كشد.مي را او رضاي و حكم غاشيه دل، در او كه نكشد
 از است ِاخبار» َرّبي ِالي ذاِهبٌ  ِاّني«فرمود  را ابراهيم حضرت تعالي و تبارك خداي

 صفت از است خبارِا» ةَلْيلَ  َاْرَبعينَ  ُموسي اَعْدناو َوِاذْ «فرمود  را موسي حضرت او. قول

 حق در است ِاخبار خود صفت از» ِبَعْبِدهِ  َاْسري«فرمود  خود حبيب به لكن موسي. حضرت

 حضرت لكن ود،ب تفرقت مقام در» َرّبي ِالي ذاِهٌب ِاّني«گفت  ابراهيم حضرت كه زماني وي.

 خلق از كه آن ع.جم اندر جمع مقام در» ِبَعْبِدِه َاْسري«خدا  حبيب و بود جمع مقام در موسي

 رود، لقخ به حق از كه آن و شناسد دليل به را خدا و است تفرقت وادي در رود،مي حق به

 بود او امر بدايت رفت،مي حق سوي به خلق از كه ابراهيم حضرت شناسد. حق به را دليل

 .ديد عيان ديدة به توحيد جمال رسيد، نهايت به چون و
 بود،» َواْلَاْرَض اِتلسَّموا َفَطرَ  ِللَّذي َوْجِهَي َوجَّْهتُ  ِاّني«ابراهيم  حضرت تفرقت نشان

 مصطفي رتحض جمع در جمع نشان و بود،» َنِجّيًا َقرَّْبـناُه َو«موسي  حضرت جمع نشان

 بود.» َفَتَدّلي َدنا«آله  و عليه اهللاصلي
 ببس به نمود. عمل خويش تكاليف و فوظاي به كمال حّد در كه عالم مهتر اوست

 بساط  بر و رسيد» اَدن ُثمَّ«منزل  به رسيد، جانان منزلگه به كه بود محض تسليم و انقطاع آن
 و نمود تكيه» َاْدني َاْو«عّزت  بالش بر رفته، بر قرب» َقْوَسْيِن قاَب«به  و نهاد قدم» َفَتَدّلي«

 رسيد. لوصا به و شنيد دوست راز و نوشيد عشق شراب
 ِالي َفَاْوحي«ارمغان  انقطاع كمال َبَرد، را» َطغي ما َو اْلَبَصُر زاَغ ما«تحفة  كه كسي آري



  محّمد(ص)، اشرف انبياء
 

 رسد وصال به محبوب، فرمان محض تسليم بدون تواندمي محّب آيا آوَرد.» َاْوحي ما َعْبِدهِ 

 گيرد؟ آغوش در را محبوب فراق، تحمل بدون و
 ناي باشد. چشيده فراق حنظل تلخي كه رددا خبر كسي وصال، حلواي حالوت از

 َنْصٌر«و » اْلَفْتُح َو اِهللا َنْصُر جاَء ِاذا«گرديد  نصيب را بزرگوار آن كه حقيقي فتح و نصرت است

 نيست، مهم چندان كشوري و شهرستاني فتح است؟ مكه فتح مراد آيا» َقريٌب َفْتحٌ  وَ  اِهللا ِمنَ 

 نصرت، ناي مقدس، آيات اين در لكن شود. ظاهر بر اشاره مراتب، از ايمرتبه در اگرچه

 يقت.حق سپاه به است بشرّيت شهرستان عظيم و وسيع فتح نفس، سپاه به است دل نصرت

 اين هب دستي هر است. مشّيت خزانة در فتح اين مفتاح است، حكمت خزانة در نصرت اين

 بشريت خرقة آستين در كه است حقيقي محّب دست رسد، بدو كه دستي نرسد، مفتاح

 نشود. يافت
 ف،كش بحر در يكي وجد، شوق در يكي است، مقاماتي و حاالت را الهي محبوبين

 يكي جمع، بهاِء در يكي وجود، واليت در يكي قرب، نور در يكي شهود، حيرت در يكي

 كه ،رسيد توحيد كوي سر به تا گذشت دريا هفت اين از بايد آري ِافراد. حقيقت در

 است. كريم قرآن بطن هفت از دريا، تهف اين استقصاي
 و تقوي و نفس تزكية به بگذريد دريا هفت اين از بايد گفتند را عارفين و سالكين

 اين كه ديبو مقامي چه داراي تو الهي! حبيب اي اما رسيد. توحيد كوي سر به تا اخالص،

 موج هر زا ،كنيد اخذ نتايجي موجي هر از بگذريد، ما حبيب كوي از گفتند را دريا هفت

 بتوانيد ات خواهيد مدد ما حبيب عقد از و بستانيد توفيقي و توقيعي ما حبيب شرع امواج

 گرديد! شايسته را ما دوستان منازل
 و محبوب بود، او محّبت از سرشار دلش كه را خود حبيب تعالي و تبارك خداي

 بشر اول لممع اين هعالي تعاليم تحت كه حال سالكيني به خوشا خواند. خويش كالم مبّين

 توانيـنم صدمق به او، يـگرام عترت و بزرگوار اين و حق هـب هـمراجع دونـب گيرند. قرار
 نرسد. دفه به نيابد، انجام او گرامي اولياء و حق محّبت به كه حركتي هرگونه چه، رسيد 

 رتصو به را آن فرعي احكام و قرآن ظاهرّيه معاني تنها نه انسانها اول معلم اين

 براهين و يشهود لطايف و غيبي معارف و ِحَكم بلكه فرمود، بيان تقرير و فعل و قول سنن

 فرمود. انبي نيز را خدايي متخّلقان تهذيب سنن و الهي مردان سلوك و سير آداب و عقلي
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 اتحضر همة بر داشت، فضل عالميان بر كه چنان كائنات اشرف آن بزرگوار، آن

 همچنان اشت.د اقبال كمر در كونين تقّدم منشور كه سّيدي داشت. فضل نيز اوصياء و انبياء

 داشت. برتري نانآ نبّوت برهان بر نيز نبّوتش برهان داشت، برتري اولياء و انبياء همه بر كه
 ود،ب بيضا يد و عصا موسي حضرت معجزة برهان بود، َاعدا آتش خدا خليل معجزة

 بود، هادهدي ابتالء و اطالع محل اينها همة بود، موتي ِاحياء عيسي حضرت معجزة برهان

 بود، هاهديد اطالع محل كه داشت بسياري معجزات هم بزرگوار اين اگرچه آشكار. و ظاهر

 دةبا سرمستان گلستان و خدا صفوت با بوستان كه ،(ص)مصطفي حضرت نبوت برهان لكن

 خدا، حبيب جزةمع بود، ظاهر ايشان معجزات ها.ديده راه از نه برآمد دلها راه از بود، عشق

 بود اين ايشان به نسبت ديگرش متيازا ».اْلِعْلَم ُاوُتوا الَّذيَن ُصُدوِر في َبيِّناٌت آياٌت ُهَو َبْل«باطن 

 حبيب اما كرد، خود دم به تحّدي عيسي حضرت كرد، عصا به تحّدي موسي حضرت كه

 ».ْثِلِهمِ  ِمْن ةِبُسورَ  َفْأُتوا«كرد  خدا كالم به تحّدي خدا
 به نچو خدا حبيب كه بود اين حق؛ با باطن در خلقند، با ظاهر به خدا اولياء

» ِمْثُلُكْم َبَشرٌ  نَـااَ  ِانَّما«و  ديد ايشان مانند بشريت صفت لحاظ از را خود نگريست، خويشتن
» وحييُ «و  نديد ايشان مانند را خويشتن نگريست، نبوت خصوصيت به چون لكن فرمود،
 هركه ريآ بود. خدا در فاني و مجذوب نداشت، حجابي خود، خالق و خود ميان وا فرمود.

 دستش مادي امكانات از اگرچه است عطّيت عين در است، مجذوب دوست لطف به

 در لكم خزائن كليد اگرچه است، َبلّيت عين در است محجوب دوست از كه آن و كوتاه؛

 دارد. آستين
 فرمود: (ص)اكرم رسول حضرت

 اهريظ اشباح هنوز كه ديدم را قومي خود منازالت و مكاشفات در معراج عموق در

  روزگاري تا هنگرديد ايشان ودـوج دايرة هـب درتـق پرگار و نرسيده خلقت دـبن هـب ايشان
 من كه كنند ظهور آنان پيوندد، مواقيت به مقادير و رسد او ارادت كه ديگر زماني ديگر، 

 راه خدا نور به حق، به راهبرانند ايشان دارند. دوست مرا نيز نايشا و دارم دوست را ايشان

 ديگران و خويش قدمگاه از َاقدار مجاري غفلت را در و كفر خار كه ايشانند روند،مي

 آنان تعالي و تبارك خداي كوشيدند، تربيت و تعليم در و علوم ترويج در كردند؛ كنريشه

 ُدَرر و داد توفيق طّيبه كلمات بسط و حقايق نشر به و نمود برخوردار خود الهيه علوم از را
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 گشتند. صدق سخن قائل و صواب ناقل تا فرمود نثار ايشان بر را دانش گوهرهاي و علم

 عبودّيت مقام عاليترين به سترده اغيار از دل باري، پشت بر نه غباري دل بر نه كه ايشانند

 دارند. بزرگي مقام الهي پيشگاه در رسيده،
 تبارك ايخد كه دانش شاهد از زيباتر محبوبي چه علم، از گرانبهاتر دّري چه آري،

 كلمات رب آدم اوالد خواجة لسان كه روز نخستين است. فرموده كرامت ايشان بر تعالي و

 َعلَّمَ  ِباْلَقَلمِ  َعلَّمَ  الَّذي َاْكَرمُ اْل َربُّكَ  َو ِاْقَرأْ «داد  معرفت و فضيلت مژدة شد، گويا طّيبه و تاّمات

 از آن نهفتة رازهاي و اراسر و است باز هميشه احرار روي بر الهي علم ».َيْعَلْم َلْم ما اْلِاْنساَن

 ».اِهللا ةَخْشيَ  ِمْن ُمَتَصدِّعًا خاِشعًا َلَرَأْيَتُه َجَبلٍ  َعلي اْلُقْراَن هَذا َاْنَزْلنا َلوْ «نمودار  مطاري
 ينا شهد از و شدند سيراب ازلي نعرفا سرچشمة اين از كه كساني حال به خوشا

 او ينةس باغ كه راست كسي منزلت، و شرافت اين البته ساختند. شيرين جان، كام حقيقت

 بر قدم كه جوانمرداني مشاهدت؛ كنف در او جان و عّزت قبضة او دل بود، حق مهر ابحر

 رسته يقالع و خاليق از برخاسته، دوئّيت از رسيدند، اتحاد مقام به نهادند، حق بساط

 ».ُمـْقـَتِدٍر َمليٍك ِعْنَد ِصْدٍق َمـْقَعِد في«شدند  جانان كوي معتكف
 مجيد، قرآن آيات از بسياري در كه بشمار آر حبيب آن خاص ياران از را ما الهي

 بساط بر ند.دعوت سپهر اختران حّقند، دولت اركان اسالمند، َاعالم كه ايستوده را آنان

 و وابخ كه آنانند ايشانند. سطر نخستين تفريد دفتر در نند،ايشا پيشين صف توحيد،

 تا دتاختن همي شب و روز كردند، خرام دين، ميدان در و كردند حرام خود بر آسايش

 زهْد ايشان؛ رشعا علْم برداشتند. سعادت بر كاشتند، عبادت تخم برانداختند. كفر سراپردة

 َاْحَسُنوا الَّذيَن َيْجِزَي َو« ايشان؛ آيت» الّساِبُقوَن َنَالّساِبُقو«ايشان؛  رحمْت نثار ايشان؛ دثار

» اٌلِرج اْلـُمْؤِمنيَن ِمَن«و  ايشان؛ غايت» َطُهورًا َشرابًا َربُُّهْم َسقيُهْم َو«ايشان؛  بدايت» ِباْلُحْسني
 ايشان. شأن در

 تماالك منبع و الهي اعظم ناموس اي االنبياء،خاتم حضرت اي تو بر حّدبي درود
 شرعي عقدها، فاسخ عقدت ها،شرع ناسخ شرعت كه الهوتي صفات اّتم مظهر و ازلي

 منثور. نه مبسوط يعقد موقت، نه ُمَؤّبد شرعي مختل، نه ُمْبَرم عقدي ُمْحَدْث، نه ُمْنَزْل
 دا،خ صّفي اي تو بر درود خدا، خليل اي تو بر سالم خدا، رسول اي تو بر سالم

 خدا. حبيب اي تو بر درود ،خدا رحمت اي تو بر درود
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 السَّالُم اْلِقْسِط،بِ  قاِئمًا يا اْلَوْحِي، َمْعِدَن يا ،النَِّبّيينَ  خاَتمَ  يا اْلُمْرَسليَن، َسيَِّد يا َعَلْيَك َالسَّالُم

 .اْلُمنيرُ  السِّراجُ  َايَُّها َعَلْيكَ 
 آن اي لهام،ا و وحي معدن اي انبياء، خاتم اي الهي، فرستادگان َسرور اي تو بر درود

 تو. هرينطا آل و تو بر درود حق، فروزان مشعل اي تو بر درود داشتي، پا به را عدل كه

 صلوات از اسراري

 اما خداست. به بتقّر موجب اسماءالحسني، ساير يا» اُهللا ِاال ِالَه ال«مقدس  كلمة ذكر

 و برتر همه زا او، لآ و محمد بر صلوات در موعود اجر الهي، پيشگاه در بزرگان فرمودة به
 است. عاليتر

 در آن ذكر كه است نهفته شماريبي علوم و اليتناهي رموز و اسرار صلوات، در

 پي اسرار بدان الهي توفيق به فردي اگر دعاست. قبولي موجب دعا، اختتام و وسط ابتدا،

 رمزي ه،چ رسد. ابدي سعادت به رفته بين از او اخروي و دنيوي شقاوت شود، عامل برده

 و ولينا علوم تمام نباشد؛ صلوات در كه نيست خدائي علوم از علمي و الهيه رموز از
 است. جمع آن در انتها و ابتدا از اسرار همة و آخرين

 معنا، در و دگرد حق ذات متوّجه قلوب» َالّلُهمَّ«مقدس  كلمة با صلوات، ابتداي در

 توجه كمال و شويد منصرف اهللا سوي ما از كه است َاْولي مؤمنين، قلوب اي كه است تعليم

 و است هيال اقدس ذات به معرفت علوم، چكيدة و جوهر كه كنيد، او اقدس ذات به تنها را
 از بعد مگر نيست ممكن امر اين در موفقّيت اما اوست. به سوي انقطاع در سعادت كمال

 خداوند عليف و سميا ذاتي، صفات انوار مقدس، كلمة اين در زيرا ،»َصلِّ«كلمة  به توجه

 كمال و شده منصرف ديگر مظاهر از كه است اشارت اين، و است. متجلي تعالي، و تبارك

 يابد. اختصاص مقدس مظاهر اين به توجه،
 و جمال ارانو كمال، حدّ  در كه است» ُمَحمٍَّد َعلي«جملة  صلوات، در ديگر تعليم

 شناخت بزرگوار، آن تشناخ است. جمع (ص)محمد حضرت مبارك وجود در او جالل

 ماين تمام مرآت به بايد دريابد، را الهيه كماليه تجليات بخواهد هركس و است حق

 خداست. اعظم اسم اتمّ  مظهر الهي، نور آن كه بنگرد (ص)محمدي
 مظهر نيز او بيت اهل كه است اين بيانگر» ُمَحمٍَّد آلِ «جمله  صلوات، آخر در و
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 افعالي، صفات كمالي تجلي توانمي آنان، مقدس جودو در لذا اند،الهي صفات اعالي

 را صلوات با آميخته دعاي مقبولّيت اسرار از سّري و كرد مشاهده را خدا ذاتي و اسمائي

 نمود. درك
 نيستند، ياننما ظاهر عالم در كه محبوبيني قدست، بارگاه مقربين اين خاطر به الهي

 معاني و مافر ايجاد قلبمان در را اجمال ناي تفصيل دارند، حضور جا همه در باطنًا ولي

 نايل يندار سعادت به شده حق به ما توجه كمال تا نما، تعليم ما به را صلوات كماليه

 كنيم. پيدا تو در بقاء و خود در فنا شده، موفق وصال به گرديم،
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 امامت و عصمت
 

 مفهوم امامت

 است: قسم دو بر تامام
 يك بايد ص)(پيغمبر حضرت از بعد كه است اين به اعتقاد آن و مطلقه، امامت ـ اول

 مردم به را الهي احكام و بدارد باقي را او دين تا باشد حضرت آن براي جانشين يا خليفه

 برساند.
 حضرت كه نمايد اعتقاد كه است واجب هركس بر يعني خاّصه، امامت ـ دوم

 و ستيدو كه برگزيده خود جانشيني به تعالي حق جانب از را تن دوازده (ص)اكرم رسول
 است. واجب دنيا و دين امر در ايشان اطاعت

 سبح به ديگري و تصّور حسب به يكي است: ملحوظ معني دو امامت در بنابراين

 شخص يبرا مكّلفين همة بر عاّمه رياست از است عبارت تصّور معني به امامت تصديق.

 و خدا صيصتن بر پيغمبر از خالفت و نيابت سبيل بر دنيا و دين امور در ايشان از ديواح
 او. رسول

 بر زبان هب نمودن اقرار و قلب به كردن اعتقاد از است عبارت تصديق معني به امامت

 تعالي حق جانب از منصوب كه حضرت آن از بعد خدا رسول وصي و خدا حجت كه اين

 او طاهرين اوالد از تن يازده و ابيطالب بنعلي در است منحصر د،باش پيغمبر از منصوص و

 ايشان. از ُمَؤخَّر امامت بر مقّدم امام نّص به و پيغمبر نّص به
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 امامت ضرورت

 نهايت در مطلب اين اثبات و امام، كردن نصب است  واجب او رسول و خدا بر

 وجوب بر كندمي داللت بعينه ي،نّب وجوب بر كندمي داللت كه ايادّله همان و است ظهور

 است، ضروري پيغمبر وجود كه چنان است. پيغمبري مرتبة قرين امامت مرتبة كه زيرا امام،

 افظح كه كند نصب او جانشيني به شخصي پيغمبر، از بعد كه خدا بر عقًال است واجب

 اختيار به را ردمم و برساند، خبرندبي نبي شريعت از كه كساني به را آنها و بوده الهي احكام

 منتشر عالم اراقط در زياد و كم بي هست، كه طريقي به را حّقه دين و نمايد وادار الهي دين

 سازد.
 كفايت مردم ميان از او رفتن و احكام و تكاليف آوردن و نبي آمدن كه است واضح

 و دين سومر و قاعده زماني اندك در نشود، نصب خليفه نبي از بعد اگر كه چنان كند،نمي
 امام نصب خدا بر است واجب عقْل حكم به پس رود،مي بين از و شده برطرف الهي احكام

 شود. الهي قانون حافظ كه نبي از بعد
 است واجب و نباشد، خالي تعالي حق حجت از زمين روي عصري هر در است واجب

 و يمعاص زا او معصومّيت مانند شود چند صفاتي داراي و بوده خدا جانب از حجت آن كه
 او. لرسو و خدا جانب از او بودن منصوص و خود عصر مردم همة از او افضلّيت و اعلمّيت

 فرمايد:يم كه شمردن نسق يك بر شريفه آية در را اولوااالمر و رسول و خدا اطاعت

 عالم خداوند كه مّدعا اين بر است واضح دليل »ِمْنُكْم اْلَاْمِر ُاوِلي َو الرَُّسوَل َاطيُعوا َو اَهللا َاطيُعوا«

 و رفتمع كه چنان پس نموده، خود رسول اطاعت و خود اطاعت به مقرون را امام اطاعت
 امامت به كردن اعتقاد و امام اطاعت و معرفت چنين هم است، دين اصول از خدا به اطاعت

 است. كفر موجب اين، بر اعتقاد عدم و باشدمي دين اصول از مطلقه

 شريعت حافظ امام،

 اما سمعي. و عقلي است: وجه دو به زمان هر در امام وجود وجوب بر اصلي ليلد

 تا آن اراستمر و محّمديه شريعت بقاء در خداوندي بالغة حكمت مقتضي كه آن عقلي دليل

 باشد. معصوم كه حافظي به است آن بودن محتاج قيامت، روز
 عقل كه وييمگ جواب شريعت، ماندن محفوظ در است كافي عقل گويد كسي اگر
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 ُمْشَتهاي زيرا است، محال بالكّليه آنها با مقاومت و شهوّيه، و غضبّيه قّوة دست در است مقهور

 از را او كه معاوني از است، باطنّيه حّجت كه را عقل مر است البّد پس شود.نمي تمام دو اين

 حّجت ينهم معاون، اين و دهد نجات جهل ظلمات از و رهاند قّوه دو اين اسيري قيد

 آييم.برمي او وجود وجوب اثبات در ما كه است ظاهرّيه
 كسي اگر نباشد. خدا حّجت از خالي عصري هر در عالم روي كه است واجب

 احكام از است تعبار شرْع كه زيرا قرآن، مانند است محفوظ زوال از ِبَنْفِسها شرع كه گويد

 عاهات و آفات از قرآن بركات با دوجو كه چنان نبوي؛ سّنت و مجيد اهللاكتاب در ثابته

 لسا بيست كه كرام صحابة وجود جهت به نيز نبوي سنت همچنين است، محفوظ دوران
 و كافيه اتبيان از الهي احكام تلّقي و كردند اختيار را حضرت آن صحبت مالزمت كمتر يا

 كه: ييمگو جواب ندارد، خاصي حافظ به احتياج و است مأمون زوال از نمودند، اشوافيه
 مصدر زا مجيد قرآن كه زيرا است، الفارقمع قياس قرآن، آيات به نبوي سنت قياس

 در نآ تقييد و محافظت صدد در نزول حين در كّتاب و حّفاظ و شده، صادر الهي جالل

 ليكن اند.م باقي و شد متواتر ترتيب بدين و برآمدند استخوان و چرم از صحايف و اوراق

 بعضي و سال يك عرض در آنها از بعضي كه درآمده، حضرت آن ياناتب از كه نبوّيه سنت

 درصا حضرت آن از ابتالئات موارد و احتياجات مقامات در سال دو و بيست مدت در

 يزن و نمايد، طلب را صحابه جميع حكم هر بيان در حضرت آن كه نبوده چنان و شده،

 شند.با حضرت آن بيانات شتننو صدد در و ضبط مقام در همه مستمعين كه نبوده چنان

 حفظ صدد در صحابه از جمعي كه اين از است عبارت است االعترافالزم آنچه پس

 اتفاق تمحفوظا و مسموعات در همه ايشان كه اين اما و بودند، حضرت آن بيانات نمودن

 است. تأمل قابل نكته اين نه، يا اندداشته
 هر زيرا كند،نمي شريعت بقاء در يتكفا حّفاظ چنين و گفت نتوان حافظ را صحابه

 را ادشريعِت ابداآلب پس او، خاصة محفوظات در است محتاج ديگري به صحابه از يك

 كرد. صحابه محفوظات به مستند نتوان
 و عليه اهللاصلي اكرم رسول حضرت زمان در كه نحوي به شريعت بقاء گويند اگر

 آن قول به مسائل كليات در رتحض آن رسوالن و نّواب كه است، مطلوب بوده آله

 نيز حضرت آن خود كه چنان نمودند،مي اجتهاد آن جزئيات در و كردندمي عمل حضرت
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 حفظ پس نمود،مي مشاوره اصحاب با قضايا و محاكمات در مكرر مسائل جزئيات در

 گوييم جواب است؛ ممكن مذكور طريق به ةُوال و نّواب اجتهاد و صحابه اجتهاد با شريعت

 اما سّنت. و كتاب ديگري و ضرورت، و اجماع يكي است: دليل دو را شريعت ه:بقاءك

 بقاِء شود،مي ثابت آنها با آنچه و نيست شريعت بقاِء كيفيت بر داللت را ضرورت و اجماع

 سّنت و كتاب اما شود.مي حاصل فروع ضروريات و پنجگانه معارف به كه است الجملهفي

 بوده كه نهجي به قيامت روز تا است الهّيه واقعة احكام جميع بقاءِ  موجب آنها با مستفاد كه

 بدون باشد، بوده نقصان و زياده و تبديل و تغييربي كه طريق چنين به شريعت بقاِء است،

 است. محاالت و ممتنعات از خاص حافظ
 كه او بر است واجب تبديل، و تغييربي شريعت بقاِء در است غرضي را خدا اگر

 بگمارد. اّمت ميان در را خطا از معصوم عالم
 را دخو رسالت و تكاليف جميع آله و عليه اهللاصلي اكرم رسول حضرت گويند اگر

 گوييم: نيست، حّجت به احتياج بنابراين نمود، اجرا را احكام و ناس جميع به رسانيد
 و نشدند مستغني امت ولي رسانيد خود اّمت به را القرآنفي ما حضرت آن آري

 و اتمحكم و رموز به است مشتمل قرآن كه زيرا حجت، توضيح و بيان به مگر شوندنمي
 و مطلقات و خصوصات و عمومات و منسوخات و ناِسخات و ظواهر و بطون و متشابهات
 انندم و شده تاّمه بصيرت صاحب كه كسي مگر رسد آن به نتواند كسي هر كه مقّيدات،

 سبحاني. حضرت از سماع و رحماني القاء و رّباني علوم در باشد پيغمبر خود
 دين ِلمَمعا مظهر كه مختلفين اختالف رفع و غافلين تنبيه و سائلين سؤال جواب

 حل براي او سوي به كنند رجوع مردم كه شخصي ِانهاض به مگر نيست ممكن باشد،

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

 لطف قاعدة

 در است لطف كه چنان معصيت. از ُمبعِّد و اطاعت سوي به ُمقرِّب از است عبارت لطف

 است طفل نبي از بعد امام نصب پس شرعّيه، تكاليف در است لطف هم امامت عقليه، تكاليف

 شد. خواهد واجب امام نصب پس است، واجب تعاليحق بر نيز لطف و
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 اگر يعني ،دارد الهي نواهي و اوامر انقياد و اطاعت در مدخلّيت امام نصب چنين هم

 از را ايشان كنديم نهي آينه هر باشد، بوده نافذ او َسْطَوت و امر كه بَود پيشوائي را اّمت

 پس كند،مي نبيا ار دنيوّيه و دينّيه مفاسد و مصالح و واجبات، به كندمي امر و محّرمات

 است. واجب شخصي چنين وجود
 الهي لافعا كه است اين بيانش اجماًال است، واجب تعالي خداوند بر لطف كه اين

 فعلش پس است، مفسده لطف ترك نيز و آيد، الزم َسَفه ِاالو  او غرض به باشدمي معّلل

 با پس است، موجود آن بر داعي و واضحات از لطف بر قدرت چنين هم و است واجب

 شود.مي واجب فعل داعْي و قدرت اجتماع
 فضلا نمايد تعيين تعاليحق كه امامي و عباد، مصالح رعايت تعاليحق بر است واجب

 از باشد بوده اعرف و اعلم و افضل اّمت كه آيد الزم گرنه و كند، تعيين اّمت كه امامي از است

 از لطف صدور به كندمي قطع عقل .است محض كفر عقيده، اين و او، رسول و تعاليحق

 فّياض. بر است اصلح فعل اين لزوم به وجه اين مرجع و تعالي،حق
 است: دليل سه را تعاليحق لطف وجوب پس
 و است قبيح غرض نقض و است، غرض نقض موجب لطف ترك كه آن ـ اول

 نزند. سر حكيم خداي از قبيح
 اب و است موجود امر در آن دورص داعي و است اختياري فعل لطف، كه آن ـ دوم

 ننمايد. تخّلف لطف مانع، عدم و داعي و اختياري فعل
 است فيضي لطف و است خيرات صدور مبدأ و افاضه علت باريتعالي ذات ـ سوم

 مايد.نن تخّلف فياض افاضة از الَجَرم مانع،بي مصالح از است مصلحتي و فيوضات از
 چه، است. العدممعلوم امام، نصب مفسدة كه اين بر است موقوف ادّله تمامّيت

 وجوب ياقتضا يك هيچ مذكوره َاّدله ِاال و است شرط لطْف لزوم در مفسده عدم احراز

 نكند. امام وجود
 تنفيذ رب باشد قادر و بوده حاضر در امام كه است لطف وقتي امام نصب گويند اگر

 اجماال لطف،  يقةطر با دارد منافات امام غيبت تجويز بنابراين اسالم، لواي ِاعالي و احكام

 كه: است اين جوابش
 درك عدم و است ديگري لطف نيز او غيبت در است، لطف او حضور چنانكه
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 تعاليحق بر است واجب آنچه پس تعالي،حق جانب از نه است رعيت جانب از فيض،

 نيايد. زمال جبر، تا است رعيت اختيار به امور در او دادن تصرف اما است، امام ايجاد

 خلقت غايت امام،

 آن وجود كه ناطقه نفس مانند شود، عارض نسبي  وجود گاه را مفارقه جوهر

 و است ينسب وجود بدن، به نسبت او وجود و آن، حقيقي وجود از است عبارت ِلَنْفِسها
 آن تحقيق و ذات ولي گردد؛مي زايل او نسبي وجود شد، قطع بدن از او تعلق كه وقتي

 است. آن حقيقي وجود سواي نسبي وجود زيرا ماند،مي باقي
 شد، زايل محّلي از كه وقتي است، آنها نسبي وجود آنها حقيقي وجود كه َاعراض اما

 ماند.نمي باقي و شودمي باطل
 موجود اهللاحجج نيست الزم نباشند، عاَلم خلِق اگر و است نسبي و اضافي امام، حّجت

 ِابقاء به اندباقي جسمانّيه، موادّ  از ايشان ذوات بودن فعمرت جهت به اهللاحجج نباشند.

 خلق، ايجاد در اندواسطه ايشان كه جهت اين از اندخلق از پيش ايشان ذوات و تعالي،حق

 ايشان سوي به شودمي منتهي كه هستند غاياتي كه جهت اين از اندخلق از بعد و

 روحانّيت. و جسمانّيت
 و رسد تغاي به سافل انتفاع تا مردم، اهتداء براي اندشده خلق طاهره اهللا حجج

 البابفي ما ِتغاي بلكه نيست، مردم اهتداءِ  تنها اهللاحجج خلقت از غرض اما شود. عالي موجود

 شودمي ترّتبم كه چنان كماالت، او بر شود مترّتب كه افعالي چنان آن است، ايشان افعال در

 به داتجما و حيوانات و نباتات از سافالت نفع و روز و شب فلكّيه، اجرام حركات بر

 فرق ولي .تبعّيت سبيل بر اربعه فصول تفضيل و اختالف و سافالت آن بر آنها اشعه وقوع

 مقّيدند و وردگارپر امر به مسّخرند علويه اجرام كه زيرا اهتداء، و اجرام تأثيرات ميان است

 اهتداء هك آن بر هستند هادي و كماالت بر هستند غاياتي اهللاحجج ولي تقدير، زمام به

 خواهد.
 باشد، سبب كمال و عّلت غائيه است، و موجودات اعالي و اشرف آنچه هر

 عالم جميع و اندغائيه عّلت و كمال اهللا چون اشرف و اعالي موجودات هستند سببحجج

 شود.مي اقطس آن وجود باشد، حجت از خالي كْون عالم اگر بنابراين ايشان، براي آمده بوجود
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 تداءاه عدم و خواهد، اهتداء كه آن بر است هادي و است خدا حّجت حقيقت، غايت
 و س؛نف هواي استيالي جهت به حجت، جانب از نه است مردم جانب از او تعليم نور به

 جاري فيض درك عدم مقتضي كه مردم شهوات غلبة از است ناشي حضرت آن احتجابات
 اوست.

 عتشري ابقاِء و امام

 بعث جرمال قومي، براي از شرعي تشريع به گيرد تعّلق الهي مشّيت و اراده كه وقتي

 شده الهي تمشي و اراده محل كه شريعت آن احكام امتثال ِاّال و شود،مي واجب او بر نبي

 و ودهب ستم شريعت، آن حرام و حالل بر را قوم آن كردن مؤاخذه و است، الحصولممتنع
 بود. اهدخو مااليطاق تكليف

 رب نيست واجب نبي، آن قتل به كنند مبادرت قوم آن هرگاه نبي بعث از بعد

 همة در يراز نمايد، زنده را نبي آن كه آن يا و او جاي به كند ديگر نبي بعث كه تعاليحق

 و اعقاب يا و قوم آن براي از بالفاصله ديگر نبي ارسال و است تمام الهي حّجت احوال
 محلي رد يا و چاهي در كنند حبس را نبي اگر است چنين هم و نيست. بواج قوم آن اوالد

 ارض َاصقاِع زا ُصْقعي در و نموده اختيار فرار امت، خوف از نبي خود يا و نبينند را او كه

 شود. پنهان
 نيز او مقام قائم امام و وصي در فرد به فردًا و حرف به حرفًا شد گفته نبي باب در آنچه

 و نبي، ثبع او بر است واجب شرع، تشريع به تعالي حق ارادة تعلق از بعد پس است. جاري
 تعلق تقدير ربنا ب است واجب تعالي حق بر امام نصب نمود، رحلت بقاِء عالم به نبي هرگاه

 شريعت. بقاِء به مشيت
 و حجت نتعيي در نبي بعث از قبل است ايشان حال مثل نبي، بعث از بعد اّمت حاِل

 نبي، بعث است واجب شرع، تشريع به مشّيت تعلق فرض بر كه چنان .احكام مبّين

 چنان تعالي.حق بر است واجب امام نصب شريعت، بقاِء به مشّيت تعّلق فرض بر همچنين

 ارادة همچنين دارد، منافات نبي بعث عدم با عباداهللا از شريعت آن احكام امتثال ارادة كه

 دارد. افاتمن نيز امام نصب عدم با شريعت بقاِء
 تعاليحق بر نيست واجب او، قتل به كنند مسارعت اّمت هرگاه امام نصب از بعد
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 واگذارد. خود حال به را ايشان كه است جايز بلكه ايشان، از ممانعت
 و شريعت، احداث زمان در است نبي بعث مثل شريعت، بقاِء در امام نصب اصل

 واجب تعاليحق بر امام ابقاِء همچنين ،تعاليحق بر نيست واجب ثاني نبي بعث كه چنان

 قهرّيه. اسباب به او ابقاِء نه تعاليحق بر است واجب امام نصب بلكه نيست،
 عيينت ديگري امام خود، انفس شهوات به و كنند َهْجر را منصوب امام اّمت اگر

 از ماما خود اگر كه است همچنين و ايشان، ممانعت تعاليحق بر نيست واجب نمايند،

 لطف قاعدة منافي غيبت، ازمنة اين و شود مستور ارض َاصقاع از ُصقعي در امت خوف

 بود. نخواهد
 تالزم و است الفارقمع قياس اّمت، ميان امام وجود باب در حدوث به بقاء قياس

 عتشري بقاِء موجب امام نصب نبي از بعد پس نيست، بقاء وجوب و حدوث وجوب ميان

 اجبو و بوده لطف كمال شود چنين آنچه هر و مفسده، از ليخا است طاعتي ُمقرِّب و

 تعالي. حق از آن صدور است
 او رد باطنه مفسدة از سالمتي شرط ليكن است، طاعت مقّرب اگرچه امام ابقاِء

 نيست. ثابت و محرز
 و ّمتا به مستند امام، وجود فيض انقطاع كه است صورتي در فيوضات اشتمال عدم

 باشد. انايش عصيان و طغيان
 وجود به يردگ تعلق الهي مشيت يعني است، تكويني فعل ابقاءِ  شريعت، بقاءِ  از مراد

 معصيت و طاعت و كفر و ايمان به تعلق مذكور نهج به الهي مشيت است معلوم و آن، فعلي

 شد.نمي پيدا زمين روي در معصيتي و كفر ِاال و ندارد،
 مبّين و اغّر شريعت مدار كه متصّرف ماما وجود از تخّلف معني، اين به شريعت بقاء

 كند.نمي باشد سماء و ارض خالق احكام
 به امام، فتصرّ  از زمان بودن خالي و دارد متصّرف امام به احتياج خود بقاءِ  در شريعت

 اماْم صّرفت از زمان ُخُلوِّ قادر، حكيم فعل در عصيان، صدور از قبل و است امت عصيان جهت

 است. ممتنع
 در آن عدم لكهب بود نتواند مانع را اّول لطف و ديگر، لطف آن ابقاِء و است لطفي ماما نصب

 شود. مانع تاّم عصيان تواندمي باشد، بقاء لطف كه را ثاني لطف ولي است، ممتنع قادر حكيم فعل
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 به شده شبيهت مستور و مهجور امام و اوست، بقاِء قوام و امكان عالم قلب منزلة به امام

 نمايند. شاهدهم را او ِبِعينه كه آنبي گردند منتفع آن وجود از خلق و بوده ابر زير كه يآفتاب
 و او، قاِءاب و امام نصب بين است فرق همچنين او، ابقاِء و نبي بعث ميان است فرق

 مانع احكام، تحصيل به زمان خلق استعداد از بعد امام نصب و نبي بعث يعني اّولي براي از

 .شود مانع اّمت عصيان كه است معقول ابقاء، يعني ثاني براي از و نيست معقول

 انبياء سّنت استيصاء،

 امت امر در قاميم قائم كه اين مگر نرفت دنيا از اولواالعزم پيغمبران از پيغمبري هيچ

 كه بياءان سّيد حضرت پس نشود. واقع آن در تبّدل و تغّير كه شريعت حفظ براي گذاشت

 چگونه د،باش اوسع عمومش دايرة و اطول آن بقاء زمان و اكمل آنها يعشرا از او شريعت

 نگمارد؟! خود براي مقامي قائم و شده خارج ايشان سنن و شَيم از كه شودمي
 وضوح از ايمرتبه به آله و عليه اهللاصلي االنبياءخاتم حضرت استيصاء و استخالف

 ندهد. آن خالف احتمال عاقلي هيچ كه است
 از مكينت كه بود فهميده امت حال از آله و عليه اهللاصلي پيغمبر حضرت ندگوي اگر

 كه: است اين جوابش نفرمود، حجت تعيين و نصب لهذا كنند،نمي منصوب امام
 از تواندنمي همچنين شود، مانع نبي بعث از تواندنمي كه چنان امت عصيان اّوًال

 اضالِل در ضاللا بلكه نيست، معقول ابتدائي لِاضال كه زيرا كند، ممانعت امام ابتدائي وجود

 كه زيرا شود،مي ثابت مخالفين مذهب فساد ايراد، اين تسليم فرض بر ثانيًا است. مجازاتي

 به را مامتا امر ايشان بودن غاصب و خالفت امر بر ايشان نبودن قابل به است اعتراف اين

 حَيل. استعمال و تمهيد و تسبيب
 ابيطالب بنعلي حضرت از غير به و است، الزم امام وجود نمسلمي همة اتفاق به

 غصب ار او حق ستم و زور به ديگران و نبوده الهي منصب اين سزاوار كسي السالمعليه

 كردند.
 در نموديم دّقت و را سلف انبياي احكام و آثار و احوال كرديم مالحظه كه وقتي

 ايشان زمان از زماني جزِء در است شده واقع كه را آنچه يابيممي در ايشان، افعال و اقوال

 كه آله و عليه اهللاصلي پيغمبر امت خود از حتي سنن، تغيير و شرايع تحريف و كتاب نبذ در
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 است البّد پس كنند. سنت و احكام تحصيل توانستندنمي امت نبودند، اوصياء و حجج اگر

 نگذارد، خليفه و وصي بي ار خود اّمت كه الهّيه بالغة حكمت مقتضاي به حضرت آن كه

 بعضي نفسانّيه شهوات و اّمت آراء اختالف و هوس و هوي به شدن مطّلع از بعد خصوصًا

 شد. خواهند فرقه چند او از بعد دانستمي كه انصار و مهاجر و صحابه از
 كايدم استعمال بر زمان هر اهل بناي كه زيرا باشد،نمي بّينه و حجت بي زمين روي

 واجب پس كنند. ميل باطل سقيم طريق بر حق مستقيم راه از كه است، غريبه هايلهحي و شديده

 داراي كه نبي از بعد كند اختيار را كسي خود حكمت و لطف مقتضاي به تعاليحق بر است

 نمايد. هدايت حق طريق به را مردم و بوده او كماالت و صفات

 بشر نياز ترينضروري

 به او لمع عدم يا چيز: سه از يكي آيد الزم بگذارد حجت بي را اّمت تعاليحق اگر

 و باطل زم،ال سه هر و بخل يا امام، نصب و خلق بر او قدرت عدم يا حّجت، به عباد احتياج
 تعالي.حق شأن در است ممتنع بالضروره

 و غذا هب است انساني قواي احتياج مالحظة حّجت، به عباد احتياج شّدت از كاشف
 در ورّيه،ضر منافع از آن غير و تعّيش در صيف لوازم و شتاء وسايل هيةت و منزل و لباس

 حجت به كه زيرا مذكورات، اين از است اهّم و اشّد حجت، به بشر احتياج كه صورتي

 آخرت. دائم نعيم به هدايت و ضاللت از نجات است
 از داشب عبارت كه نگذاشته باطني حّجت بي را بشر وجود تعاليحق كه بينيممي ما

 بگذارد؟ حجت بي را عالم يك كه باشد روا چگونه پس دل، يا عقل يا ناطقه نفس
 جّهال ممعّل و ةُطغا راِدع كه نگذارد، حجت بي را امت كه تعاليحق بر است واجب

 خالف اهل بين صلفا و باطل از حق مبّين و احكام ُمَنفِّذ و ةُعصا مانع و خالل از ُمحتِذر و

 باشد. اسالم كيان حامي و

 سّنت اهل ديدگاه از امامت

 و خدا بر نه دانندمي واجب اّمت بر را آن و دانسته دين فروع از را امام تعيين سنت اهل
 اشتباه طرف و آنها مباني بيان و اقوال ذكر از است البدّ  استدالل، در شروع از قبل رسول.
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 آن. يفتعر و امامت معني بيان در اندكرده اختالف كه اجماًال، ايشان
 و دين امر در است ايعاّمه رياست امامت، كه است اين ايشان َاعاِظم جمهور قول

 ِاّتباع است واجب و مّلت، حوزة حفظ و دين اقامة براي نبي جهت از است خالفت و دنيا،

 اّمت. كافة بر ايشان
 ناي از و است دنيوّيه حكومت امامت، كه شودمي مستفاد چنين بعضي كالم از

 فاضل. رضاي به را مفضول امامت و حكومت اندكرده جويزت جهت،
 به حتاجم ما را. فسق ظهور عدم و بودن قرشي امامت، در اندكرده شرط ايشان اكثر

 است ماما نصب صحت بر اقوال اين همة مبناي كه زيرا نيستيم، مراتب اين تفصيل ذكر

 تعالي.حق تعيين بدون
 يلندقا و انصاف، و عدل ظهور وقت امامت، وجوب عدم به قايلند ايشان از بعضي

 قايلند. اين عكس به بعضي و ظلم، ظهور وقت اّمت، بر آن وجوب به
 به يلندقا بعضي و مطلقًا، امت بر آن انعقاد صّحت بر معتقدند مخالفين از بعضي

 امت بر آن وجوب به قايلند بعضي و عقًال، آن وجوب به قايلند بعضي و سمعًا آن وجوب

 عقًال. و سمعًا
 از او عيينت و رسول و خدا از نّص به آن انعقاد صّحت بر معتقدند ايشان از ايطايفه

 كافي ماما نصب در تنهايي به چيز سه اين از يكي هر يعني امت، اختيار به و سابق امام

 است.
 و حّل اهل همة بيعت با مگر امامت، شودنمي منعقد كه اين بر قايلند ايشان از قومي

 مدفوع ولق اين كه آن حال و باشد، اجماعي امامت قيام و بوده آن بر عاّمه رضاي ات عقد

 دليل نيز و نشدند، غايبين آمدن منتظر و شد حاضرين بيعت با آن كه ابوبكر بيعت با است

 شك كالم، اين صراحت در عقد. و حّل اهل همة بيعت از سقيفه روز تحقق عدم بر است

 هب رسد كجا امت، ساير مشاورت بدون شده ز نفرات معدوديسقيفه ا بيعت اصل كه نيست
 !اجماع

 ايشان از يكي كه اين تا نفر سه بر آن انعقاد صّحت بر معتقدند ايشان از ايطايفه

 شاهد، ديگر نفر دو و شود حاكم ايشان از يكي كه اين يا ديگر، نفر دو رضاي به كند عقد

 كالم كه است مسّلم شاهد. دو و ولّي يك حضور با شودمي صحيح نكاح عقد كه چنان
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 وجود نكاح عقد در اوًال است: واضح امامّيه نزد آن بطالن و است انقياس عين ايشان

 اصولّيه. مسائل اعظم از اين و است فرعّيه احكام از آن ثانيًا نيست، واجب شاهَدْين
 از بيعت با يا قساب امام از نّص به امامت انعقاد صّحت بر معتقدند ايشان از ايطايفه

 مردم كرد رمقهو كسي اگر يعني استخالف، و بيعت بدون استيال و قهر با يا عقد و حلّ  اهل

 اخت،س مقهور را او ديگري اگر آن از بعد و او خالفت شودمي منعقد خود، شوكت با را

 با شودمي زلمنع بلكه شود،نمي ُمْنَعِزل اغماء و فسق به امام اندگفته نيز و شود!مي امام قاهر

 آن حقيقت رد كند! فراموش را علوم كه شود مبتال مرضي به يا اللي و كري و كوري و جنون

 نيست. اصالح قابل يكي كه هست ايشان كالم در سخافت قدر
 و فروع، مسأله به است َاشبه امامت مسأله كه اين بر اندكرده تصريح ايشان اكثر

 داخل و ودهب عملّيه احكام از مسأله اين پس است، كفايات فروض از امامت مسأله اندگفته

 است. اختيار صّحت بر هم اين مبناي و باشد،نمي اعتقادّيه مسائل در
 و َفَسقه بر را خالفت اندكرده تجويز كه است واضح آنها همة بطالن اختيار، بطالن از بعد

 و انبياء حضرات ثمورو و دين امور تولية و نبّوت مقام قائم كه خالفتي چنان ُظّالم، و َفَجره
 مسّلم ؟!بنشيند او مسند در فاجر و فاسق كه است راضي رسل و انبياء از يك كدام است. رسل

 ندارد. ارزشي عقل بازار در ايشان عقيدة كه است

 الهي انتصاب ضرورت

 است: قسم سه امام وجوب به قائلين مذهب
  وارده. حاديثا و اخبار از سمعّيه راوام به نه است واجب عقًال امام نصب كه آن ـ اول
 يستند.ن عقل تقبيح و تحسين به قايل و اّمت، بر است سمعي آن وجوب كه آن ـ دوم
 است. واجب سمعًا و عقالً  كه آن ـ سوم

 ولي خالق، بر نه خلق بر است واجب امام نصب كه اين بر قايلند سنت اهل جميع

 جباتوا در است لطف امام نصب است. عقلي بوجو آن و قايلند اماميه كه است آن حق مذهب

 نيست. شرع به موقوف عقليه واجبات و عقلّيه،
 نه خالق رب است واجب امام نصب كه اين بر معتقدند عشرياثني اماميه جليلة طايفة

  چند: داليل به است اين حق منصور مذهب و مخلوق، بر
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 وجه چند به نآ عقلي ادّلة و ت،اس بسيار تعاليحق بر امام نصب وجوب بر داّله َادّلة

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

 است. يكي دين در امام و نبي مدخلّيت چه،
 كند.نمي واجب ترك تعاليحق و واجبات در است لطف امام، نصب آن كه ـ دوم
 رب مشتمل امر پس شود، خالي حقب جهات جميع از كه باشد آن لطف گويند اگر

 حق از آن وجوب بر جزم است محال كثيره، مصالح بر باشد مشتمل هم اگر قبح وجه

 از است رمحصو و معلوم كًال مفاسد و است االنتفاءمعلوم مفروضه مفاسد گوييم تعالي؛

 فسده.م از خالي وجه مگر ماندنمي باقي وقت اين در پس آنها، از مكّلف اجتناب جهت
 كه زيرا تعالي، حق مگر شناسدنمي را معصوم و باشد معصوم بايد امام كه آن ـ سوم

 است. قمااليطا تكليف امت، بر امام نصب وجوب پس خود. عباد است بر ضماير عالم او

 ينا در وقت، يك در است امام تعدد مستلزم امت، بر امام نصب وجوب آن، بر عالوه

 مرّجح. بال ترجيح آيد الزم صورت
 است سيارب فاسقين و ظالمين طعن و لعن در متواتره اخبار و متكاثره آيات ـ چهارم

 دانديم ايشان، مقاالت در كند دقت كسي اگر نيست. آنها شايسته امامت عظماي منصب و

 جالم رياست هواي كه شودمي معلوم نيز و نيست؛ ميان در تعّصب و عناد جز چيزي كه

 ظّالم رب امامت و خالفت عظماي منصب كه باشند عظيم امر ناي ملتفت كه را ايشان نداد

 فرمايد:مي السالمعليه ابراهيم حضرت خود رسول به خطاب تعاليحق كه چنان رسد،نمي

 ».الّظاِلميَنْهِديعَ  َيناُل ال قاَل ُذِريَّتي ِمْن َو قاَل ِامامًا، ِللّناِس جاِعُلكَ  ِاّني«
 ضبّيهغ و شهوّيه قواي خود عباد در است فرموده خلق عالم خداوند كه آن ـ پنجم

 فساد و لاختال و عبث تا كند ايشان بر تكليف كه است آن نيز الهّيه حكمت مقتضاي و را،

 امام نصب در گرديد، ذكر نبي بعث در كه اضطرار همان شد، ثابت تكليف چون نيايد، الزم

 امام. نصب با مگر شودنمي تمام تكليف پس آيد،مي نيز
 تكليف در است لطف كه آن جهت به سمعي تكليف است واجب كه آن ـ ششم

 فلط كمال شيْء در لطف اندر لطف و ي،ـسمع تكليف در است لطف امام نصب و عقلي،
 تعالي. حق بر است واجب امام نصب پس شيء، آن در باشدمي 
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 وجود با كريم رسول و حكيم خداي بر داندمي محال سليم عقل كه آن ـ هفتم

 را امت گذاردب مهمل كه قيام، روز تا او شريعت بقاِء و انام كافة بر حضرت آن بودن مبعوث

 غايت در بيكتا بگذارد پيغمبر كه اين و ايشان؛ حق در شفقتش نهايت و رأفتش غايت آن با

 از هركسي هك باشد، بوده كثيره محامل و عديده وجوه او براي كه َاشكال نهايت و ِاجمال

 بر حجتي نكند تعيين اين وجود با كند، خود نفس هواي و رأي به حمل اندتومي امت

 امور در او بر نمايند اعتماد و مشكالت، حل در او به عباد كنند رجوع كه عظيم امر همچو

 عظيم، امر مچوه بر كه سيدالمرسلين و العالمينربّ  بر دانندمي محال عقول دنيوّيه. و دينّيه

 و توصيه بر را عباد است فرموده امر عالم خداوند كه آن حال و كند؛ن تعيين وصّيي و حجتي
 نماند. وّلي و حافظ بدون و قّيم غير به ايشان اموال و اوالد تا ايصاء،

 آن بر مرد چه هر در و اموال و اوالد در وصّيت حسن بر دارند عقيده ايشان خود

 بايست هك بود ودايعي حضرت نآ پيش در اينها از گذشته دارد. او در تسلط و است ساِيس

 كه ودب كرده بعضي براي هائيوعده و االداءالزم داشت وديوني شود، رّد صاحبانش به

 توانديم كسي حضرت آن از بعد كارها اين انجام عهدة از البته بشود. كرده وفا بايست

 باشد. حضرت آن خود مثل كماالت، در كه برآيد
 نكند قبض عالم خداوند كه اهللاعادت جريان بر رنددا اعتراف مخالفين جمهور ـ هشتم

 هنگام نيز حضرت آن خود و كند، تعيين او براي وصّيي و جانشيني كه اين مگر را پيغمبري

 عود. سرعت و سفر قرب وجود با كردمي تعيين مدينه در ايخليفه كردن سفر
 رگواربز آن از كاملتر كه او شريعت ِاتقان تصّور و حضرت آن حاالت مالحظة از

 اين حق در قديمه عادت و سّنت آن كه شد چگونه نفرموده، خلق را كسي عالم خداوند

 لتضال وادي در كه گذاشت مهمل را امت كه يافت تغيير و شد مختل كائنات، َسرور

 مانند يطشرا جميع و اوصاف و كماالت در كه را كسي تعيين و بمانند، حيران و سرگردان

 عانقطا با واگذارد، امت عهدة به خويش) مختّصه خصايص (مگر باشد حضرت آن خود
 اطاعت؟! و تكليف بقاء و رسالت و نبّوت

 البّد و مكّلفند، آنچه بر علم سوي به وصول از است مكّلفين تمكين ـ نهم دليل

 و ،امام مگر نيست حافظي اسالمّيه شريعت براي گوييم پس حافظي؛ را مرجع آن است
 تعالي.حق رب است واجب او نصب
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 يا ّنتس يا شد خواهد حافظ كتاب يا كه اين از نيست خالي نباشد، امام حافظ اگر

 همة بر نيست وافي كتاب كه آن جهت به شود، حافظ تواندنمي كتاب اما مجموع. يا اّمت

 اعتبار به ،حكم بر آن داللت در است واقع تنازع كه اين ديگر و تفصيلّيه، شرعّية احكام

 و كماتمح بر آن اشتمال و قرائت اختالفات و احتماالت از لفظ بر استشده عارض آنچه
 خدا، كالم فهم در است البّد و ؛»ِعْلِمالْ  ِفي الّراِسُخوَن وَ  اهللاُ  ِاال َتْأويَلهُ  َيْعَلمُ  ما َو« كه متشابهات

 ايمقتض به بلكه شود، حافظ تواندنمي كتاب پس آن. بر باشد عالم كه كسي سوي به رجوع

 رت،حض آن از بعد (ص)پيغمبر امت ضاللت عدم است، مسلمين عليهمتفقٌ  كه ثقلين خبر

 كتاب. تنها نه دو هر تمّسك به است موقوف
 به و شد ذكر كتاب در كه دليل همان به شود، مرجع حافظ تواندنمي هم سنت اما

 نيست. شريعت حافظ سنت مسلمين، اتفاق
 معصوم ايشان همة كه است آن مستلزم زيرا شد،با شريعت حافظ تواندنمي نيز امت

 غيره. و قرآن از است قائم اّمت، بر خطا جواز دليل و است، محال اين و باشند
 ي،نب تعيين خلق بر نيست جايز كه چنان است، نبّوت مرتبة مثل امامت مرتبة

 قاصر انايش َافهام و ناس عقول كه آن جهت به امام، تعيين خلق بر نيست جايز همچنان

 باشد. عظيم مقام اين شايسته كه كسي شناختن و معرفت از است
 حجت اجماعات همة كه آيد الزم باشد، عقلي اگر امت مجموع بودن معصوم اثبات

 نسخ نقلّيات باشد، نقلي دليل اگر و باشد.مي حجت نصاري و يهود اجماع پس باشند،

 و باشد، وممعل ُمَخصِّص و ناسخ معد كه بايد و دارد خاص دارد، عام دارد، تخصيص دارد،
 ايعشر نقل به اضالل امت، كه شود معلوم ما براي كه اين مگر شودنمي تمام هم اين

 شود. مرجع حافظ تواندنمي نيز امت پس كند،نمي
 قابل يتنهائ به كدام هر شد ذكر كه چنان شود، حافظ تواندنمي نيز سه هر مجموع

 شريعت حافظ تواندنمي نيز مجموع پس احكام، كّل به احاطه عدم جهت به نيست اعتماد

 است. فيه متنازٌع خود مسأله كه آن جهت به باشد،
 و شودمي امام به منحصر حافظ پس شود، حافظ نتوانست مذكورات اين كه وقتي

 آيد. الزم شريعت تضييع حافظ، عدم جهت از ِاّال
 امر الاقل و كرده ترك را واجبي چنين حضرت آن كه كنندمي تجويز چگونه
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 نشده مبعوث حضرت آن كه آن حال و كنيد، خليفه تعيين من از بعد شما كه استنفرموده

 و تبليغ اتمام از بعد مگر نفرمود قبض را او متعال خداوند و احكام، بيان و تبليغ براي مگر
 ،»دينًا اْلِاْسالَم َلُكمُ  َرضيتُ  َو ِنْعَمتي َلْيُكمْ َع َاْتَمْمتُ  وَ  ديَنُكْم َلُكمْ  َاْكَمْلتُ  َاْلَيْوَم« دليل به دين ِاكمال
 ارشاد و نفرموده بيان حضرت آن كه آداب از ادبي و احكام از حكمي بود نمانده كه چنان

 باشد. ننموده آن به
 به نسبت بودند ياراني چگونه ايشان كه شودمي معلوم صحابه احواالت مالحظة با

 ابوبكر خطبة ات رفتند و گذاشته دفنبي را خود پيغمبر كه آله، و عليه اهللاصلي اكرم رسول حضرت

 نند!ك را او خالفت تمشيت كه ساعده بني سقيفة بر تا نهادند او پي در سر و بشنوند را
 را شنوا قح گوش و نبينند، تا بستند را خود بينحق ديدة فهميده و دانسته قوم اين

 نشنوند. تا گذاشتند تجاهل پنبة
 و تحضر عمّ  عباس و السالمعليه ابيطالب بنعلي حضرت كه اجماعي اجماع، امر اما

 نباشند، آن در ارعمّ  و مقداد و اباذر و سلمان مثل ايمان اهل غرضانبي و صحابه اتقياء و او اوالد

 چه بر داللت ياجماع همچو نيز و دارد، اعتبار چه اجماع آن و كرد توان اجماع آن بر اعتماد چه

 باشد؟!مي چه از كاشف و كندمي
 آن كنند، نتعيي مردم كه امامي و خليفه و خداست خليفة دربارة سخن اينها بر عالوه

 خدا. منصوب نه است مردم منصوب خليفه
 و ودندب پناه رسالت حضرت تجهيز به مشغول ايشان ايمان، اهل غرضانبي اتفاق به

 قمتحق چگونه اجماع امر تصور چنين در نشدند، حاضر مغرضان خالفت عقد مجلس در
 شد؟

 متا چگونه پس ننمود، تعيين وصي خود براي حضرت آن كه مغرضان عقيدة بنابر

 جامان چگونه خالفت امر حضرت، آن اذن و تعيين بدون و نمود؟ تعيين وصي او براي

 يافت؟
 حلت،ر از قبل اول خليفة كه شد چگونه پس بود، كّل عقل حضرت آن مسلمين اتفاق به

 تعيين جانشيني شدمي خارج مدينه از چون كه پيغمبري ولي نمود تعيين وصي را خود رفيق

 حّجتبي را خود امت و حافظ بي را مستمّري شريعت نموده غفلت و مسامحه كرد،مي

 گذاشت؟!
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 امام عصمت ضرورت

 و كذب و نسيان و خطا صدور عدم در باشد پيغمبر مثل هم امام كه است واجب
 ختصم امام تعيين پس تعالي، و تبارك خداوند مگر شناسدنمي را كسي همچو و معاصي،

 باشد.مي الهي اقدس حضرت
 باشد،مي جودمو هم مذكور امام در امام بر احتياج عّلت امام، بر خطا باشد جايز اگر

 گويند اگر و آيد.مي الزم تسلسل صورت اين در هكذا، و ديگر امام به شويممي محتاج پس

 طعمنق تسلسل شده قرآن و نبي سوي به احتياج انتهاي كه آن جهت به ستني اشكالي

 قرآن و نبي از فراغ از بعد آن و است امام نصب وجوب در ما كالم گوييم جواب شود،مي

 است.
 منكر از نهي باب از رعّيت بر او منع و زجر اگر امام، از معصيت صدور صورت در

 كسي و شد، خواهد او بر اّمت براي از قهري و الزامي جهت صورت اين در باشد؛ واجب

 كه است مكنم و باشد امت بر مطاع و قاهر نتواند نمود، قهر و الزام او بر تواند امت كه

 كه است اين است، قبايح از شخصي چنين اطاعت باشد! البته قتل و حّد مستحق گاهي

 امام اگر كه اندكرده يانب نحو اين به فساد، دفع در را عصمت اشتراط عدم سّنت اهل علماي

 را گريدي و نموده عزل امامت مقام از را او كه است امت بر شود، خارج خدا اطاعت از

 وضع اين دانندنمي كه اندرسانده حّدي به را تراشي امام حقيقت در كنند. تعيين امام خود براي

 .سازدمي مترّتب (ص)محمدي دين در فساد چه و شريعت نظام در اختالل چه
 عدم هتج به شد خواهد فساد منشأ باشد، اّمت عهدة بر وي تعيين اگر دين، سلطان

 و صيمعا در َتَوغُّل و نموده طغيان كه شودمي گاهي و معصوم، تعيين در امت قدرت

 طساق منكر از نهي وجوب صورت اين در او، اطاعت وجوب با كه نمايد الهي احكام
 شود.مي

 تمالاح كه آن جهت به باشدنمي او قول به وثوق م،اما از شود صادر معصيت اگر

 اوست. نصب از غرض ُمناِقض اين، و شود خطا است
 چه تا شودنمي مقبول اشياء اقّل به شهادتش آينه هر شود، صادر امام از گناه اگر

 است، باطل او الزام و او، الزام آيد الزم نباشد، معصوم امام اگر نّبي. دين به او شهادت رسد
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 است. باطل نيز او بودن معصوم غير سپ
 كه است واجب پس سّنت، و كتاب تفاصيل درك به نيست كافي مردم عقول

 رجوع او به خلق تا شود مذكورات همة به عالم كه نمايد جعل را فردي متعال خداوند

 باشد. قادر امامي همچو تعيين بر كسي تعالي حق از غير كه است محال و كنند،
 َفرَّْطنا ما« فرمايد:مي كه چنان فرموده، بيان كريم قرآن در را شيء هر متعال خداوند

 ال َو« و »ًالَتفصي َفصَّْلناهُ  َشْيٍء ُكلَّ« ؛»َشْيٍء لِّ ِلكُ  ِتْبيانًا اْلِكتاَب َعَلْيَك َنزَّْلنا« ؛»َشْيٍء ِمْن اْلِكتاِب ِفي
 ».ُمبيٍن ِكتابٍ  في ِاال ياِبسٍ  ال َو َرْطٍب

 آن هتج به نيست، ممكن آنها همة به باشد عالم كه حّجت بدون ّنتس و كتاب بقاء

 و طلقم و خاص و عام و منسوخ و ناسخ و ُمَأوَّل و مجمل و متشابه و محكم كتاب، كه
 تصحيف. و كذب و تحريف وقوع بر بنا سّنت است همچنين و دارد، مقيد

 بسيار نيز نقلي اليلد و عقلي، داليل به تعالي حق بر است واجب امام نصب بنابراين

 َلـُهُم كاَن ما َو َيْختاُر َو َيشاُء ما َيْخُلُق َربَُّك َو« فرمايد:مي كه است تعاليحق قول جمله از است

 در اختيار كه اين بر كندمي داللت آن منطوق كه »ُيْشِرُكوَن َعّما َتعالي َو اهللاِ  ُسْبحاَن ةاْلِخَيرَ 

 كمال تعيين در نيست تصّرف اختيار را عباد كه ندكمي داللت آن مفهوم و خداست دست

 كه اممق اين به است اليق كسي چه شناسدنمي و داندنمي كسي تعاليحق از غير و خير،

 امام، گزينندة و نُمَعيِّ كه است واجب پس كند، اداره احسن نحو به را دنيوّيه و دينّيه امور

 باشد. خدا
 نيز و »َشْيٌء ْمرِ اْلَا ِمَن َلَك َلْيَس« فرمايد:مي خود رسول به تعالي و تبارك خداوند

 َاْولي طريق به امت در نباشد، اختيار را پيغمبر كه جايي در پس »ُكلَُّه هللاِ  اْلَاْمرَ  ِانَّ« فرمايد:مي

 بود. نخواهد اختيار
 آيه شد، ذكر قبًال كه چنان امام، عصمت وجوب بر دارد داللت كه نقلّيه ادّلة از دليلي

 كه آن جهت به است تامام عهد شريفه، آية در عهد از مراد است. »الّظاِلميَن َعْهِدي َيناُل ال«

 نيست. آن غير مرجْع
 اين رد است نّص شريفه آية و است ظالم او پس عصيان، و ذنب بر كند اقدام كه هركسي

 باطني. يا باشد ظاهري او ذنب رسد،نمي ُمْذِنب بر امامت مقام كه
 عادل و ُمْسِلم كه بود او ذرّية براي يا را امامت مقام ابراهيم حضرت لسؤا گوييم
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 براي يا و عمرشان، مدت در باشند ظالم كه بود ايذرّيه يا و عمرشان، مدت در باشند

 باشند. عادل آن از بعضي در و ظالم عمرشان مدت از بعضي در كه بود ايذريه
 حضرت كه يدآ الزم ثاني بنابر و نباشد، سؤال مطابق جواب كه آيد الزم اّولي بنابر

 ادني از هم ينا و باشد خواستار خود ظالم ذرّية بر را امامت مقام جليل، منصب آن با خليل

 رسدمين امامت مقام كه است اين ماست مطلوب كه سومي بر بنا و شود،نمي صادر جاهلي

 ظلم از خالي هثالث خلفاي كه نچنا عمر، از مدتي در باشد ظالم يا كافر الجملهفي كه كسي به

 ضرتح خصوص در جليل نصّ  انكار از است اشّد ظلم كدام خالفتشان؛ ايام در حتي نبودند

 او؟! حق غصب و السالمعليه علي
 از را دعنا پنبة و بردارند خود چشم پيش از را لجاجت پردة سّنت اهل علماي اگر

 شد. واهدخ روشن ايشان بر امر حقيقت كنند، بيرون هوش گوش
 در كه است آن شريفه آية مقتضاي و ندارد راه زوال و تغّير تعاليحق عهود و مواثيق در

 ظلم، صفت به صفمّت كه شده مقّرر چنين است، الهي مواثيق اخذ و عهود تقّرر عالم كه َذّر، عالم

 بوده ظلم تصف به متلّبس كه كسي از كندمي امامت استحقاق نفي شريفه آية نيز و شودنمي امام

 باشد.
 اطاعت وجوب َاطيُعوا از مراد »ْنُكْممِ  اْلَاْمِر ُاوِلي َو الرَُّسوَل َاطيُعوا َو اَهللا َاطيُعوا« آية در

 معصوم. با مگر شودنمي تمام عمًال و علمًا اطاعت اين و نواهي، و اوامر جميع در است
 را آن تعالي حق كه است فعلي يا صفتي ذّم بر مشتمل كريم قرآن در كه آيه هر

 يا ت،اس ممكن معصوم غير در آنها همة است،كرده آن بر عذاب وعدة يا داردنمي دوست

 قابلّيت عدم بر دارد داللت كه مستقبل، در يا ماضي در يا آنها از يكي به باشد مّتصف فعًال

 و آباء دنائت از باشد منّزه امام است واجب حتي باشد. معصوم امام بايد پس امامت، مقام به
 ُخلقّيه. رذايل و َخلقّيه عيوب و اجداد

 يگراند بر ايشان اطاعت كه صادقين و اولوااالمر و الخطاستممكن معصوم غير هر

 الخطاممكن طاعت به الخطاممكن غير كردن امر و هستند، الخطاممكن غير شده، واجب

 بر ستا موقوف هم اين و كند اقتدا معصوم به معصوم غير بايد هميشه پس نيست. معقول

 باشد. عصمت صفت به مّتصف و بوده معلوم معصوم آن كه اين
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 امام اوصاف ساير

 و اضلف بر مفضول تقديم و الجهات، جميع من امت جميع از باشد افضل امام بايد
 است. قبايح از فاضل مرتبة َخْفِض و مفضول مرتبة رفع

 او به ممرد تا باشد ناس جعَاش امام بايد و است بودن شجاع امام اوصاف جملة از

 كه سيك و زهد، بر است منوط نجات كه آن جهت به اوست بودن ازهد امام صفات از بگروند.

 ميل و برانگيخته نيوّيهد امور به را او دنيا به رغبت داعي كه است البدّ  دنيوّيه، امور در نباشد زاهد

 باشد. نجات طريق نسيان موجب آنها به
 ضد وجود موجب يكي هر عدم كه است ورع و كرم و حلم امام اوصاف جملة از

 همة از طهارت بلكه باشد،مي قبيح عقًال كه است آثاري را مذكوره صفات ضد و است، آن

 است. الزم امام در مرضّيه غير صفات و رذايل
 ماما كه است واجب است. شرط انبياء در كه اموري جميع از عصمت امام در است شرط

 امراض و بعيو و ذميمه اخالق و خطا و سهو و كبيره و صغيره گناهان جميع از باشد منّزه

 ُمنافي و است طبايع رغبت عدم و نفرت موجب اينها همة چه آباء، دنائت و منفوره مزمنة

 انقياد. و اطاعت وجوب
 فنون و كماالت انواع استجماع در باشد يگانگي و تفّرد غايت در امام كه است واجب

 و ننگي را كسي كه چنان كنند، اطاعت او بر بتوانند حكماء و علماء و اشراف قاتطب تا فضايل
 نباشد. وي انقياد در عاري

 و استقرار ار،اقتد داعية كمال كه زيرا باشد مستمر بايد امام در مصالح بر قيام قدرت
 اند.ممين پايدار كردن سياست و ترسانيدن و كشتن با رعّيت امور انتظام خواهد.مي ثبوت

 و ِطباع نّفرت آيد الزم صورت اين غير در او، غير ظاهر از باشد افضل بايد امام ظاهر
 محال و تاس معصوم او كه آن جهت به شود، او ظاهر از بهتر يا مساوي او باطن بايد نيز

 باشد. او ظاهر مخالف او باطن كه است
 چيز: هشت امام در است شرط بنابراين

 عصمت. ـ اول
 كه آن جهت به دنيا، و دين امور از محتاجند آن به امت آنچه جميع به علم ـ دوم

 علم. با مگر نشود حاصل او از غرض
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 را باطل و كند دفع را ِفَتن تا رعّيت جميع از باشد اشجع بايد امام كه آن ـ سوم

 نمايد. استيصال
 نيايد مزال تا كماليه صفات جميع در رعايا از باشد افضل امام بايد كه آن ـ چهارم

 فاضل. بر مفضول تقديم
 ُخلق. و َخلق در نفرت بر موجبه عيوب جميع از باشد مبّرا بايد ـ پنجم
 تعالي.حق بر باشد ايشان َاطَوع و ناس ازهد كه آن ـ ششم
 تا آن ثلم ِاتيان از شود عاجز ديگري كه هاييمعجزه او از شود ظاهر كه آن ـ هفتم

 او. امامت بر شود دليل
 نباشد. ايطايفه به منحصر و بوده عام او امامت كه نآ ـ هشتم
 اهل ُمطاع كه امام كماالت. و علم در باشد يگانگي و تفّرد غايت در بايد امام آري

 نفوس وائجح محّل نرسد مذكوره، مراتب به تا است، نبي از بعد علوم فيضان مبدأ و عالم

 پيش در ترمحبوب و بوده فتصّر به َاْولي كه است كسي امام گوييم پس باشد.نمي

 باشد. بشر نفوس طبيب و داور حضرت
 فهومم در داخل مرتبه اين اگرچه است، معتبر امام در مطلقًا نقايص از نزاهت

 اين توانيممي بنابراين است، دليل به امام در آن وجوب تحقق چون ولي نيست، عصمت

 دوثح از مانعه غريزة يزن و گوييم عصمت و كرده اصالح عصمت مفهوم در هم را معني

 است. واجب امام در ذنب داعية

 امام شرايط و سنت اهل

 را: چيز هشت اندكرده شرط امامت در نيز سنت اهل
 دين. فروع و اصول در اجتهاد ـ اول
 حرب. امر در وقوف ـ دوم
 شجاعت. ـ سوم

 نبوّيه. اخبار و اهللاكالم از احكام استنباط اول شده: مستعمل معني دو بر اجتهاد

 معني اين هـب اجتهاد دانش، و فهم فرض بر و بودند معّطل قرآن فهم در ايشان كه الحمداهللا
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 دوم .است افضليت در داخل باشد، ايشان مقصود معني اين اگر و نبود، ايشان مقصود 

 در معني اين به اجتهاد و است، ضاللت و بدعت عين كه نفس هواي به احكام اختراع

 عمل آن به بكرابي زمان از جزئي در كه ُمْتَعتان، تحريم مانند بود وجودم ثالثه خلفاي

 كردند.مي
 غير شخص كشتن به كه بود معلوم حرب، مراسم در وقوفشان و شجاعت اما

 كشته تغزوا از يكي در را كفار از كسي نشده شنيده حال تا و كردندمي امر القتليواجب

 باشند!
 عثمان مظل و كردند غصب را َفَدك كه بود معلوم هم انايش عدالت و عدالت، ـ چهارم

 رسانيدند. قتل به را او ظلم جهت به حتي بود، معروف و مشهور
 يهركس عمل كه آن جهت به بود بديهيات جملة از هم اين و عقل، كمال ـ پنجم

 اوست. عقل كيفّيت معّرف
 حّريت. ـ ششم
 ذكورّيت. ـ هفتم
 بلوغ. ـ هشتم



 فصل پنجم

 
 
 
 
 
 

 (ع)امامت حضرت علي
 

 ود امام معرفت براي و شيء، آن عاليم و صفات بر است موقوف شيء هر معرفت
 است: واضح طريق

 الِحق. بر سابق امام يا رسول، يا خدا از نّص ـ اول
 امامت. دعوي به مقرون عادت خارق از است عبارت كه معجزه ـ دوم

 نصّ  صدور ضرورت

 كه ستا اين شد، ظاهر سّنت اهل استدالالت و مقاالت از آنچه ُمَلخَّص و مجمل

 اختيار! دش ثابت پس نيست، وارد نّص چون گويندمي و اختيار، و نّص ميان شده داير امر

 تحصيل و است، واجب رسول و خدا از نّص صدور اساسًا كه است آن بر اماميه اتفاق اما

 امور زا عصمت كه زيرا ،نيست ممكن كند عصمت ثبوت كه تنصيص غير راه از امام به علم

 پس خدا. ادند خبر و ساختن مطلع با مگر باشدمي محال آن بر اطالع و است خفّيه و باطنّيه

 بود. خواهد يطاقماال تكليف ِاّتباع، وجوب با غير از او تميز امام، تعيين در نشود واجب نص اگر
 بودمي رظاه آينه هر شد،مي صادر نّص اگر اندگفته كه مخالفين اعتراض است باطل

 بيعت به محتاج خالفت تحقق در و كردندنمي توقف نيز صحابه و رسيدمي ما به و

 شدند.نمي
 و ُمْلك مراتب اعظم خالفت، كه آن جهت به است ظاهر اعتراض، اين بطالن وجه
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 نّص، صدور وجوب شد ثابت كه آن از بعد و بود دنيا طمع به ايشان اسالم و سلطنت،

 است. عناد از ناشي سخيف احتمال اين با نايشا اعتراض
 از كه آن حال و گذاشت حّجت بي را خود امت (ص)اكرم رسول حضرت چگونه

 خود متا گذشته پيغمبران از پيغمبري (ص)االنبياءخاتم حضرت زمان تا آدم حضرت زمان

 انبياء از كي هيچ نيز و نموده خود خليفة بر خالفت َنصِّ بلكه است، نگذاشته حجت بي را

 است! نگذاشته امت اختيار و رعّيت عهدة به را خليفه نصب
 صلحا علم كه او رسول و خدا از چيزي نشده وارد كه است اين ايشان مراد اگر

 زيرا است. محض كذب هم اين عظمي، منصب اين به خاصي شخص اختصاص به شود

 بودن مختص بر ستا واضح ايشان، نزد است مقبول و كرده روايت ايشان خود كه اخباري

 گويندمي ند،كن ذكر هم اگر و ندارند بدان اعتنايي كه السالم،عليه ابيطالب بنعلي حضرت

 شودمي معلوم .نيست اختيار مستلزم هم ِاجمالي َاخبار البته و مجملند جهت، از اخبار اين

 شد. دنخواه اخبار اين متوجه است، سقيفه حكايت تصديق و تصحيح بر او بناي كه كسي
 ديدند يچيز هروقت كه است اين آيدبرمي ايشان استدالالت كيفّيت تتّبع از آنچه

 نمايندمي تمّسك آن به و كنندمي قبول سقيفه، حكايت بر است مقصودشان موافق كه

 بعيدالّدالله. و باشد ظاهرالكذب هرچند
 به حضرت آن گوييم را، معّيني شخص اسم نفرمود تصريح حضرت آن گويند اگر

 عدم حظةمال با و مصلحت مقتضاي به همواره و بود عامل و عالم كمال، مرتبة در خدا امر

 شما، عقيدة به معّين شخص اسم تصريح عدم اين، بر عالوه و كردمي عمل مفسده ترّتب

 كند.نمي اختيار اثبات
 بر رياث و خبري اصًال كه خود خلفاي حق در مقّرند ايشان خود كه است آن از تعّجب

 عليه ابيطالب بنعلي حضرت حق در شماربي َاخبار ولي نيست، حضرت آن از ايشان خالفت

 از كار كه زيرا نمايند،مي تأويل را آن كنند ذكر هم اگر و كنندنمي اعتنا كه شده وارد السالم

 گذشته! كار

 شيعه ادّلة قطعيت

 كه چنان ات.اثب و نفي به است راجع امامت، مسألة در شيعه و سنت اهل اختالف
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 هم كند،مي نبوت مّدعي از دليل مطالبة و است نافي نبوت، مّدعي مقابل در نبوت منكر

 راست مّدعي و دليل مطالبة او راست و است نافي آن مّدعي مقابل در امامت منكر چنين

 دليل. اقامة
 به را نآ و كند، نظر امامّيه و شيعه ادّله در سنت اهل بايد مسّلمه، قاعدة اين اساس بر

 ديد، ناتمام را آن كه آن از بعد و نمايد تأمل و مالحظه ِاْعِتساف ترك نظر و انصاف ديدة

 بكند. را علي حضرت غير خلفاي خالفت دعوي انشاء
 متقس دو به محال و محال، و ممكن است: قسم دو بر امور كلية كه دانست بايد

 اصلح علم عادت، مالحظة به عادي محال در عقلي. محال و عادي محال شود:مي تقسيم

 كند. ثابت را آن خالف نتواند دليل هيچ عقلي محال در و وجود، عدم به شود
 محال شيء آن آيد الزم كه اين مگر نشود ثابت آن خالف عادت، به عادي محال در

 امتناع اردند منافات كه آن جهت به شودمي ثابت عقلي دليل به آن خالف ولي نباشد، عادي

 الهي. قدرت به آن وقوع و عادت، حسب به شيء
 مالاحت كه است آن قطعي دليل ظّني. و قطعي است: قسم دو به نيز شرعي ادّله

 قابل لاّو قسم باشد. احتمال اين ظّني دليل در ولي نرود، آن مفاد و مدلول در خالف

 آن با تواندمي عادي، چه و باشد عقلي چه قطعي دليل هر دوم، قسم در اما نيست معارضه

 و كند ابتث نتواند را آن خالف دليل، هيچ اول قسم در سازد. باطل را آن و كرده معارضه
 دليل. حقيقت نه است دليل صورت شود، آن مقابل در هرچه

 با دارد نافاتم رسول، و خدا جانب از امام تعيين بر كند داللت كه دليلي هر بنابراين

 فساد را، ابيطالب بنعلي حضرت خالفت كندمي تثاب كه ايادّله از و اّمت، تعيين ادّلة

 شود.مي ظاهر شريعت امر در اينان تصرف بطالن و ايشان خلفاي خالفت

 (ع)علي امام عصمت

 يرحمان عنايت و است، الهي موهبت منصب اين بلكه نيست ارثي امامت و نبوت
 خواهد.مي كه را كسي هر كندمي مختص

 اكرم رسول حضرت از بعد تصرف به َاْولي و فصلبال خليفة كه برآنند شيعه فرقة

 بوده عالم مهتر آن داماد و حضرت آن عّم ِاْبِن ابيطالب، بنعلي حضرت آله و عليه اهللاصلي
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 عدم پس او؛ در عصمت تحقق وجوب و وجود امام وجوب از شد ثابت آنچه است، بنابر

 است. معلوم اصحاب، از علي حضرت غير در عصمت تحقق
 پس ،مطلقا نقايص از نزاهت و كمال صفات به را امام اتصاف كرديم باراعت چون

 و ينمجان و اطفال و جّهال و نقايص و عيوب اهل جميع عصمت، احتمال از شدند خارج
 از نّزهت و كماالت استجماع تقدير بر هم جماعت اين و بودند. الحالمعلوم كه جماعتي

 حّد از بعثت أمبد در جماعت اين همة چه، .كفر سبق بنابر شدند بيرون ذميمه، افعال و نقايص

 متحّقق كشر و كفر ايشان همة در و بودند. رسيده پيري و كهولت حدّ  به بعضي و گذشته بلوغ

 علي. حضرت از غير بود شده
 از كه برآنند محققين و بود، ساله ده آيه نزول حين در كّل اتفاق به علي حضرت

 در را اين نيز سنت اهل علماي و بود علي حضرت شد ّرفمش اسالم به كه كسي اول ذكور،

 دين هب حضرت آن تشّرف كه برآنند امت جميع بالجمله اند.كرده نقل خود معتبرة كتب

 است. صلحا مطلب اين بر قطعي علم كه چنان بود، كودكي هنگام در و بلوغ از قبل اسالم
 به فاتصا در حضرت آن ذات تفّرد و نشد، متحقق اصًال علي حضرت در كفر ِسَبق

 نسب و قبيله و عشيره و اّمهات و آباء اكرمّيت و اشرفّيت و نقايص از تنّزه و كمال صفات

 ولي ،نبوده عصمت تحّقق از مانعي گونه هيچ حضرت آن در و است، روشنتر همه از بيش

 بمنص تةشايس و بود شده متحقق عصمت تحقق از موانعي بلكه مانعي صحابه از او غير در
 نبودند. امامت

 هك آن جهت به است. مركب اجماع حضرت، آن امامت به عصمت راه از ديگر دليل
 جز به و باس،ع يا بكر ابي يا است علي يا پيغمبر از بعد امام كه اين بر مّتفقند امت جميع

 عصمت ونچ نفر، سه اين از غير امامت نفي بر شده واقع اجماع و نيست امام نفر سه اين

 شايستة بنابراين عباس، و بكرابي از شودمي منتفي رحماني منصب اين است، متاما شرط

 امامت رطش انتفاء بنابر نيستند امام عباس، و بكر ابي و است علي حضرت الهي منصب اين

 است. عصمت كه ايشان از
 دو در مجتمعند امت جميع كه است آن را مركب اجماع عصمت، راه از ديگر تقرير

 قائل كه هر عصمت. وجوب عدم به قول ديگري و عصمت وجوب به لقو يكي قول:

 امامت به نيست قائل كه هر و علي، حضرت امامت به است قائل عصمت، وجوب به است
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 علي، غير امامت به است قائل و امام در عصمت وجوب عدم به است قائل علي، حضرت

 ت.اس باطل آن و كرده مركب اجماع خرق شخص چنين صورت چنين در
 خبر به ناب گويد: سّنت اهل مذهب از رجوع در »نورالهدايه« كتاب در دواني محّقق

 كه مدندآ صدد اين در بعد و بودند مشرك سابقًا ثالثه خلفاي آخرين، و اولين مخبرين

 چنان اوردند،ني ايمان ايشان عقلي، دليل محض به و مصطفوي قول به بنا و كنند اسالم قبول

 اشهر »ُعَمُر َلَهـَلَك َعِليٌّ ال َلْو« حديث و نمودندمي آن به اعتراف و رفتنديم غلط كارها در كه

 قلع به را فرقه دو قول چون بود. گفته مجلس چند در كه گويد، كسي كه است آن از

 حضرت هآل و عليه اهللاصلي االنبياءخاتم حضرت بالفصل خليفة كه كردم يقين سنجيدم،

 حضرت الي حسين امام حضرت ايشان از بعد و حسن امام حضرت ايشان از بعد و علي

 انكار احدي ايشان همة عصمت تحّقق در و است، اجمعين عليهم اهللاصلوات الهاديمهدي

 پيوستم. تحقيق به و وارستم تقليد از الهي توفيق به پس ندارد،

 بيت اهل عصمت

 در است يتعال حق قول مذكورات، اين همة از بعد امام عصمت بر نقلي دليل

 :(ص)پيامبر بيت اهل از رجس اذهاب
 تحقق مراد اراده، اين محض به كه تكويني است اياراده را تعالي و تبارك خداي

 ُقوَليَ  َانْ  َشْيئًا َارادَ  ِاذا ُرهُ َامْ  ِانَّما« نيست ايفاصله مراد تحقق و تكويني ارادة ميان يعني يابد،مي

 اشياء، ملكوتي أهنش در كه است اين فاصله بدون مراد اين حققت ضرورت سّر ».َفَيُكوُن ُكْن َلُه

 حرف و يابدمي حققت »َفَيُكونُ « يعني مراد »ُكنْ « يعني اراده مجرد به لذا نيست برخورد و تزاحم

 را اراده اين ازير زماني، انفكاك نه است وجودي ترّتب بيان براي َفَيُكونُ  اول در »فاء«

 ديگري. فعل به نه داده نسبت خود به تعالي و تبارك خداوند
 بالفاصله اراده، محض به كه تشريعي است اياراده را تعالي و تبارك خداي نيز و

 ممكن حتي و است فاصله مراد، تحقق و تشريعي ارادة ميان يعني يابد،نمي تحقق مراد

 امتثال راه از هاانسان طهارت تحقق بر خدا ارادة مثل نيايد، در تحقق مقام به مراد كه است

 مقام به است قانون جعل همانا كه اول مراد البته تشريعي، ارادة اين محض به تكاليف.

 طهارت كه ديگر مراد اما ـ است تكويني ارادة گفت توان خود نوبت در كه ـ آيدمي تحقق
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 اگر كه است شرايطي وجود به بسته مراد اين تحقق يابد.نمي تحقق بالفاصله هاست،انسان

 ارادة در پس آيد.مي تحقق مقام به او در تعالي و تبارك خداوند ارادة شود، جمع نسانا در

 اختيار حسن با يا انسان ولي گردد،مي جعل الهي قانون بالفاصله اراده محض به تشريعي

 الهي قانون برخالف يا و يابد،مي تحقق او در طهارت و كرده رفتار الهي قانون آن طبق خود

 يابد.نمي تحقق او در مراد و نموده رفتار
 الرِّْجَس َعْنُكُم ْذِهَبِليُ  اُهللا ُيريُد ِانَّما« فرمايدمي مجيد قرآن در تعالي و تبارك خداي

 خداي كه نيست اين جز كه: ستا اين شريفه آيه معناي ظاهر ».َتْطهيرًا ُيَطهَِّرُكمْ  َو اْلَبْيتِ  َاْهَل

 پاكيزه ار شما گرداند پاكيزه و را رجس بيت اهل شما از ببرد خواهدمي تعالي و تبارك

 گرداندني.
 اهل حق در شريفه آية اين كه است وارد خاصه طريق از و عامه طريق از كثيره احاديث

 است. گرديده نازل عصمت بيت
 ارادة يا كه اين از نيست خالي »اُهللا ُيريُد ِانَّما« كه است آن عصمت بر آيه داللت وجه

 مقام به و شد اراده كه اين يا و باشد، نيامده رجس اذهاب و فعلّيت مقام به كه است محض

 وجه: چند به است باطل باشد اولي مراد اگر آمد. هم فعلّيت
 بر بنا ،ايشان غير بر نه است بيت اهل اختصاص مقتضي شريفه آية لفظ كه آن ـ اول

 كه نموده، »ُيريُد« مضارع فعل زا تعبير طهارت، استمرار مقتضاي به كه »ِانَّما« به حصر قاعدة

 را ايشان رتطها كمال تكويني، ارادة به تعالي و تبارك خداي آني هر كه است اين نمايندة

 يابد.نمي راه رجس ايشان، قداست حريم به كًال و جزأ لذا و خواسته
 بيت اهل به اختصاص آيد، فعلّيت مقام به كه آن بدون گناهان از طهارت اراده اما

 باشند،نمي و معاصي از باشند پاك مكّلفين همة كه خواهدمي عالم خداوند بلكه ندارد

 آية با ورمذك شريفة آيه ميان فرق بنابراين اند.شده و خواسته را عصمت بيت اهل وليكن

 در زيرا گردد،مي روشن »َتْشُكُروَن َلَعلَُّكْم ُكْمَعَليْ  ِنْعَمَتهُ  ِلُيِتمَّ َو ِلُيَطهَِّرُكْم ُيريُد لِكْن َو «.. شريفه

 ارادة با هن اين و است، تكاليف و وظايف امتثال راه از طهارت و نعمت اكمال تحقق اينجا

 آن. عدم يا طهارت تحّقق با نه دارد منافات تكويني
 عالم پروردگار تعظيم و تشريف كه را كساني مدح كندمي اقتضا آيه كه آن ـ دوم

 ارادة در مدح و تشريف و است، تشريف و مدح ضيمقت نزول، سبب و است ايشان شامل
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 بر آيه كردن حمل شد باطل پس نيست. متصّور كفار غير و كفار از فعلّيت بدون محض

 ايشان خطاب و ازواج ذكر از بعد آيه ذيل و آيه، ذيل خطابة از قبل آيه صدر كه زيرا ازواج،

 مؤنث جمع ضمير آيه ذيل رد كه است آن مطلب اين شاهد )؛٣٣ آية / احزاب (سورة آمده

 مانند مجيد قرآن زيرا است. آمده مؤنث جمع ضمير با آيه صدر ماتأّخر و ماتقّدم ولي نيامده

 مطلب همان در بايد نيز كالم ذيل شد، مطلبي در كالم صدر اگر كه نيست آثار و اخبار ساير

 كندمي داللت نهاآ ذيل و امري بر كندمي داللت آنها صدر كه است بسياري آيات و باشد،

 است. رسول و خدا تكذيب آيه، ذيل خطاب تحت بر ازواج دخول پس ديگري، امر بر
 باب از فقط آنها ربط است، مختلف موضوعات در آنها ذيل و صدر كه آياتي كليه در

 بشري مكال در ارتباطي چنين ايجاد و دارد قرآن آيات به انحصار اين و ،است معني درك

 مربوط آن ذيل و )(صپيامبر ازواج به مربوط آن صدر كه نيز مذكور آية در است. نشده ميّسر

 به مگر ستني چنداني ارتباط معنويات، پاية لحاظ از دو اين بين است، عصمت بيت اهل به

 مطرح ديگري شخص فضايل سپس و ذكر كسي قبايح وقتي چه، معني. درك ربط لحاظ

 در بهتر را او مكارم شده دّومي محامد ادراك در مؤثر اّولي، ذمائم در بحث مسلمًا شود،مي

 نمايد.مي متجلي بصيرت ديدة قبال
 اهل از كامل اطمينان با همه كه اين بر دارد داللت مراتب، از ايمرتبه در شريفه آية

 دسمق وجود بر كلي يا جزئي رجس آثار از اثري هيچ كه چرا كنند، پيروي عصمت بيت

 از را طهارت استمرار اين تعالي و تبارك خداوند كه گرددمي لوممع و يابد،�نمي راه ايشان

 است. گردانيده ايشان مخصوص آخر تا اّول
 و ابعق سوم نجاسات، از اعم دوم َقَذر، اول دارد: مختلفه معاني لغت در رجس

 ا،عن هفتم زور، قول ششم كفر، پنجم آخرت، در عذاب و دنيا در لعنت چهارم غضب،

 بيت اهل از باشد، تفسيرّيه يا لغوّيه معاني از معني هر به رجس خالصه شك. هشتم

 است. شده برداشته عصمت
 و الحاص معني به طهارت كه چنان است، موارد نسبت به معاني حيث از نيز طهارت

 اعتبار به طهارت معني خالصه آمده، باطن پاكي و ذنوب از تنّزه معني به نيز و پاكيزگي

 است. متعلَّق و مورد
 نه را، شك ِاذهاب كرد اراده متعال خداوند كه مذكور خبر در شك معني به رجس
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 ايشان در شك جعل اصًال بلكه برداشت، را آن و بود شك ايشان در كه است معني اين به

 بود. شك ايشان در كه كنند خيال مبادا كه مخالفين بر است توّهم دفع نيز و نكرد،
 حّد در سرج ِاذهاب رفع، در كه زيرا آن رفع نه است رجس دفع شريفه، آيه اين از مراد

 از را رجس يعني »ْجسَ الرِّ  َعْنُكمُ  ِلُيْذِهبَ « فرمود تعالي و تبارك خداوند نيست. سازگار كمال

 باشد ازگارس آنها نفساني تمايالت با احيانًا كه رجس! از را آنان نه كندمي دفع ايشان

 حضرت ةدربار تعالي و تبارك خداي كه چنان ند.نباش هم گناهي يا خطائي مرتكب هرچند

 جسر ما »:اْلُمْخَلصيَن ِعباِدَنا ِمْن ُهِانَّ  اْلَفْحشاَء َو السُّوَء َعْنهُ  ِلَنْصِرَف َكذِلَك« فرمايدمي (ع)يوسف

 رجس از را يوسف حضرت كه نيست اين تعبير كنيم،مي منصرف يوسف از را فحشاء و

 در كه كساني و يابدنمي راه مخَلصين و صّديقين كوي بر كًال و جزأ رجس لذا كنيم.مي دور

 دارد.مي دور ايشان از را رجس تعالي و تبارك خداي آيند،مي شمار به مخَلصين رديف
 اين وجود به و خود خاص بندگان بر است خداوندي خاصة عنايت عصمت، و طهارت

 فاعل زئّيهالج و بالكّليه ايشان ذاله است، حاضر ايشان نظر در محاسن و قبايح جميع عنايت،

 و ريظاه اخباث و ادناس و معاصي و قبايح جميع از و باشند،نمي محاسن تارك و قبايح
 منّزهند. و پاك معنوي

 رسول حضرت خانوادة بر اطالق جهان، مسليمن تمام نظر در عصمت بيت اهل

 گيرد.مي تعلق ايشان به خمس ولي است حرام آنها بر ةزكو و صدقه كه شودمي ص)(اكرم

 كه اندازه هر تا است اوالد رشتة ذرّيه، و عشيره نيز و آمده ذرّيه و عشيره معني به عترت

 و كند نزول هرچه و دودمان و اهل از است عبارت عشيره ديگر، عبارت به نگسلد. رشته
 يُّوَباَ  َو ُسَلْيمانَ  وَ  اُوَدد ِتهِ ُذِريَّ  ِمْن وَ « فرمايد: مجيد قرآن در متعال خداوند كه آيد، چنان پايين

 ِمنَ  ُكلٌّ  ِاْلياسَ  وَ  عيسي َو َيْحيي َو ّياَزَكرِ  وَ  اْلُمْحِسنيَن َنْجِزي َكذِلَك وَ  هاُرونَ  وَ  ُموسي َو ُيوُسفَ  وَ 

 است. نموده يمعرف ابراهيم حضرت ذرّيه مجيد، قرآن را پيغمبران اين همة كه »الّصاِلحيَن
 اگر نيست. ارثي كه است امامت منصب عصمت، تبي اهل اختصاصي مناصب از

 در يا گرديد؛نمي منتقل (ع)حسين امام حضرت به (ع)حسن امام حضرت از امامت بود، ارثي

 امامت مقام در كه آمدمي الزم داشتند، ذكور اوالد چندين كه اطهار ائمه حضرات ساير

 اوالد دوازدهم، امام از عدب كه شدمي معتقد بايد شيعه صورت آن در يا و شدند؛مي شريك

 آسماني مرتبة و منصب اين و درجه و مقام اين كه حالي در برسند! امامت مقام به هم ايشان
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 و ترويج در بوده مردم اشجع و اعلم و شيعيان موالي و سادات ايشان آنهاست. به منحصر
 با مواجهه و زندگي حوادث در ننموده، خودداري فداكاري گونه هيچ از دين حفظ

 منافع بر را حقيقت و حق هميشه كنندگان، سعايت و دشمنان و معاصر خلفاي مشكالت

 دريغي دين راه در اوالد و مال و جان از ايشان دادند.مي ترجيح فردي مصالح و شخصي

 خودداري قرآن، قوانين اجراي و دين حمايت از بودند كه كجا هر در و حال هر در نداشته

 كردند.نمي

 (ع)علي رتحض افضلّيت

 ليهع متفقٌ  شيعه و سنت اهل ميان در پيغمبر وصي آن خالفت و سرور آن امامت

 را ايشان و نمايد،مي واسطه نفي شيعه و كندمي واسطه ادعاي سّنت اهل ليكن است،

 اسطهو اثبات براي و باشد،نمي خود مخصوصة اجماع و مجعوله اخبار از غير مستمسكي

 افضلّيت. دليل به واسطه نفي است يكاف پس خواهد،مي دليل هم
 را نتس اهل ندهند، فيصل را دليل اين تا و است افضلّيت حسب بر امامّيه دليل

 و جماعا به مگر نيست دليلي را ايشان و كنند را خود خلفاي حقانيت ادعاي كه رسدنمي
 است. بطالن معرض در نقًال و عقًال هم دو، هر اين و اختيار

 به نسبت او فضل جهات كه است آن ديگران، بر شخصي افضلّيت از مقصود

 و حمد مستحق مطلقا آنها به متّصف شخص كه است صفاتي فضل، و باشد بيشتر سايرين
 شود. تحسين

 تعبار ثاني قسم جسماني. كماالت و نفساني كماالت است: قسم دو فضل جهات
 تكثر و ذكاوت و فهم و علم از است عبارت اّولي قسم و نسب، و حسب عّلو از است

 بود. ربيشت ديگران از (ع)علي حضرت در مراتب اين همة و تعالي،حق بر اطاعت و عبادت
 در متكاثره آيات نزول وجود با چه، نيست عاّمه عليه متفٌق بزرگوار آن افضليت اين

 معيج آله، و عليه اهللاصلي خدا رسول از متواتره اخبار ورود و حضرت آن شأن خصوص

 فضلا را دو هر بعضي و انددانسته مساوي بعضي و كنندمي را بكرابي ضليتاف ادعاي

 ندارند. تعصب و عناد جز مستندي خود، ادعاي اين بر و دانندمي
 به علم آنچه هر بكرابي كه كرده ضبط »الخلفاءتاريخ« در و سيوطي »تهذيب« در َنَووي
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 منصف، غير متعّصب اي كن انصاف د!حديثن چهل و صد شنيده پيغمبر از آنچه و داشته حديث

 داني؟!مي نبي علم مدينة باب از افضل را شخص چنين چگونه
 دايشاع كه مردي اوصاف در گويم چه گويد: البالغهنهج شرح در الحديدابي ابن

 اند.نتوانسته مناقبش كتمان و انكار خصمانش و كرده فضلش به اذعان و اقرار
 يمگو چه گفت: كردند، سؤال حضرت آن فضايل ةدربار عالمي از كه است مشهور

 با اندهنكرد ذكر را او فضايل حسد، و حقد از او دشمن و ترس از او دوست كه كسي فضايل در

 قول كندمي كفايت او فضل براي و فراگرفته را عالم تمام بزرگوار آن فضايل همه، اين

 َانَـا« :است مشحون قول اين زا سّنت اهل كتب كه آله و عليه اهللاصلي اكرم رسول حضرت

 ».باُبها َعلٌِّي َو اْلِعْلمِ  ةَمدينَ 
 باب اين در شرع و عقل حكم انكار و رواست فاضل بر مفضول تقديم گويند

 اشجع كه ابيطالب بنعلي حضرت وجود با نشود ثالثه خلفاي خالفت در قدح تا كنند،مي

 بود. ناس اكمل و ازهد و افضل و
 و ودب خاطرها در او حسد و حقد كردند،مي مقّدم را فاضل اگر كه اندآورده عذر

 نآ جواب كردند! مقدم را مفضول اسالم، حفظ سبب به پس شدند،مي مرتد جمله مردم
 فتكلي تعالي حق بايستي كه رسالت، دليل به است منقوض و باطل سخن اين كه است
 ردمم بيشتر او ارسال نزد كه (ص)اكرم رسول حضرت امر مطاوعت به را مردم فرمودنمي

 كردند. عناد
 قدح موجب آينه هر السالم،عليه علي حضرت امامت در باشد قدح فساد، اين اگر

 وقوع به السالمعليهم انبياء همه نبوت در بلكه ،(ص)پيغمبر حضرت نبّوت در شد خواهد

 عدة كه موسي حضرت و نوح حضرت حكايت در و مقتولين و مخاصمات و حروب

 رفتند. فنا باد به كثيري
 جمله از تاس بسيار واليت امر در افضل و اعلم داشتن مقدم بر الّداللهواضح آيات

 »ْحُكُموَنتَ  َكْيَف َلُكْم َفما ُيْهدي َاْن ِاال َيِهّدي ال َامَّْن ُيتََّبَع َاْن َاَحقٌّ اْلَحقِّ ِاَلي َيْهدي َاَفَمْن« آيه اين
 كسي يا وا از كنند پيروي كه است سزاوارتر حق، سوي هب كندمي هدايت كه كسي آيا يعني

 نهچگو و را شما چيست پس كند، هدايت را او ديگري كه اين مگر يابدنمي هدايت كه

 كنيد؟مي حكم
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 و عّيتتب براي است سزاوارتر حق، طريق هادي كه اين بر كندمي داللت شريفه آية
 محتاج خود كه كسي از است ِاّتباع لياقت سلب آيه، اين استناد محل و باشد، افضل هم آن بايد

 خود. غير امر به هدايت در است

 (ع)علي امام از معجزه صدور

 آن از غير و است معجزه اظهار حضرت، آن امامت صحت بر داّله ادّلة جمله از

 د.بو مسدود ايشان بر كرامت و كشف و اعجاز راه و نكرده چنين خلفا از كسي حضرت
 و عاّمه اعتراف به بنا و است مسّلمات و واضحات از حضرت آن امامت ادعاي

 از عدب حضرت آن كه است مشهور علما ميان و بود، (ع)علي الهي منصب اين اليق خاّصه،

 برآمد. خود حق طلب و احتجاج مقام در (ع)خدا رسول تجهيز از فراغ
 در است همچنين كندمي نبوت اثبات اعجاز، به مقرون نبّوت دعوي كه چنان

 نصبم دو اين در مساويند و تعالي حق جانب از سفيرند دو هر كه آن جهت به امامت،

 شد. ذكر سابق آنچه در مگر عظيم
 صاران و مهاجر هايخانه به و كردمي امامت اظهار حضرت آن نهان، و آشكار در

 ياله بمنص اين به كه كرده ذكر بار چند ثاني خليفة كه چنان رفت.مي بيعت اخذ براي
 است. احّق و سزاوارتر (ع)علي

 در و بكر،ابي خالفت به نبود راضي (ع)علي حضرت كه عاّمه نزد است عليه مّتفٌق

 نبود اين جهت به او رضاي و تمكين عدم كه است معلوم و بود، باقي رضا عدم و كراهت

 احّق تالفخ به صحابه از خود غير كه اين يا و نيست، احتياج امير و خليفه به را امت كه

 به كه هفرمود تصريح البالغهنهج خطب در كه چنان بود، خود حقانيت جهت به بلكه است،

 ديگران. از احّقم من امامت، و خالفت
 ارهز از او مضبوطة معجزات كه چنان است، الّشمسمن اظهر حضرت آن معجزة اظهار

 زا حضرت آن كه چنان است، بيرون حصر و حّد از او مضبوطة غير معجزات و است متجاوز
 رديد.گ »َمْظَهُراْلَغراِيبِ  َو َمْظَهُراْلَعجاِيِب« به ملّقب معجزه، اظهار كثرت
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 (ع)علي حضرت امامت بر قرآني آيات

 آيات اين جمله از است بسيار اهللاكتاب از (ع)علي حضرت امامت صحت بر داّله ادّلة

 باشد:مي شريفه
 َو ةالزَّكو ُيْؤُتوَن َو ةالصَّلو َيقيُموَن الَّذيَن اآَمُنو َوالَّذيَن َرُسوُلُه َو اُهللا َوِليُُّكُم ِانَّما« ـ اول آية

 عابد و حق بر دمعبو حقيقي راكع آن شأن در شريفه آية اين فريقين اتفاق به »راِكُعوَن ُهْم

 عليه اهللا سالم ابيطالب بنعلي حضرت طالب، كل مطلوب و غالب اسداهللا حقيقت، محراب

 است. يدهگرد نازل
 آية اين هك اين بر است تصريح آنها همة در و شده وارد بسيار احاديث عاّمه طرق از

 يزن خاّصه طريق به و شده، نازل السالمعليه ابيطالب بنعلي حضرت شأن در شريفه

 شأن در نه گرديده نازل (ع)علي حضرت شأن در آيه اين كه اين در و است، بسيار احاديث

 نيست. خالف آن بر را احدي و شده واقع اعاجم حضرت، آن غير
 و است وعموض حصر براي لغت اهل اتفاق به »ِانَّما« كلمة كه است آن آيه داللت وجه

 آيه اين در »وليّ « از مقصود و است، خليفه و امام با مرادف كه امور در متصّرف يعني »وليّ « كلمة

 متوّلي او كه است آن تعاليحق دنبو اولي از مراد پس .خلق امور در است تصّرف به اولي

 تصرف و رام واليت آله و عليه اهللاصلي خدا رسول بودن اولي از مراد و است، خلق امور

 .(ع)ابيطالب بنعلي حضرت واليت است چنين هم و مردم، امور در است
 بسياري و حجرابن اما اند،كرده محبّ  و ناصر بر حمل را» ولّي« سّنت اهل از بعضي

 خود مفسرين تفاسير از و ،اندكرده حمل امور در متصّرف را وليّ  كلمة سنت، اهل مايعل از

 حبتم و نصرت كه آن جهت به ،محب و ناصر به ولّي كلمة حمل بطالن شودمي معلوم ايشان

 اءانح همة شامل دارد مطلقّيت چون ولّي كلمة نيست. ممكن سايرين در مطلق بطور

 است مخصوص ودنيا دين امور جميع در مطلق نصرت و محبت و است، محبت و نصرت

 يبعض در سايرين محبت و نصرت كه آن جهت به مذكور، مؤمنين به و رسول و خدا بر
 كه مؤمنين ميان در بود،مي ناصر و محب ولّي، از مراد اگر امور. همة در نه باشدمي امور

 و قرآن معاني هب عالم و عارف نايشا كه زيرا كردند،مي آن بيان آينه هر بود اعاظم و اكابر
 نمودند.نمي ظاهر آن معرفت به را خود عجز هرگز و بودند احاديث
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 كسي ع)(علي و رسول و خدا بودن ولّي به آله و عليه اهللا صلي پيغمبر حضرت زمان در

 وشمش را مردم ذهن و كرده وارد حضرت آن وفات از بعد را اختالف اين و نداشت، حرفي

 ساختند.
 نآ از بعد مردم كه دانستمي و است عالم مردم امور عواقب بر عالم ند،خداو

 نفي بر كند داللت تا كرد نازل حصر كلمة با را آيه اين لهذا نمود. خواهند اختالف حضرت

 ِانَّما كلمة كه يدآالزم  اّال و كيست، پيغمبر از بعد ولّي كه شود معلوم و مذكورين غير امامت

 كه نآ جهت به بالبداهه، است باطل اين و كندمي موضوع حصر بر داللت كه باشد لغو

 نيست. كّل اتفاق به قرآن در لغوي
 فرن يك (ع)علي و است جمع صيغة »راِكُعوَن« اندگفته بعضي كه است اين اعجب

 همة شامل تا آمده جمع لفظ با آيه اّوًال كه است اين جوابش نباشد، او مراد بايد پس است

 معروف و مشهور ،عرفّيه محاورات در و عربّيت علم در ثانيًا باشد. السالمليهمع اطهار ائمه

 فرن يك به جمع صيغة اطالق پس او. شأن تعظيم براي نفر يك به جمع لفظ اطالق است

 نيست. مطرود و ممنوع علمًا و عقًال
 آيه داللت در گويند: كه است اين اندكرده آيه اين به سّنت اهل از بعضي كه ايرادي

 مقّيد يهآ كه است اين در كالم بلكه نيست، كالمي ابيطالب بنعلي حضرت واليت به كريمه

 محمدبن ابوشكور كه چنان عثمان! وفات از بعد حضرت آن واليت زمان به است

 كرده نقل »التوحيدبيان في تمهيد« در است، سّنت اهل علماي معتبرين از كه عبدالسعيد

 است.
 عليه ابيطالب بنعلي حضرت واليت بر است ثابت آيه داللت كورابوش اقرار به بنا

 نفهميده ّصبمتع عالم اين عثمان. وفات از بعد زمان به است مقّيد گويدمي وليكن السالم،

 مقام به كه وقتي آن است، داده خّم غدير روز در ثاني خليفة را او تقييد جواب كه است

 اقرار كه ايعده آن حال به است شبيه عالم ناي حال آمد. حضرت آن پيش تهنيت و بيعت

 نه عرب طايفة به است مختص او نبّوت گفتند ولي كردند مرتبت ختمي حضرت نوبت به

 ما! بر
 آن جهت به نيستيم، تسويل و تقييد اين از جواب و عليل تأويل اين رّد به محتاج ما

 ممّهدة قواعد و محكمه صولا قاعدة به و است، دليل و شواهد به محتاج تقييد و تأويل كه
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 تقييد عدم اصل، تقييد. در شك مقام و مقّيد شود ثابت تا است لفظ اطالق به عمل مسّلمه،

 ُمَبْرَهن ثاني خليفه فعل و قول از آن خالف بر دليل نيز و كنند ثابت برهان اقامة با مگر است

 است.
 هيچ كورابوش از غير و است نشده ثابت اجماع گوييم است، مقّيد اجماع گويند اگر

 است. نگفته را سخن اين سنت اهل علماي از يك
 ستمرارا و ثبوت بر داللت نحوّيون و لغت اهل و عرف اهل اتفاق به اسمّيه جملة

 الي نزول حين از واليت بر كندمي داللت است، اسمّيه جملة هم آيه اين چون دارد،

 آخرالزمان.
 بنعلي حضرت واليت اتفاق به آيه ولنز و است، ثابت خدا رسول و خدا واليت

 داللت يگريد و شأني بر كند داللت يكي آيد، الزم تفكيك گرنه و كندمي ثابت را ابيطالب

 اين به ع)(ابيطالب بنعلي حضرت استحقاق شد ثابت پس است، باطل اين و فعلي، بر كند

 فاصله. بدون خدا رسول از بعد عظمي مرتبة
 ».الّصاِدقيَن َعَم ُكوُنوا َو اهللاَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَّذيَن َايَُّها يا« ـ دوم آية

 و است يقينصّد و راستگويان با بودن وجوب »الّصاِدقيَن َمعَ  ُكوُنوا« امر از مقصود
 و لاقوا در است ايشان متابعت وجوب مراد، بلكه نيست ظاهري و جسمي اجماع مراد،
 است البدّ  كه است اين آيه مضمون الزمة پس .مكان هر در و زمان هر در و حال هر در افعال

 باشد. اِالّتباعواجب كه صادقي بودن عصر هر در
 كه كسي عِاّتبا آيد الزم نباشد، چنين اگر و نيست الجمله في صادق صادق، از نظر

 است كسي دمقصو بلكه شود، ظاهر او از شايسته عمل بار چند يا باشد گفته راست بار چند

 مطلق. صادقِ  به آن از آورندمي تعبير كه باشد صادق افعال و اقوال همة در و حال هر در كه

 هر در است البّد پس معصوم، در مگر شودنمي پيدا مطلق صدق يعني صفت اين وصف

 نبود. معصومي (ع)علي از غير هم زمان آن در و معصومي وجود عصر
 است، معروف و شهورم عاّمه، ميان در او مآثر و محامد كه است كساني از ثعلبي

 بحر بل ءعلما خير ثعلبي گفته: او دربارة است عاّمه علماي معتبرين از كه واحدي حتي

 ايشان صدر لكهب امت َاْوَحد و ايشان فخر بل ائّمه وزين ايشان بدر بل فضالء نجم و ايشان

 است.



 )(عامامت حضرت علي 
 



 مراد هك هكرد ذكر شريفه آيه اين دربارة باشدمي سنت اهل علماي اجلة از كه ثعلبي

 باشند.مي عليهما اهللاصلوات علي حضرت و محمد حضرت صادقين، از
 ».دينًا َماْلِاْسال َلُكُم َرضيُت َو ِنْعَمتي ْيُكْمَعلَ  َاْتَمْمتُ  َو ديَنُكْم َلُكْم َاْكَمْلُت َاْلَيْوَم« ـ سوم آية
 (ع)خدا رسول حضرت نصب از بعد خم غدير روز در فريقين اتفاق به شريفه آية اين

 داوندخ نعمت تمامّيت و دين كمال و شد نازل خود، جانشيني به را ابيطالب بنعلي حضرت

 است. پذيرفته تحّقق حضرت آن خالفت و واليت با پيغمبر، امت بر عالم
 به اعتقاد و مالتزا و امام تعيين هم آن و اصل يك اّال بود نمانده باقي دين اصول از

 و عليه هللا صلي اكرم رسول حضرت كه يافت تحقق صورت امروز هم آن و بود، او اطاعت
 برگزيد. خود جانشيني به را (ع)ابيطالب بنعلي حضرت آله

 مجتهد نظر هب را آنها احكام استخراج و دانندمي حكم از خالي را وقايع اكثر عاّمه،

 حكم نآ ه،ادّل و استحسان و قياس طريق از پسنديد را آن مجتهد هرچه گويند: و دانندمي

 جانب از نيمعي حكم را وقايع همة كه معتقدند عاّمه خالف به خاصه اّما بود. خواهد خدا

 خود اوصياي به نيز حضرت آن و رسيده (ع)خدا رسول به جميعًا احكام و خداست،

 تبليغ تدريج به نيز پيغمبر خود و رسانند،مي يا اندرسانيده اّمت بر نيز اوصياء و رسانيده

 نمود. احكام
 در كندنمي كفايت انزال و تشريع و شرايع از مقدار اين معتقدند عاّمه كه چنان

 كه جاهل اّمت حق در تبليغ عدم و احكام با جعل كه آن جهت به نعمت، اتمام و دين اكمال

 به نسبت كمالا و اتمام است ممكن و نيست، متصّور اتمام و اكمال ندارند، آن به اطالعي و علم

 َو ديَنكَ  َلكَ  ْكَمْلتُ اَ  َاْلَيْوَم« بفرمايد بود الزم نيز صورت اين در جاهل. اّمت رب نه باشد نبي
 ايد.فرم »َلُكْم« اّمت و مّنت مقام در كه اين نه »ِنْعَمتي َعَلْيَك َاْتَمْمتُ 

 وبوج به است اشاره نعمت، اتمام و دين اكمال كه دارد اشكال چه گويند اگر

 اتمام و دين لاكما نازله، احكام انضمام به حكم اين و الحكم،معلوم غير وقايع در اجتهاد

 اجتهاد جاباي براي از اّوًال البعد،غايت دعوي اين وجود با كه: گوييم جواب است؛ نعمت

 آن. هـب باشد اشاره »ديَنُكْم ْمَلكُ  َاْكَمْلتُ  َاْلَيْوَم« تا نرسيده وحيي و نّصي معيني، روز هـب امت بر
 اجتهاد اهل حق در حتي نيست اكمال خواص، و عوام از اّمت جميع حق در اجتهاد ايجاب ثانيًا 

 داللت پس بالقّوه. نه بالفعل است اكمال تحقق دين، اكمال كه آن جهت به بود، نتواند اكمال نيز
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 و امامت عهد عقد بر صحيح اعتبار و عقل قرينة به شد ذكر آنچه مالحظة با شريفه آية
 .(ع)ابيطالب بن علي حضرت مگر نيست آن و امت، آحاد از يكي جهت به است واليت

 ».َتَفرَُّقوا ال َو َجميعًا اهللاِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُموا« ـ چهارم آية
 طاهرين والدا و ابيطالب بن علي حضرت اهللا، حبل از مراد شريفه آية در فريقين اتفاق به

 باشند.مي او
 َو قالَ  مامًا،اِ  ِللّناِس جاِعُلَك ِاّني قاَل ُهنََّفَاَتـمَّ  ِبَكَلماتٍ  َربُّهُ  ِاْبراهيمَ  ِاِذاْبَتلي وَ « ـ پنجم آية

 ».الّظاِلميَن َعْهِدي َينالُ  ال قاَل ُذِريَّتي ِمْن
 كه اين بر است نصّ  شريفه آية اين شد، ذكر امام عصمت وجوب بيان در كه چنان

 و اخبار اين هعامّ  علماي كه است اين در تعّجب رسد.نمي ابراهيم ذرّية از ظالم به امامت عهد
 نمايندنمي عمل ليكن را، آنها كنندمي تصحيح و كرده نقل خودشان كتب در را تفاسير

 ».ُقُلوِبِهْم في َلْيسَ  ما اِهِهمْ ِبَاْفو َيُقوُلونَ «
 ».ِمْنُكْم اْلَاْمرِ  ُاوِلي َو الرَُّسوَل َاطيُعوا َو اَهللا َاطيُعوا« ـ ششم آية

 كه است معصومي ،»ْمرِ اْلاَ  ُاوِلي« از مراد شريفه آيه اين در و باشد امام بايد معصوم البته

 ايجاب ،نشود احكام جميع به عالم و نبوده معصوم هرگاه چه، باشد احكام جميع به عالم

 عقلّيه ادلة در شايست و بايست كه نحوي به اين توضيح و است، قبيح مردم بر او اطاعت

 امامّيه. حقانّيت بر كندمي داللت امام عصمت وجوب بر ليلد اقامة و گذشت،
 گاهي كه است اين اند،نكرده شرط امام در را عصمت سّنت اهل علماي چون

 و منداسال سالطين گويند گاهي و اند،رسول حضرت خلفاي اولوااالمر از مراد گويند

 حكيم و عليم خداوند كه ندكنمي باور عاقلي هيچ علمايند. اولوااالمر از مراد گويند گاهي

 همة و م،صو و ةصلو تارك و الخمرشارب و الطي و وزانيفاسق اطاعت به را مردم كند امر

 حفظ قامم در سالطين غالب و باشد،مي و بوده الحقين و سابقين در مذكوره گناهان اين

 نكنند. مذهب و دين رعايت سلطنت، و ُمْلك
 و قهر به يكس اگر كه: اندگفته چنين شريفه آية اين تفسير در عاّمه علماي از بعضي

 ما، پيغمبر دين كه است اين ايشان كالم مقتضي است. واجب او طاعت شد، سلطان غلبه 

 خود پيروان به ابلهي هيچ نيست! ممكن آن از خالصي هرگز كه است عذابي و غضب دين

 و نهيد ميان در مشيرش من وفات از بعد كه كندنمي وصيتي چنين دنيا از رحلت وقت در
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 كنند. اطاعت را او ديگران شد، قاهر و غالب هركه
 ».َتْعَلُموَن ال ُكْنُتْم ِانْ  الذِّْكرِ  َاْهلَ  َفْسَئُلوا« ـ هفتم آية
 او هرينطا اوالد و ابيطالب بنعلي حضرت ذكر اهل شريفه، آية در فريقين اتفاق به

 عبارت كر،ذ اهل از مراد كه كرده ذكر آيه ناي تفسير در نيز ثعلبي باشد.مي السالمعليهم

 اجمعين. عليهم اهللاسالم او طاهرين اوالد و (ع)ابيطالب بن علي حضرت از است
 بر ممقّد فضل، و علم و بزرگي و شرف در نبّوت بيت اهل طوايف، همة اتفاق به

 و عقبي و دنيا امور از چيزي همه بر دارد اطالق ،»َتْعَلُموَن ال« متعلق و عالمند اهل همة
 اين شريفه آية معني محسوس. و مرئي و منقول و معقول و كلي و جزئي و فروع و اصول

 عالمند، هلا اكمل و افضل و اعلم كه نبّوت بيت اهل از ندانيد كه را هرچه بپرسيد كه است

 علي حضرت حضرت، آن بالفصل وصّي و (ص)اكرم رسول حضرت امور كّل مرجع پس

 شدند. اجمعين عليهم اهللاسالم او طاهرين اوالد و (ع)ابيطالب بن
 وَ  ِرساَلَتهُ  َتَبلَّغْ  َفما َتْفَعلْ  َلمْ  ِانْ  وَ  َربَِّك ِمْن ِاَلْيكَ  ُاْنِزلَ  ما َبلِّْغ الرَُّسوُل َايَُّها يا« ـ هشتم آية

 ».َناْلكاِفري اْلَقْوَم َيْهِدي ال اهللاَ  ِانَّ الّناِس ِمَن َيْعِصُمَك اُهللا
 وصخص در شريفه آية اين كه شده وارد بسيار احاديث خاّصه و عاّمه قطري به

 است. السالمعليه ابيطالب بنعلي حضرت
 كرده ذكر خود »المهّمهفصول« كتاب در است، عامه علماي معتبرين از كه مالكي

 نمود الغاب آله و عليه اهللاصلي خدا رسول حضرت شد، نازل شريفه آية اين كه آن از بعد

 ...» ديَنُكمْ  َلُكمْ  تُ َاْكَملْ  َاْلَيْومَ « فرمود تعاليحق آن از بعد را، علي حضرت خالفت و متاما

 بر كردم تمام و را شما دين شما براي كردم كامل امروز رسالت اين ابالغ جهت به يعني

 بموج را علي حضرت موالئيت عالم خداوند كه شودمي معلوم پس را. خود نعمت شما
 داد. قرار نعمت اتمام و دين اكمال

 (ص)ولرس حضرت تعالي حق تأكيد كه اندكرده ذكر خود كتب در عامه علماي از بسياري

 است. ابيطالب بنعلي حضرت امامت و واليت ابالغ ،»َربِّكَ  ِمْن ِاَلْيَك ُاْنِزَل ما« به را
 به عاليت حق كه بود بزرگوار آن خالفت و امامت ابالغ خّم، غدير در اجتماع از مراد

 اين باشي. نكرده رسالتي هيچ تبليغ نكني، رسالت اين ابالغ اگر فرمايد:مي خود رسول

 در آن، تبليغ عدم كه بود مهّم غايت به امر اين كه اين بر است واضح دليل تهديد، و تأكيد
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 لَّْغتَ بَ َفما َتْفَعْل َلمْ  ِانْ  َو« فرمايدمي متعال خداوند كه است احكام ساير تبليغ عدم حكم

  ».ِرساَلَتُه
 از بلق مدتي خداوند جانب از (ع)علي حضرت امامت و خالفت تعيين ابالغ اساسًا

 نمايد. غابال را حكم اين چسان كه بود انديشه در حضرت و روز، همان در نه بود خم غدير

 خوف امر ناي تبليغ از داشت، كه تام تسّلط آن با آله و عليه اهللاصلي اكرم رسول حضرت

 است تو نگهدار خدا ييعن »الّناسِ  ِمَن َيْعِصُمكَ  َواهللاُ « فرمود: تعاليحق كه بود اين نمود،مي

 بود دشوار سيب امر اين ابالغ كه اين بر است واضح دليل نيز عناد اهل عداوت مردم. شّر از

 آمد.مي ناگوار ِطباع بر كه آن جهت به
 و نمود خواهند تكذيب را او كه دانستمي امر اين تبليغ در خدا رسول حضرت

 من خدايا« كندمي عرض كه حضرت آن كالم و كند، امر اين تبليغ كه كردنمي تمام جرأت

 طبع بد اشخاص چقدر اصحاب ميان در كه است كاشف »مردم! با كنم چه هستم تنها

 و عصمت وعدة تعالي حق كه داشت خوف امر اين ابالغ از حضرت آن كه بودند،

 داد. حضرت آن به دشمنان شر از نگهداري
 كفار زا خم غدير روز گوييم صحابه، از نه بود كّفار از حضرت آن خوف گويند اگر

 مجمع در كه بود منافقيني از حضرت آن خوف شايد گويند اگر و نبود. محضر آن در كسي

 شت؛دا خوف صحابه منافقين از حضرت آن كه است همين ما مّدعاي عين گوييم بودند،

 آن غابال به كه حكمي و نگذاشتند بنويسد خواستمي را چيزي حضرت رحلت، از قبل كه چنان

 بس. و بود (ع)علي حضرت خالفت و امامت ابالغ همانا شد، مأمور
 ُاْنِزلَ  ما« از مراد كه كنيد بيان ما براي توانيدمي آيا كه پرسيممي عامه حضرات از

 و شد، آن غابال به مأمور آله و عليه اهللاصلي مآب ختمي حضرت كه بود حكم كدام »ِاَلْيَك
 داد؟! او به مردم شر از عصمت وعدة تعاليحق

 را صريحه نصوص و َجلّيه حجج اين ايشان به ما وقتي كه اين از است عجب

 غديراز وزر در قوم شهادت و نيستيم منكر ما كه گويند چنين ايشان از ايعّده گوييم،مي

 در هك چيزي به را او كرد وصيت (ص)پيغمبر حضرت ليكن است، يافته شهرت نّص، شنيدن

 خالفت! و امامت امر بر نه بود او مالك و داشت دست
 بر كردمي نّص (ص)رسول حضرت اگر گويند كه است آن ايشان اغالط جملة از
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 ميان خالف و كردندمي ذكر خاص و عام همة آينه هر ،(ع)علي حضرت خالفت و امامت

 يقين خودشان كه آن حال و نّص. عدم بر است دليل خالف وجود پس شد،نمي واقع قوم

 و است موجود بين در خالف وليكن  فرمود نّص را چيزها بسياري پيغمبر كه دانندمي
 سر مسح از آن كيفيت در خالف چقدر كه است وضو جمله از كنند،نمي اتفاق آن به هرگز

 نماز چگونه حضرت آن كه ديدند سفرًا و حضرًا كه نماز احكام در و كردند، ِرْجلين و

 در حاضرين همة نيز و شنيدند، مؤّذنينش و حضرت آن خود از را اذان مكّرر و كردمي

 بر هاچه همه اين با نمودند، مشاهده را آن كيفيت و ديدند را حضرت آن حج الوداع،ةحج

 با ديدند را سارقين بر دحدو اجراء هكذا و نمودند كم را چيزها چه و كردند زياد اعمال اين

 ايشان فقه بر دخول از بعد آنها همة كه دارند هاخالف چه سارق يد قطع در همه، اين

 اختالف قدر اين ندارد، رياست عالم به دخل چندان كه جزئيات اين در شود.مي معلوم

 عناد و تعصب و تجاهل مگر اين نيست و امامت، و خالفت امر به رسد چه تا اندكرده

 يشان.ا
 تعالي قح جانب از مگر نبود وقتي، چنين در و مكاني همچو در عظيم امر آن اظهار

 منافي قول اين كه اندنفهميده و اندكرده تجويز عاّمه كه ،(ص)رسول حضرت اجتهاد به نه

 َو« فرمود يزن و اجتهاد، به نه عنيي »اُهللا َاْنَزَل ِبما َبْيَنُهمْ  اْحُكمْ  َاِن َو« فرموده كه است قرآن نّص
 ».ُيوحي َوْحٌي ِاال ُهَو ِانْ  اْلَهوي َعنِ  َيْنِطُق ما

 امت رب او مخالفت بود، مجتهد پيغمبر اگر و است اجتهاد مقام از غير وحي مقام

 را ريديگ مجتهد كه است آن اجتهاد حكم كه آن بر است منعقد اجماع شد،زيرامي جايز

 گاهي دمجته نيز و است. حرام پيغمبر با تمخالف كه صورتي در باشد، جايز آن مخالفت

 ذكر ياءانب عصمت بيان در كه چنان است محال نبي از گناه صدور ما نزد ولي كندمي خطا

 به را سائلين سؤال جواب نمود،مي عمل خود اجتهاد به (ص)پيغمبر حضرت اگر نيز و شد؛

 شود. نازل وحي تا انداختنمي تأخير
 آن كالم و است حاصل قطع وحي، از ولي است ظّن اد،اجته از شودمي حاصل آنچه

 حضرت آن فهميدن و نيست، چنين مجتهد كالم ولي است ريب آلودگي از خالي حضرت

 نيست. اجتهاد فرموده تصريح تعاليحق آنچه در را حكم
 ».َلها اْنِفصاَم َلا اْلُوْثقي ةُعْروَ « ـ نهم آية



 نبوت و امامت  
۱ 

 به زند چنگ خواهدمي كه هركسي ود:فرم آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول حضرت

 و من يتوال او واليت كه درستي به ،(ع)ابيطالب بن علي واليت به زند چنگ الوثقي،ةعرو
 ناسدبش من، از بعد را حّجت بشناسد خواهدمي كه هركسي و است، من اطاعت او اطاعت

 موالي من كه كسي يعني »ْوالُهمَ  يٌّ َعِل َفهذا َمْوالهُ  ُكْنتُ  َمْن« فرمود: نيز و را، (ع)ابيطالب بن علي

 اوست. موالي علي اين پس هستم، او
 ».ةاْلَبِريَّ  َخْيرُ  ُهْم ُاولِئَك« ـ دهم آية

 اين در فرمود: (ص)خدا رسول حضرت كه عامه طرق از گرديده وارد بسيار احاديث

 به ايشان پس باشند،مي او طاهرين اوالد و ابيطالب بنعلي خيرالبرّيه از مراد شريفه آية

 ترند.اليق خالفت و امامت
 اّصهخ ميان است مشترك حضرت، آن خالفت و امامت به دارد داللت كه اخبار نحو اين

 و است ايشان خود مختص ثالثه خلفاي خصوص در سّنت اهل خاّصه مجعوالت اما عاّمه، و
 است. نشده پيدا خاّصه كتب در آنها از اثري اصًال

 امامت ثبوت در را خاصه علماي كنندمي طعن چگونه و آورندمي دليل چگونه

 يا و مطلب حقيقت در تحقيق عدم يا فهميبي مگر نيست اين و (ع)ابيطالب بنعلي حضرت

 اين قابلم در شود، منعقد عقد و حّل اهل از يا مدينه اهل از كه اجماعي و ايشان، عناد

 دارد! ثمر چه نصوص
 وجه گفتگو بين در داشتم، صحبت ستبصريم با كه گويد خاّصه علماي از يكي

 به كردم ضعر شبي است. االسالمشيخ فعًال كه دارم خالوئي گفت: پرسيدم، را او برگشتن

 توست. هذّم به وبالم و وزر گرنه و نما هدايت حق راه به مرا گمراهم، من كه او خدمت
 و باراخ كتب از آنچه بنابر است شيعه با حق كه است آن مطلب حقيقت گفت:

 صخصو در (ص)خدا رسول حضرت آنچه زيرا باشد.مي معلوم من خود به و اخيار علماي
 اهل كه را آنچه و خاصه، و عاّمه ميان است مشترك فرمود، (ع)ابيطالب بنعلي حضرت 

 اند.كرده رّد را آنها همة خاّصه علماي منفردند، آن بر سّنت
 د؟گوئينمي را حق چرا است، چنين كه حال گفتم:
 زيرا برگردد خود مذهب از كسي كه است محال من گفتن با زاده! خواهر گفت:

 يا كشند،مي را همه كنند اتفاق اگر و باشندمي خود دولت خور مستمري حاضرين، علماي
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 كه اين مگر گذشته كار از كار شده و مشكل امر، حاال كنند.مي قطع را ايشان مستمري الاقل

 نمايد. پاك مذهب اين از را عالم و فرموده هورظ (ع)محمد آل قائم حضرت
 به نگچ و گرديد زايل بالمّره بود، دل در كه الجملهفي خدشة بشنيدم، اين چون

 مثل ظلمت از نور و باطل از حق و زدم (ع)ابيطالب بنعلي حضرت مشكالت، حالل واليت

 يافت. تميز رّباني توفيق افق از صادق صبح
 سفتأ ماضّيه ايام بر و سفتمي ديده آب الماس به را حق درّ  و گفتمي را اين

 تكانيد.مي هدايت زانوي از را جهالت و ضاللت غبار و گرد و خوردمي

 عاّمه اخبار در (ع)علي حضرت واليت

 بر ايشان مخالفت و عداوت و واجب، كس همه بر عصمت بيت اهل اطاعت و محّبت

 كفر متعال ايشان، مخالفت و ايمان عالمت ،ايشان اطاعت كه چنان است، شده كس حرام همه

 با مگر شودنمي واجب اطاعت و است اطاعت وجوب مستلزم موّدت، وجوب است.

 شود.مي واجب موّدت ترك خطا، صدور وجود با چه، عصمت
 صاءاح و حّد از فزون (ع)ابيطالب بنعلي حضرت واليت به مربوط مشتركه اخبار

 مگر اييمننم ذكر ما كه است بنابراين چون ولي شده، ضبط خاّصه و عاّمه كتب در كه است

 عاّمه: علماي از چندي متواترة اخبار بر كنيممي قناعت لهذا شده، وارد ايشان خود از آنچه
 كه نتسنّ  اهل علماي مشهورترين از حنبل احمدبن از كرده نقل الحديدابي ابن

 و حّب به را شما كنممي وصيت مردم اي فرمود: و خواند ايخطبه (ص)رسول حضرت
 او دشمن و مؤمن مگر نيست او دوست فرمود: نيز و علي. عّمم پسر و برادرم اطاعت

 است. من دشمن او دشمن و من دوست او دوست كافر. مگر نيست
 خدا ادتعب سال هزاران كسي اگر فرمود: حضرت آن كه شده نقل ِدْيَلم فردوس كتاب در

 دچار انيجاود عذاب به را او متعال خداوند باشد، نداشته را عصمت بيت اهل ما محبت و كند

 است. كفر او بغض و ايمان، او حبّ  فرمود: نيز و سازد.
 حضرت كه است چنين آنها مضمون كه شده نقل طريق چند به حنبل مسند در

 رنجانيده. مرا برنجاند را علي هركس فرمود: (ص)رسول
 برائت علي حّب فرمود: (ص)رسول حضرت كه ُعَمر از است َمْروي ديلم فردوس در
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 الفاظ، تفاوت با شده نقل ايشان علماي از طريق چند به مضمون اين و دوزخ، آتش از است

 »يزيدي« و »ماجه ابن« و »َبطِّع ابن« و »عطّيه« مانند ايشانند علماي اعاظم و اكابر از همه كه
 ».موصلي« و

 َلْيـَتنِي يا َيُقوُل َيَدْيِه ليعَ  الّظاِلُم َيَعضُّ َيْوَم َو« فرمايد:مي مجيد قرآن در متعال خداوند

 الم و الف شريفه، آيه اين در ».َخليًال النًافُ  َاتَِّخْذ َلْم َلْيَتني َوْيَلتي يا َسبيًال الرَُّسوِل َمَع اتََّخْذُت

 همان يعني ،است نيمعّي شخص از كنايه نيز »ُفالنًا« و بوده معّيني ظالم به اشاره »الّظاِلُم«

 َقْوِمي ِانَّ َربِّ  يا الرَُّسولُ  قالَ  وَ « فرمايد:مي بعد آية در شدند. مرتد كه صحابه از تعدادي

 ».َمْهُجورًا اْلُقْرآنَ  هَذا اتََّخُذوا
 واضحه تدالل شريفه آية اين كه شودمي معلوم شده وارد عامه علماي از كه اخباري

 رحلت زا بعد فرمود: حضرت آن كه است اين اخبار آن مشتركة مضمون كه مّدعي، بر دارد

 شوند. مرتد من صحابة از ايجمله من
 قوم يهود كه زيرا بود، نتوانند زنادقه و نصاري و يهود ايشان، از شده شكايت قوم

 طريق به ايشان به قرآن اخذ نسبت و مآب، ختمي حضرت قوم نه بودند موسي حضرت

 اسالم عرصة هب قدم اصالً  ايشان كه زيرا نيست، محض كافر مراد نيز و دارد. منافات ِهْجر،

 صحيح ،مهجورًا ايشان به قرآن اخذ نسبت و نداشتند، قرآن با كاري و سر و نگذاشتند

 خللي و فساد ايشان، آئين و عقيده و مذهب در كه بودند مسلمانان از قومي مراد پس نباشد.

 است. بوده
 در آله و عليه اهللاصلي اكرم رسول ضرتح از حرب َسماك بن روايت به ُمسِلم

 از آنها مةه كه شوند امام من از بعد نفر دوازده فرمود: حضرت آن كه كرده نقل خود كتاب

 شد. خواهد عزيز ايشان با هميشه اسالم و باشند قريش
 است. نموده نقل وّقاص سعد قول از را روايت همين مسلم باز و

 از عدب نفر دوازده فرمود: (ص)پيغمبر حضرت كه كندمي نقل خود كتاب در ابوداود

 باشند. قريش از آنها همة كه شوند خليفه و امام من
 و ص)(پيغمبر حضرت خدمت رفتيم پدرم با كه كندمي نقل سمره جابربن از بخاري

 پدرم نشنيدم، كه را ايكلمه و شوند خليفه و امام نفر دوازده من از بعد فرمود: حضرت آن

 باشند. قريش از ايشان همة فرمود: ضرتح آن كه گفت



 )(عامامت حضرت علي 
 



 كه بكرابي امامت ولي است، شرط اماميه نزد امام در عصمت گويد: مواقف كتاب صاحب

 رب ساخته موقوف را عصمت عدم مرد اين كند!مي باطل را قول اين نبوده عصمت داراي
 شخص ينا يزن و .عصمت اشتراط عدم بر كرده موقوف را او امامت ثبوت و بكر،ابي امامت

 بود! دو هر اين فاقد بكرابي كه زيرا نيست، شرط امام عالمّيت و كرامت گويد:

  قرآن ُمجري ،(ع)علي امام

 ثرا و خارجي، و كتبي و لفظي و ذهني اربعه: وجودات بر است مشتمل چيزي هر

 رياث آن بيكت و لفظي و ذهني وجود كه دارو مانند است، خارجي وجود براي اشياء در تاّم

 خواهديم ُمجري اجرا و شود اجرا مرض دفع براي بايد يعني كند؛نمي مرض رفع و ندارد

 مريض رايب را طبيب بهترين اگر كه چنان بخواهد. و بتواند و بداند بايد كننده اجرا و

 يا و كند اجرا دنتوان يا و بخواند نتواند پرستار ولي بنويسد را نسخه كاملترين و بياوريم

 كند.نمي مرض رفع و نداده اينتيجه نسخه نآ نخواهد،
 قرآن و قوانين، بهترين كه اسالم قوانين بالخصوص آسماني، قوانين است همانطور

 حيرو و جسمي امراض معالجة براي هاستنسخه كاملترين و بوده سماوي كتب اكمل كه

 به نونقا اين كردن واگذار و خواستمي ُمجري (ص)پيغمبر حضرت از بعد اجتماعي، و

 ينا شخصي چنين كه است محال زيرا است سفاهت عين نيست، عالم آن بر كه كسي عهدة

 نمايد. اجرا و كند حفظ را مقدس قانون
 شجاعت و حلم و علم زيادي علت به بود افضل  صحابه جميع از (ع)علي حضرت

 مقدم او بر ديگري كه نيست سزاوار پس نفس، عّفت و عصمت و حكمت و سخاوت و

 آيد. الزم فاضل بر مفضول ترجيح تا شود
 هيچ كه بود علي و جلّ  حق به متّوجه و وحدت درياي غرق چنان حضرت آن

 فاختال مردم ميان جمعي التأسفمع خدا. از غير ديدنمي هيچ و خدا، جز خواستنمي
 كردند. پايمال را حق و تاختند هوس و هوي ميدان در را جهل سمند و انداختند
 افراطي دانسته »خدا« را او و كرده غلوّ  حضرت آن دربارة جمعي كه نآ خصائصش از

 راه ما كه خدا بر حمد ولي پيمودند، تفريط طريق خوانده چهارمش امام و خليفه جمعي و شدند،

 دربار مقّرب و دانسته آله و عليه اهللاصلي اكرم رسول حضرت بالفصل و خليفة امام را او رفته حق
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 دانيم.مي وجودّيه عوالم در متصّرف و امكان دايرة قطب و حق ةكارخان وليّ  و الهي
 حقيقت درياي از را حقيقي گرانبهاي دّر و بپيمايد را ابدي سعادت راه خواهد هركه

 خانة او ِوالي برِق با و كرده نقش دل صفحة بر را حضرت آن ِمهر بايد بجويد، معرفت و

 سازد. روشن را دل



 فصل ششم

 
 
 
 
 
 

 (ع)ر حضرات ائمه اطهارامامت ساي
 

 طرق استدالل بر امامت ائمه

 است: چندي طرق ايشان، امامت بر استدالل در
 نفر دوازده اين از غير و عصمت به باشندمي مختص ايشان كه است آن اّول طريق

 جهت هب او دعوي كند، امامت اّدعاي ايشان از يكي عهد در كسي اگر پس نبود، معصومي

 .است باطل عصمت عدم
 و علميه قوة كمال به رسيد خود عهد در ايشان از هريك كه است آن دوم طريق

 فاضل. بر مفضول تقديم است قبيح عقًال و نوع، و شخص به نسبت عمليه
 بر است فرموده نّص آله و عليه اهللاصلي اكرم رسول حضرت كه آن سوم طريق

 نيست. تأويل قابل كه نّصي چنان ايشان، از يك هر امامت
 خود. از بعد امام امامت بر است ايشان از هريك نّص چهارم يقطر

 ند.نمود ظاهر خود امامت دعوي در كه است باهرات ظاهرات معجزات پنجم طريق
 ِمْنُهُم َبَعْثنا َو ِاْسرائيَل َبني ميثاَق اُهللا َاَخذَ  َلَقْد َو« فرمايدمي مجيد قرآن در متعال خداوند

 نفر دوازده را اسرائيل بني ُنَقباء تعالي و تبارك خداوند شريفه، آية اين رد ».َنقيبًا َعَشرَ  اْثَنيْ 

 آن از هم من دين اند،داشته گذشته اديان آنچه فرمود: (ص)اكرم رسول حضرت و فرموده،

 باشند، عالم در تصرف به َاْولي كه را اسالم دين ائمه و نقباء لذا نيست؛ كنار بر الهي سنن
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 است. مودهفر مقّرر نفر دوازده
 ».َشْهرًا َعَشرَ  ِاْثني اِهللاِعْندَ  الشُُّهوِر ةِعدَّ  ِانَّ « فرمايد:مي مجيد قرآن در متعال خداوند

 برج دوازده در كه است زمان پيدايش به نيازمند مطلوب، حصول در عالم معاش مصالح

 ب،اككو گردش و سير اين از و كند سير بروج اين در شمسي منظومه بايد شود، پديدار

 آيد. پديد سال و ماه و روز و شب
 )(صاكرم رسول حضرت مقدس قلب در الوهّيت نور بشريت، عالم اجتماع در

 در را مهم ثقل مركز دو نبوت، دوران سال سه و بيست از پس ايشان و گرفت، تابيدن

 آن شوند.نمي تفكيك هم از و يكديگرند متالزم دو اين فرمود: و گذاشت باقي جامعه

 نيروي ناي درآورده بود، توحيد سبز پرچم زير را عربستان مردم كه حالي در بزرگوار

 سپرد. واليت سپهر مهر دوازده به الهي امر به را واليت و تصّرف
 از و نمود رسي امامت بروج در انسانّيت، عالم آفتاب آن مقدس وجود از الوهّيت نور

 براي را قح سوي به سير طريق تا كرد تابش اولياء صافّية قلوب بر نيز آنان وجود مشرق

 از نيز نبوت نور كند،مي سير كواكب منازل در آفتاب نور كه طور همان كنند. تشريح مردم

 ردهك سير اطهار ائمه حضرات مقّدس قلوب در امامت، حوت برج تا واليت َحَمل برج

 است. شده اّمت ارشاد سبب
 نبّوت، شمسي منظومة برج اولين السالمعليه ابيطالب بنعلي اميرالمؤمنين حضرت

 از (ص)كرما رسول حضرت پاك دل بر آنچه و تابيد او بر نبّوت آفتاب بود. علم مدينة باب

 برج از الهي ورن سپس يافت. انعكاس او قلب مصّفاي آئينة بر بود، تابيده الهام و وحي منبع

 دين ثقل زمراك حامل ،(ص)محمد آل قائم حضرت يعني خود سير خط آخرين تا علوي

 از قرن هس مدت در كرده، كامل گردش دور يك ارشادند، و هدايت مشعلدار كه اسالم مبين

 نشد. حاصل ايشان از انحراف نقطة يك كبري، غيبت زمان تا هجرت آغاز
 ازمانس در آن آية آخرين نزول تا مجيد قرآن آية اولين نزول از دين تكامل سير

 ختم زا كه قرن، سه مدت در احكام تشريح و تفسير با اسالم، معنوي و اداري تشكيالت

 اين به نكرد عمل با را بشر علمي َرقاِء و عقلي رشد يافت، خاتمه واليت ختم به نبوت

 كرد. تضمين مقدس قوانين اين اجراي و دستورات



  )(عامامت ساير حضرات ائمه اطهار
 

 امامت بروج در كمال تجّلي

 بسوطم حتوضي نه و معنوي، فروزان كواكب اين امامت بر اجمالي مرور ضمن اينك

مناسبت،  به مودهن بسنده بزرگواران آن از تعاليمي تشريح به بعضًا زندگانيشان، تاريخچة در
 كنيم.مي اشاره واليت شامخ مقام كماالت از كمالي به

 بنعلي حضرت وصّيت در متواتره كثيرة اخبار ـ (ع)مجتبي حسن امام حضرت

 هب بزرگوار آن اختصاص و (ع)حسن امام حضرت خود، فرزند بر السالمعليه ابيطالب

 امام حضرت كه اين بر دارند اجماع شيعه علماي است. گرديده وارد امامت خلعت

 بسياري را اين و نمود، دعوت خود بيعت به را مردم بزرگوارش پدر رحلت از بعد (ع)حسن

 نقل ءاالولياةيحل در ابونعيم حافظ و خود ُمسند در حنبل احمدبن مانند نيز عاّمه علماي از

 اند.كرده
 است. ابتث عاّمه، قول به بنا چهارم مرتبة در ولو (ع)ابيطالب بنعلي حضرت امامت

 اول، امام امامت ثبوت مجّرد به شيعه نزد و باشد،مي حّجت او قول او امامت ثبوت از بعد

 گانه.يازده ائمه حضرات امامت شودمي ثابت
 هبود كماالت جميع جامع و صمتع مقام داراي شيعيان دوم امام (ع)حسن حضرت

 پدر از عدب باالتفاق و داشته فعلّيت مقدسش وجود در فاضله ملكات و حميده صفات كلّ  و

 است. بوده واجد را الهي مطلقه رياست كلّيه بزرگوارش،
 به ار معاويه چگونه پس است، ثابت عاّمه قول به بنا (ع)حسن امام حضرت امامت

 جايز اّمهع پيش امر اين گوييم بوده، اجتهاد به او خالفت گويند اگر برگزيدند؟ خالفت

 به قريش از هاخبار بودن ائم پس برگزيدند، خالفت به را او شام اهل گويند اگر و نيست،

 ولرس حضرت عامه قول به بنا بود، قريش از هم معاويه گويند اگر و شود؟ حمل كجا

 را يكي نندك امامت و خالفت اّدعاي انزم يك در نفر دو اگر فرمود: آله و عليه اهللاصلي

 وانستندنت اگر و نكشتند؟ را معاويه چرا بود، مقّدم كه (ع)حسن امام حضرت پس بكشيد،

 كردند؟ انتخاب خالفت به را او چرا بكشند
 تسليم معاويه به را خالفت خود مصلحتي به (ع)حسن امام حضرت گويند اگر و

 رسول و خدا از منصوص امامت و خالفت به كه شخيصي شخص چگونه گوييم نمود،
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 نزع خود از را منصب و مقام اين باشد، (ع)ابيطالب بنعلي حضرت و آله و عليه اهللاصلي

 اين و كّال، و حاشا ؟!دانسته مشرك و كافر را او حضرت آن خود كه كسي به كند تسليم كرده

 اند.كرده ذكر بكرابي بيعت در كه است قولي نظير
 »ةِباْلُقْدرَ  ِلٌبغا« يا كًال نيز ذيروح ذيروح. غير نه است االطاعهواجب حذيرو اصوًال

 ».ِعْنَداِهللا ِمْن َمْنُصوٌب« يا و »ِبالِْ�اْجِتماِع َمْنُصوٌب« يا است
 تماعباالج منصوب كه كسي نيست. جايز و معقول ةبالقدر غالب ذيروح از اطاعت

 هر كرده، نصب را او اجتماع كه آن زيرا بود. نتواند معني تمام به اطاعت اليق هم او است،

 عالم در تنيس معلوم هم صفت آن و باشد، مندعالقه او از خصوصّيتي به شايد اجتماع فرد

 اشد.نب مقبول صفاتش ساير است ممكن مقبولّيت، فرض بر و نه، يا باشد مقبول معنا
 فاتص كمال دواج و رذيله صفات فاقد كه است كسي عنداهللا ِمن منصوب فرد اما

 عدم و دهدمي معنويات به سوق كه عقلي است، عقل از تبعّيت او، از اطاعت باشد. حميده

 و ستا قوي اول، قسم دهد.مي مادّيات به سوق كه نفسي است، نفس از تبعيت او اطاعت
 َاْيَسر. ديگري و است َاْيَمن اّولي ضعيف؛ ثاني قسم

 ست.ا امكان عالم ركين ركن نداهللا،ع ِمن منصوب امام مجتبي، حسن امام حضرت

 از ي؛شرايط اجتماع به است منوط آن قيام صّحت كمال و است ركن به قائم موجودي هر

 كنير در اگر همچنين آن. قائمّيت در است انحراف موجب شيء در پايه يك وجود جمله

 و آيد يددپ تزلزل قوامش در پذيرد، كاستي آن در پايه نفوذ يا افتد خللي شيء اركان از
 زوال و انهدام موجب عّلت، فقدان و انهدام زيرا نهد. كاهش به رو متعلقاتش و توابع

 شود.مي افاضه معلول به وجودي انوار و آثار اّتصاًال علت، از لذا است، معلولين
 از ارانو اين همة اما نمايان، حق جمال نوري هر در و است نور موجودي هر آري

 كيدةچ و جوهر كه نوري آن امكان، عالم ركين ركن اند.آمده پديد ازلي نور ِاشراق

 كه است ينا واليت. قاهر نور يا نوراالنوار از عبارتست است، نمايان آن در اهللاماسوي

 رازةشي شده زايل موجودات تمام قائميت عنداهللا، من منصوب امام مقدس وجود بدون

 فروريزند. عدم ظلمت در همه گسسته امكان عالم
  و مقام انبد دل اّتصال بدون كه است امام به معرفت الهي، علم عظيم ركن براينبنا

 اشاره سّر است اين نيست. ممكن شدن، هدايت مصباح واليت، قاهر نور آن از استناره
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 را راه تا شويد دانش و علم َاْوِعَيه بكوشيد كه خود ياران به مجتبي حسن امام حضرت

 دهيد. نشان ديگران به را راه تا شويد هدايت مصباح ببينيد،
 داّله هادّل همان علي، بنحسين حضرت امامت بر داّله ادّلة ـ (ع)حسين امام حضرت

 شد. ذكر سابق در كه است حسن امام حضرت و ابيطالب بنعلي حضرت امامت بر
 اهر فدائي و خداپرستي و تقوي و حقيقت و حق مجسمة خدائي، انسان يگانه آن

 و نّص به ء،شهدا موالي و سّيد آله، و عليه اهللاصلي انبياء خاتم دين دةكنن زنده و خدا
 ليلد به و حسن امام حضرت برادرش تعيين و عاليمقدار پدر و بزرگوارش جّد تصريح

 نبّوت، در ازير نبّوت، از باالتر است مقامي اين و بود. خدا حّجت و ولّي و امام عصمت،

 كلّيه لقةمط رياست امامت، در اما باشد معّين ايعده بر است ممكن اصلّيه الهية رياست

 مقام هم االعزم،اولو انبياء ساير و (ص)اكرم رسول حضرت البته است. بشر افراد همه بر الهّيه

 مامتا به مجيد قرآن در كه چنان را، امامت سمت هم و بودند واجد را رسالت و نبّوت

 است. شده اشاره خليل ابراهيم حضرت
 آن چه ن.آ از است متوّلد و متفّرع نبّوت كه است واليت مقام الهي، قرب الكم مسلمًا

 به اطبمخ ولّي اثر؛ اين و است عين آن فرع؛ اين و اصل است آن شعاع؛ اين و است نور

 خاّصه نبّوت و است اقبل از بعد ادبر ».َاْدِبر« خطاب به مخاطب نبي و است »َاْقِبل« خطاب

 د.نبند صورت واليت، بي نيز
 يزن باطن در بود، رهنما و پيشوا اعمال ظاهِر به كه چنان علي بنحسين حضرت

 سوي به باطن راه از كه بود انسانّيت كاروان ساالر قافله او داشت. رهبري و پيشوائي سمت

 دارد ويمعن جذبة و هدايت نوعي ظاهري، هدايت و ارشاد بر عالوه امام آري برد.مي حق

 قلوب رد باطن، نورانّيت و حقيقت كمال واسطة به و است تجّرد و امر عالم سنخ از كه

 كند.مي جذب ايجاد، غايت و كمال مرتبة سوي به را آنها كرده تصّرف شايسته
 دند.موجو هستي عوالم همة در نيرو دو اين و است سنخّيتي مجذوب و جاذب ميان

 مجذوب لاص در الهي ذبةجا اما كمالند، حّد در الهي معّالي عرش در هاقدرت اين گرچه

 يـنزول سير اـب يـتعالحق جاللّيه و جمالّيه انوار انسانهاست. قلوب يـيعن حق، ذاتي قطب
 و تجّمع ولي باشد، خالي آن از كه نيست اينقطه هيچ و اندگرفته فرا را كاينات همة خود 

 انوار تجّلي در البته آنها. صفاي و پاكي با متناسب مصّفاست قلوب بسوي انوار اين سير
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 او حريم به و است حق ماسواي آن از كيفّيت و كمّيت نيست، مشهود ضعفي و شّدت الهيه

 به كه است ساطع صعودي انوار نيز كمال به آراسته و مزّكي دلهاي از متقابالً  ندارد. راهي

 در مجذوبّيت و جاذبّيت اين كمال اند.حّق اقدس ذات جاذبة مجذوب نورانّيتشان، مرتبة

 نور، و مجذوب و جاذب ميان شده، يكي قوا و انوار اين آنجا در كه است كامل انسان قلب

 جاذبّيت واالي مظهر او كه است مقام اين در نيست. ايفاصله طلب، و مطلوب و طالب يا

 در ملكوتي جاذبة اين و است، »اْلَاْبصاِر َو اْلُقُلوِب ُمَقلُِّب« مقّدس اسم و حق مجذوبّيت و

 بود. اعلي حّد به السالمعليه حسين امام حضرت
 آن ديگر كماالت و عصمت و علم و تقوي و شجاعت و سخاوت و زهد و عبادت

 رب است ثابت كه كمالي هر و دارند؛ اعتراف سّني و شيعه و دشمن و دوست را حضرت
 باشد.مي ثابت نيز حضرت آن بر حسن، امام حضرت و ابيطالب بنعلي حضرت

 آن (ص)اكرم رسول حضرت و بود كماالت جميع جامع علي بنحسين حضرت

 داخ براي كه صرف، بشري جنبة از نه محّبت اين و داشت،مي دوست بينهايت را حضرت

 بود. او كماالت روي و
 و قراف خانه به طعام شبها بزرگوارش پدر مانند السالمعليه علي بنحسين حضرت

 نرفت ذلت ارب زير و بود الطبعمنيع و منشبزرگ ربسيا حضرت آن برد.مي زنان بيوه و ايتام

 به ازل وزر را قبا آن و آموخته او به اول روز اليزال خداي را شهادت درس شد. شهيد تا

 ايدب او را زيبا خلعت آن و نوشيدمي بايد او را شهادت جام چنان و دوخته او قامت

 پوشيد.مي
 كه را كربال ميدان و بود اخد كرم و و جود قدرت مظهر علي بنحسين حضرت

 تعجب هب را همه كرد، بروز عاشورا روز در حضرت آن از كه شجاعتي و صبر و داد تشكيل

 ظلمت، و ورن جهل، و عقل مبارزة بلكه نبوده دنيائي معمولي جنگ يك مبارزه، اين و آورد

 بزرگوار آن مبارزة خالصه بود؛ دنيا با آخرت و مجاز با حقيقت و ظلم و عدل كفر، و ايمان

 بس. و بود بشرّيه نفوس تكميل و خدا براي
 و ندارم. سراغ خود اصحاب از باوفاتر اصحابي من فرمود: علي بنحسين حضرت

 سراسر و لبريز علي بنحسين حضرت محبت از ايشان پيمانة و بودند چنين هم حقيقت در

 براي چيزي هر عالم رد كه دانستندمي ايشان بود. فراگرفته خدائي عشق را ايشان وجود
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 ملكوت كه بود اين ندهد، روشني نسوزد شمع تا دارد، الزم سوختن و تأثر كمالش به رسيدن

 بخشيد. مأموم در عميقي اثرات امام،
 ابتث عالم بر را يزيديان و يزيد ظلم و نرفت ذّلت بار زير علي بنحسين حضرت

 آب طلب قاتلش يا جماعت آن از گودال در كار آخر حضرت آن اندگفته كه اين نمود.

 هم، طشع و سپارد جانان به جان تشنه لب با بود مايل او بود. حجت اتمام براي نمود،

 به را خود كه دارد عطش اهللالي سالك بلكه است، جسماني ظاهري عطش همان نه عمده

 شود. وحدت درياي غرق و رساند معرفت كمال سرچشمه
 ريحتص به شيعيان چهارم امام الحسين،بنعلي حضرت ـ العابدينزين امام حضرت

 تحضر بزرگوارش پدر و اميرمؤمنان حضرت جّدش و (ص)االنبياءخاتم حضرت از صريح
 آيات نندةك بيان و دين حافظ و عصمت مقام داراي و خلق پيشواي السالم،عليه حسين امام

 است. سيدالمرسلين شريعت احكام و قرآني
 جهان حقايق عصارة قرآن، قرآن. حقيقت به است احاطه و اشراف مستلزم مقام اين

 اين كه مچنانه است. الهي كمال تجلي قرآن كه است اين آن، دربارة تعبير باالترين و است هستي

 اْلباري َكالَم َانَّ« نيست ديگر كتب به معرفت همانند نيز آن به معرفت نيست، همانندي را تجلي

 وحي نورافكن با تعالي و تبارك خداي ».اَلُهْمَاْفع َاْفعاُلهُ  ُيْشِبهُ  َكماال اْلَخْلقِ  َكالمَ  ُيْشِبهُ  ال ُسْبحاَنهُ 

 قرآن كنه به كه نندپاكا تنها يابد، راه قرآن كنه به تواندنمي هركسي كه فهمانيده جهانيان به

 اند.رسيده
 رتطها كه زيرا بود اعلي حدّ  در مجيد، قرآن به السالمعليه سّجاد حضرت معرفت

 قرآن، حقيقت و او بين كه معرفتي چنان بود، يافته تحّقق مقدسش وجود در محض

 واحِد فيِض الهي، محبوبين چه، بود محكم حضرت آن براي خدا كالم سراسر نبود. ايفاصله

 تشابه و شنوند،مي محبوب زبان از را غيبي سروش و كنندمي مشاهده كثرت در را منبسط

 جايي ،معنا و وحدت موطن در كه نمايند،مي محصور كثرت، وطنم و الفاظ محدودة در را

 نيست. تشابه براي
 مقام مراحل شناخت بدون آن، شناخت لذا و است مجيد قرآن اصلي نسخة كامل، انسان

 انسان باطني. و است ظاهري را هريك و است َعَلن و سّر را قرآن نيست. پذيرامكان انسانّيت،

 از است خاصي مرحلة همسان او، از مرحله هر و است هارگانهچ ابعاد اين داراي كامل،
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 بازگو قرآن شريك و همتا را خود تمّدح، مقام در الهي محبوبين كه است اين قرآن.

 ».اْلُقْرآِن َشريَك يا َعَلْيكَ  َالسَّالُم« گوييم مقدسشان پيشگاه به سالم عرض در و اند،فرموده
 عالم در و لُمَتَمثِّ  قرآن مثال، عالم در و معقولند قرآن عقل، عالم در الهي مردان اين

 بين لكن متفاوتند، مفهوم لحاظ از واليت حقيقت و قرآن حقيقت گرچه ناطق. قرآن طبيعت،

 اسرار هب كلّيه واليت صاحبان اين آگاهي نيست. ايفاصله واليت، حقيقت و قرآن حقيقت

 بر وقمسب محسوسشان، هميشه نانآ اعالست. حّد در آن، به ايشان وجودي سلطة و جهان

 بر وقمسب آنها معقول مردم، ساير اما رسند.مي محسوس به معقول از است؛ معقولشان

 است ناي آنها منطق يابند. راه معقول به محسوس طريق از خواهندمي آنهاست؛ محسوس

 في َكريٌم َلُقْرانٌ  ِانَّهُ « تاس چنين الهي، مردان مشرب و منطق لكن ،»ِعْلمًا َفَقَد ِحّسًا َفَقَد َمْن«

 آنان ولي نيست، آگاهي نيست حس تا گويندمي اينان ».اْلـُمَطهَُّروَن ِاال َيَمسُّهُ  ال َمْكُنوٍن ِكتابٍ 

 نيست. پذيركانام الهي، معارف به يافتن راه نيابد، تحّقق دل طهارت و ضمير صفاي تا فرمايندمي

 يابد سعادت و محض حقيقت به را انسان دل، طهارت و ضمير صفاي و تهذيب بدون تحقيق
 رساند.نمي

 ماما مقدس وجود و قرآن، حقيقت از اوست برخورداري ميزان به كسي هر كماالت

 اقاتف محل حضرت، آن تقواي و زهد بود. باطني و ظاهري فضايل جميع جامع (ع)سجاد

 انسانّيت. كتاب سرلوحة اعمالش و است خاّصه و عاّمه
 رسا،ف طاقت اسارت آن تحّمل انضمام به ديد اتمام به را كربال وقايع حضرت آن

 از بوده درجه اعلي به طبع علوّ  و مناعت در بزرگوار آن ننمود. كراهت اظهار هيچ ولي

 گفت كه ديزي پاسخ در حتي ننمود. حاجتي اظهار و نگفت سخني مأمورين با شام تا كربال

 آن ارم.ند تو به حاجتي و نخواهم چيزي تو هرگز از من فرمود: بخواه، داري حاجتي هر

 بود. ساعي نهايتبي مردم، حاجات برآوردن در حضرت
 عادات خوارق و كرامات و معجزات (ع)سجاد حضرت از ـ (ص)محمد آل زبور

 است »دّيهسجا صحيفة« مانده بجاي حضرتش از كه يادگاري بهترين ولي كرده، بروز بسيار
 است. البالغهنهج و قرآن تالي بالغت، و فصاحت در كه 

 معنوي واالي گنجينه اين از االخالق مكارم دعاي از فقراتي توضيح و تبيين به ذيًال

 َو اْلَيقيِن َاْفَضلَ  َيقيني َواْجَعلْ  اْلايماِن َاْكَمَل ِبايماني َبلِّْغ َو آِلِه َو ُمَحمٍَّد َعلي َصلِّ َالّلُهمَّ« پردازيم:مي
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 ».اْلَاْعماِل َاْحَسِن ِالي ِبَعَملي َو النِّّياتِ  َاْحَسنِ  ِالي ِبِنيَّتي اْنَتهِ 
سان، ترين ايمان برخداوندا بر محمد و آلش رحمت فرست و ايمان مرا به كامل

هترين برا به ها و عمل مترين يقين ساز، و نّيتم را به درجه بهترين نيتو يقين مرا فاضل
 اعمال ترفيع ده.

 العاده فوق اثري دعا اجابت در زيرا نموده صلوات به ابتدا دعا اين در حضرت آن

 ،خواهي حاجت خدا از چون فرموده: كه است روايت ابيطالب بنعلي حضرت از دارد.
 زيرا دارد، هالعاد فوق اثر دعا اجابت در كه بخواه را خود حاجت بعد و صلوات به كن ابتدا

 و فرمايد اجابت را يكي خواهند، حاجت دو او از كه آن از است اجّل رحمان خداي

 را يگرد حاجت و فرمايدمي قبول را (ص)پيغمبر بر رحمت طلب يعني نمايد؛ منع را ديگري

 فرمود. خواهد اجابت نيز
 را اعمال و نيات نيكوترين و يقين و ايمان ترينكامل صلوات، ذكر از بعد سجاد امام

 به ليو است كمال مرتبة رد (ع)معصومين حضرات ايمان گرچه است. خواستار خداوند از

 خودشان صوصمخ آنان مناجات و نيازها و راز و دعاها اّوًال اند:نموده دعا چنين علت دو

 كه است َاْولي و فرمايند،مي تعليم را مناجات و دعا روش مؤمنين عموم براي بلكه ،نبوده

 رحمت نيًاثا .زند ايشان مناجات به چنگ آيد، نياز و راز مقام به خدا با بخواهد هركس

 هر الذ باشد، داشته مظهر نيز خارج در كه است الزم و ندارد حصري و حّد خداوندي

 واسعة حمتر اقتضاي به كمال، و يقين و ايمان و است باالتري مرتبه را ايمان از مرحله

 ندارد. حصري و حدّ  الهي،
 آن اعتبار هب ه،برآمد تصديق و اذعان معني به كه اين و امن كلمة از است مشتق ايمان

 است. ايمن الهي عذاب از آخرت، و رسول و خدا به مؤمن شخص كه است
 هك است علمي لغت در يقين است. خواهان خدا از را يقين ترينكامل حضرت آن

 يقين، د.شو حاصل استدالل و نظر راه از هـك است علمي اصطالح، در و نباشد او در يـشك
 

 است. محال آن خالف كه آن ديگري و معلوم به علم يكي چيز: دو از است مركب 
 سوم مرتبة و اليقينعين دوم مرتبة و اليقينعلم اول مرتبة دارد: مراتبي يقين

 ببيند را معلوم عينًا عالم كه است آن دوم مرتبة است. برهان مقام اول مرتبة است. اليقينحق
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 مرتبة ».َكاْلَعياِن اْلَخَبرُ  َلْيسَ « انددهفرمو بزرگان كه چنان است، برهان مقام ماوراء مقام، اين و

 است. واصلين مقام مرتبه، اين كه باشد يكي معلوم و علم و عالم كه است آن سوم
 مافوق تقوي و اسالم، مافوق ايمان فرمايد:مي (ع)الرضاموسي بنعلي حضرت

 چيزي داخ بندگان بين است نشده تقسيم فرموده: نيز و است. تقوي مافوق يقين و ايمان،

 ما« اند:هفرمود كه چنان آن، ارزش كمال بر است دليل چيزي هر قّلت آري يقين! از كمتر

 چيزي وندخدا »اْلَاْحَمِر ةِكْبري ِمنْ  َاَقلُّ اْلَاْرِض ِفي اْلَعْقَل َفِانَّ اْلَعْقِل، ِمَن َاَقلَّ  اْلَاْرضِ  ِفي اهللاُ  َخَلَق

 دليل يز،چ يك از توصيفي چنين احمر. كبريت از است كمتر عقل و نيافريده عقل از كمتر

 فضلا يقين با كم عمل فرمايد:مي نيز (ع)صادق حضرت كه چنان است، آن ارزش كمال بر

 باشد. يقين بدون كه بسيار عمل از است
 ممكن است. فعل ايجاد ادةار نّيت ،»النِّّياِت َاْحَسِن ِالي ِبِنيَّتي َواْنَتِه« حضرت: آن قول

 اخروي اجر بوده فاسد نّيت چون ولي باشد، عبادت صورتًا كه سرزند عملي سيك از است

 كه نمايدمي مسألت خويش خداي از السالمعليه العابدينزين امام حضرت داشت. نخواهد

 صادقه نّيت را نيت گونه اين باشد؛ خدا براي و بوده خير وقت همه در او قصد و نّيت

 نامند.
 غير شدنبا چيزي مالحظة او در كه طاعت سوي به است قلب نشد برانگيخته صادقه نّيت

 خالص تنيّ  سكنات، و حركات تمام در بايد انسان فرمايد:مي (ع)صادق حضرت كه چنان خدا، از

 در بايد انسان كه شودمي استفاده چنين حديث اين از ماند. خواهد غافل وگرنه باشد داشته

 و دنپوشي لباس و آشاميدن و خوردن مانند عادي و طبيعي امور در حتي اعمالش تمام
 باشد. داشته خالص نّيت كردن، نكاح

 و مزد و اجر گرفتن كند براي عبادت كسي اگر و شده شرط عبادات در تقرب قصد
 تا ولي كندمي ظاهري تكاليف اسقاط نّيت چنين اگرچه بود؛ نخواهد خالص رفتن، بهشت

 عرض ابيطالب بنعلي حضرت كه انچن نيست؛ خالص نباشد، خدا به تقّرب محض

 چون بلكه بهشت، طمع و تو عذاب از ترس روي از نه ترا كنممي عبادت من خدايا كند:مي

 َفاْخَلْع« شد: خطاب موسي حضرت به كه اين كنم.مي عبادت ام،يافته پرستش سزاوار ترا

 بهتر كه است نّيت اين .كن بيرون دل پاي از را آخرت و دنيا محبت و نيت نعل يعني »َنْعَلْيَك

 هم او عمل پس اعضاء، از است اشرف قلب و است قلب عمل آن كه زيرا عملش، از است
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 بود. خواهد اشرف
 صادر انسان از كه است آن عمل »اْلَاْعماِل َاْحَسنِ  ِالي ِبَعَملي َو« حضرت: آن قول و

 است. نّيت فرع عمل، بدي و خوبي و قالبي، يا باشد قلبي شود،
 . فخر ادعايتفاخر از مرا نگهدار يعني »اْلَفْخِر ِمَن َواْعِصْمني« حضرت آن ولق و

 مناقب شمردن به است مردم بر تطاول فخر، يا نباشد؛ يا باشد دارا است، شرف و عظمت

 و فخر رب وابدارد را او اّماره نفس ولي شود، اخالق مكارم داراي كسي است ممكن خود.
 مباهات.

 فخر ليو هستم، آدم اوالد موالي و سّيد من كه اين با فرمايد:مي )(صاكرم رسول حضرت

 يانب را خويش نسب و حسب و فضايل و مناقب كه نيز اولياء و انبياء حضرات كنم.نمي

 حّجت تماما و الهي نعمت ذكر براي كه خودستائي، و مباهات و فخر باب از نه اند،نموده

 است. بوده
 ال وَ  ِمْثَلها َنْفسي ِعْندَ  َحَطْطَتني ِاال ةَدَرجَ  الّناسِ  ِفي َفْعنيَترْ  ال وَ « حضرت: آن قول و

 ».ِبَقَدِرها يَنْفس ِعْنَد ةباِطنَ  ةِذلَّ  لي َاْحَدْثَت ِاال ظاِهرًا ِعّزًا لي ُتْحِدُث
 را پيشزه ماي ترفيع مده مگر آن كه به همان انداو مرا در ميان مردم به درجه

ان ه همبعزتي آشكارا برايم به وجود مياور مگر آن كه  نفس خودم پست گرداني، و
 نسبت مرا پيش نفسم، خوار سازي.

 ِبهِ  لُ َاْسَتْبِد ال صاِلـحٍ  ِبُهدًي تِّْعنيمَ  َو ُمَحمَّدٍ  آِل وَ  ُمَحمٍَّد َعلي َصلِّ  َالّلُهمَّ « حضرت: آن قول

 .»فيها َاُشكُّ  ال ُرْشٍد ةَو ِنيَّ  َعْنها َازيُغ ال َحقٍّ  ةَطريقَ  َو
كن  اي هدايتخدايا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا به راه راست و شايسته

رف منح كه آن را به راه ديگر عوض نكنم، و از مذهب حقي برخوردار كن كه از آن
 نگردم، و به نّيت صوابي كه در آن شك نكنم.

 استقامت اعمال. و اعتقادات در است استقامت طلب بر دعا اين گانةسه فقرات مدار
 استقامت وسيلة به شود.مي شمرده تقوي مراتب از يكي و است اهللالي سالكين منازل از يكي 

 عين در و يدننما تفريط و افراط به ميل و ندهد دست از را توازن و رود حق راه انسان كه است

 شود. وحدت درياي غرق كثرات، به توجه عين در و ببيند را كثرات وحدت، به توجه
 ةِبْذلَ  ُعْمري كاَن ما َعمِّْرني َو«اخالق:  مكارم دعاي در حضرت آن فرمايشات از رديگ
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 َيْسَتْحِكَم َاْو ِاَليَّ َمْقُتَك َيْسِبَق َانْ  َقْبَل ِاَلْيَك َفاْقِبْضني ِللشَّْيطاِن َمْرَتعًا ُعْمري كاَن َفِاذا طاَعِتَك في

 ».َعَليَّ َغَضُبكَ 
هد كه بخوا طاعت تو بكار رود باقي دار. پس هرگاهو مرا تا آنگاه كه عمرم در 

ر بشمت عمرم چراگاه شيطان گردد، پيش از آن كه غضب شديدت به من رو آورد يا خ
 من مستحكم گردد، مرا به سوي خود گير.

 و طاعت در شود صرف كه است خوب وقتي طوالني عمر شودمي معلوم دعا اين از
 است. حيوانّيت حيات وگرنه بود خواهد بهطيّ  حيات كه است وقت آن خدا، عبادت

 َهَجَرني نْ َم َاْجِزيَ  وَ  ِبالنُّْصِح َغشَّني َمنْ  َضُاعارِ  ِلَأنْ  َسدِّْدني َو آِلهِ  وَ  ُمَحمَّدٍ  َعلي َصلِّ  َالّلُهمَّ «

 َو الذِّْكِر ُحْسِن ِالي اْغتاَبني َمِن ُاخاِلَف َو ةِبالصِّلَ  َقَطَعني َمْن ُاكاِفَي َو ِباْلَبْذِل َحَرَمني َمْن ُاثيَب َو ِباْلِبرِّ
 ».ةالسَّيِّئَ  َعِن ُاْغِضَي َو ةاْلَحَسنَ  َاْشُكَر َاْن

غش  ا منبخدايا درود فرست بر محمد و آلش، و مرا توفيق ده تا با آن كس كه 
به  زيدهو دغلي كرده، به نصيحت و اخالص مقابله كنم، و آن را كه از من دوري گ

 كه از ن راو به آن كه مرا محروم ساخته به بخشش عوض دهم، و آ نيكويي پاداش دهم.
ش، كر خيرله ذمن بريده با پيوستن مكافات كنم. و با كسي كه از من غيبت كرده به وسي
 مخالفت كنم. و در برابر نيكي سپاسگزاري نمايم و از بدي چشم بپوشم.

 َبْسِط يف اْلُمتَّقيَن ةزينَ  َاْلِبْسني َو ِلحيَنالّصا ةِحْليَ بِ  َحلِّني َو آِلِه َو ُمَحمٍَّد َعلي َصلِّ  َالّلُهمَّ«

 ».ةالّناِئرَ  ِاْطفاءِ  َو اْلَغْيِظ َكْظمِ  َو اْلَعْدلِ 
نت خدايا برمحمد و آلش درود فرست و مرا به زيور صالحين بياراي و زي

 .تنهفردن كپرهيزكاران را بر من بپوشان در گستردن داد و فرو خوردن خشم و خاموش 
 كه نآ حال و خواسته، خدا از است پرهيزگاران زينت كه را تقوي لباس حضرت آن

 دليل و ما براي است ايعاليه تعليم دعا اين بود. تقوي حقيقت بلكه لباس آن داراي خود

 الزمة هك نيست تقوي جز چيزي به اسالم در بشر امتياز كه زيرا تقوي، اهمّيت بر است

 با خدا نزد مردم ترينگرامي »َاْتقيُكْم ِعْنَداِهللا َاْكَرَمُكمْ  ِانَّ« آية دمفا به و است، كامل ايمان

 است. شخص ترينتقوي
 تقوي اند.نداده قرار توجه مورد كرام ائّمة و اسالم پيغمبر را ثروت و نسب و حسب

 را آن از باالتر باز بوده دارا را تقوي عاليه مراتب حضرت آن كه آن با و است مراتبي نيز را
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 نيست. اياندازه و حّد را حق فيض كه آن جهت به خواسته،
 كه ستا اين باشد، ُمفِسد آخرت براي آنچه از است نفس داشتن نگاه پرهيزگاري

 بر خدا آنچه از پوشندمي چشم تقوي با مردم است: فرموده نيز (ع)ابيطالب بن علي حضرت

 كرده. حرام ايشان
 ِاذا َحّتي ًاُزَمر ةاْلَجنَّ  ِاَلي َربَُّهْم ااتََّقوْ  الَّذينَ  سيقَ  َو« فرمايد:مي تعالي و تبارك خداوند

 امتقي روز »:خاِلديَن َفاْدُخُلوها ِطْبُتمْ  مَعَلْيكُ  َسالمٌ  َخَزَنُتها َلُهمْ  قاَل َو اُبهاَاْبو ُفِتَحتْ  وَ  جاُؤوها

 حالي در برندمي شتبه سوي به را تقوي اهل تمام، شتاب با و احترام و اكرام با فرشتگان

 جانب از و سالم، و تحّيت براي آيند پيش جّنت خازنان و باشند، گشاده بهشت درهاي كه

 هيدخوا بهشت در هميشه و را خود كرديد پاك كه شما حال به خوشا گويند: تعالي حق

 بود.
 بهترين و است زهد به بسته بدن و دل راحتي فرموده: آله و عليه اهللاصلي رسول حضرت

 است. پرهيزگاري و تقوي معاد سفر براي زاد و توشه
 با را او متعال خداوند كه است اين براي خدا، از عدل بسط جهت امام تقاضاي

 عدل بسط لّيهكما توفيق و كرده مزّين را او پرهيزگاران زينت به و نموده ملّبس عدل لباس

 زد.سا جاري خلق ميان در كمال نحو به را عدالت تا فرموده كرامت
 حق صاحب به است حّقي هر اعطاي و خود جاي به است چيزي هر نهادن و وضع عدْل

 آن هك است اين اوست، به چيزي هر مدار و است خيرات كلّ  ريشة و اصل عدل، زياد. و كمبي

 حالتي آن و است، بالقّوه وقتي عدل داشته. مقّدم چيز همه بر را عدل طلب دعا در حضرت

 امري نآ و است، بالفعل وقتي و شود، تفريط و افراط بين تعادل سبب كه نفسانّيه است

 است. فضايل كل اساس عدل پس تفريط؛ و افراط بين متوسط است
 در را عدل و داده العادهفوق اهميت عادل و عدل به آله و عليه اهللاصلي اسالم پيغمبر

 و خواند شودمي ادلع امام با را جماعت نماز مثًال است، داده دخالت احكام از بسياري
 و شرع اكمح و دارد اعتبار عادل خبر و شهادت يابد، انجام عدَلْين حضور در بايد طالق
 باشند. عادل بايد مفتي

 كه است مستقيم صراط و اهللاميزان عدل، اند:حق و علماي رباني گفته طريق عارفان

 علتش »َواْلَاْرُض اُتالسَّمو قاَمِت ِلِباْلَعدْ « اند:فرموده حكماء كه اين رساند.مي خدا به را سالك
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 ناقص يا ديگري بر زايد هاآن اصول و عالم موجودات مواد از اندكي اگر چه، است معلوم

 حّد به بايد است كرات بين كه مجذوبه و جاذبه قوة مثًال خورد؛هم مي بر نظام باشد، او از

 موجب شد،مي زياد و كم اگر زمين كرة به نسبت شمس ُبعد و قرب و باشد، اعتدال

 بود.مي الطاقهفوق برودت يا نهايتبي حرارت
 همين روي شود.مي شمرده مذهب و دين اصول از و بوده تعالي حق اوصاف از عدل

 روي و ،نموده عطا استحقاق قدر به و نهاده خود جاي به را چيزي هر تعالي حق كه است اصل

 حسن نيز و دهد؛ قرار است، بازخواست روز كه را تقيام و بفرستد پيغمبر بايد كه اوست عدل

 است. عقلّيه مستقالت از ظلم، قبح و احسان و عدل
 ديگر جاي در و »ْلِاْحساِنَوا ِباْلَعْدِل َيْأُمُر اَهللا ِانَّ« فرمايد: تعالي و تبارك خداوند

 عدالت با ايشان بين كن حكم يعني »ِسطيَناْلـُمقْ  ُيِحبُّ اَهللا ِانَّ  ِباْلِقْسطِ  َبْيَنُهْم َفاْحُكمْ « فرمايد:مي

 دارد.مي دوست را كنندگان عدالت متعال خداوند كه
 است. اشتند نگاه و فرونشاندن معني به كظم »اْلَغْيِظ َكْظمِ  وَ « : حضرت آن قول و

 حق غضب مانند باشد عقاب ارادة و مجازات براي غضب غيظ. و غضب بين است فرق

 ارادة و قلب خون جوشيدن و غليان از است عبارت آدم نوع بني غضب و كّفار، بر تعالي

سنديده پ باشد، خدا راه در و خدا براي اگر است: قسم دو بر هم اين و عقاب، و مجازات
 يا عقاب ارادة و كندمي كبد بر احاطه كه است غضبي غيظ، اما دارد. مذّمت گرنه است و

  رسد. شخص به كروهيم كه است موقعي اين و نباشد، عقاب بر قدرت
 كه است بس آن فضيلت در و است پسنديده خصال و اخالق مكارم از غيظ كظم

 برندمي فرو را خود غيظ كه نآنا »الّناِس َعِن اْلعافينَ  َو اْلَغْيَظ اْلكاِظميَن َو« فرموده: تعاليحق

 ُيِحبُّ  َواهللاُ « آيه آخر در كه داشته محسوب كنندگان احسان عداد در متعال خداوند را ايشان

 به راهها رينمحبوبت فرموده: آله و عليه اهللاصلي اكرم رسول حضرت آورده. »اْلُمْحِسنيَن

 حلم. به است غيظ بردن فرو و مصيبت در است كردن صبر خدا سوي
 ِفي ْلمًاِع َو ةِزهادَ  في َفراغًا َو ةدَ ِعبا في ةِصحَّ  َواْرُزْقني آِلِه َو ُمَحمٍَّد َعلي َصلِّ َالّلُهمَّ«

 ».ِاْجماٍل في َوَرعًا وَ  اْسِتْعمالٍ 
 ت درخداوندا بر محمد و آلش درود فرست و مرا تندرستي در عبادت و فراغ

 زهد و علمي توأم با عمل و پارسائي مقرون با رفق و نيكويي، روزي ساز.
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 ستا عبارت بدن صّحت شود.مي استعمال امور از بسياري و عمل و بدن در صّحت

 ساقط را تكليف كه است آن نماز صّحت و باشد، طبيعي مجراي به بدن افعال كه تيحال از

 كه است آن خبر صحت و شود جاري آن بر شرعي آثار كه است آن عقد صحت و كند،

 جا به خدا به بندگي و عبودّيت قصد به كه است آن عبادت صحت و باشد، واقع مطابق

 گردد. عال و جّل خداوند درگاه به خشوع و خضوع موجب و شود آورده
 ردد،گ خالي شيطاني وساوس و نفساني اغراض هرگونه و ريا و ريب از بايد عبادت

 نعم تجه به عبادت شود. مولي امر اطاعت عبادت، بر داعي و محّرك ديگر عبارت به و

 است آن عبادات اكمل و افضل نيست. كامل عبادت ولي كندمي ساقط را تكليف اگرچه آخرت

 كمال رتبةم نيز حضرت آن و عال، و جّل حّق رضاي به مگر نياورد جا به را عبادت دعاب كه

 منظور نموده. درخواست متعال خداوند از است ربوبي قرب كمال اشنتيجه كه را عبادت

 به ارانحص و گيرد انجام عبوديت مقام در و قربت قصد به كه است عملي هر عبادت، از

 را باداتع از جزئي نيز خير اعمال بلكه ندارد، روزه و ازنم قبيل از خاص عبادي اعمال

 دهند.مي تشكيل
 چيز هر به است ميل ترك معني به لغت در زهد ،»ةِزهادَ  في َفراغًا« حضرت آن قول

 راحتي بطل و دنيا راحتي ترك اصطالح، در و آن بر ظاهري رغبت داشتن واسطه به دنيوي

 هدنيوّي مهّمات از را او كه نموده واستدرخ خويش خداي از حضرت آن است. آخرت
 د.نساز مشغول را او حق ماسواي و نكند خدا غير به توجه نتيجه در و داده خالصي

 تعلق كه است ميعل علم، از مقصود اينجا در ».اْسِتْعماٍل ِفي ِعْلمًا َو« حضرت آن قول

 كيفيت هب تعلق كه عقلي علم يكي است: قسم دو علم كه زيرا عمل، كيفيت به باشد داشته

 علمي گردي قسم و او، صفات و افعال و باريتعالي اقدس وجود به علم مانند ندارد عمل

 معاصي. ترك و عبادات و اعمال كيفيت به باشد متعّلق كه است
 وقتي تا كند تقويت را دو هر آدمي بايد كه بالند دو منزلة به انسان روح براي عمل و علم

 بال يك گرا نمايد. پرواز اعلي ملكوت به و كند باز پر يافت، رهائي تن قفس از جانش مرغ كه

 يعني باشد، شتهندا بال هيچ يا علم، بدون كند عمل يا نكند، عمل و بداند يعني باشد، داشته

 در سير زا انسان كه است همين عذاب، معني يك و بود خواهد معّذب نكند، هم عمل و نداند

 ماَند. محروم كمال مدارج
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 چهارم امام حضرت كه چنان ثمر،بي عملبي علم و است باطل علم بدون عمل

 دورتر خدا از را صاحبش و شد خواهد كفر ايجاد موجب نشود، عمل همراه علم اگر فرمايد:

 خواهد جاتن بگيرد، ياد اهلش از را علم كه هر فرمايد: نيز السالمعليه علي حضرت كند.مي

 ديثح و شد. خواهد مندبهره دنيا همين از شود، دنيا طلب مقصودش و غرض اگر و يافت

 است. ثمربي درخت مانند نكند، علمش به عمل كه عالمي است: معروف ديگر
 و حق از اشرف چيزي و است، آن موضوع و معلوم شرافت به مربوط علم هر شرافت

 اعمال و نفسانّيه اخالق و عقالنّيه عقايد است: قسم سه بر حقيقي علم نيست. او احكام

 دنيوّيه آثار و نفسانّيه اغراض براي و نبوده خدا براي نيز علوم اين تحصيل اگر جسمانّيه.

 شد. دخواه مركب جهل و تكّبر و نخوت موجب نگردد، حقيقت نور به منّور قلب و باشد
 علومي زا و كرد، عمل با توأم را آن و آموخت اهلش از را علم و شد علم طالب بايد

 نيالود. بدان را دل آئينة و شست دست است، ضاللت و ركف ماية كه
 ستا نفس بازداشتن ورع لغت، در و خواسته خدا از را ورع دعا اين در حضرت آن

 است: درجه چهار ورع براي و كرده، حرام خدا آنچه از
 كند.مي ساقط را عدالت و شده فساد موجب آنچه از نفس داشتن نگاه ـ اول
 جويند. دوري است ناكشبهه آنچه از كه است كساني ورع ـ دوم
 از صحبت مثًال افتند، حرام به مبادا كه كنند حالل ترك كه است كساني ورع ـ سوم

 شود. غيبت به منجر مبادا كه نكنند غير
 زا ساعتي مبادا كه كنند اعراض حق ماسواي از كه است صّديقين ورع ـ چهارم

 شود. كاسته حق به ايشان توجه
 نموده درخواست خويش خداي از را ورع مرتبة كمال دعا اين در حضرت آن

  است.
 َو ُسُبلي ِرضاكَ  ُبُلوِغ ِالي َسهِّلْ  وَ  َاَملي َرْحَمِتكَ  َرجاِء في َحقِّقْ  وَ  َاَجلي ِبَعْفِوَك اْخِتمْ  َالّلُهمَّ «

 ».َعَملي َاْحوالي َجميِع في َحسِّْن
ت به رحمت و آرزويم را در اميدخدايا مدت عمر مرا با عفو خود به پايان بر، 

مرا  عمل هايم را براي رسيدن به سر منزل خشنوديت هموار ساز وتحقق رسان. و راه
 در همة احوالم نيكو گردان.
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 زيرا ،است پيغمبران خاتم آله و عليه اهللاصلي پيغمبر حضرت است، چيزي هر آخر ختم

 مبريپيغ اّدعاي حضرت آن از بعد كه هر و گرديده ختم وي مقدس وجود به پيغمبري سلسلة

 عمر خرآ در است خواسته (ع)سجاد حضرت باشد. ساقط اعتبار درجة از و باطل اّدعايش كند،

 است. همين امور عاقبت خير و حسن كه باشد خويش پروردگار عفو مشمول
 نآ و آينده، در مطلوب امر شدن حاصل به است قلب تعلق اميد، معني به رجاء

 زرگانب گردد. فراهم آن وسايل و اميد، در كند پيدا تحقق آرزو كه است خواسته حضرت

 قصور و قابلّيت عدم وقتي يعني باشد، رجاء و خوف بين مؤمن شخص بايد كه اندفرموده

 ياله واسعة رحمت به توجه چون و شود مأيوس آورد، نظر در را خود عمل و گناه و
 شود. اميدوار نمايد،

 و اتخير و طاعات مراد اينجا، در و است راه و طريق نيمع به سبيل جمع ُسُبل
 جميع رد كند تحصيل را خدا رضاي و فاضله ملكات آنها واسطة به انسان كه است اسبابي

 نجاما از حضر و سفر و غنا و فقر و خواري و عّزت و مرض و صّحت هنگام يعني احوال،

 ننمايد. خودداري تكاليف و وظايف
 فرمايد:مي السالمعليه علي حضرت كه چنان نيست ممكن كرتف بدون موفقّيت اين

 آله و هعلي اهللا صلي پيغمبر حضرت كشاند.مي عمل و نيكويي به را انسان كه است تفكر

 سالمال عليه صادق حضرت است. بهتر ساله هفتاد عبادت از ساعت يك تفكر فرمايد:مي

 دل هب و شود منعكس آن در هاوبيخ كه قلب در است ايآئينه چون تفكر فرمايد:مي نيز

 َقَخلَ  ما َاْنُفِسِهمْ  في ُرواَيَتَفكَّ  َاَوَلْم« فرمايد:مي مجيد قرآن در متعال خداوند بخشد. روشنايي
 ».ِباْلَحقِّ ِاال َبْيَنُهما ما َو اْلَاْرَض َو اِتالسَّمو اُهللا

 سبب رتفك اند.رس او به را انسان كه مقدماتي از است بديهي غير علم طلب تفكر

 صورت اين در شود، آخرت عالم به هـتوّج و هـنفسانيّ  حالت ايجاد سبب علم و علم ايجاد
 گردد. پديدار دل در نورانيتي قهرًا 

 به رمگ نرسد كمال به نقص از كسي و مقاصد، سوي به مبادي از است باطني سير تفكر

 .است درجات بلندترين و عبادات اعظم و مقامات باالترين تفكر سير. اين واسطة
 و وصّي و چهارم امام فرزند السالم،عليه باقر امام ـ (ع)باقر محمد امام حضرت

 تقرير از زبان و خارج تحرير حدّ  از حضرت آن اخالق مكارم و فضايل بوده، او جانشين
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 و ديني علوم در آثار و اخبار از آنچه كه ندارد انكار خاّصه و عاّمه از كسي است. قاصر آن
 بگنجد. عقل در كه است آن از باالتر شده، روايت حضرت آن از آداب فنون و قرآن تفسير

 (ص)اكرم رسول حضرت جّدش كه است اين يكي حضرت، آن امامت بر دليل

 از كه آن رديگ و داده، قرار امام و جانشين و وصي را او بزرگوارش پدر و فرموده تصريح

 ارايد كسي حضرت آن از غير به زمان آن در ّل،ك اتفاق به و است عصمت امامت، شرايط

 نبوده. مقام اين
 بود. شآفرين اسرار تمام به واقف و مبين كتاب بارز مظهر ،(ع)باقر محمد امام حضرت

 است، دموجو كبير عالم در كه دقايقي و نكات آن و است؛ وجود كتاب فهرست كامل، انسان

 ياِبٍس ال وَ  ٍبَرطْ  ال« مفهوم يافت. انسان جودو كتاب و صغير عالم در توانمي را آن فهرست

 عالم، و لقتخ كوچك كتاب انسان، كه است حقيقت همين به اشاره نيز »ُمبيٍن ِكتابٍ  في ِاال

 نقشه ظرن از كتب اين تمام خرد. و عقل راهنماي كتاب قرآن، و است آفرينش بزرگ كتاب

 وجود رد آنها اسرار ظهور كمال و فطرتند، بر منطبق و مربوط و پيوسته هم به اساس و

 است. طاعت ره از معنوي طريق به انسان
 ،انسان و تفصيل به گاهي و اجمال به گاهي است، يكي نقشه كل، نظام در پس

 و است نهان و فاش جمله است،  انفس در است آفاق در آنچه است. تفصيل آن اجمال
 است. محتوي جملهبال كامل، انسان است، ُمْنَطوي انفس و آفاق در آنچه

 را ايشان ممرد تا باشند ممتازي خصوصيات و فرمان داراي بايد الهي نمايندگان آري

 هستند. انيآسم شديدالقواي مكتب يافتگان تربيت و خدا برگزيدگان كه بدانند و بشناسند

 ديگران. كاراف و انديشه حدود از است تروسيع و واالتر بسي آنان نظريات و افكار روحيه،

 و اولّيه وادم از آفرينش طرح است. ايشان چشم برابر در جزئياتش تمام با وجود عالم قشةن
 

 آفرينش راز و وجود اسرار گذرد،مي و گذشته آنها بر كه حوادثي با غيره و اتمها و عناصر 

 .است ساخته آشنا عوالم همة به را آنان متعال خالق و گرديده معلوم ايشان بر
 جميع به وقوف بر عالوه رسل، اشرف و كّل عقل از تبعّيت به سالمالعليه باقر امام

 حضوري مراحل، همة در داشته بشريت كّل سرگذشت بر الهّيه احاطة آفرينش، اسرار

 بدين قدم الهي مشّيت به مراحلي، و عوالم سير از پس هاانسان ارواح چه، دارد. معنوي
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 و علوم مشاهدات، مراحل، آن طّي در ند.اشده محبوس جسماني كالبد در نهاده خاكي عالم
 فعًال را معنوي سير و تعاليم آن ولو است، شده حاصل مجّرده انوار آن براي بسياري معارف

 سبب است ممكن عواملي و علل نبوده، آنها اخذ عدم بر دليل نسيان اما باشند. نداشته ياد به

 گردد. ملكوتي حقايق و ازلي تعاليم آن تشريح و تذّكر
 روحاني قواي خواص بر جسماني قواي خواص غلبة حجاب، و مانع همترينم

 فناء، و سليمت و تقوي و تزكيه اثر در كه است موقعي تذّكر، و ادراك كمال لذا و است انسان

 اول در كه ار حقايقي آن تواندمي قلب آنگاه شود. رها كلي به نفساني تعّلقات قيد از روح

 خود تكامل بمرات بر و بشنود بود، شنيده ازل در كه را حقي اينداه آن و ببيند بود، ديده

 تعّلق سمانيج كالبد به كه روحي و گشته فراهم عالم اين در روح تكامل زمينة كه بيفزايد،

 است. ناقص هنوز ، نگرفته
 رگاهد مقّربين نيست. يكسان همگان براي حجب، اين كيفّيت و كمّيت بنابراين،

 نروحشا ظاهري تعلق وجود با ايشان، اوصياء و (ص)اكرم لرسو حضرت بخصوص الهي،
 معقوالت، عجمي مشاهدة بر عالوه كه كمالند و تقوي از مرتبه چنان در جسماني، كالبد به

 را هااّمت ميعج و انبياء معنوي مراحل سير كيفّيت و دارند ياد به را خود قبلي سير مراحل

 معنوي التكما جهت به ولي االنبياء خاتم هرًاظا (ص)اكرم رسول حضرت آري بينند.مي نيز

 آن خلفاي و اوصياء است. پيامبران اولين حقيقت در اهللا، ماسوي جميع بر وجودي احاطة و

 منبع يك از آنها علوم هستند. دارا را خصوصيات همان نيز (ع)باقر امام جمله از حضرت،

 بين فرقي هيچ جهت اين زا بوده، مكتب يك در ايشان تربيت و دانش و گرفته سرچشمه

 باشد.مي محيط اقتضاي علل به هم آن كه خارجي مصاديق در مگر نيست آنها
 بر نظيربي و عالي احاطة با آخرين، و اولين معارف شكافندة السالم،عليه باقر امام

 هنگفر تاريك محيط و آموخت مردم به را معارف و دانش و علم همه آن كاينات، جميع

 نور مركز به صالاّت واسطة به الهي نور آن نمود. دانش و علم مشعشع انوار به لمبّد را اسالم

 تحصيل يلتكم الهي مكتب در بلكه نداشته معّلم به احتياج است، معرفت و علم كه حقيقت

 بود. نموده
 هترب كه ديگر چيز به چيزي، هيچ است نشده آميخته است: حضرت آن فرمايشات از

 حلم. به لمع شدن آميخته از باشد
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 دين رد كردن پيدا بصيرت و فهميدن است: چيز سه با كمال مرتبة به انسان رسيدن

 معيشت. امر در دادن قرار اندازه و دشوار، كارهاي و مصائب بر كردن صبر و احكام، و
 تمس تو بر كه را كسي كني عفو كه آن اول است: آخرت و دنيا مكارم از چيز سه

 از كه كسي با كني حلم سوم است. بريده تو از كه كسي با كني ندپيو و صله دوم است. كرده

 است. كرده بدرفتاري تو با ناداني و جهل روي
 بر را لتكسا كه كسي زيرا است: بدي هر كليد دو اين كه ماللت و كسالت از بپرهيز

 شكالتم بر دهد، راه خود بر را ماللت كه كسي و نكند؛ حّقي هيچ اداي دارد روا خود

 بود. نتواند شكيبا و رصاب
 برود، دو آن از يكي اگر هستند، منظوم رشته يك در كه اندگرانمايه گوهر دو حيا و ايمان

 رفت. خواهد نيز ديگري
 د.عاب هزار هفتاد از است افضل شوند،مي مندبهره او علم از مردم كه عالمي

 يك اند:فرموده كه چنان شده، وارد بسيار احاديث و اخبار عالم، و علم فضيلت در

 روي از بانير عالم چه، عابد. نماز ركعت هزار هفتاد از است افضل رّباني عالم نماز ركعت

 چه و يدي؛تقل علم روي از يا تعّبدًا عابد و خواندمي نماز حكمت، درك و دانايي و علم

 از ستا فضلا علما مداد اند:فرموده كه اين تقليدي. علم و كشفي علم بين است فرق بسيار

 شفضيلت و مقام بيشتر، چيزي معنوي آثار هرچه كه است علت بدين شهداء، هايخون
 باالتر.

 نشيعيا ششم امام السالم،عليه صادق جعفر امام حضرت ـ (ع)صادق امام حضرت
 تصريح ت،حضر آن امامت بر دليل ندارد. و نداشته را مناقبش و فضايل انكار كسي و است

 حضرت آن مناقب و فضايل است. بزرگوارش پدر تعيين و )(صاكرم رسول حضرت جّدش
 است. عاجز تقرير از زبان و تحرير از قلم كه است اياندازه به 

 و يلتفض به خاّصه و عاّمه ميان در و اكمل و افضل برادرانش ديگر از حضرت آن
 تمام در كه اندكرده نقل اياندازه به حضرت آن علوم از بود. مشهور تقوي و زهد و كمال

 خدمتش به معال اقطار از خاّصه و عاّمه از مردم است. گرديده منتشر عالم اطراف و بالد

 حضرت نآ فرمايشات از و نمودندمي سؤال قرآن تأويل و احكام و مسائل از و شتافتندمي

 بردند.مي وافي و كافي بهرة
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 اتّم و اعلي مظهر و خلقت طيبة شجرة زيباي ثمرة السالم،عليه صادق حضرت

 اوامر حقيقت و است معرفت حصول خلقت، از غرض چه، بود. الهي الحسناياسماء

 در فناء و اطالق، و تجّرد عالم سوي به حركت يعني است؛ عقليه تكاليف ظهور نيز سمعّيه

 به بنا هك است حالت اين در الغايات.غايت و مبدأالمبادي مقدس ذات و صفات اسم، فعل،

 گردد. ثابت او بر معبود به بقاء و ابدّيه تحيا قرآنّيه، آيات
 در و دجاويدن زندة خدا راه در شدگانكشته كه فرمايدمي قرآن در متعال خداوند

 ِهْمَربِّ  ِعْنَد َاْحياٌء َبْل َاْمواتًا اِهللا َسبيلِ  في ُقِتُلوا الَّذيَن َتْحَسَبنَّ ال َو« مرزوق پروردگارشان نزد

 به هم و صغر،ا جهاد در شيطان و كفر لشكر به شدگانكشته بر است اشارت هم كه »ُيْرَزُقوَن

 نيستي و فنا چيزي هر فرمايدمي نيز و اكبر. جهاد در ايمان و رحمت جند به شدگانكشته

 ديگر آيتي در سرانجام و »َوْجَهُه ِاال هاِلٌك َشْيءٍ  ُكلُّ« پروردگار وجه مگر است پذير

 ».باٍق ِعْنَداِهللا ما َو َيْنَفُد ِعْنَدُكمْ  ما« دارد ثبات و بقاء خداست نزد آنچه فرمايدمي
 كه اند»اهللا ْجهُ وَ « جاويدند، زندة پروردگارشان نزد كه آنان دارند داللت مذكور آيات

 متعال، خداوند هك است الهي اسماء همان ناپذيرزوال وجه اين ندارد. راه آنها بر زوال و بوار

 َو ُذواْلَجالِل َربِّكَ  َوْجهُ  قيَيبْ  َو فانٍ  َعَلْيها َمْن ُكلُّ« ساخته مترّتب آن بر را جاللت و عّزت صفت
 پايدار و بودهاْلِاْكراِم  َو ُذواْلَجالِل وجهي كه براي است صفت »ُذو« كلمة آيه اين در »اْلِاْكراِم

 است.
 چيزي هر وجه شود. حاصل بدان مواجهه كه چيزي از عبارتست شيء هر وجه

 وسيلة به دخو مخلوقات تمام با خدا مواجهة كه انداسماءاهللا جمله مظاهر، و تاوس مظهر

 اند،رسيده »ُيْرَزُقوَن َربِِّهْم دَ ِعْن َاْحياءٌ  َبْل« سعادت فيض هـب هـك آنان بنابراين، يابد.مي انجام آن
 و شدن اهللاجهو با است مالزم حق، ذات در فناء زيرا پروردگارند، جماليه و جالليه اسماء 

 عارف ذات شدن معدوم و فاني مقام، اين در فناء از مراد گشتن. الهي صفات و مظهراسماء

 كبرياي عظمت مشاهدة به است نظر كردن مقصور مراد بلكه نيست، االمرنفس از

 خداوندي.
 كه چنان اطهارند، ائمه حضرات الهي، كمال صفات مظهر و جمال و جالل محراب

 اين گوياي بزرگواران اين احوال و سيره ».اِهللا َاْسماُء َنْحُن« كه اندهفرمود اشارت بدان خود

 هيچ كه بودند حق جالل و جمال بحر در فاني و مستغرق بقدري آنان كه است واقعيت
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 مبادرت امري هيچ به و خدا، زبان به جز گفتندنمي هيچ و خدا، جز ديدندنمي

 چنان را آنان الهيه صعقة نماز، و مناجات هنگام در خدا. فرمان و اراده به جز ورزيدندنمي

 كه بطوري شدند،مي محو احدّيت ذات در و منصرف اهللاماسوي تمام از كه گرفتمي فرا

 ملتفت ايشان و كردند خارج المواليمولي حضرت پاي از نماز حال در را دردناكي پيكان

 و عرفان از خبرانبي برخي كه را هآنچ نه او، به بقاء و اهللافي فناء معناي است اين نشدند.
 سالك شدن فاني اسماءاهللا، با مواجهه حقيقت بنابراين، اند.كرده توّهم متصّوفه از جماعتي

 گردد. ظاهر او بر »ِبها َفاْدُعوهُ  اْلُحْسني اْلَاْسماُء ِهللا« حقيقّية معني تا واليت مقام انوار در است
 الهي، ياسماءالحسنا اعالي مظهر و رياييكب جمال محراب السالم،عليه صادق امام

 و جاوداني ةالحيوعين كه مجيد قرآن است. الهي مقدس دين ناشر و حافظ بزرگترين

 پذيرد. لزلتز اركانش مقدس دين اين و رود بين از نبايد است، زندگاني كامل دستورالعمل

 مهّيا امتقي قيام تا آن حفظ بر را اسباب و نگاهداشته همواره را كتاب اين هم خداوند

 شينجان و وصي و امام دوازده (ص)رسول حضرت از بعد را اسبابش بزرگترين و ساخته،

 اعلي به مه ايشان نمايند. بليغ جّد آسماني، كتاب اين نگهداري و حفظ در كه داده قرار

 شمشير به اهيگ نمودند؛ رفتار آن مقتضاي به زمان هر در و دادند انجام را وظيفه اين درجه

 امام حضرت كه چنان نمودن، شدائد و مصائب تحمل و نشستن خانه به وقتي و زدن

 رسيد. شهادت به و كرد قيام (ع)حسين امام حضرت و كرد سازش دشمن با (ع)حسن
 اين روحانيت، تزريق و علمي بروزات با السالمعليهم اطهار ائمه حضرات اكثر

 حضرت كيي زد شمشير قائمه هـب دست انايش از نفر دو فقط نگاهداشتند. را دين و كتاب
 سخنان و دكوشيدن تعليمات و تبليغات به بقّيه و علي، بنحسين ديگري و ابيطالب بنعلي 

 حضرت و باقر محمد حضرت مخصوصًا نمودند. عالميان گوشزد را خود جواهرآساي

 مردم و اس،عّب بني اقتدار عدم و امّيه بني ضعف زمان با شد مصادف ايشان زمان كه صادق

 گردند. مندبهره ايشان معارف و علوم از و شوند جمع بزرگوار دو اين دور توانستند
 نشر براي كه زيرا دانست علمي نهضت عصر توانمي را صادق حضرت زمان

 نمكا و زمان مقتضيات از صادق حضرت بود. مساعد بسيار قرآن رموز كشف و حقايق
 معارف سرارا روي از پرده مقتضي حّد تا و آموخت، ممرد به را علوم حقايق كرده استفاده

 برداشت. ديني
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 و يعلم جنبش يك سياسي، نهضت مقابل در و نمود قيام علوم نشر به صادق امام
 را اماميه رقةف پابرجاي و ثابت عقيدة منطقي، براهين و ادّله با و آورد بوجود فكري حركت

 مجاهدات نخطيرتري از جهاد، اين و فرمود اثبات است عقايد استوارترين و محكمترين كه

 است. اسالم عالم
 مهم هادج اكبر، و اصغر جهاد جبهة دو در مجاهدات بر عالوه الهيه، معارف در آري

 در اليتع و تبارك خداي است. هدايت به دعوت يا ادبي جهاد آن و است مطرح نيز ديگري

 ِبهِ  جاِهْدُهْم َو ريَناْلكافِ  ُتِطِع َفال« هفرمود معرفي كبير جهاد را هدايت به دعوت مجيد، قرآن

 قرآن. با يعني »ِبِه« مباركه آية اين در كه »َكبيرًا ِجهادًا
 تعالي و ارشاد ي،اله هاديان اصلي مأموريت زيرا ناميده كبير متعال، خداوند را قرآني جهاد

 چنان ،است ستينرا حكمت و علم عظيم، جهاد اين در آنان حقيقي سالح و است قلوب و افكار

 ».َسُنَاحْ  ِهَي ِبالَّتي جاِدْلـُهمْ  َو ةْلَحَسنَ ا ةاْلَمْوِعظَ  َو ةِباْلِحْكمَ  َربَِّك َسبيلِ  ِالي ُاْدُع« فرموده خود كه

 ةسرچشم از معنوي ناب افاضات و حقايق حصول به است منوط جهاد، اين در موفقيت
 و ر،اكب جهاد جبهة در است اهدمج خالصانة هايمجاهدت مرهون نيز آن كه الهي، وحي
 .بود متجّلي السالمعليه صادق امام مقدس وجود در اعلي حدّ  در مراتب اين همة

 و تمعامال و عبادات و احكام در بيشتر اگرچه شده نقل حضرت آن از كه علومي
 ول،عق و كالم و توحيد در نداشته بدانها اختصاص ولي آنهاست، غير و حج و طهارت

 و گشود مردم روي به علمي چشمة هزاران صادق امام اينها، بر عالوه دارد. اريبسي تعاليم
 تعليم دانششاگر به را فيزيكي و شيميائي طّبي، طبيعي، مادي، علوم از مختلفي هايرشته 

 ناي بر قوي شاهد مانده بجاي حضرت آن از كه ُمَفضَّل توحيد مقدس كتاب فرمود.

 داشت. تمام به مهارتي َجْفر، و رياضيات و غريبه علوم در بزرگوار آن همچنين مّدعاست،
 و متابعت اثر در كه بود خدا مخَلص بندگان آن زمرة از (ع)صادق حضرت آري

 »َقْوَسْيِن قاَب« از و اندكرده عبور كاينات كّلي بر ،(ص)آخرين و اولين سيد به پيوستگي

 مكّحل »َطغي ام َو اْلَبَصُر زاَغ ام« كحل به بصيرت ديدة »َاْدني َاْو« سّر در و درگذشته

 ْنَم ِلُنوِرِه اُهللا َيْهِدي« انوار با را دل خانة »اْلُكْبري َربِّهِ  آياِت ِمْن َرأي« مطالعة در و اند،گردانيده
 اند.ساخته منّور »َيشاُء

 رسول حضرت تصريح حضرت، آن امامت بر دليل ـ (ع)كاظم موسي امام حضرت
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 آن است. جانشيني و وصايت به را او (ع)صادق حضرت بزرگوارش پدر تعيين و (ص)اكرم

 و عاّمه و بوده العادهفوق مناقب، و سخاوت و عبادت و علم و اخالق مكارم در حضرت
 معترفند. و مقّر او شأن علّو به خاّصه

 مشهور لقب و است امين و صالح و صابر و كاظم جعفر، بن موسي حضرت القاب

 دست زا آنچه حضرت آن كه چنان غيظ، برندة فرو و كننده خاموش يعني باشدمي كاظم او

 و آمدندمي رمكر بودنش زنداني اّيام در حتي ننمود. نفرين ايشان بر هرگز كشيد، دشمنان
 نشنيدند. آميزخشم سخن ايكلمه مقدسش وجود از ولي دادند،مي فرا گوش پنهاني

 حق فرونشاند، را خود غيظ وانائي،ت و قدرت با كه هر فرموده: (ص)اكرم رسول حضرت

 كند. ايمان و امن از پر را او قلب تعالي
 طريق در الهي درگاه محبوبين اين و است ارشاد حق، راه در مبارزة عصارة و جوهر

 معنوي مراتب ارتقاء و نفساني تكامل راه در پرداخته، انسانها عقايد مباني تحكيم به حق

 در چه شده، ظاهر پرورجان و افزاروح نغمة و آهنگ ايشان محلقو از اند.بوده كوشا اجتماع

 يرو بر پيكرشان چه و نيزه باالي مطهرشان رأس چه ممات، حال در چه و حيات حال
 به اندعوتش همواره سلطنت، اريكة بر چه و اسارت بند در چه و سياهچال در چه خاك،

 است. بوده توحيد
 اجابت موجب او به توّسل و الحوائجابب به است مشهور حضرت آن مردم ميان در

 امري ار،بسي تجارب و احاديث و اخبار از گذشته خدا، درگاه مقّربين به توّسل دعاست. 

 علمي: اصول مطابق و عقلي است
 و اخّس موجود اگر چه، كند خلق را اشرف موجود اّول رحمان خداوند كه است واجب

 رجيحت كند، خلق مساوي اگر و آيد، الزم راجح بر مرجوج ترجيح كند، خلق را ترپست

 همين به زند.نمي سر االطالقعلي حكيم از قبيح و است قبيح دو هر و باشدمي بالمرّجح

 سايرين. به آنها واسطة به و برسد اشرفند كه موجوداتي به فيوضات بايد دليل
 اجاتالحقاضي و باريتعالي اقدس ذات به است منحصر امكان عالم در حقيقي مؤثر

 ُمْدِرك بين سنخّيت است شرط ولي ندارد. بشر افراد به اختصاص و غير، نه اوست حقيقي

 براي است ليلد همين، و باشد داشته مناسبت بايد دهدمي كه آن با گيرنده يعني ُمْدَرك، و

 پيغمبر. بعثت لزوم
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 ماندا به دست است ناچار و نرسد حق جالل دامان به هركسي ادراك و عقل و فكر

 كامل انسان ايشانند كه آن جهت به بزند، اولياء و معصومين و اطهار ائمه و پيغمبر حضرت

 اند.كرده پيدا اعلي مبدأ به را اتصال و قرب معرفت، كمال واسطة به و
 زا است ناچار دنائت، و رفعت در است دوري و بعد غايت كه چيز دو ميان آري

 بگيرد مطلق فّياض از را فيض يعني سافل، به ليعا اثر رساندن براي باشد واسطه كه رابطه

 رساند. ديگران به و
 دينب بود. امكان عالم معنوي قبله و ربوبي عالم رابط كاظم موسي امام حضرت

 و ريظاه اعمال است. آن استقبال و قبله تشخيص عبادات، مهّمة اركان از ركني جهت
 آماده را سانان احكام، ظواهر به عمل و يكديگرند ملزوم و الزم الهي، انور شرع در باطني

 را باطن و ندگرفت را ظاهر كه آنان كردند خطا نمايد.مي احكام باطن به عمل و ادراك براي

 نمودند. ترك را ظاهر و گرفتند را باطن يا و كردند، ترك
 بدان هالهّي توجهات از استفاضه براي است كعبه به توجه ظاهر در قبله از مقصود

 خورشيد و يمعنو قبلة كه (ع)امام مقّدس وجود به است دل اقبال معنا در اما ،مبارك مكان

 است. عقول فروزان
 به را او تا بخشدمي نور آن به كه است خورشيدي عالم اين از موجودي هر براي

 به سبتمنا كثرت جهت به عالمند، اين خورشيد كه مجّرده عقول برساند. تكامل ميدان

 مراتبي داراي وق،ف غير بر نور افاضة و مادّيات از تجّرد و معلومات به احاطه در نوراالنوار

 وارپروانه ورن لقاي شوق به عالم در وجودي هر كه چنان َعَرضّيه. انوار مراتب شبيه هستند

 همانا ل،عقو اين آفتاب گردشند. در خود خورشيد گرد به وارپروانه نيز عقول گردد،مي

 حايل و ظلمات دمها حقيقت، آسمان در مقدسش وجود كه است، اْلَاْعَظم ِ اهللا َوِليُّ كّل، عقل

 هيچ ي،مول آن دستور و اذن بدون و است، مؤمنين قلوب در شيطاني وساوس نفوذ و عبور

 است. ينيق مراتب طّي معنوي، استضائه و روحاني پرواز اين الزمة نكند؛ پرواز عقلي
 نيز آن و اليقين،علم مرتبة ايمان به است وصول علت كعبه، استقبال حقيقت، در

 الشموسشمس انوار در سير و اليقينعين مرتبه ايمان به نيل براي است رحماني علت

 كعبة هب است وصال عّلت كه رسد، اليقينحق مرتبة ايمان به سالك سرانجام تا واليت،

 ازلي.
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 بلكه ك،نزدي نه و دور نه زير، نه و باال نه چپ، نه و است راست جهت نه خدا راه

 عنيم است اين است، مؤمن دل در خدا فرمود: عالم دو سيد كه چنان است، دل خدا راه

 كامل، انسان مقدس قلب در عصر آن در ازلي قبلة كمالّية تجّلي ».اِهللا َبْيُت اْلُمْؤِمِن َقَلُب«

 بود. السالمعليه كاظم موسي امام حضرت ،(ص)خدا رسول برحق خليفة
 صفت اين و رضاست؛ حضرت آن القاب از ـ (ع)الرضاموسي بنليع امام حضرت

 صبر، زيرا تاس صبر مرتبة از باالتر رضا مرتبة است. اهللالي سالك مقامات باالترين از

 وستد از آنچه به است اهللالي سالك رضايت رضا، ولي رضايت، عدم با است نفس حبس

 حضرت و شمرده ايمان اركان از ار اهللاقضاء به رضا ابيطالب بنعلي حضرت رسد.

 َتْسليمًا َو ِبَقضاِئكَ  ِرضًا ِالهي« كردمي عرض خويش خداي به شهادتش نزديك سيدالشهداء

 ».ِلَاْمِرَك
 آن فضايل و شده ظاهر شماربي كرامات و معجزات السالمعليه رضا حضرت از

 اتحضر كرامات و معجزات دانست بايد كرد. نتوان احصاء كه است حّدي به بزرگوار

 تعلق اتيذ محال بر هم خدا قدرت و نباشد ذاتي محال كه است اموري در اوصياء و انبياء

 ائمه كرامات و انبياء معجزات ندارد. را شدن موجود و مقدورّيت قابليت كه زيرا گيرد،نمي

 ورند.بيا را آن مثل نتوانند عادي مردم يعني باشد، محال عادتًا كه است اموري در
 را، راماتك و معجزات صدور نمايندمي انكار كه بسا و َعَجب اظهار مردم از ايهعّد

 اند.نبرده اوصياء و انبياء حضرات درجات و مقامات و دل صفاي به پي ايشان زيرا
 ع،طب عالم بر دارد حكومت و سلطنت ملكوت، عالم و است ملكوت عالم سنخ از نفس

 است نظري اول، حالت رياضات. به گاهي و بشرّيه نفوس توسط وقتي و خود خودي به زماني

 به دوم حالت .او مجاهدات و رياضات دخالت بدون َيشاُء، ِلَمْن و تعاليحق ارادة به يعني

 رياضات سوم، حالت در و است. قدسي نفوس جرگة در او نفس كه است شخصي ارادة

 با توانديم دنيوّيه، اليقع از شود مجّرد نفس چون زيرا كند،مي قدسيه نفس ايجاد مشروع

 بنمايد. را فيتصرّ  هرگونه تن، مملكت از خارج در و نمايد پيدا را اتصال كمال ملكوتي مجّردات

 شروعينام امور به قادر كرده مرتبط سفلي ملكوت با را نفس مشروع، غير رياضات اما

 در و است كَملَ  واسطه و سبب عليا، ملكوت با ارتباط در كند.مي جادو و سحر مانند

 است. شيطان سنخ هم كه جّن، واسطه سفلي، ملكوت
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 ًالكام زماني متخيله قوة است. متخّيله قوة ضعف عادت، خرق براي ديگر سبب
 صور و اعمال قبايح كه الناسعوام خاصه مردم، اكثر مانند شودنمي عاقله قوة مطيع

 متعال ندخداو كه چنان ند،كمي جلوه نيكو انظارشان در دنيا فاني هايزينت و محسوسات

 متخّيله، و واهمه قوة گاهي و ».نًاَحسَ  َفَرآُه َعَمِلِه ُسوُء َلهُ  ُزيَِّن َاَفَمْن« فرمايدمي ايشان دربارة

 من دست هب شيطان فرمود: (ص)اكرم رسول حضرت كه چنان باشد،مي عاقله قوة مطيع كامًال

 است. شده مقهور من عاقلة قوة گچن در من متخّيله و واهمه قوة يعني شده، تسليم
 و است انحالل و افول قابل مجاهدات، و رياضات ساير و دنيوّيه لذايذ ترك با متخّيله قوة

 بود. شده حاصل الرضاموسي بنعلي حضرت در همه مراتب، اين
 امر از ».اْنَحْروَ  ِلَربِّكَ  َفَصلِّ « فرمايدمي (ص)اكرم رسول حضرت دربارة متعال خداوند

 با اتمناج و حق سوي به عروج نماز زيرا شود،مي معلوم نفس جوهر صفاي ،»ةَصلو« به

 شود.مي درك »َواْنَحْر« كلمة از متخّيله و واهمه قوة و شهوي نفس كشتن و خداست،
 دايي،خ صفات به شد متخّلق و عاليه مبادي به كرد پيدا شباهت انساني نفس چون

 مانند ؛نباشد شّدت آن به اگرچه زندمي سر او از يخداي كارهاي عمل، و علم صفت دو در

 و ت،نوريّ  و حرارت و اشراق از كندمي آتش كار يكي آن كه صافي شيشة و گداخته آهن
 كه نيست عجبي پس است. شده ريخته آن داخل در كه پذيردمي را چيزي رنگ ديگري

 رامتك شده او گاهدر مقّرب كه كاملي انسان بر اختياري و قدرت چنين متعال خداوند

 د.ده ديگر صورت گرفته، را صورتي اشياء از و كند موجودات در تصرف كه فرمايد،
 الرضاموسي بنعلي حضرت عصر، آن در نفوس َاْلَطف و َاْصفي و اشرف و اكمل

 آن دهد. قرار خود كمال و جمال مظهر را مقدس وجود آن كه بود خواسته خدا و بود،

 به منّور وجودش و احديت اقدس ذات او معّلم نداشت، بشري معّلم به احتياج حضرت

 دل آتمر در سفلي و علوي عوالم جميع و اشياء حقيقت و صور كه بطوري بود، الهي نور

 شد.مي منعكس مقدس، وجود آن
 جمله: از دارد، شماريبي مواعظ و نصايح حضرت آن
 است. مردم اسرار داشتن پنهان مؤمن، ايمان عالئم از

 اوالدش و عيال براي و گردد آسان زندگيش شود، راضي كم حالل به سك هر

 كند. بينا را دلش ديدة خدا و بخشد سالمتي و بركت
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 كند.ن عهد به وفا بدبين، و ننمايد لذت درك حسود، و نبيند راحتي روي بخيل،
 د:نگرد آخرت و دنيا سعات به اميدوار نباشد، كسي در صفت و خصلت چهار اگر

 خدا. از خوف و نفس عّزت طبيعت، در بخشش و كرم هد،ع به وفا
 باطل يگذار مّنت به را خود صدقات باشد، آب شربتي قدر به ولو كنيد ارحام صلة

 نيست. الهي درگاه مقبول گذاريمنت جهت به كه صدقات از بسياري چه نكنيد،
 نيفريق نزد او عصمت كه اين حضرت آن امامت بر دليل ـ �(ع)جواد امام حضرت

 راجح بر وحمرج ترجيح شود، شناخته امام بزرگوارش پدر از بعد او غير اگر و است، مسّلم

 ع)(رضا حضرت بزرگوارش پدر تصريح و (ص)اكرم رسول حضرت تعيين ديگر و آيد. الزم

 پدر حنوط و كفن و غسل متكّفل حضرت آن كه اين و جانشيني، و وصايت به را او

 هيكل امام، كه آن جهت به نمايد، كفن و دهد غسل بعد امام را امام بدن زيرا بود. بزرگوارش

 ».َطهَُّروَناْلمُ  ِاال ال َيَمسُّهُ « كه مجيد قرآن مانند است اهللاكتاب حقيقت، در و توحيد
 ،حج اعمال از فراغ از پس شيعه بزرگان و اشراف و فضال و علما حج، سفر در

 و تامام انوار ديدن از و واليت اهم آن جمال مشاهدة از و رسيدند جناب آن خدمت

 امامتش به اقرار فضايل، و علوم و كرامت و معجزات و مهابت و متانت مالحظة و جاللت

 شد. زدوده آنان خاطر آيينة از شبهه و شك زنگ و كردند
 نور هب منّور اعلي مبدأ به اّتصال واسطة به السالمعليه جواد حضرت مقدس قلب

 معاني شود، نّزهم دنيوّيه عاليق از قلب وقتي زيرا نداشت، بشري معلم به احتياج و بود الهي

 و ردمم ميان در است امام منزلت به جسد، در قلب منزلت گردد. منعكس او در حقايق و
 عالم. در عرش

 رايب است در دو را ظاهري قلب كه چنان اند:فرموده پيشوايان و بزرگان حضرات

 ملكوت ييعن باال جانب به يكي است، در دو نيز روحاني نيباط قلب براي خون، خروج و دخول

 كه سفلي لكوتم جانب به ديگري و شود،مي ناميده السَُّعداء ةَجنَّ  و است مالئكه جاي كه عليا

 از اهللاولياء و حق حّب و معارف و علوم .اْلَاْشِقياء َجحيمُ  به مسّمي و است شياطين و اجّنه مكان

 َدِر انسان تا و شود،مي داخل ديگر در از خلق آزار و اولياءاهللا بغض و رورش و معاصي و باال، در

 شد. نخواهد داخل دلش به عبادت و واليت نور نبندد، را سفلي ملكوت
 جاي آن در حقائق از جزئي كه است دلي اول قسم قسمند: سه بر دلها بنابراين
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 است قويتر هريك و شوند لداخ آن در دو هر شر و خير كه است دلي دوم قسم كند.نمي

 پيوسته كه الهي انوار از است چراغي آن در كه است دلي سوم قسم آيد. غالب ديگري بر

 نيست. خاموشي برايش هرگز و دهد روشني
 خدا عظمت با عرش الهي، جاودان فروغ پر چراغ آن ،(ع)جواد حضرت مقدس قلب

 يالياست محل عرش كه معني نبدي است. رحمان خداي عرش كمال، با مؤمن قلب چه، بود.

 ظهور محل هم كامل انسان قلب و است ُمَقسِّم برد،مي كه فيضي هر و است رحمانّيت رحمت

 اوست. تجلّيات و الهي حّقة انوار و رحمت
 عالم، عرش نيست: عرش در است، كامل انسان قلب در كه خاصيتي و شرافت

 و ستا ترقي قابل و ادراك واجد قلب، اما ترقي و شعور فاقد ولي عظمت با است عرشي
 دهد. آن به ايتازه كماالت و علم قدرت، حيات، رسد، او به كه فيضي مدد هر

 امل،ك انسان قلب اما روحانّيت، نه است رحمانّيت صفت ظهور محل عاَلم، عرش

 ست:ا وارد قدسي حديث در كه چنان است، اهللاخالفت مستقّر و نوراني علوي روح محل

 جلِوگاه نييع من جاي بلكه بود، تواند من مكان آسمانها نه و دارد مرا جايشگن زمين نه

 است. كامل انسان قلب من،
 از كندبش چيزي هر اند:فرموده كه شودمي بيشتر آن اهمّيت بشكند مؤمن قلب اگر

 و ترينشكسته و افزايد،مي آن قيمت بر بشكند اگر كه دل مگر كاهدمي آن قيمت

 بود. (ع)جواد حضرت كامل، انسان قلب عصر، آن در بقلو ترينلطيف
 هك حكمتي و واليت، سوي به شود باز او قلب كه است كسي كامل انسان حقيقت، در

 دل ِانِفتاح ناهما داده، قرار كثير خير ماية را آن و نموده تعريف مجيد قرآن در رحمان خداوند

 واليت. سوي به است
 هترب دل، به حق سوي قصد فرموده: جواد امام حضرت كه است قلبي چنين مقام در

 ساير و شهرت و مدح طلب يا و ريا با توأم عمل كه بسا زيرا .اعمال به جوارح ِاتِّعاِب از است

 عملش. از است ربهت مؤمن نّيت پس است، اهللاِلَوْجهِ  و پنهان نّيت، ولي باشد فاسده اغراض

 ».شاِكَلِتِه َعلي َمُلَيعْ  ُكلٌّ ُقلْ « فرمايد كه نچنا شاكله، صورت نّيت، و است نّيت صورت عمل،

 نيست. خيري را عمل آن، بدون كه است شاكله و نّيت سبب، و مايه پس
 حّسيه فعل، اين زماني و اوست آثار و فعل عظمت به بسته فاعل عظمت ظهور
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 و زمين، و آسمانها در شودمي مشاهده كه است اموري حّسيه فعل معنوّيه. وقتي و است
 است واقع قلبي هر در است. قلوب سير و اعمال و افعال معنويه، فعل براي مثال باالترين

 جعل تصّوراتش كه اندفرموده قلب مقام در كه چنان ماوراءالطبيعه، و طبيعت عظيمة امور

 و است قادر او اعتباري به و او، ُمنشآت صورتها و تركيبي جعل تصديقاتش و بسيطي
 از است عبارت تركيبي، جعل در تركيب اجزاء اوست. مصنوع و لوقمخ صورتها و خالق،

 كه رسد اّتصال و قرب از ايمرتبه به قلب است ممكن و قلب، در باطنّيه و علمّيه آثار ظهور

 باشد. ادراك و رؤيت قابل نيز ديگران براي ظاهر عالم در كه كند خلق صَوري و َاشباح
 السالم:عليه جواد حضرت آميزحكمت كلمات جمله از

 است. گران چيز هر بهاء متعال، خداوند به اعتماد
  ست.ا زشت آثارش و نيكو منظرش كه ماَند را شمشير او كه بد رفيق از بپرهيز

 ناصح، پند كردن قبول و تعالي، حق از توفيق دارد: احتياج چيز سه به مؤمن شخص

 دهد. پند را او پيوسته كه باشد خود نفس از واعظي و
 و است بدن بيماري آن، از ترسخت و است فاقه و فقر روزگار، ترينسخت

 است. دل بيماري هم آن از ترسخت
 اخبار و عصمت از گذشته حضرت، آن امامت بر دليل ـ (ع)هادي امام حضرت

 جواد حضرت بزرگوارش پدر كه اين السالم،عليهم اطهار ائمه ساير و (ص)پيغمبر حضرت

 اصحاب اتثق و شيعه بزرگان حضور در وداع هنگام و گردانيد ودخ جانشين و خليفه را او

 فرمود. امامتش به تصريح خود،
 و مظهر و اهللاكتاب جمله عوالم و عالم، در است مظهري خدا صفات و اسماء براي

 و اسماء جميع مظهر داراي »لَّهاكُ  اْلَاْسماَء اَدَم َعلََّم َو« آية مفاد به كامل وانسان اويند نمايندة
 است. حق صفات

 جدوا خدا، منتهايبي قدرت و علم مظهر هادي، به ملقب النقيعلي امام حضرت

 امكان عالم ماتمقا باالترين از مقام اين است. كْون عالم در تصرف به َاْولي و واليت مقام

 در ار آنان متعال خداوند كه معدودي عّدة مگر نرسد، آن به بشري هيچ دست كه است

 است. بخشوده ايشان به را عظمي منصب اين و داده پرورش بوبّيتر خاص مكتب
 و خاضع امور همة بشري، رتبةعالي رهبران اين ابدي سلطنت و واليت مقابل در
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 خاشعند:
 ود.خ علت برابر در است خاضع معلول هر و خود، معلول بر است مهيمن علت، هر

 و خضوع ينا خود. مطلق برابر در است منقاد مقّيد، هر و مقّيد بر است مسّلط مطلق، هر
 تكويني سجودگردد، مي ظاهر مطلق به نسبت مقّيد از و عّلت به نسبت معلول از كه انقياد

 برابر در نفرشتگا تمام و ساجدند تكوينًا متعال خالق برابر در هستي نظام همة پس است.

 الم و الف جمع با رسا تعبير ناي ».ُعوَنَاْجمَ  ُكلُُّهْم ةاْلَمالِئكَ  َفَسَجَد« كامل انسان و جامع كْون

 الهي، محبوبين برابر در است فرشتگان تمام اطاعت و انقياد نشانة مكّرر، تأكيدهاي و محلي

 عملي و علمي معجزات تمام حقيقت در كه ايشان بيت اهل و خدا حبيب برابر در باالخّص

 آتش امواج رب سلطه دريا، و نزمي بر سلطه فضا، تسخير مانند هستند دارا را انبياء حضرات

 كاينات كل به و واقف آخرين و اولين علوم و اسرار همة به كه ايشانند َمْوتي. احياء و

 كننديم هرچه و يكسانند معنوي، و مادي امور در تصّرف و امامت منصب در و اند،محيط

 خدا. سوي به است خلق دادن توجه براي
 علمي تسلط كمال ه،ـوجودّي عوالم در (ع)هادي ماما بودن تصرف هـب َاْولي از منظور

 ِاعمال قدرت ليتعا حق البته آنها. ادارة و اراده ِاعمال نه و كاينات همة بر است جناب آن 

 در تغيير و لفع استمرار بر دليل قدرت، وجود اما است فرموده كرامت خود ولّي به امور در

 شيتم حسب بر بلكه صالحيت، فقدان نه است مصلت بنابر امر اين نيست. امور مشي خط

 ظرف ما دلهاي كه اندفرموده اشاره بدان خود كه چنان است، ممكن اراده ِاعمال الهي،

 خداست. ارادة و مشيت
 ت،كمّي جهت به بسا كه است شرايط اقتضاي به امكان عالم در امام تصرف حدود

 َاْولي باطني، و اركاني لحاظ هب تصّرف اين است. يكسان باطنًا كيفيت، لحاظ به ليكن مختلف

 فاعارت عدم و سكون علت .نيست آن بر ظاهري سكون تقدم بر دليل امام، تصرف عدم است.

 يِرغ رحماني خواص و آثار چه، است تصّرف َاْولي، گرنه و است الهي حكمت موانع،

 و آثار ظهور سبب كه است امام ملكوتي تصرف آن، مكّمل و متمم و ناقص تصرف،

 است. كمالّيه خواص
 اگر نيست. پرحوادث دنياي روزة دو منصب و مال به نظري را مقام اين صاحبان

 برتري و برشمرده را خود فضايل عديده موارد در متقيان موالي حضرت جمله از و آنان
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 معرفي كبيره، جامعة زيارت در (ع)هادي امام يا و اندنموده بيان سلف انبياء بر را خويش

 حضرت كه ندارد اين با منافاتي اند،فرموده امامت و واليت شامخ مقام از يواالي و جامع

 صفت اين است ممكن و كند تعريف را خود كسي كه است قبيح و زشت فرموده: (ع)علي

 اوج از و بكشاند حسد و نخوت و تكبر مانند ديگر رذيلة صفات از ايپاره به را آدمي

 خود كه كسي فرمايد:مي (ع)هادي امام حضرت اي و برساند، حيوانيت حضيض به انسانيت

 شرع در خودستائي و خودبيني و خودپسندي و شوند بسيار او بر خشمناكان پسنديد را

 اعتناييبي و خودبيني حسد، تكبر، روي از آنان معّرفي اين زيرا است. مذموم اسالم مقدس

 َاّما َو« شريفه آية مفاد به وًالا چه، است بوده الهي وظيفة انجام حكم به بلكه نبوده، خلق به

 مردم هدايت براي ايشان ثانيًا است. سپاسگزاري نوعي اظهار، چنين »َفَحدِّْث َربَِّك ةِبِنْعمَ 

 هدايت برده پي ايشان معنوي مقام و علم به مردم تا نمايند معرفي را خود بايد اند،آمده

 حقي نعمتي هر عالم در ثالثًا شد.يم آنان جهل به ِاغراء و گمراهي تداوم سبب وگرنه شوند

 معلومات آن اظهار ق،ـح اداي باالترين و معرفت، و هنر و علم مانند ودـش ادا بايد هـك دارد
 جاهل. عاَلِم در خصوصًا است 

 است: السالمعليه هادي امام مقدس تعاليم از
 ابس دوتاست، كننده َجَزع براي و است يكي مصيبت در كننده صبر شخص مصيبت

 كاهد.مي انسان معنوي اجر و مقام از جزع كه
 كند،مين تأثير فاسده قلوب در حكمت زيرا نكنيد، تعليم نااهل به را علم و حكمت

 كه انچن كّفار. دست به است دادن حربه و حكمت بر است ظلم جّهال، به حكمت تعليم و

 از كنايه هك خوكان، نگرد به نكنيد آويخته را جواهر فرموده: نيز ابيطالب بنعلي حضرت

 و حكمتي لبمطا فهم استعداد او زيرا نكنيد، تعليم نااهل به را علوم و حكمت كه است آن
 يدةزائ كردن حفظ يعني ظاهري حكمت اشخاص، از بسياري در همچنين ندارد. را علمي

 مؤثر هعالي مدارج در سير و نفس تكميل و تربيت در كه اين از گذشته ديگران، افكار

 َفَسَد ِاذا« اندفرموده كه چنان گردد،مي فساد و خودبيني حسد، تكّبر، ازدياد موجب ت،نيس

 ».اْلعاَلم َفَسَد اْلعاِلُم،
 جّدش اخبار همان حضرت، آن امامت بر دليل ـ(ع)عسكري حسن امام حضرت

 بزرگوارش پدر تعيين و كرامات بروز و باالتفاق بودنش معصوم و (ص)االنبياءخاتم حضرت
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 باشد.مي خود جانشيني و وصايت و امامت بر را وا
 عبادت به پيوسته و بوده معاشرت از ممنوع و محبوس اوقات بيشتر حضرت آن

 بود. مردم شريفترين و دارا را فاضله ملكات و صفات تمام اجدادش، مانند و داشت اشتغال
 هب قلب تمنزل و اوست، قلب شرافت ميزان به الهي پيشگاه در كسي هر شرف و قدر

 و است ارواح روِح او كه نوري تجّلي الخصوص علي آن، در است الهي انوار تجّلي مراتب
 سّر يِّْنُمَب و است عيوب ُمَزيِّل كروب، كاشف و است غيوب و شهادت نقطة قلوب، قلِب

 كّل عجزاتم و واليت، و الهّيت اسرار انوار مجموع و است صدور بحور انهار ماِء مكنون،

 است. حاصل او از قدرها همة و اولياء كرامات و اوصياء و انبياء
 ندد،برب رخت دل آن از عالم قدرهاي همة كند، نزول دلي بر حق قدر اگر حقيقت، در

 رد قدم شود، علم تفصيل به تبديل مجملش جهل و درآيد معرفه روز به اشنكره شب
 معّيت،ج مجامع در و ذردـبگ كذايي هايمحبوبيت و ويـماس از بكّلي نهد، اخالص بساط

 
 بقر نسبت به كسي هر قدر كه گردد، قرب ُبعدش و شود معتكف فردانّيت محراب در 

 است. بتثا هميشه نبوده تعّين بر موقوف معني اين و خلق، از اوست ُبعد و حق به اوست
 ودوج از بيرون اجزاء در نه كرد جستجو خود درون در بايد را شرف و قدر آري

 قدر كه كسي .درياب را خود قدري، خود تو انسان اي اند:فرموده بزرگان كه ستا اين خود،

 دل و ،سديد او قول و عيد، روزش هر و قدر او شب هر رسيد، مقام بدين و يافت را خود

 روتشجب و ملكوت درآمده، الهوت رنگ به او ناسوت منبسط، مطلقّيه علم بساط بر او

 وَ  َعزَّ  اِهللا َلياِ  اْلُوُصوَل ِانَّ« كه (ع)عسكري حسن امام حضرت اشارت سّر است اين است. يكي
 با جز كه است سفري الهي، دسق آستان به شدن واصل »اللَّْيِل ِبِاْمِتطاءِ  ِاال ُيْدَرُك ال َسَفرٌ  َجلَّ 

 مباركي قلبي تحول و مقّدس سفر همان اين نيست. ميسر دل خلوت و داريزنده شب

 سالم او به آن ره اعلي مأل كّروبيان و تعالي حق نموده، مقدس او بر را ليالي و ايام كه است

 به تاس بشارت قلوب، آن به است الهي نور همان تجّلي كه سالم اين گويند. درود و

 گزند زا انسان باطني قواي سالمت باالخّص عقبي، و دنيا در سالمتي و امنيت و سعادت

 آفات.
 مقدس وجود عصر، آن در پروردگار ددرو و سالم و شرف و قدر اعالي مظهر
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 سه را آنان كه است الهي محبوبين جملة از بزرگوار آن بود. عسكري حسن امام حضرت

 است: سالم
 الَّذيَن ِعباِدهِ  َعَلي َسالٌم« شنيدند جان سمع به ميثاق روز كه است سالمي اّول، سالم

 رسول تحضر خصوصًا لهي،ا درگاه مقربين شريفه، آيه اين در عباد از مراد ».اْصَطفي

 هدايت به ابد در و يافتند ِاصطفائّيت ازل در كه هستند كساني آنان اويند. اوصياء و (ص)اكرم

 آنها ظهور كه فعاليا و اوست، اختيارّيه قواي فعلّيت نسبت به انساني هر امتيازات البته رسيدند.

 و آشكار و نهانپ عالم تعالي، و ركتبا خداي نيست. امتياز موجب نباشد، اختيارّيه قواي از ناشي
 كه دانستهمي ه،بود واقف خلقت از قبل فردي هر امتيازّيه مراتب به حال، و آينده و گذشته داناي

 وسيله مقدس ذوات اين تا كرد اراده آنان، انتخاب با لذا شد. خواهد محض الهي ايشان اعمال

 باشند. طالبان قلوب هيرتط موجب و ديگران باطني هايرجس رافعّيه و دافعّيه
 ممكن را يـاله مردان سالم شنيدند. الهي سفير لسان از هـك است سالمي دوم، سالم

 لسان از خّصباال را سالم آن كه كساني حال به خوشا ولي بشنوند، مردم اكثر ظاهرًا است 

 ».َلْيُكْمَع مٌ َسال َفُقْل ِبآياِتنا ُيْؤِمُنونَ  َالَّذيَن« شنوندمي الهي سفيران باطني
 يب آيد، مشاهده مقام به عيان برخيزد، حجاب چون كه است سالمي سوم، سالم

 ».حيٍمرَ  َربٍّ ِمْن الً َقوْ  َسالٌم« بشنوند را آن خود، ناحيه از واسطهبي و سفير
 :(ع)عسكري حسن امام حضرت آميزحكمت كلمات از
 رفت. خواهد بين از تو ظاهري قدرت و مقام كه مكن جدال مردم با

 شود.مي تو بر ديگران دليري و جرئت باعث كه مكن مزاح
 ياشكال مؤمن قلب در سرور ِادخال براي گوييلطيفه استحباب بلكه جواز در

 مؤمن يذاءا به منجر يا باشد آميزوقاحت و زشت كلمات يا بگذرد حّد از اگر ليكن نيست،

 است. مذموم شود، كدورت و
 كسي مردم عابدترين و كند، توقف شبهه برابر رد كه است كسي مردم پارساترين

 همة از و را، حرام كند ترك كه است كسي مردم زاهدترين و را، فرايض دارد برپا كه است

 را. گناهان كند ترك كه است كسي باالتر اينها
 كند. خوشحالي اظهار غمناكي شخص نزد انسان كه است دور ادب از

 است. خمر شرب آنها كليد و داده قرار هاييقفل شرور براي سبحان خداوند
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 ستم شخص مهار فرموده نيز و است؛ الخبائثامُّ شراب فرموده: (ع)صادق حضرت

 ِكشد.مي را او خواهد كه جا هر است، شيطان دست به
 تمسكرا كه است سكرآور هرچه و شراب از بپرهيزيد فرموده: (ص)پيغمبر حضرت

 اقتصادي و اجتماعي و اخالقي و جسمي و روحي ضررهاي است. گناهان جميع كليد

 است. شده ثابت تجربه، و طّبي و علمي اصول روي مسكرات و شراب
 َو ةالصَّلو َتْقَرُبوا ال اَمُنوا الَّذيَن َايَُّها يا« فرمايدمي مجيد قرآن در تعالي و تبارك خداوند

 مست شما كه حالي در ويدنش نماز نزديك ايدآورده ايمان كه كساني اي يعني »ُسكاري َاْنُتمْ 

 و شراب به اختصاص كننده، مست يعني مسكر كه است اين اهميت و توجه قابل نكته هستيد.
 و ثروت و ظاهري مقام مانند كند، بيخود خود از و مست را انسان هرچه ندارد َچْرس و َبْنگ

 اين از هيچ يك يدنبا آورد،مي بجا را حقيقي نماز كه كسي و است؛ شراب مانند خودبيني و غرور

 باشد. داشته را هامستي



 
 



 

 فصل هفتم

 
 
 
 
 
 

 (عج)امامت حضرت ولّي عصر
 

 ائمه تامام نيز و باالتفاق، است آنجناب بودن معصوم حضرت، آن امامت بر دليل

 است. شده وارد سّني و شيعه علماي از نّص طريق به عشراثني
 سشمقد وجود از آن از بعد و والدت هنگام عادت خالف و غريبه و عجيبه امور

 خاتم نيز بزرگوار آن است، انبياء خاتم (ص)خدا رسول جّدش كه طورهمان و شده، ظاهر

 باشد.مي اولياء و اوصياء
 و شيعه يقينفر كلمات و َعَلوّيه و نبوّيه روايات و اخبار و قرآنّيه مقدس آيات از

 لقتع الهي مشيت و اراده كه وقت هر را منتظر مهدي حضرت كه رسيده ثبوت به سني،

 گرداند. ظاهر اسالم دين كردن زنده و حقيقي عدالت اجراي و فرج براي گيرد،
 هايهبرنام اين و نيست، كافي جهان ادارة و اصالح براي بشري قوانين و احكام

 هايبحران تواندنمي نيز و كند، تأمين را بشر سعادت تواندنمي رنگارنگ و مجعول

 منبع از كه اسالم متين و مقدس دستورات و قوانين فقط كند. عالج را جهاني خطرناك

 كند. تأمين را بشر عقباي و دنيا سعادت تواندمي گرفته، سرچشمه وحي
 را جهان ادارة زمام و كرده بينيپيش را درخشاني عصر شيعيان تاريك، عصر اين در

 است، ّزهمن و پاك خطا و تباهاش و نقص و عيب هر از كه بينندمي معصومي تواناي دست به

 برند.مي بسر توحيد حكومت درخشان عصر آن انتظار در همواره و
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 عصر ولي حضرت القاب

 مهدي، پنجم قائم، چهارم َخَلف، سوم حّجت، دوم اهللا،ةبقي اول حضرت آن القاب

 است. زمين روي در شده جاري آب يعني َمعين ماِء هفتم ُمْنَتَظر، ششم
 و حيات سبب كه چيزي هر بلكه ندارد، عنصري ظاهري آب به صاختصا تنها آب

 به هك امام و الهي افاضات و ايمان و علم و عقول و ارواح پس است. آب باشد، زندگي

 آب همه گردد،مي داخل دلها در معرفت بذر و شودمي كامل و حاصل ايمان او سبب

 هستند.
 بلكه است، ظاهر است چيزي هر حيات سبب كه آب به حضرت آن مشابهت وجه

 به كه ياتيح از است َاْدَوم اعلي و مراتب به شود،مي نصيب بزرگوار آن سبب به كه حياتي

 نآ از اولياء حضرات خصوصًا مردم همواره كه جهت اين به و گردد؛مي حاصل آب سبب
 است. شده َمعين ماِء به تعبير كنند،مي استفاده الهي فيض سرچشمه

 (ع)قائم حضرت عمر طول

 كه لوحانساده و خبرانبي از بعضي حضرت آن بودن زنده و عمر طول باب در

 كم حقايق فهم براي ايشان استعداد يا ندارند، را مذهبي و ديني امور در تفكر و تأمل بناي

 بين اينان كنند.مي انكار و دانندمي محال را بزرگوار آن بودن زنده شده ترديد دچار است،

 گذارند.نمي فرق وقوعي محال و عادي لمحا و ذاتي محال
 هزار يطوالن عمر كه اندنموده وسوسه چنين نيز دالنتاريك و خبرانبي از ايعده

 بر تربيش يا سال هزار طوالني عمر گويند و است طبيعت مجاري برخالف بيشتر، و سال

 اند.هستدان آن احكام به محكوم و طبيعت مقهور را خود ايشان نيست. طبيعت سير وفق

 فاقد طبيعت كه فهمندنمي دانند،مي صانع و خالق را طبيعت خردان،بي اين كه گفت توان

 بخشد. كماالت موجودات به تواندنمي شعور
 الهي علماي و حكماء كالمية و فالسفه كتب در كه علمي برهان و دليل ميزان مطابق

 نه است طبيعت وفق بر ياله قدرت تحت در زندگي طول و عمر درازي رسيده، ثبوت به

 بر متعال خداوند »َقديٌر َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلي اهللاَ  ِانَّ « مجيد قرآن آية و عقلي دليل به آن. خالف بر

 را كاملي انسان نفر يك قادر، خداي اين كه دارد مانعي چه پس تواناست. و قادر چيزي هر
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 كه

 عمر مصلحْت هزاران روي اوست، محبوب و خاص بندة و او دربار مقّرب و حّجت و ولّي

 فرمايد. كرامت طوالني
 َثَفَلبِ  َقْوِمِه ِالي ُنوحًا َاْرَسْلنا َلَقْد َو« فرمايد:مي مجيد قرآن در تعالي و تبارك خداوند

 درنگ پس قومش، سوي به را نوح فرستاديم آينه هر يعني »عامًا َخْمسيَن ِاال ةَسنَ  َاْلفَ  فيِهمْ 

 به سال ٩٥٠ نوح حضرت مجيد، قرآن حكم به سال. پنجاه جز لسا هزار ايشان بين در كرد

 شريف سّن نيست، معلوم خضر حضرت موت وقت چون و نمود. حقايق تبليغ خود قوم

 پس باشد،مي سال هزار سه از متجاوز است، قمري هجري ١٤١٨ كه زمان اين در او

 دارد. امكان الهي كاملة قدرت به عمر شدن طوالني
 ناي به انحصار طوالني عمر كه شودمي معلوم سماوي، كتب اراخب و اقوال از

 موافق باشد.نمي هم طبيعت مجاري برخالف نبوده غرابتي و تعجب جاي و ندارد، بزرگوار

 به را دخو مخَلص بندگان كه نيست تعجبي رحمان، قادر پايانبي الطاف و رّباني حكمت

 ديگران. بر دهد اختصاص زندگي طول و عمر امتداد
 و قرمز ايگلبوله يا باشد، اعتدال كمال در چهارگانه اخالط يعني شد معتدل مزاج وقتي

 و كم و عفونت از مرض يعني آمد. نخواهد موت و مرض باشند، نداشته تفاوتي عدد در سفيد
 توانيممي و شود،مي حاصل آنها ضعف و گلبولها شدن زياد يا و كم يا و اخالط شدن زياد

 است. زمان موالي حضرت همانا معتدل، دفر آن كه بگوييم

 عمر طول در مؤثر علل

 قابل هوجو از وجهي هيچ به كه محتوم، اجل اّول قسم است: قسم دو بر انسان اجل

 و مارحا صلة مانند وسايلي به كه محتوم، غير اجل دوم قسم نيست. تأخير و تقديم

 و يرتغي قابل بهداشتي، قواعد رعايت و دعا و احسان و واجبه حقوق اداي و تصدقات
 الَّذي ُهَو« فرمايد:مي مجيد قرآن در تعالي و تبارك خداوند كه چنان بود؛ خواهد تبديل

 گل، از را شما كرد خلق كه اوست يعني »ِعْنَدُه ُمَسّمًي َاَجلٌ  وَ  َاَجًال َقضي طيٍن ُثمَّ ِمْن َخَلَقُكْم

 او. زدن شده نامبرده است اجلي و را، اجلي نمود تقدير پس
 عمر طول و مزاج سالمتي و صحت سبب بهداشتي دستورات رعايت كه اين در
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 در نمايد، مراعات را الصّحهحفظ قوانين و قواعد كه كسي نيست. شّكي گردد،مي انسان

 دارد. مدخلّيت العادهفوق او عمر طول و سالمتي
 در هك انيزم و دارد، جاي مادر رحم و پدر پشت نطفه كه موقعي والدين مراعات

 و سالمتي در گذراند،مي را شيرخوارگي دوران كه موقعي و نمايد،مي نما و نشو مادر رحم
 دارد. را مدخلّيت كمال عمر، طول

 كه شوندمي ديده هاييخانواده و است، روشن عمر طول در ارثي عوامل اهميت

 عمر طول در سالفا عمر درازي تأثير و كنند،مي عمر متوسط حد از بيش غالبًا آن افراد

 رسيده است. ثبوت به اخالف
 راز توانمي رو همين از و كند، خنثي را ديگر عوامل آثار است ممكن ارثي عوامل

 به معتاد ردف يك مثًال نمود. درك كندمي زندگي نامساعد شرايط در كه را فرد يك عمر درازي
 چنين گفت توانمي ؛گردد نصيبش طوالني عمر است ممكن ارثي عوامل نتيجه در الكل،

 اند.برده رثا به مادران و پدران از مؤثرند، عمر طول در كه را سالم قواي و اعضاء اشخاصي
 و آب و خوردمي كه غذايي و كند،مي استنشاق انسان كه محيطي هواي رعايت

 و كوتاهي در كند،مي زندگي آن در كه مكاني و پوشدمي كه لباسي و آشامدمي كه مايعاتي
 و رماگ مانند خارجي عوارض با كه اشخاصي بسا چه دارد. سزائي به تأثير عمر ازيدر

 كنند. وداع را دنيا ديگر تصادفات با و غّم و هّم و غيرمتعارف سرماي
 از و ،شدند فرسوده كبد و كليه و مغز و قلب مانند بدن رئيسة اعضاء كه هنگامي

 ناتواني و عفض آثار شدند، عاجز بافتها احتياجات تأمين از و گشتند ناتوان وظايف انجام

 رسد.مي فرا پيري و
 صرف پيري اصلي عامل ليكن شود،مي ظاهر معّين سنين در معموًال پيري عاليم و آثار

 پيري بنابراين است. اختالالتي حدوث سبب به بلكه نيست زمان گذشت و عمر از مقداري
 شود.مي حادث اعضاء در كه تاس اختالالتي معلول بلكه نيست، زمان گذشت معلول

 پيوسته وقوع به كه است اختالالتي معلول بدن، هايناتواني و حوادث همه اين

 با كه شود پيدا فردي اگر و است، معلول بلكه نيست علت پيري گفت بايد پس است.

 با متمادي سالهاي كه دارد امكان ندهد، رخ او بدن اعضاء در اختاللي عمر، زيادي وجود

 سبب به عمر كمي وجود با كه شوندمي ديده افرادي دهد. ادامه خود زندگي به سالم بدني



  امامت حضرت ولي عصر (عج)
 

 گردد.مي ايشان گريبانگير زودرس پيري و شده فرسوده طبيعي عمر از زودتر اختالالت،
 كه دارند، وظيفه انجام براي قابلّيتي و استعداد غالبًا تولد هنگام در هركسي بدن اعضاء

 و آب و زندگي محيط و تغذيه كيفّيت و مادران و پدران بنية انيجسم معلول نيز آن خود
 وظيفة طبيعي داستعدا كمال با اعضاء نشود، پيدا اختاللي آنها در كه مادام و آنهاست، هواي
 از يكي اي همه در اگر ليكن يافت، خواهد ادامه انسان حيات و داد خواهند انجام را خود

 گردد.مي رظاه پيري عاليم و آثار گشت، ناتوان وظيفه انجام از و داد رخ اختاللي اعضاء
 و هاميكرب و ويروسها و باكتريها انواع هجوم معرض در هميشه انسان پيكر

 حترش سمي مواد شده، وارد بدن مختلف هايراه و حدود از كه گرفته قرار سمومات

 گردند.مي مانع حياتشان ادامه از زدهآسيب را هاسلول و نمايندمي
 تياجاتاح بايد طرف يك از دارد، عهده به سنگيني وظيفة ميان اين در انسان بدن

 هايميكرب و ويروسها جلوگيري و نابودي براي ديگر طرف از و كند تأمين را غذايي

 و يدزا مواد دفع و ديدهآسيب اعضاءِ  ترميم براي ديگر سوي از و نمايد، كوشش مضر
 نكرده رفبرط را دشمن اين هنوز فرستد. كمك ناتوان اعضاِء به و كند فعالّيت سمومات،

 به ميشهه بدن داخلي نيروهاي بايد اينرو از كند،مي آغاز را خود حملة ديگري دشمن كه

 باشند. پيكار حال در و باش آماده حال
 كه غذايي وينير از است ناچار آذوقه، تأمين و مبارزه وسايل تهية براي انسان پيكر

 ياجاتاحت و وجودي ساختمان از ما چون متأسفانه كند. استمداد شودمي وارد خارج از

 داخلي ينيروها با كه اين بر عالوه مقدس پيكار اين در نداريم، كافي اطالعات دروني

 بر را اهر مضّر، غذاي خوردن و بهداشتي قواعد رعايت عدم واسطه به كنيم،نمي همكاري

 اليمع و آثار كه است وقت اين در زنيم،مي تيشه خود حيات ريشة به و كرده باز دشمن

 گردد.مي نمايان شكست و ضعف
 پيري سبب است ممكن يبوست و روده هايميكرب تخمير از حاصله سمومات

 اختالالت آن راگ دارد. كاملي مدخلّيت عمر طول در برد بين از را آنها بتوان اگر و شوند،

 يداپ فردي اگر شود.مي مرگجوان سانان شوند، حادث طبيعي عمر و پيري سنين از قبل

 ،شرايط ساير اجتماع و خود ويژه جسماني تركيبات و عمر زيادي وجود با كه شود

 د.ش نخواهد او مرگ سبب طوالني عمر ندهد، رخ بدنش اعضاء از يك هيچ در اختاللي
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 وير موجودات ترينقديمي از كه دارد وجود العمريطويل درختان گياهان، ميان در

 كند.مي تجاوز سال هزارپنج از بعضي عمر و روندمي شمار به مينز
 آن و ردك طوالني را زنده موجود يك عمر توانمي آن وسيلة به كه هاييراه از يكي

 زمستان حيوانات حاالت مطالعه نمود، زندگي قابل زنده نگهداشته و نيمه حالت در را

 رماس فصل تمام در خواب اين وانات،حي اين از بعضي در است. خواب تابستان و خواب

 شد، زمستاني خواب وارد حيوان كه وقتي گرما. فصل تمام در آنها از بعضي در و دارد ادامه

 يابد،مي تقليل برابر صد الي سي بدنش ساز و سوخت و رفته بين از غذا به احتياجش

 و مو ديگر ط،محي ارتحر شدن كم با و افتدمي كار از موقتًا او حرارت كنندة تنظيم دستگاه
 محيط حرارت مانند او بدن حرارت افتد؛نمي اندامش بر لرزه و نشده سيخ حيوان پوست

 شود.مي كند و گاهگاه قلبش ضربان و است
 ياتيح نطفة سالة هزار چندين ماندن زنده و العمرطويل درختان حاالت مطالعه

 طوالني هب را بشر خواب، ابستانت و خواب زمستان حيوانات انگيزشگفت حاالت و نباتات

 است. نموده وادار كنجكاوي و تحقيقات و كوشش به و اميدوار عمر كردن
 و گردند كامياب و موفق بشرّيت آرمان و مقدس هدف اين به دانشمندان كه است اميد

 گردد. آشكار حقيقت، طالبان بر (ص)محمد آل قائم حضرت عمر طول راز نتيجه، در
 خوريممي آنچه از ما زيرا نمود، ساله صد چند را زندگي توانمي غذا وسيلة به

 لتع به مرگ و نيست نامي پيري از خطرات، همه اين با كه آن شگفت ايم.شده ساخته

 ندارد. وجود عمر طول و زمان گذشت يعني پيري خاص
 و است ربرقرا اتصال و ارتباط كمال بينشان و مختلفند و زياد حيوان جسم اعضاء

و مرگ بر ا و گشت چون عضوي ناتوان و دارد، توّقف سايرين حيات بر بعضي حيات
 رسد.مي فرا نيز سايرين مرگ جزء، آن مرگ به شد، عارض

 لتع بلكه نيست، بيشتر يا سال صد يا سال هشتاد يا سال هفتاد عمر مرگ، علت

 نجاما از عضو آن نتيجه، در و كندمي حمله عضوي به عوارضي كه است قرار بدين اصلي

 حيات و هشد فرسوده نيز اعضاء ساير او، مرگ به و رسدمي فرا مرگش گشته ناتوان وظيفه

 ديگر كند، يجلوگير آنها آثار و عوارض آن از توانست علم نيروي اگر يابد.مي خاتمه آنها

 ماند. نخواهد باقي مانعي ساله صد چند عمر و زندگي براي
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 از يك هيچ و باشد، غيرممكن حد، آن از تجاوز كه ندارد معيني مرز و حّد انسان عمر

 بدان نسانا هنگامي كه است ايدرجه نهايت سال، مقدار فالن كه نگفته حال تا دانشمندان

 است. حتمي وي براي مرگ رسيد، پايه
 اگر كه است، طبيعي عوامل و علل معلول هابيماري ساير مانند نيز غيرمحتوم مرگ

 اين از اديزي بسيار مدت تا را بشر توانمي شود، جلوگيري آنها تأثير از و شوند شناخته

 كشف را امراض از بسياري عوامل و علل توانست دانش و علم كه چنان داد. نجات مرگ

 و كرده كشف نيز را محتوم غير مرگ علل كه دارد امكان كند؛ جلوگيري آنها تأثير از كرده
 نمايد. جلوگيري آنها اثرات از

 كه شده ديده افرادي انسانها، و حيوانات و نباتات مانند زنده وداتموج بين در

 افراد همنوعان كه كندمي داللت خود اين اند،كرده عمر خود همنوع افراد ساير از بيشتر

 دارند. طوالني عمر امكان نيز مذكور
 دليل ر،مقدا بدين ما شدن مأنوس ولي ميرندمي صدسالگي از قبل مردم اكثر اگرچه

 و نيطوال اشخاص، از بسياري عمر زيرا كند،نمي تجاوز سال صد از بشر عمر كه تنيس
 ليلد ساله، پنجاه و صد و ساله بيست و صد هايانسان وجود و شده سال صد از بيشتر

 نيست. معيني حّد را بشر عمر كه است روشني
 هايربيما ساير مانند را آن توانمي و نيست جلوگيري غيرقابل عارضة يك پيري

 آن الجةمع طرز و كرده كشف را بيماري صدها علل توانسته طب علم كه چنان نمود. عالج

 راه و ناختهش را محتوم غير مرگ و پيري علل آينده در كه دارد امكان دهد، ياد مردم به را

 دهد. قرار بشر اختيار در را آن مداواي و جلوگيري
 قلب، مانند او رئيسة اعضاء و اشدب اعتدال كمال در او جسماني تركيبات كسي اگر

 و عالم كامالً  بهداشتي قواعد به و باشند، سالم و نيرومند معده و مغز كليه، كبد، اعصاب،
 از و كرده استفاده آنها مفيد از و بداند، را مشروبات و مأكوالت آثار و خواص بوده، عامل

 آنها پيشگيري از و ناختهش را آنها توليد عوامل و هاميكرب و كند، خودداري آنها مضر

 و كند، تأمين را بدن غذايي احتياجات و بپرهيزد، مهلكات و سموم از و ننموده خودداري
اضطراب  سبب كه معاصي و زشت صفات از و نبرد، ارث به اجداد و مادر و پدر از را مرضي

ب ورزد باشد، اجتناروحي و فرسودگي اعصاب و قلب و مغز و توليد كنندة امراض كثيري مي
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 چنين كه دارد امكان باشد، دارا است روح مفّرح كه را شايسته اعمال و حميده صفات و تمام

 كند. زندگي خود همنوع افراد برابر چندين شخص
 اثبات به را آن امكان بلكه داند،نمي محال را طوالني عمر تنها نه دانش و علم

 مشكل كي نبايد را (ع)زمان اليمو حضرت غيرمتعارف و طويل عمر بنابراين است. رسانده

 شمرد. غيرعادي محال و الينحل

 تاريخ معّمرين به نگاهي

 قيد در هم هنوز ايشان، از بعضي و اندكرده طوالني عمر كساني نيز ماضيه ازمنة در

 د.كر عمر سال هزار سه القرنينذي حضرت تورات، روايت به بنا هستند. باقي حيات
 كرد. رعم سال سي و نهصد آدم حضرت
 كرد. عمر سال پانصد و هزار سه لقمان حضرت
 تا شده خلق كه روزي آن از رود،مي شمار به پيغمبران از يكي كه الياس حضرت

 است. نكرده را او وفات اّدعاي حال تا كسي و باشدمي زنده كنون
 است. زنده تاكنون آفريده را وي توانا خداوند كه روزي آن از خضر حضرت
 ريهج ١٤١٨ سال كه تاكنون بزرگوار آن والدت روز از كه مريم بن عيسي حضرت

 فةشري آية موجب به و است زنده گذردمي سال هشت و نود و نهصد و هزار است، قمري

 و نياويختند، دار به و كشتندن را عيسي حضرت »َلُهْم ُشبِّهَ  لِكْن َو َصَلُبوهُ  ما وَ  َقَتُلوهُ  ما« قرآن
 شتبه شد.م يهود بر عيسي امر لكن

 اين شريف عمر اگر ؟(ع)موعود مهدي حضرت و معّمرين اين مابين است فرق چه

 سال هزار هس روايت بايد بدانيم، غيرطبيعي امر يك است سال اندي و هزار كه را بزرگوار

 بدانيم. خرافي موضوع يك و غيرعادي امر يك نيز را تورات
 و ثبت را نمعّمري عمر اندازة كه نويسندگان و موّرخين اين كلّيه گفت توانمي آيا

 معّمرين عمر ةانداز ما كه بود اين منظورشان يا باشند، كرده غرضي ِاعمال اند،نموده ضبط

 باشد؟! نداشته استبعادي منتظر مهدي حضرت طوالني عمر تا نگاريممي را
 و هزار سه و سال هزار سه عمر انگيزفتنه و ماجراجو مردم اين كه شده چه پس

 اين سال هزار عمر ولي دهند،نمي قرار انتقاد و بحث مورد و روز مسائل از را سال صدپان
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 دانند!مي غيرعادي و غيرطبيعي امر يك را بزرگوار
 قادر خداي بلكه خود، بجاي ندارد استبعادي كه زمين روي در طوالني عمر

 داوندخ مجيد نقرآ در كه چنان كند، حفظ سال هزاران درياها قعر در را بشر تواندمي

 َيْوِم لياِ  َبْطِنِه في َلَلِبَث بِّحيَناْلـُمسَ  ِمَن كاَن َانَّهُ  ال َفَلْو« فرمايد:مي يونس حضرت به راجع متعال

 خود ارپروردگ تقديس و تسبيح به ماهي شكم در يونس حضرت هرگاه يعني »ُيْبَعـُثوَن

 برد!مي بسر ماهي شكم در القيامه يوم الي فعلي زمان از پرداخت،نمي

 خردسال! امام

 از قمري هجري ٢٥٥ سال شعبان ماه نيمة در العسكري الحسن بن ةحج حضرت

 الگيس پنج سّن در آمد. دنيا به ،(ع)عيسي حضرت حواريون نسل واالي هايملكه از يكي

 حسن امام حضرت از بعد و است غايب حال، تا زمان آن از و يافت وفات بزرگوارش پدر

 لكاتم و حميده صفات و كماالت جميع و بوده دارا را واليت و امامت قامم ،(ع)عسكري

 شيعيان. منتظر امام اوست و دارد، فعلّيت حضرت آن وجود در فاضله
 پنج سن رد كودكي كه كرد باور توان چگونه گويند خبرانبي و نظرانكوتاه از بعضي

 الهي احكام تحّمل و ضبط مأموريت به و گردد، منصوب امامت و واليت مقام به سالگي

 حّجت و هبود مردم پيشواي و امام عمل، و علم حيث از ِسّن ِصَغر آن در و شود، انتخاب

 باشد؟ خدا
 به كه ايدپنداشته ناچيزي ظاهري مقام يك را امامت و نبّوت شما كه گوييم جواب

 ماحكا تحّمل و حفظ مأمور دارد صالحيت هركسي و نيست، مشروط شرطي و قيد هيچ
 نيست. ذاتي امتياز و كمال و استعداد به نيازي هيچ و شود الهي

 تصديق نماييد، مراجعه عصمت بيت اهل حضرات به اخبار و كنيد تأمل اگر

 خصش كه است ارجمندي مقام نبّوت بلكه نيست، ساده موضوع يك امر اين كه كنيدمي

 برخوردار غيبي عوالم علوم و افاضات از و داشته، اتصال و ارتباط تعاليحق با آن واجد

 گردد.مي الهام و وحي نورانيش قلب و باطن بر الهي قوانين و احكام و شده
 عوالم از را الهي احكام طوري آن، واجد كه است بزرگي مقام امامت و واليت هكذا

 يابد.نمي راه مقدسش وجود ساحت بر عصيان و نسيان و خطا هيچ كه كندمي اخذ غيبي
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 بدون را حقايق غيبي، عوالم با اّتصال كمال سبب به امام و پيغمبر كه شودمي معلوم پس

 نمايد.مي ابالغ مردم به و دهدمي تنّزل معاني و الفاظ عالم به اشتباه و خطا
 متيازا اين جهت به و ممتازند، كماالت و صفات و آفرينش حيث از امام و پيغمبر

 كودكي اوان نهما در امتياز اين گرداند.مي وبمنص اين مقام به را ايشان تعاليحق كه است

 در موانعي و شود جمع شرايط و باشد صالح وقت هر ليكن است، موجود ايشان در نيز

 شوند.مي معرفي امامت يا نبوت مقام به برجسته افراد اين نبود، كار
 ايام رد است ممكن گردد،مي انجام بزرگي در يا بلوغ از بعد كه چنان انتخاب اين

 در عيسي حضرت مجيد، قرآن شريفة آيات موجب به كه چنان پذيرد، تحّقق كودكي

 ِاَلْيِه َرْتَفَاشا« نمود معرفي كتاب صاحب و پيغمبر را خويش و گفت سخن مردم با گهواره

 َجَعَلني َو ًاَنِبيّ  َجَعَلني َو اْلِكتاَب آتاِنَي ُداِهللاَعبْ  ِاّني قاَل َصِبّيًا، اْلَمْهِد ِفي كاَن َمْن ُنَكلُِّم َكْيَف قاُلوا

 »:ّيًاحَ  ماُدْمتُ  ةالزَّكو َو ةِبالصَّلو َاْوصاني َو ُكْنُت ما َاْيَن ُمباَركًا
 شد؟با گهواره در كه كودكي با گوييم سخن چگونه گفتند او، به كرد اشاره پس

 باركم و نبي مرا و داد كتاب مرا خدا خدايم، بندة من كه درستي به گفت عيسي حضرت

 هستم. هزند كه مادام ةزكو و نماز به مرا نمود سفارش و باشم، كه كجا هر در گردانيد
 الگيس پنج در كودكي نيست مانعي هيچ كه شودمي معلوم ديگر آيات و آيه اين از

 اتصال، و ارتباط كمال با خويش وظايف انجام بر و شده منصوب امامت و واليت مقام به

 شد.با مقتدر و نيرومند كامًال
 از و بود، ساله هفت بزرگوارش پدر وفات هنگام در نيز السالمعليه جواد حضرت

 اين حل ظورمن به پس شد. واقع ترديد مورد شيعيان از بعضي ميان امامتش سّن ِصَغِر جهت

 وي از مسائل مشكالت صدها و رسيدند خدمتش شيعه بزرگان از گروهي مشكل،

 و شك ببس اين به كردند، مشاهده نيز كراماتي و نمودند دريافت شافي جواب و پرسيدند
 شد. برطرف ايشان شبهة

 در و نمودمي معّرفي خويش جانشين و امام را جناب آن السالمعليه رضا حضرت

 و مبرپيغ كودكي سّن در نيز السالمعليه عيسي حضرت فرمود:مي مخاطبين تعجب مقابل
 شد. خدا حّجت

 بود گذشته شريفش سنّ  از ماه پنج و سال شش المالسعليه الّنقيعلي امام حضرت
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 شد. منتقل وي به امامت و نمود رحلت دنيا از بزرگوارش پدر كه
 وايق و حافظه و استعداد كه شوندمي ديده نادري افراد هم عادي اطفال بين در

 صفحات گرا كه چنان است، بهتر و بيشتر هم ساله چهل مردان از ايشان ادراكات و دماغي

 استبعادي چه پس يافت. خواهيم زياد را افراد اين نظاير دهيم، قرار مطالعه تحت را يختار

 سالگي پنج سنّ  در است، انساني ُمْبِقَيه علت كه را اهللاةبقي حضرت متعال، خداوند كه دارد

 واگذارد. او به را احكام ضبط و تحّمل و برگزيند امامت و واليت به
 بودند. كرده بيني پيش را جناب آن سّن ِصَغِر قبًال مالسالعليهم اطهار ائمه حضرات

 به نشد منصوب هنگام قائم حضرت سّن فرمايد:مي السالمعليه باقر محمد امام حضرت

 باشد.مي كمتر ما همة از امامت

 كبري غيبت و صغري غيبت

 آن غيبت قبًال اطهار ائمه حضرات و آله و عليه اهللاصلي اكرم رسول حضرت

 بودند. داده اطالع مردم به و كرده بينييشپ را حضرت
 ه،برانگيخت بشارت براي مرا كه خدايي به سوگند فرمود: (ص)اكرم رسول حضرت

 گويند ردمم بيشتر كه چنان شود،مي غايب رسدمي او به كه عهدي طبق بر من فرزندان قائم

 كه يهركس .كنند شك تولدش اصل در ديگران و نيست، احتياجي محمد آل به را خداوند

 راه خود به شك طريق از را شيطان و كند نگهداري را دينش نمود، درك را غيبت زمان

 كند. خارج دين از و بلغزاند من مّلت از را او مبادا كه ندهد
 ديگري و كوتاه يكي دارد غيبت دو محمد آل قائم فرمود: (ع)صادق حضرت

 داده خبر را حضرت آن غيبت (ع)اطهار ائمه حضرات و (ص)اكرم رسول حضرت طوالني.

 امامّيه، دةعقي بطالن براي خود اين افتاد،نمي اتفاق بزرگوار آن غيبت كه چنان بودند،

 استوار. بود شاهدي
 كه رسيد جايي به معروفيتش و شد مشهور چنان حضرت آن غيبت وقوع اخبار

 تأليف ابهاكت باره اين در اطهار ائمه حضرات اصحاب و احاديث راويان و دانشمندان

 ودند.نم درج كتب آن در را غيبتش و (ع)موعود مهدي حضرت به مربوط احاديث و كردند،
 ريشة بلكه نيست، ايتازه موضوع عليه اهللاسالم زمان امام حضرت غيبت موضوع
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 بوده بحث و توجه مورد همواره تاكنون (ع)اكرم رسول حضرت زمان از و دارد ديني عميق

 است.
 السالمعليهم معصومين حضرات از كه زيادي روايات و قليع براهين برحسب

 و ريضرو كماالت، و انساني نوع بقاء براي حجت، و امام مقدس وجود است، شده صادر
 شد. نخواهد خالي مقدس وجود آن از عصري هيچ و است الزم

 پدر وفات سال از اول مرتبة شد: مخفي مردم ديدة از مرتبه دو حضرت آن

 نظر از گرچه مدت اين طول در يافت. ادامه ٣٢٩ سال تا و شد شروع ٢٦٠ ييعن بزرگوارش

 احتياجات وم،معل نّواب وسيلة به و بود نشده منقطع كامًال ارتباطات ولي بود غايب عاّمه

 گويند. صغري غيبت را سال نه و شصت اين در بودن غايب شد؛مي مرتفع مردم
 بريك غيبت را اين و دارد، امتداد هورظ زمان تا و شد شروع ٣٢٩ سال از دوم غيبت

 از قبًال السالمعليهم اطهار ائمه حضرات و آله و عليه اهللاصلي اكرم رسول حضرت گويند.

 دادند.مي اطالع مردم به و بوده باخبر غيبت دو اين وقوع
 وميد و كوتاه اّولي دارد، غيبت دو ما قائم فرمود: السالمعليه صادق حضرت

 تشخدم دوم، مرتبة در و رسندمي خدمتش معلوم خاص شيعيان اول تبةمر در طوالني.

 نشناسند. خواص جز را ايشان كه الغيب،رجال معدودي عّدة مگر رسندنمي
 توسط ليكن بودند، محروم حضرت آن مالقات درك از مردم صغري غيبت در

 والشانام به اي را كهواجبه حقوق و كردند،مي حل را خود ديني مشكالت معلوم نّواب

 دادند.مي نّواب همان به گرفتمي تعلق
 ستا امري طوالني، زماني هم آن مردم، رهبر (ع)زمان موالي حضرت بودن غايب

 ضرتح جهت اين از است، دشوار مردم اكثر براي كردنش باور و مأنوس غير و غريب بس

 و ساختندمي شناآ موضوع اين به را مردم كمكم (ع)اطهار ائمه حضرات و (ع)اكرم رسول
 مردم هايگرفتاري و حضرت آن غيبت از گاهي نمودند.مي آماده آن پذيرش براي را افكار

 ار فرج انتظار و قدم ثبات اجر و گفته سخن الغيبرجال و خواص حاالت و زمان آن
 آوردند.مي فراهم را غيبت رموز رفتارشان با هم گاهي و نمودند،مي گوشزد

 كسي با شيعه خواص جز و نمودمي معاشرت كم مردم با (ع)هادي امام حضرت

 مردم با پرده پشت از اوقات اكثر در (ع)عسكري حسن امام حضرت و گرفت،نمي تماس
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 گردند. مأنوس و آماده حضرت، آن غيبت به ايشان تا گفتمي سخن
 ممكن شد،مي شروع كامل غيبت (ع)عسكري حسن امام حضرت رحلت از بعد اگر

 هتج اين از گردد، فراموش كمكم شده واقع غفلت مورد (ع)زمان امام حضرت وجود بود

 صلحا بيشتري آمادگي و گشت مساعد افكار كه هنگامي و شد شروع صغري غيبت ابتدا

 گرديد. آغاز كبري غيبت شد،
 وقوع (ع)قائم حضرت در نوح حضرت خصايص از يكي فرمود: (ع)سجاد حضرت

 باشد.مي عمرش طول آن و يافت خواهد
 حّجت آخرين كه كرد اقتضاء چنين عظمت، با دستگاه اين آفرينندة مصلحت و حكمت

 مردم به را او فروزان اشعة عالمتاب، آفتاب چون و نگاهدارد زمان از ايبرهه براي را خود
 باشند. داشته را درخشان خورشيد خود ديدن قدرت هاچشم كه اين بدون دهد نشان

 آن المتع خداوند ليكن و بود انفع و اصلح حضرت، آن ظهور نداشت، وجود مانعي اگر

 طبق بر و استحكام نهايت با هم خدا افعال و است داشته پنهان عللي به را مقدس وجود

 متيحك و علت نيز را مقّدس وجود آن غيبت پس شود؛مي صادر واقعي ِحَكِم و مصالح

 است. نشده بيان مردم براي سبب، و علت اساس و است
 از يكهر از پس امامت، مقام هم و بودند نبوت مقام صاحب هم كه انبيائي راتحض

است.  مودهن اختيار غيبت خدا امر به آنها دوازدهمين كه بوده جانشين نفر دوازده آنها
 اختيار غيبت نيز انبياء حضرات و سلف ائمة حضرات ساير از بعضي گاهي همچنين

 دارد. عام جنبة السالم،يهعل عصر امام غيبت بنابراين، اندكرده
 جودو نيز جناب آن غيبت در داشته، وجود گذشته هايحّجت غيبت در كه حكمتي همان

 خدا عالاف و الهي، غيوب از است غيبي و خدائي اسرار از است سّري غيبت، موضوع دارد.

 باشد. مجهول ما براي تفصيلش گرچه است حكمت روي از هم
 اگر و است بوبير عالم و ماّدي عالم بين رابط و انسانّيت عالم كامل فرد و نوع غايت امام،

 گردد. منقطع ربوبي و ماّدي عالم بين رابطة نباشد، زمين روي امام،
 به و شده منعكس امام قلب پاك آينة در غيبي عوالم افاضات و اشراقات و حقايق

 گردد.مي نازل افراد ساير قلب بر او واسطة
 است. تفاوتبي معنوي، آثار ترّتب در غيبتش و حضور و وجود، لمعا مرّبي و رهبر امام،
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 فرمود: شد؟ منتفع غايب امام وجود از توانمي چگونه پرسيدند سجاد حضرت از كه چنان

 برند.مي انتفاع ابر پشت خورشيد از كه طورهمان

 اميد هروزن تنها

 ها،آرمان .است تاريخ آورندة پديد سلول و حيات اصلي عنصر اميد، و آرمان

 مّلتي هر يدام و آرمان قدرتهاست. ترينعظيم آورندة بوجود اجتماع، ارادة و هاستخواسته

 نشانة يزي،چ به مردم زياد توجه و غور ،(ع)علي حضرت فرمودة به و است آنان آيندة دورنماي

 است. چيز همان آمدن بوجود براي زمينه پيدايش
 زيرا دارند،نمي روا خود بر را نوميدي و سيأ هرگز حركت، پيشتازان حق، مسير در

 ثمرة كه رددا فضليت انتظاري و اميد البته است. يأس كشد،مي را انسان مرگ از پيش آنچه

 راهي هر شود.نمي فراهم اصالح مقّدمة فساد، اشاعة با هرگز زيرا باشد، خودسازي آن

 ت،طاغو وصل و دارد راهي مقصود كعبة رساند،مي مقصود منزل سر به را خود راهرو

 ت.اس مسير انتخاب در تحّير موجب آن، ابهام زيرا است ضروري هدف، شناخت راهي.
 در گيرپي سركشي و عمومي بيداري انتظار است، بزرگ انتظار حال در كنوني جهان

 رشد حال در ده،ش منعقد آن نطفة كه نويني تاريخ توّلد و تاريخ يك انتظار ستمكاران؛ برابر

 است.
 ،ستم و ظلم دستگاه كه فرمودمي گوشزد مردم به كرارًا (ص)اكرم رسول رتحض

 گردد. واژگون بيدادگري كاخهاي و شده برچيده (ع)موعود مهدي دست به عاقبت
 اين رد كه اميدي برق يگانه و است مفتوح بشر براي امروز كه اميدي روزنة تنها

 و رجف انتظار و السالمعليه نزما موالي حضرت مقدس وجود كند،مي جستن تاريك عصر
 نيروي آن از استمداد است. الهي قوانين نفوذ و توحيد حكومت درخشان عصر فرارسيدن

 اميد وشنر شاهراه به و داده نجات نااميدي و يأس وادي در سقوط از را بشر كه است غيبي

 سازد.مي وارد
 و مربي عيينت و توحيد حكومت مقدس برنامة طرح با (ص)اكرم رسول حضرت آري

 مسدود را نااميدي و شكست درهاي و رانده اسالم از را يأس ديو جهاني، اصالحات رهبر

 را جهان پراكندة ملل مقدس، برنامة اين اجراء با مسلمين جهان كه رودمي انتظار است. ساخته
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 گردانند. مّتحدشان توحيد حكومت تشكيل در و ساخته خويش متوجه
 ّسمتج شيعيان براي را تابناكي و روشن آيندة (ع)ودموع مهدي حضرت به ايمان

 تاريك عصر اين در شيعيان است. نموده سلب آنان از را شكست و يأس روح و كرده

 حكومت درخشان عصر استعمار، و جنگ و كفر و ستم و جور و پرستي نفس و مادّيت

 و عيواق صلح برقراري و بيدادگري دستگاه فروريختن و انسان عقول تكامل و توحيد
 كنند.مي مشاهده بالعيان را معارف و علوم بازار رواج

 زمان در ع)(عصر ولّي حضرت كه اين بر كندمي داللت البالغهنهج هايخطبه از يكي

 حدّ  سر تا مسلمين ضروري امور فصل و حلّ  و اسالم عظمت و پيشرفت در هم غيبت

 كوشد.مي اختيار
 راست و چپ به و شده منحرف قيقتح جادة از مردم فرمود: (ع)علي حضرت

 دنيش آنچه پس زنند.مي قدم ضاللت هايراه در و كرده رها را هدايت طرق و روندمي

 ردي شد خواهد واقع زود كه را چيزي و نكنيد تعجيل هستيد، او انتظار در و است

 گوييد رسيديد بدان وقتي و كنيد تعجيل آن به رسيدن در كه موضوعي بسا چه مشماريد،

 عصر آن امام و نمود درك را زمان آن بيت اهل ما از هركه كردم.نمي درك را آن كاش اي

 از گره و نمايدمي رفتار صالحين روش بر و رودمي راه روشن هايچراغ با او شد،

 ار زيانبخش و باطل جمعيت و سازد، آزاد گرفتاري از و كرده باز مسلمين مشكالت

 اساس زدن رهمب براي كه را اجتماعاتي و نمايد، برقرار را يسودمند اجتماع نموده پراكنده

 سازد. متفّرق شود،مي تشكيل اسالم
 تظاران در مردم نيز ابيطالب بنعلي حضرت زمان در شودمي معلوم خطبه ظاهر از

 آن كه شودمي معلوم نيز و بود. داده خبر ايشان به (ص)خدا رسول كه بودند ايحادثه وقوع

 و كوشيده اسالم مقّدسة حوزة حفظ در و مسلمين ضروري امور فصل و حل در حضرت
 كارها اين تمام و نمايد،مي دادرسي گرفتاران از و نموده گشاييگره مسلمانان مشكالت از

 دهد.مي انجام پنهاني و خفا در را
 براي را خود مسلمين از ايدسته بزرگوار، اين بركت به فرمود: علي حضرت همچنين

 حضرت شوند.مي مندبهره الهي هايحكمت و علوم از روز و شب و كرده آماده اسالم زا دفاع

 آن ظهور انتظار در و دارند غايب امام به كامل اعتقاد جمعيتي غيبت زمان در فرمود: (ع)سجاد
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 شيعه از جماعت اين فرمود: نيز و باشند.مي اعصار و ازمنه تمام اهل بهترين ايشان هستند، جناب

 شوند.مي محسوب (ص)پيغمبر حضرت حضور در اهللا سبيل في مجاهدين نزلةم به
 رحمت از هرگز و باشيد داشته را محمد آل فرج انتظار فرمود: (ع)علي حضرت

 است. فرج انتظار خدا نزد اعمال ترينمحبوب كه نشويد مأيوس رحمان خداي نامتناهي

 غايب ماما فرج انتظار در كه ندهست كساني من امت بهترين فرمود: (ص)اكرم رسول حضرت

 طالع افق از را عدالت خورشيد و براندازد را ستم و جور كه خدا از خواهندمي و هستند،

 بگستراند. جهان سراسر در خود ولّي دست به را معدلت بساط و نمايد،
 ايجاد رمنتظ شخص در قلبي قّوت و اميد روح فرج، انتظار و غايب امام به اعتقاد

 كند.نمي داپي خستگي روزگار دشمنان فشارهاي و ناگوار پيشامدهاي از نتيجه در و كندمي

 است منتظر شخص شديد عالقة و محبت كمال عالمت حضرت، آن ظهور و آمدن انتظار

 غايب. امام به نسبت
 و سالما كمالية ظهور به تمام رغبت و ميل نشانة (ع)قائم مهدي حضرت فرج انتظار

 روي امور جريان و شرعي حدود و الهي احكام اجراي و عدل اقامة و باطل بر حق غلبة

 به انساني هر نيل و زياد، و كم بدون خود حق به حقي صاحب هر رسيدن و صحيح محور

 و يقتحق و حق بر عالقه و ايمان كمال بر دليل انتظار نيز و ،باشدمي خود وجودي كمال
 است. باطل از انزجار

 ّنتس اين است. تكاملي سنن از يكي عليه اهللا سالم موعود مهدي حضرت انتظار

 و بوده احديت پيشگاه در كه هاغيب جمله از داند.نمي كس هيچ كه است مدتي براي الهي
 هركس .(ع)موعود مهدي حضرت ظهور وقت از است عبارت نيست، راهي آن به را بشر

 كرد، خواهد هورظ ساعت و روز و هما و سال فالن در بزرگوار آن كه نمايد اّدعا يعني كند، توقيت

 است. كاذب او
 ولي كرده، اهآگ مغّيبات از خيلي به را او متعال خداوند و است عاَلم قلب امام گرچه

 دين بزرگان كالم از آنچه بنابر ».َعليٌم ِبُكلِّ َشْيٍء اهللاَ  ِانَّ« است عالم چيزي هر بر خدا تنها

 الهي مكتوم رّ س اين كه واقفند و دانندنمي را خود هورظ وقت نيز بزرگوار آن حتي شده، استفاده

 است.
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 فرج انتظار مفهوم

 و نمودندمي سفارش را فرج انتظار مردم به السالمعليهم اطهار ائمه حضرات

 فرج تظاران در كه كسي فرمودندمي نيز و است. فرج نوع يك خود فرج، انتظار فرمودندمي

 نايل دتشها رفيع درجة به و كند جنگ كفار با جهاد ميدان در كه است كسي مانند باشد،

 آيد.
 منتظر تواندمي انسان چگونه و چيست فرج انتظار معناي كه دانست بايد اكنون

 گردد؟ نايل اجرها همه آن به تا باشد
 ظهور منتظر من گويد كسي كه است كافي قدر همين فرج انتظار تحقق در آيا

 نزديك را عصر امام حضرت فرج خدا گويد يگاهب و گاه يا هستم، عصر امام حضرت

 و سوز با را اييدع ظهور در تعجيل براي مقّدسه مشاهد در يا نماز اداي از بعد يا و گرداند،
 فرج منتظر حقيقي مصداق را او ليكن نيكوست، خود جاي در اينها همة البته بخواند؟ گداز

 فيمعّر برابر شده آغشته ويشخ خون به جهاد ميدان در كه كسي با و دهد،نمي قرار

 نمايد.نمي
 از هين و معروف به امر وظيفة و اجتماعي مسئوليت نوع هر زيربار از كه افرادي

 نشان يالعمل عكس اين از بيش فساد و فتنه اين مقابل در و كنند،مي خالي شانه منكر

 ستس راداف اين خدا البته گرداند، نزديك را عصر امام حضرت فرج خدا كه دهندنمي

 خود الم و ثروت و عيال و اهل از دين راه در كه دهدنمي قرار كساني رديف در را عنصر

 فرج، نتظارا بايد بنابراين اند.نوشيده را شهادت شربت جهاد، ميدان در و برداشته دست

 باشد. داشته تريارزنده  و تردقيق معناي
 قوانين و دارند، انتظار ريبش موضوعة قوانين از را خود مشكالت حّل كه افرادي

 و مساجد در را خدايي احكام و اندگرفته ناديده كّلي بطور را اسالم سياسي و اجتماعي
 پراكندگي شود،نمي ديده اسالم از اثري اجتماعشان و اعمال در اند،نموده محصور معابد

 خودشان با ليكن سازندمي اجانب با حكمفرماست، بينشان در اختالف و داخلي

 مهدي حضرت نهضت و (ص)محمد آل فرج منتظر ايشان گفت تواننمي هرگز سازند،نمي

 باشند.مي (ع)موعود
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 توحيد جهاني حكومت

 بن ةحّج حضرت ظهور شده، وارد سّني و شيعه كتب در كه متواتره اخبار برحسب

 بسياري زني و دارند. اتفاق عقيده اين بر همه شيعيان جامعة و است محقَّق و ثابت (ع)الحسن

 رونق ماسال روز آن در كه آمد خواهد روزي كه اين بر معتقدند جماعت و سّنت علماي از

 سراسر در مشود و اسال زنده مرده دين و كنند، پيدا نويني حيات مسلمانان و گيرد كامل

 و تامنيّ  و عدالت نهال و روند، بين از همه رسول و خدا دشمنان و كند حكومت جهان
 گردد. كاشته جسمي بل روحي شانصاف و آساي

 اردشو و مشكل بسي قائم حضرت كار برنامة كه است معلوم احاديث و اخبار از

 را دينيبي و كفر آثار و سازد كن ريشه را ستم و جور و كند اصالح را جهان بايد او است.

 و دهد شگستر جهان سراسر در را داد و عدل و گرداند خداپرست را جهانيان و براندازد
 كنند. زندگي صفا و صلح با توحيد پرچم زير در همه تا گرداند، همگاني آيين را اسالم دين

 ذيرشپ براي بشر معنوي مزاج كه گرددمي اجرا عالي و وسيع نقشة چنين يك صورتي در

 شود. مهّيا آن
 باقي حالت همين به بشر عقول و ادراكات و تعقل پاية و جهان عمومي اوضاع اگر

 سطح و تعقل پاية كه چنان است. بعيدي امر جهاني، واحد حكومت يستأس بماند،

 و حوادث و انزم مروز اثر در و نبوده كنوني پاية به گذشته قرون و اعصار در بشر معلومات
 كرد واهدنخ توّقف هم كنوني سطح در همچنين است، رسيده مرتبه بدين روزگار انقالبات

 سطح به آينده در و شده اضافه بشر معلومات رب روز به روز گفت توانمي قطع بطور و

 يافت. خواهد ارتقاء عمومي مصالح درك و تعقل از عاليتري
 و اباسب كه رسند كمال به وقتي واجدند، را هستي امكان كه ممكنات از بعضي

 اسباب ذاتي مكِنم اين به وقتي يابند. پيدايش استعداد نتيجه، در تا گردد آنها ضميمة عللي
 كمال حّد به بلهقا قّوة سرانجام تا آيدمي در حالتي به حالتي از پيوسته شد، ضميمه عللي و

 بوجود ايازهت امر قوه، دو اين اجتماع از و كرده تأثير كمال حد در فاعله قوة و رسيده
 آيد.مي

 پيروزي امكان صورتي در شود،مي برپا معيني هدف براي كه انقالبي و نهضت هر
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 افكار و شود، مهّيا كامالً  شرايط و اوضاع و باشد فراهم جهت هر از آن زمينة كه دارد

 مواجه شكست با انقالب صورت اين غير در گردد، آماده آن پشتيباني و تأييد براي عمومي

 بود. خواهد
 رد و نيست، مستثني كلي قاعدة اين از هم (ع)موعود مهدي حضرت قيام و نهضت

 قالبان شود. فراهم وزمينه مساعد شرايط، و اعاوض كه گردد پيروز تواندمي صورتي

 به طبيعي و اجتماعي رويدادهاي و تاريخي حوادث همانند موعود مهدي حضرت جهاني

 بوجود بانقال اين نرسد، كمال حّد به آن شرايط و علل و اسباب تا و دهد،مي رخ تدريج

 آمد. نخواهد
 بوده جهاني و جانبه همه انقالب بلكه نيست، سطحي نهضت يك حضرت آن نهضت

 زباني، كشوري، نژادي، اختالفات تمام خواهدمي او دارد. دشواري و عميق بسيار برنامة

 در تا نمايد اداره الهي مقدس قوانين با را گيتي سرتاسر و سازد، برطرف را ديني و مرامي

 كنند. زندگي صفا و صلح كمال با هم با بشر همة نتيجه
 را يگريماّد و كفر و نمايد قطع ريشه از را انگيز فاختال عوامل و علل حضرت آن

 يك به را بشر پريشان افكار خواهدمي او گرداند. همگاني آيين را اسالم دين و ببرد بين از

 لكما و سعادت به را انساني جوامع و بشر خواهدمي او خالصه سازد، متمركز هدف

 گردد. استوار نيك قاخال و حميده صفات و فضايل پاية بر تا برساند واقعي
 و هلس كار انقالب، چنين پيوستن وقوع به كه دانندمي تحقيق اهل و دانشمندان

 وقوع مكانا افكار، آمادگي و مقدمات و اسباب تهيه بدون كه نيست چنان و نبوده ايساده

 كه مسلمانان باالخصّ  گيرد، سرچشمه جهانيان دلهاي اندرون از بايد انقالب چنين باشد. داشته

 نمايند. آماده را خود بايد باشند، خدايي قيام آن پرچمدار خواهندمي
 َلَقْد َو« فرمايد:مي دانسته انقالب آن شرط را صالحيت و شايستگي نيز كريم قرآن

 و تهشايس بندگان يعني »الّصاِلُحوَن باِديَ عِ  َيِرُثها اْلَاْرَض َانَّ  الذِّْكرِ  َبْعِد ِمْن الزَُّبوِر ِفي َكَتْبـنا

 گيرند.مي دست به را زمين قدرت و اختيار صالحيتدار،
 از اند،گشته ربوبي ترتيب به مرّبي حقيقت، مكتب در كه مرداني غيبت، دوران در

 و قوا كه است دوراني غيبت، زمان حقيقت در گردند.مي مندبهره واليت و علوم سرچشمة
 الهي رهبر آن از برداريبهره قابليت تا رسد فعلّيت مقام به كمال حّد در انساني استعدادهاي
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 و حق لذت درك از افتادن دور و آلودگي و فكري تخديرهاي اثر در البته شود. دارا را
 نيابد. قابليت و نشود بيدار انسان خفتة استعدادهاي و قوا است ممكن عدالت،

 ظهور و قيام ينا نگردد، فراهم انسانها درون در ظهور زمينة و قابلّيت آن تا بنابراين

 قرآن هك است مطرح اساسي شرط يك اجتماعي، تحوالت در زيرا بود. نخواهد پذيرامكان

 را قومي وضع متعال خداوند »ِبَاْنُفِسِهمْ  ام ُيَغيُِّروا َحّتي ِبَقْومٍ  ما ُيَغيِّرُ  ال اهللاَ  ِانَّ« گوياست بدان هم

 دهند. تغيير را خود ايشان كه اين مگر دهدنمي تغيير
 پردازد، قبيحه اعمال و رذايل به شود، دور ديني معارف و علم از هرچه بشر امعةج

 ولي،نز يا است صعودي يا حركت منتها هستند، حركت در همه نيست سكون و وقفه زيرا

 باست،زي و زشت گرفتن براي حاضر هميشه آدمي خاطر است. تنّزل قهرًا نشد ترقي اگر

 با شدن روبرو در و كندمي پيدا عقلي رشد ليت،فض و ديني تربيت با شدن مواجه در

 يابد.مي اخالقي انحطاط بهيميت،
 شونديم كامياب و موفق پيمايند،مي حق طريق كه كساني غيبت، عصر در بنابراين

 حضيض در هستند، شهوت و خشم و خواب و خور خيال در و منحرف كه كساني و

 .شد خواهند گرفتار محيط فساد و ناداني و جهل درياي قعر در و خواري و مذّلت
 آماده حق حكومت پذيرايي براي و نرسد رشد و كمال حد به تا بشر نوع آري

 بلكه ،نيست آني حادثة يك هم فكري رشد البته رسيد. نخواهد حقيقي سعادت به نگردد،

 و شود يداپ خدايي رهبران تعاليم و تجارب و روزگار حوادث و زمان مرور و ايام طول در
 نهد. كمال به رو

 وانينق قدري به بشر، آسايش و سعادت و عمومي اصالحات براي قانونگذاران بايد

 آنها بجاي ايهتاز قوانين كرده لغو را آن مدتي از بعد و زنند آنها به تبصره و كنند تدوين

 قانونگذاران هكوتا افكار و بشر قوانين سستي و نقصان بر جهانيان و شوند، خسته تا گذارند

 بدين آنگاه ،شوند مأيوس گردد حاصل قوانين آن از داشتند انتظار كه فوايدي از و برند،پي

 الهي قوانين اجراي و پيامبران از پيروي بشر، اصالح طريق يگانه كه نمايند اعتراف مطلب

 است.
 اين وسيلة به كه كندمي گمان و شود، تسليم الهي قوانين مقابل در نيست حاضر هنوز بشر

 هايبرنامه و الهي قوانين لذا سازد، فراهم را مردم سعادت اسباب تواندمي اختراعات و علوم
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 و علوم اين كه كندمي اعتراف و اقرار خود آنگاه دود.مي مادّيات پي در گذاشته كنار را معنوي
 گردانندمي مسّخرش را آسماني كرات و دهند،مي پرواز فضا در را انسان اگرچه اختراعات

 مشكالت توانندنمي ولي گذارند،مي اختيارش در كننده ويران و كشنده هايلحهاس و

 و رواني آسايش به را بشر و سازند كن ريشه را بيدادگري و استعمار و كنند حل را جهاني
 برسانند. جاوداني سعادت

 جودبو فريبنده احزاب و هامرام و شود تأسيس جهان در هاحكومت قدري به بايد

 براي و د،باشن خدايي اصالحات قانون تشنة شده مأيوس جهاني اصالحات از مردم تا آيد،

 عدم ةنتيج در را توحيد حكومت تحمل بشر هنوز گردند. آماده توحيد حكومت پذيرفتن

 داوندخ ماند. نخواهد محروم عظمي نعمت اين از هميشه ولي ندارد، حقايق به آشنايي

 ساخت. خواهد مندبهره مطلوبي غايت از قح طريق رهبران وسيلة به را او رحمان
 و خوش اجتماعي زندگي يك آرزوي در نهاده گيتي عرصه به پا كه روزي از بشر

 لد و جان از هميشه و كندمي كوشش و تالش آن به رسيدن راه در و است، بخشسعادت
 ينا نباشد. آن در تعّدي و ظلم كه است صالحي اجتماع و درخشان عصر يك خواستار

 خود آمال به حق طريق مرشدين وسيلة به ايشان نيست، غايتبي و هدفبي بشر، واستةخ

 آمد. خواهند نايل
 و حكاما اين از شده، بيدار مردم افكار كه دارد پيش در را روزي جهان قطع بطور

 بعضي از و شتهگ نااميد قانونگذاران و فرمانروايان و حّكام از و مأيوس هامرام و قوانين

 گردديم الهي قانون و خدا متوجه آمده، بستوه و نموده تهيه خويش دست به كه تمشكال

 و نقشه ـ اول است: چيز دو در جهان الينحل مشكالت اين چاره كه دانست خواهد و
 در هك معصوم زمامدار يك ـ دوم الهي. روشن و كامل قوانين و جهان اصالحات برنامة

 يك با انيانجه همة به و نشده خطا و اشتباه و سهو ردچا الهي هايبرنامه و قوانين اجراي

 حمانر خداي كه است السالمعليه موعود مهدي حضرت همانا معصوم، اين بنگرد. ديده

 را اسالم متين هايبرنامه و قوانين و نموده ذخيره حّساسي موقع چنين براي را بزرگوار آن

 است. نهاده وديعه به او پيش
 آن همة و است، بوده پيامبران تمام مقصد و هدف الهي نينقوا اجراي و بشر اصالح

 و عالي هدف آن به نيل راه در خود زمان مردم ادراك و استعداد اندازة به خدايي مصلحين
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 پس اند،داده سوق رحماني غايت آن سوي به را مردم و كرده كوشش و سعي بشر آرمان

 دخيلند. و سهيم هدف اين مورد در ايشان همة
 و انبياء سلسله و خداپرست حزب موفقيت بايد را (ع)موعود مهدي حضرت تموفقيّ 

 واسطة به نيست. فردي و شخصي پيروزي حضرت آن پيروزي و داشت، محسوب دين رجال

 گردد؛ چيره دينيبي بر دينداري و كند غلبه باطل بر حق حضرت، آن محّيرالعقول نيروي

 يابد.مي تحقق ايشان آلايده و دفه و پوشدمي عمل جامة انبياء همة هايوعده
 قدرت و خداوندي تأييدات و نصرت واسطة به (ع)موعود مهدي حضرت

 حكومت و سازد سرنگون را ستمكار و سركش هايحكومت واليت، مقام العادةخارق

 هيخوا عدالت نداي شك، بدون همه و دهد تشكيل جهان سراسر در را عدالت و توحيد

 نمايند. كوشش هدفش پيشبرد در و كنند اجابت را (ع)موعود مهدي حضرت
 واهدخ نظمي و سامان و سر را خود آشفتة اوضاع شيعه مقدس روحانّيت آينده، در

 به است هشد تضمين آنها در بشر سعادت كه را قرآن محكم احكام و نوراني حقايق و داد،

 نمود. خواهد ابالغ جهانيان
 يشانا زيرا است، پيامبران تمام قّيتموف واقع در (ع)موعود مهدي حضرت موفقيت

 مزاج و ساختند هموار مردم بر را حقيقت راه خود فداكاري و كوشش واسطة به كه بودند

 نمودند. آماده و مستعد حدودي تا را معنوي
 ديني ارافك سطح ايشان همة و شده آغاز گذشته پيامبران از مبارزه و برنامه طرح

 و كامل قشةن نيز بزرگوار آن رسيد. (ص)اسالم پيغمبر حضرت به نوبت تا دادند ترقي را بشر
 داد. (ع)طهارا ائمه حضرات تحويل نموده تهيه را جهاني كمالي تحول و انقالب جامع برنامة

 بايد و ،بردند رنجها و كردند هاكوشش عالي هدف اين راه در جانشينانش و خود جناب آن

 نپذيرفت براي مردم تا شود واقع انيجه تحول و انقالب آن و بگذرد سال هايسال

 باشند. آماده توحيد حكومت
 شباهت علل به كرد، (ص)اكرم رسول حضرت جّدش كه را دعوتي حضرت آن

 تا كندمي قيام او كند. تجديد را نبوي دعوت همان جاهلّيت، عصر به او محيط داشتن

 با را بشر تا كندمي مقيا او سازد. تجديد معنوي تكامل براي را رفته دست از هايفرصت

 سوء جهان مدنّيت از كه را آنچه و برساند معنوي تكامل سرحّد به ماّدي تمّدن تعديل



  امامت حضرت ولي عصر (عج)
 

 حصول جهت به را تمدن آن از حقيقي استفادة طريق و شود متذكر شود،مي استفاده

 فرمايد. تعليم مردم به سعادت
 است نپيامبرا تمام لكهب (ص)اسالم پيغمبر هاينقشه همه ُمجري (ع)موعود مهدي حضرت

 نيروي توسط دينيبي و كفر سنگر آخرين و است، آسماني اديان تمام پيروزي او پيروزي و

 يافت. خواهد تحقق بشريت آرمان و شده مفتوح جناب آن العادةخارق

 دين از مردم انحراف

 سالما دين به نو از را مردم كرد، قيام ما قائم كه وقتي فرمود: (ع)صادق حضرت

 كند.مي هدايت اند،افتاده دور آن از مردم و شده كهنه كه چيزي سوي به و نمايدمي عوتد

 چيزي به چون دهش ناميده »مهدي« او و كند، قيام حق داشتن پا به براي چون شده ناميده »قائم« او

 نمايد.مي هدايت اند،شده دور آن از مردم كه
 كه نچنا آمد، خواهد جديدي امر با كرد ظهور ما قائم وقتي فرمود: صادق حضرت

 نمود.مي دعوت جديدي امر به را مردم اسالم آغاز در (ص)اكرم رسول حضرت
 و مشكالت با مردم ناحية از كرد، قيام ما قائم كه وقتي فرمود: صادق حضرت

 رمقدا آن به جاهليت عصر مردم از (ص)پيغمبر حضرت كه شد خواهد مواجه هاييسختي
 وبچ و سنگ مردم شد مبعوث پيغمبري به حضرت آن كه هنگامي زيرا بود! نشده مواجه

 آن حقيقي يمعان ضّد بر را خدا احكام مردم كند ظهور ما قائم وقتي اما كردند،مي پرستش را

 به سوگند فرمود: پس نمايند! مخاصمه و احتجاج وي با قرآن وسيلة به و كنند تعبير و تأويل

 شود.مي داخل ايشان هايخانه اندرون در سرما و گرما مانند (ع)موعود مهدي عدالت خدا
 را آن اهرظو فقط كرده رها را اسالم مسّلمة اصول و اركان مردم اكثر عصر، اين در

 و دانند،نمي يچيز نجاسات از اجتناب و روزه و نماز ظواهر از جز به اسالم از و اند،گرفته
 در زشت صفات كند.نمي نفوذ عمالشانا بر دين حقيقت و كرده محصور مساجد در را دين

 محسوب الماس از اصًال را اجتماعي دستورات و اخالقيات ندارد. اهميتي هيچ ايشان نظر

 حقوق اياد از و شمارندمي جايز گوناگون هايحيله با را الهيه محّرمات و دارند،نمي

 اكتفا ظاهري اتاحترام و تجويد و قرائت به فقط قرآن از و نمايندمي خودداري واجبه

 اند.كرده
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 دور يند گوهر و حقيقت از شما فرمايد:مي ايشان به شود ظاهر (ع)عصر امام حضرت اگر

 را خود دنياي شما كنيد.مي تعبير و تأويل واقع برخالف را دين احكام و قرآن آيات ايد،افتاده

 سازش و دهنمو توجيه دخو دنياي با را دين احكام بلكه ايد،نكرده تطبيق دين احكام با هرگز

 كنيد عمل رآنق احكام به آوريد،مي عمل به تجويد و قرائت در كه دّقت همه اين جاي به ايد.داده

 قرار خويش عملي برنامه جزء و بدانيد اسالم اركان از بايد را اخالقي و اجتماعي دستورات و

 دهيد.
 شنيدن و دنخوان كه نيدبدا و بپردازيد، را خود واجبة حقوق و بپرهيزيد محرمات از

 غّل و بتقلّ  و رشوه و رباخواري گناه و گيردنمي را ةزكو و خمس جاي مصائب، و مدائح

 و يتيمان نالة و آه جواب ،(ع)حسين جّدم ظاهري عزاي آتش دود و بخشدنمي را غش و

 به دين راه رد بلكه نشد، كشته گريه براي از (ع)حسين جّدم دهد.نمي را زنان بيوه و مظلومان

 از لطغ توجيهات و تأويالت با ايد،كرده پايمال و گم را جّدم هدف شما رسيد، شهادت

 بعضي و مساجد در تنها را تقوي و قدس و را دين كنيد،مي خالي شانه واجبات بار زير

 ننماييد. محصور محافل
 اسالم يشانا كه زيرا نمايند،مي وحشت آن از و داشته تازگي برايشان برنامه و دين چنين

 و ساجدم كردن زينت به اسالم ترقي و عظمت پنداشتندمي و بودند، كرده تصور ديگر طور را
 و ستيدر و راستي و صالح عمل به اسالم عظمت گويد (ع)عصر امام اگر است. بلند هايمناره

 يمهد بين خالصه دارد. تازگي برايشان است، محرمات از اجتناب و عهد به وفاي و امانتداري
 است. ورالّتص مافوق تفاوت او، برنامة و واقعي مهدي حضرت با اشبرنامه و ايشان توّهمي

 ظهور عالئم برخي

 ِقسم دو (ص)محمد آل حّقة دولت پيدايش و (ع)قائم مهدي حضرت ظهور عاليم

 هعاّم به مربوط ديگر قسم و است جناب آن خود به مخصوص هاِقسم آن از يكي است:
 و (ص)ماكر رسول حضرت و بينند،مي و ديده مردم شده واقع آنها از يبعض كه است، خلق

 اند.داده خبر آنها از (ع)اطهار ائمه حضرات
 ظاهر و خبيث و زشت مردم اكثر باطن كه زماني آيدمي فرمود: (ص)اكرم رسول حضرت

 و انّيتنفس نظر از يعني شود، دنيا مال و دنيا ايشان خيال و ذكر و گردد، زيبا و نيك آنان
 گوناگون بالهاي به را ايشان عالم خداوند فرمود: بعد و نباشد. خدايي نظر هيچ و لذت،
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 سازد. مبتال
 شوند،يم جدا واقعي اسالم از كه هافرقه و گروهها بدترين فرمود: (ع)رضا حضرت

 باد. آنها بر خدا لعنت هستند، صوفيان
 و ماس مگر قرآن از نماند باقي كه زماني آيدمي فرمود: (ص)اكرم رسول حضرت

 حقوق و كنندينم دستگيري بينوايان از ثروتمندان رسم. و اسم مگر اسالم از نماند و درس،
 از ايشان مساجد گذارند،نمي احترام بزرگتران به كوچكتران و پردازندنمي را خود واجبة
 خراب دايته و ايمان حيث از ولي باشد آباد و معمور جمعّيت، يا و ساختمان و بنا حيث
 و شود، روعش ايشان از فساد و فتنه و باشند همه از بدتر ايشان دانايان و فقها و شود،

 شود. خودشان دامنگير هافتنه آخراالمر
 اراآشك فساد و فتنه و نهد مرج و هرج به رو دنيا فرمود: (ص)اكرم رسول حضرت

 هايلعهق حضرت آن و ايد،فرم ظاهر را (ع)قائم حضرت عالم خداوند موقع چنين در گردد،

 سازد. حقيقت به متوجه را غافل قلوب نموده، فتح زماني اندك در را گمراهي و ضاللت
 جهان عاوضا مجموع، در كه دارد قطعي داللت آسماني، پيشوايان احاديث و اخبار

 و دالتع استقرار براي مجاهدت از نوميدي معني به اين ولي بود. نخواهد بهبود به رو
 معج با منكر از نهي و معروف به امر عصري هر در نيست. فساد و ظلم قبال در سكوت

 صورت دينيبي و فساد عليه مبارزاتي مختلف ادوار در ظاهرًا است. فرائض از شرايطش

 است. بوده توأم حقيقت و حق با كمتر اما گرفته
 براي ار زمينه و گيرد صورت باطل و ستم و ظلم عليه هاييقيام ظهور، آستانة در

 مشرق در كه بينممي را قومي فرموده: (ع)باقر امام كه چنان نمايد. ترفراهم بزرگوار آن ظهور

 داده آنها به و كنندمي مطالبه باز شود.نمي داده آنها به ولي كنندمي حق مطالبة كرده خروج

 خود مطلوب به آنگاه و گيرندمي دست به اسلحه ديدند را اين چون پس شود،نمي

 كشتگان رسانند،مي آن صاحب به تا دهندمي ادامه را كار و كنندنمي قبول ولي رسندمي

 اين احبص براي را خود كردم،مي درك را زمان آن من اگر باشيد آگاه هستند. شهيد آنها

 داشتم.مي نگاه كار
 اند:گونه دو ستمگران و ظالمان اما هستند، ظالم مردم اكثريت ظهور هنگام در

 نشده مشاهده آنان در جوييحقيقت از اثري ديگر كه شود زده مهر چنان آنان قلب ايهعّد
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 ناتواني و واقعي مربي از محرومّيت عّلت به ديگر، عّده ولي باشند. ستمگري و ظلم مشتاق

 اهل چون اما نمايند، ستم جامعه و خود بر فعل و قول در هرچند عدالت، اجراي و درك در

 گردند. ارشاد الهي مرشدين توّسط و شوند نجات مستعّد دارند، وفقيتم آرزوي بوده درد
 اگر كه محبتي است، الهي شفقت و محبت اعلي مظهر (ع)زمان موالي حضرت

 از روح تياق،اش شّدت از بسا چه دريابند، خود به نسبت را آن پروردگار از ُمعِرض بندگان

 علم تيغ با اصل، در اما كندمي قيام شمشير با بزرگوار آن گرچه بنابراين نمايد. مفارقت بدنشان

 و كرده قطع را دشمني و گمراهي و ظلمت و جهل هايريشه محّبت، و هدايت و حكمت و
 شمشير از بّرانتر ي،الهوت حّقة بيان آري بماند. حّداقل به ظلم و كفر از ولو نمايد، غالب را عدالت

 را دلها ينا صاحبان و سازدمي دگرگون و تحّولم را دلها كه است جنگي وسايل ساير از قويتر و

 نيست. نيازي حربي، وسايل به
 وجهت مورد اخّص بطور و رسيده كمال حّد به كه افرادي ظهور، منتظرين بين در

 ابتدا از اربزرگو آن ياران اما احاديثند، در مذكور نفر ٣١٣ همان هستند، عصرولي حضرت

 و است لهمرح يك در وظايف انجام براي تعداد اين .نيست عّده اين به منحصر اختتام تا
 اشت.د خواهند حضور هم گذشته انبياء از موقع آن در ديگر؛ ايمرحله در هم نفر ٣٧٠

 است. گرفته قرار اوصياء و انبياء حضرات همة تجليل و توصيف مورد قم سرزمين

 عنويم عوالم نهما و است، خاصي معنوّيت داراي (ع)معصومه فاطمة حضرت مطّهر روضة

 يزن بزرگوار بانوي آن مقدسة روضة در است، (ص)اكرم رسول حضرت مطّهر حرم در كه

 قائم حضرت خاصة ظهور كه شده استفاده چنين دين بزرگان كالم از دارد. وجود

 باشد. ارشاد بايد ديار، آن ساكنين مهّم وظيفة جهت بدين است؛ قم سرزمين در السالمعليه
 است ندگانيپر َاشباه ظهور بزرگوار، آن براي الهي تأييدات و اليمع جملة از اما و

 شدند: ظاهر فيل اصحاب بر كه
 منع و خدا خانة تخريب قصد به برخاسته كفر دايرة از مجّهز لشكري زمان آن در

 َطْيرًا« تكسو در بفرمود را ماليك متعال خداوند شدند. مكه وارد او، بيت راه از مردم

 ويراني و آسيب از اخد بيت وسيله، بدين و كردند »َمْأُكوٍل َكَعْصٍف« را فيل اباصح ،»َابابيَل

 ماند. مصون و محفوظ
 هوي متابعت مردم اكثر رسد. غايت به و گردد مستولي كفر و ظلم نيز آخرالزمان در
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 و شوند قائم شهوات و لذات در بهائم همچون و آيد غالب دلشان بر طبيعت و كنند نفس و
 حال اين غايت در آيد. پديد دين ظاهر در تبّدل و تغّير گردند، نائم حق كالم نشنيد از

 و براندازد شرك و ظلم حجاب و گردد ظاهر غمام و حجاب پشت از ايقان شمس كه است
 بيگانگان با و شوند پيدا نيز زمان آخر در مرغان آن اشباه و كند، هدايت حق راه به را مردم

 گردد، ظاهر امين قدرت و متين قّوت به يقين كعبة كردند. انزم اول در كه كنند چنان

 ال َانَّهُ  اُهللا َشِهَد« آيد ميان به وحدت جمعّيت و برخيزد ميان از كثرت تفرقة و شود گم كابوس
 ».ُهَو ِاال ِالَه

 امام پيمان و عهد

 پدر و (ع)موعود مهدي حضرت آيات و فصاحت و بالغت و آسا جواهر كلمات

 بزرگوارش:
 رد مگر نگيرم وطن كه گرفت پيمان و عهد من از بزرگوارم پدر كه درستي به

 مخفي و ،خود امر نمودن پنهان براي نقاط دورترين در مگر نكنم منزل و آن، ترينپنهان

 ديبلن به مرا زمان انداخت جهت اين از پس ضالل. اهل مكايد از خويش محل داشتن

 آن در هك غايتي من به است منتظر و را، زمين نيظلما جاهاي نمودم قطع و ريگ َتّلهاي

 من. امر گشايش است
 را مينز روي نگذارد خالي هرگز تعالي حق من پسر اي فرمود: من به بزرگوارم پدر

 از يكي هم تو دارم يقين و گردد، خاليق مرتبة تكامل و بلندي سبب كه خود حجت از

 اظهار و لباط پيچيدن و حق نشر به را ايشان است نموده مهّيا تعالي حق كه باشي كساني

 ضاللت. آتش كردن خاموش و معاني
 و خلوت، جاهاي در گرفتن قرار باد تو بر من پسر اي فرمود: بزرگوارم پدر

 است، ُمناِزع و قاِرعمُ  اولياءاهللا از وّلي هر براي كه بدان و را، دور نقاط اوقات اكثر برگزيني

 نادند،ع و الحاد صاحبان كه خالف و نفاق اهل با را جهاد ايشان دانستن واجب جهت به

 است. تو با پيروزي كه نگرداند متوّحش ترا دشمن بسياري پس
 مشتاقند تو سوي به اخالص و معرفت اهل دلهاي من پسر اي فرمود: بزرگوارم پدر

 اليح با مردم ميان آيند بيرون كه هستند گروهي ايشان از و خود، آشيانة به مرغ اشتياق مثل



 نبوت و امامت  
۱ 

 مقامي و شأن تعاليحق نزد در را ايشان كه آن حال و دهد،مي خيال به استكانت و ذلت كه

 اهل ايشان كه حالي در محتاج، و پريشان هاينفس با نمايندمي بروز خاليق نظر در و است،

 و دشمنان، مجاهدة به را خود ايمان و دين اندنموده محكم كه ايشانند .اعتصامند و قناعت
 گرداند شامل تا دنيا در ستم و جور تحّمل به را اينان است گردانيده مخصوص عاليت حق

 فائز عقبي حسن كرامت به و شود ختم نيكويي و خير به ايشان عاقبت و را، عّزت وسعت

 گردند.
 تا دايدش بر كردن صبر نور با كن منّور را خويش دل صبر، از كن اقتباس من پسر اي

 رسدمي تو به كه شدايدي و مصائب كه بدان چنان و خدايي، لطف لكما ادراك به شوي فايز

 شد. خواهد تو سعادت سبب
 و عّزت و ظفر و فتح به ايگرديده مؤّيد خداوندي ياري به بينممي گويا من پسر اي

 بند،دنگر رشتة در تناظم مثل نموده نظم قبول اوامرت مصادقت، و بيعت ترادف سبب به

 اوساخ از ندمنّزه و پاك ايشان و دين، پذيرفتن براي است مستعدّ  و نرم ايشان طبيعت كه چنان

 و (ص)اسالم مبرپيغ دين در باشندمي منقاد و مطيع ايشان ِشقاق. رجس از آنان مهّذبند و نفاق،
 باطل، ظلمات گرددمي ُمْنَجلي و حق، صبح كند تلؤلؤ وقت اين در آرند. تو سوي به روي

 را. انايم َمعاِلم گرداندمي بر و را طغيان كمر شكندمي عاليتحق تو وجود سبب به و
 ظهور به آفاق باطني امراض تو وجود بركت به من، پسر اي فرمود: بزرگوارم پدر

 ظاهر و اند،نموده پيروي را باطل و اندنكرده درك را حق كه گرددمي معلوم و آيد،مي

 وقت اين در يابند،مي نجات باطن وريك مرض از مردم و تو خواهان دين سالمتي گرددمي

 كنند. حركت تو سوي به نمايند پيدا قدرت كه كنندمي آرزو نيز كودكان
 حركت به عّزت هايشاخه تو وجود يمن از گراميم، فرزند فرمود: بزرگوارم پدر

 باز خود شيانةآ به دين احكام رميدة مرغان و گردند،مي مستقّر و شوندمي تازه و تر و آمده

 ظفر و فتح گيرد و ابرهاي رونق بود شده مندرس و مضمّحل كه دين احكام و گردند،مي

 خواهد تو با پيروزي و فتح و شده مغلوب تو دشمنان وقت اين در ريزد،مي پي در پي باران

 بود.
 باد مملو باد. صادق ديني برادران و تصديق اهل بر خدا بركات و رحمت و ما سالم

 َمْوِضحات از ايشان قلوب باد مزّين حكمت. لطايف و معرفت ظرايف از ايشان هايسينه
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 احكام. َنيِّرات و َاعالم
 به و ُمفاِرقين سمت به نمايند سبقت كه آنان بر خدا بركات و رحمت و ما سالم

 دين. مصابيح سوي
 مدح و آوريممي بجا است، فرض ما براي باب اين در كه رحمان خالق ثناي و حمد

 قبول و ورييادآ و آورديم آريم، بجا بايست كه ايشان فرضّية حقوق از تشكر و ما اولياي

 نموديم. نماييم، اعمال و نّيات مقام در بايستمي كه مّنتي
 در كند ثبت و فرموده، كرامت ما اولياء به كه را مقامي تعالي حق گرداند مبارك

 خير كمال صّديقين. و عينمطي آثار محبوبترين و محسنين مثوبات باالترين ايشان جريدة

 و عّز دايخ از مرضّيه و مستقيمه طريقة در هادّيه اولياي بر را بصيرت و معرفت و آخرت
 خواهانم. جّل

  (ع)عصر ولي حضرت پيام

 و شودمي عرضه عصر آن حّجت و امام حضور به مردم اعمال زمان، و عصر هر در
 الهي محبوبين بنابراين شود.مي واقع عاليت حق قبول و امضاء مورد بزرگوار آن تأييد از بعد

 و اضرح محفلي هر در باطنًا اما شوند،نمي مشاهده عصر اين در ظاهر طريق به هرچند
 ناظرند.

 شامل را نعمتها عليه اهللا سالم زمان موالي حضرت وسيلة به تعالي و تبارك خداي

 ايمان، اهل و نمايدمي الب نزول يا و بال دفع بزرگوار آن توسط و كرده خود بندگان حال

 امام زيرا كنند،مي دريافت حضرت آن مبارك دست از حقيقت در را الهي مواهب و نعم

 اُهللا َيْدَفُع بي َو ياءِ اْلَاْوصِ  خاَتمُ  َانَـا« فرمايد: خود كه چنان است خداوند كاملة قدرت مظهر

 از را بلّيات تعالي و اركتب خداوند من وسيلة به اوصيايم، خاتم من »شيَعتي وَ  َاْهلي َعْن اْلَبالءَ 

 كند.مي برطرف شيعيانم و بيت اهل
 نيزما و عصر هر در الهي حجت وسيلة به كه است الهي مشّيت و خواست بال دفع

 با ملهج از باطني سموم با را ديگران و خود انسانها كه اين بر مشروط گيرد،مي صورت

 را بودن گواربزر آن شيعة اهلّيت و شايستگي و ندنكن مسموم و نيالوده حرام لقمة و معاصي

 نمايند. ايجاد خود در
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 اين از تنها نه اند،نموده وفا اعلي حدّ  در الهي پيمان و عهد به كه راستين مؤمنان اما

 شمس آن لقاء فيض از بزرگوار آن صريح وعدة مطابق بلكه برخوردارند، الهي حمايت

 اهللاُ  َوفََّقُهمُ  ْشياَعنااَ َانَّ  َلوْ  وَ « مندند:بهره واليت ناب سرچشمة از نبوده، محروم نيز معنوي

 اگر يعني »ِبِلقاِئنا ـْمُناْليُ  َعْنُهُم َتَأخَّرَ  َلما َعَلْيِهمْ  ِباْلَعْهِد اْلَوفاِء ِفي اْلُقُلوِب ِمَن اْلِاْجِتماِع َعَلي ِلطاَعِتهِ 

 ما با كه يمانيپ و عهد به وفا در يشاندلها خالق، اطاعت بر دهد توفيقشان خدا كه ما شيعيان

 شدند.نمي محروم ما ديدار فيض از آمدند،مي هم گرد دارند،
 لهيا خواست به اگر هستند، حضرت آن درخشان حكومت انتظار در كه الهي مردان

 را اييخد درخشان حكومت آن و نمايند رجعت كه مخّيرند هنگام آن در رفتند، دنيا از

 ةُحجَّ  َنااَ « فرمايد: وصفش در بزرگوار آن خود كه دادپروري حكومت نهما كنند، مشاهده
 من »:ُظْلمًا َو َجْورًا ُمِلَئْت َكما َعْدالً  َو ِقْسطًا ْلَاْرضَ ا َاْمَلأُ  الَّذي َاَنا َاْرِضِه، في اهللاِ  ةَبِقيَّ  َو ِعباِدهِ  َعلي اهللاِ 

 از را زمين روي كنممي پر كه منم حّقم. صفات تام مظهر و خدايم حجت بندگان ميان در

 ستم. و جور از شود پر كه زماني عدل، و قسط
 ستضائها واليت شمس آن نور از قلبي سنخّيت مراتب نسبت به بنابراين اهل ايمان

 ِتفاعِ َكاْلِانْ  َغْيَبتي في بي فاِعاْلِاْنتِ  َوْجهُ  َاّما َو« باشد: غيرمستقيم بطور هرچند كنندمي استفاضه و

 در كه فروزانم خورشيد همچون غيبت دوران در من »:السَّحاُب اْلَاْبصاِر َعِن َغيََّبها ِاذا ْمسِ ِبالشَّ 

 نور اند،نرسيده لقاء فيض به كه كساني دل بر قابلّيت نسبت به و درخشممي ابرها پشت

 افشانم.مي
 هايدهد از سنخّيت عدم ابرهاي زير در رحمت و هدايت كانون آن است مدتي گرچه آري

 مال،ك طالب و پاك قلوب جان گوش در الهي تابان مهر آن معنوي نداي اما است، پنهان

 كه: است اندازطنين
 براي نه اما هستم، بشرّيت اقليم خورشيد من حق! طريق رهروان اي شما بر درود

 روح براي خورشيدي بلكه نيست، چيزي محدود جسم از بيش كه او محسوس وجود

 ايشانم.
 ميشهه نور، از دوري عّلت به و است نور از دور منجمده منطقة كه دباشي آگاه

 بيگانه كوتيمل عالم از من وجودبي شما دل كه باشيد بيدار است. انگيزغم و مرده و منجمد
 ماند.مي 
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 در كه ديفر هر ايشانم. خورشيد من باشند، درخشاني ستارة اگر جهان آورنام رجال

 بنازد. انبياء به كه است شايسته د،درياب مرا نور خود َمْطَلع
 شما سنفو من وجود بي دقيقم؛ ميزان اعاليم، ملكوت مشهد خدايم، جمال ُمْصَحف من

 گردد.مي لغام شده هم در من وجود بي خيز و افت نظام انفعال، و فعل در شود.مي دغدغه گرفتار
 كنم.مي خودنمايي داده قرار مشكات خود براي را حق طريق رهروان قلوب من

 امعهج چشم من هستم. جا همه در من نه نه هستم، مكاني در من كه كنندمي گمان بعضي

 نابيناست. و كور من، وجود بي جامعه و باشممي
 هاگرچ مشكات در نور جلوة زيرا دارم، دوستش ببينم نوري مشكاتي هر در من

 است. آن افتادة قلم و كندمي حكايت كلي نور از باشد، جزئي

 انبياء اميد بر مسال

 انساني هر كماالت بنابراين اوست. كماالت به مربوط انسان حقيقي هستي

 تا كمتر، همتايان داراي تر،وسيع انساني هر كماالت و بيشتر، همتايان داراي محدودتر

 ».َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَس« نيست همتايي را او كه وجود ِصرِف يا محض كمال به برسد
 است. (ص)اكرم رسول حضرت مبارك وجود محض، كمال صفات تام مظهر

 رد كه را او صفات تام مظهر نيست، همتايي را وجود ِصرفِ  يا محض كمال كه طوريهمان
 مقدس جودو اين برابر در كه انساني هر و بود نخواهد همتايي نيز اوست، »اعظم اسم« حقيقت

 بود. خواهد او مادون گيرد، قرار
 البته ند،مّتحد مقدس وجود اين با طاهرين انوار كه بگوييم و كنيم فرض موطني اگر

 از نه افزايدمي ناقص مراتب بر نه عقيده، اين و نيست مشهود كثرتي موطن اين در هم باز

 تام مظهر عليه اهللاسالم زمان موالي حضرت و طاهرين آل بنابراين كاهد.مي كامل مراتب

 در كه چنان ل،محمو انتفاءِ  به ايسالبه عنوان به خواه ندارند، مانندي و هستند خدا صفات

 موضوع. انتفاِء به ايسالبه عنوان به خواه شد، بيان اول فرض
 اوست باشد.مي كبارش اجداد هايشخصيت جامع زمان موالي حضرت شخصيت

 اوست دهد؛ نشان را حيدرّيه صولت و شجاعت كه اوست كند؛ تجديد را نبوي دعوت كه 

 قيام در را مجتبي حسن حلم كه اوست رساند؛ ظهور به را زهرا فاطمة تعفّ  و عصمت كه
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 عبادت كه اوست سازد؛ ظاهر را شهيدان ساالر حسيني، شجاعت كه اوست دارد؛ خود

 متجّلي را علوم باقر علمي مآثر كه اوست دهد؛ نشان را العابدينزين بندگي طريقة و سجاد

 كاظمي علوم كه اوست كند؛ تجديد را ريجعف مكتب پرورش و آموزش كه اوست سازد؛

 كه اوست كند؛ تجديد خارجي و داخلي علماي با را رضوي احتجاجات و سازد ظاهر را

 باشد؛مي فاطمي بني كرامت و نقوي نقاوت داراي و مّتقي تقي بخشش و جود داراي

 براي را او الهي قدرت يد كه اوست الهي؛ غيبت صاحب و عسكري هيبت داراي اوست

 آن اوست است. داشته نگاه غيبت پردة پس در خود اولياي صفات مفاهيم و مصاديق روزب

 اين به مجيد قرآن در كه چنان رسيده حق امضاي به او منصورّيت و نصرت كه اعظمي نّير

 كاَن ِانَُّه اْلَقْتِل ِفي ُيْسِرفْ  َفال ُسْلطانًا ِلَوِليِِّه َجَعْلنا َفَقْد َمْظُلومًا ُقِتَل َمْن َو« فرموده اشاره نصرت

 ».ًاَمْنُصور
 الهي. صفات تاّم مظهر اي باد تو بر ما سالم

 خدا. سوي به خلق كنندة دعوت اي باد تو بر ما سالم اِهللا؛ داِعيَ  يا َعَلْيكَ  َالسَّالُم
 خدا. حجت اي باد تو بر سالم اِهللا؛ ةَبِقيَّ  يا َعَلْيكَ  َالسَّالُم
 خدا. نپيما و عهد اي باد تو بر ما سالم اِهللا؛ َقميثا يا َعَلْيكَ  َالسَّالُم
 خداي كه مقدسي وجود اي ادب تو بر ما سالم اْلَمْنُصوُب؛ اْلَعَلُم َايَُّها َعَلْيَك َالسَّالُم

 دهد.مي تو دست به را عدالت پرچم تعالي و تبارك
 خدا. موهوب علم اي باد تو بر ما سالم اْلَمْصُبوُب؛ َواْلِعْلمُ 
 گذشته. اوصياء وصي اي باد وت بر ما سالم اْلماضيَن؛ اْلَاْوِصياِء َوِصيَّ يا َعَلْيكَ  ُمَالسَّال

 درخشان. انوار فرزند اي ادب تو بر ما سالم ؛ةالّظاِهرَ  اْلَاْنواِر اْبَن يا َعَلْيكَ  َالسَّالُم
 هرگز كه خدايي ورن اي دبا تو بر ما سالم الُيْطفي؛ الَّذي اِهللا ُنوَر يا َعَلْيَك َالسَّالُم

 شد. نخواهد خاموش
 اْلَقَمِر َو اِهِرالشّ  السَّْيِف َو اْلُمْنَتَظرِ  اْلقاِئمِ  يَعَل َو اْلَاْوِصياِء خاَتمِ  َو اْلَاْنِبياِء واِرَث َعلي َالسَّالُم

 و هيختهآ شمشير و منتظر ائمق و اوصياء خاتم و انبياء وارث بر ما سالم اْلباِهِر؛ النُّوِر َو الّظاِهرِ 
 درخشان. نور و تابان ماه

 آن تويي مولي اي ُظْلمًا؛ َو َجْورًا ُمِلَئْت َبْعَد َعْدالً  َو ِقْسطًا اْلَاْرَض َتْمَلُأ الَّذي َاْنَت َمْولي يا

 و ظلم از زمين روي كه آن از پس داد، و عدل از را زمين روي كند پر كه مقدسي وجود
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 شد. پر جور
 خوان ةخان زينت عالم، ةالحيوعين كتاب ديباچة ازل، صبح ندرخشا ستارة بر ما سالم

 مفّسر مكان،ا دايرة مركز نقطة خداوندي، كمال و جمال آئينه پرستي،حق نماي حقيقت آيت كرم،

 اوشتر سرمدي، خزانة تابناك گوهر قدر، و قضا كتاب شيرازة قرآن، مقدس كتاب مبّين و

 صورت، و معني خالصة آسمان، تابان مهر لمحّمدي،مظهراالنوارا سرمدي، ةالحيوعين سرچشمة

 حضرت واليت، سپهر مهر دوازدهمين كثرت، و وحدت جوهر محفل مصطبة نشين صدر

 الشريف. فرجه اهللاعجل العسكري،الحسنبنةحج موعود، مهدي ،االعظماهللاةبقي
 



 



 

 فصل هشتم

 
 
 
 

 (ع)زيارت حضرات معصومين
 

 اهميت و عظمت زيارت

 جامان الزم شرايط و قلب حضور با كه صورتي در و استحبابي است مريا زيارت،

 ليهمع معصومين حضرات زيارت واقعي، مؤمنين براي است. الهي درگاه مقبول پذيرد،

 و احترام كه،متبّر مشاهد در زيارت اما است، پذيرامكان عالم نقطة هر و جا هر در السالم
 مزور. به نسبت است خاصي تعظيم

 و مردم نجات و ارشاد اسالم، پيشرفت براي معنوي حركت زيارت، الهّيه يمعان از
 مزور ممقا و شأن به معرفت با و نّيت چنين با كه كسي است. بشريت جامعة سعادت بلكه

 نهايت بنابراين رسد.مي ظهور منّصة به اقدام اين معنوي عميق آثار كه مسّلم كند، حركت

 تحرك ديار آن به خود ظاهري وطن از شرايط، عجم وجود با كسي كه است مغبونّيت
 نكند.

 از لهفاص آنان براي و نيست ايفاصله محض حقيقت با را واصلين و كاملين البته

 و دور از زاير زيارت خدا، درگاه مقّربين براي لذا است، فرعي هميشه باطن، و ظاهر

 الهي! نمحبوبي اي ه:ك است منظور زيارتشان در همواره معنا اين و است، يكسان نزديك

 شما دهم، قرار شفيع را شما و نمايم درد اظهار و سالم عرض شما به نزديك يا دور از من

 و تبليغي حركت اين اهميت اما هستيد. حق صفات مظهر و عالم قلب شما شنويد،مي
 فرايض يفرد در را آن خاصي عّده براي دين بزرگان ايمرتبه در كه است حّدي به تعليمي

 را. (ع)حسين امام حضرت زيارت خصوص به اند،ردهشم
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 جرا مختلف، داليل به و شده توصيه اخصّ  طور به نيز الحججثامن حضرت زيارت

 زيارت را بزرگوار اين كه آن جمله از مقّدسه، مشاهد تمام زيارت از است افضل ثوابش و

 هستند. عشريياثن شيعة ايشان، امامت به معتقدين زيرا ُخلَّص، شيعة جز كندنمي
 امر وحيد،ت جمله از و حقيقتي هر اثبات براي مجيد قرآن در تعالي و تبارك خداوند

 منطقّيه براهين و هاّدل بر مشتمل توحيد اثبات در ايوجيزه قبًال است. فرموده برهان اقامة به

 برهاني و ادّله از يليدل اما شد. ارائه »ابدّيت و ازلّيت يا معاد و مبدأ« عنوان تحت ِحْكمّيه و

 ادلة و براهين چه است. متبّركه ِقباب و ِبقاع همين تعالي،حق وحدانيت بر خاصه براهين از

 را هركسي ولي شود،مي اقامه مقدسه اماكن اين از باريتعالي قدرت و وحدت بر كه زيبايي

 و بقاع اين زا دل سمع به بايد را الهيه خاصة ادّله و براهين اين نيست. آن شنيدن ياراي
 شنيد. عظمت با قباب

 قرار را اينها ما فرمايد: چنين متبركه امكنة اين عظمت در تعالي و تبارك خداي

 مقّرب مالئك نزول و صعود محل اينها كند، ظهور اينها از توحيد براهين و ادّله تا داديم

 َو ُتْرَفعَ  َانْ  اهللاُ  نَ َاذِ  ُبُيوتٍ  في« رسد اعلي حدّ  به طالبين صعودي سير مكانها، اين در و شوند
 ».اْلآصاِل َو ِباْلُغُدوِّ  فيها َلهُ  ُيَسبِّـُح اْسُمهُ  فيَها ُيْذَكرَ 

 قرار تنجا و قرب وسيلة را مقّدسه هايمكان و هابارگاه اين متعال خداوند آري

 اي شما بر ددرو شوند. ذاكر آنجا در بامدادان و شبانگاهان الهي مردان و ماليك تا داده

 وحي رينمفّس اي شما بر درود خدا، اسرار نگهبانان اي شما بر درود خدا، علم انخازن

 خدا.

 زيارت ظاهري آداب

 زيارت سفر در اند:فرموده بزرگان جمله از است بسيار زيارت ظاهري آداب

 غسلي امام هر زيارت براي نمايد. دنيوي كالم ترك راه در و كند غسل زاير است مستحب

 هايمگا مقدسه روضة به رفتن وقت در بپوشد. سفيد و پاكيزه و پاك جامة و آرد بجاي

 ننگرد، اطراف و باال به انداخته زير به سر كند، سير وقار و آرامي به و بردارد كوتاه را خود

 .(ع)سيدالشهداء حضرت زيارت از غير كند، خوشبو را خود
 تعالي حق بيرتك و تمجيد و تهليل و تسبيح به مقدسه، حرم به رفتن وقت در
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 و طلبد دخول اذن ايستاده حرم َدِر دم فرستد. او آل و محمد بر صلوات و شود مشغول
 جاللت و عظمت در كند تفكر شود. خاشع و خاضع و قلب رّقت تحصيل در كند سعي

 پاسخ را او سالم و شنودمي را او كالم و بيندمي را او ايستادن كه شريفه مرقد صاحب

 در را چپ پاي دارد مقّدم و حرم، به شدن داخل موقع در را راست پاي رددا مقّدم دهد.مي

 حرم. از آمدن بيرون وقت
 ديگران مزاحم كه آن شرط به بچسباند ضريح به را خود زاير كه است مستحب

 مگر ستا َوْهم است، ادب ايستادن دور كه اين توّهم كند. رعايت را شرع آداب و نشود

 است بهتر صورت اين در شود، ديگران مزاحم يا نمايد رعايت را عشر آداب نتواند كه اين

 كن. سهبو را ضريح و بچسبان ضريح به را خود كه: آمده خبر در كند؛ زيارت دور از كه
 شدن فارغ از بعد شود. خوانده زيارت مطّهر مرقد به رو و قبله به پشت كه است بهتر

 و گذاشته ار چپ گونة بعد و كند دعا و ريحض روي بگذارد را راست گونة زيارت، خواندن از
 گرداند.ن بلند را خود صوت زيارت، خواندن وقت در و كند استغفار و توبه و نمايد دعا

 زيارت باطني آداب

 اشتند محفوظ و نفساني مشتهيات و جسماني لذايذ استجالب از انصراف است زاير بر

 .اوست صافّيه جوهرِ  رافِع كه خارجّيه عوارض از دل
 با ويمعن استيناس و تعظيم براي را مزور است زاير كردن قصد زيارت، از مقصود

 .مزور باطني انوار و فيوضات از است استناره و استفاضه زيارت، از مقصود او.
 در زاير د.بَو ملزوم استضائه استعداد و دل حضور را اوصياء انوار عالم با مؤانست

 خود دل دباي زاير نمايد. محبوب جمال اشراق مرآت را دل بايد اوصياء عظمت با پيشگاه

 با زاير عنوّياتم كه آنجاست بپراند. الهّيه فضاي در را دل مرغ كرده، فارغ مادي نقوش از را

 شد. اهدخو او تجلّيات َمْهَبط و الهي فيوضات محل دلش يافته، اتصال مزور معنويات
 اوست توّجه و ذوالجالل حضرت رب است دل اقبال زيارت، حقيقت يا باطني زيارت آري

 كمال و  مّيتتما دايرة مركز و اعمال قبولي مدار اقبال، و توجه اين بزرگوار. وصّي آن به

 ُمْلك از توانمي كه است اقبال و توّجه اين وسيلة به بَود. حقيقت راه عارفان و رباني علماي

 يافت. راه پاك عالم به خاك خّطة از و ملكوت، به
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 رقياتت معراج به و رسته دنيوي عاليق قيد از كه است اقبال و توجه ناي اثر در

 ادراك و الهي قرب مقام به رسيده، آن عاليه معارج به فهم مدارج از و پيوسته معنوي

 شد. توان نايل نامتناهي فيوضات
 ازلي ورن عنايت جاذب يگانه كه اقبال و توجه همان اثر در رباني علماي و عارفان

 از را سرارا آيات و نمايند مشاهده ملكوتي مرآت در را جبروتي انوار انعكاس معني است،

 حال ستقبالا كرم، َبوادي از حق َجَذبات سوابق كه آنجاست بخوانند. حقايق اوراق صفات

 براق الهي، رنظ به و سوزانند فنا آتش در كلي به را وهمّيات وجود خاشاك و كند جنابان آن

 برانند. جبروت عالم اتساح فضاي در را حقيقت

 باطن و ظاهر هماهنگي

 رچهگ احكام ظواهر به عمل و علم بواطني. و دارد ظواهري الهي آداب و احكام

 احكام طنبا علم نرساند. مقصد به را انسان دو، آن ظواهر ِصرف ولي است ضروري و الزم

 است. الهي مردان مصفاي و پاك قلوب نصيب آن، به عمل توفيق و
 پس ست.ا حقيقتي نمايانگر نيز باطني هر و آن، باطن دهندةنشان چيزي هر ظواهر

 هب ظواهر اتخاذ لذا است، محض حقيقت يك دهندةنشان همه بواطن، و ظواهر مجموع
 يلنا سپس و بواطن به ظواهر از رسيدن الزمة است. آن حقيقت و بواطن حصول خاطر

 عمل مقام به تفكر از حاصله نتايج كه مادام است. عمل و تفكر امر، حقيقت به آن از شدن

 نرساند. محض حقيقت به را انسان نيايد،
 باطني حقايق به است اشاراتي همه زيارت، ظاهري آداب مذكور، اصول به توجه با

 اهل رايب باشد. او قلبي حاالت تجّلي بايد زاير ظاهري حركات و اعمال از هريك و آن

 به ُمْشِرف كه بواطني و ظواهر بخصوص ه،كثير بواطن و ظواهر معرفت، و بصيرت

 صيخا معنوي تبّدالت و تغّيرات رياضت، و مجاهدت و تفكر حين در باشند، مقدسات

 آنان بر يمعنو سفر اين از رموزي و اسرار و حقايق بار هر طريق، اين از و نمايد ايجاد

 جمله: از گردد، مكشوف
 ِلَاْمِرَك التَّْسليُم دينِي اَمَقو َانَّ َعِلْمُت َقْد َو« شود متذكر حركت از قبل بايد زاير كه اين

 جملة از خدا. حبيب سّنت از تبعّيت و رضا و تسليم مقام به است اشاره »َنِبيَِّك ةِلُسنَّ  َواْلِاتِّباُع
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 غسل و وضو به اكتفا اما است. الهي محبوب ديار به شدن مشّرف غسل و وضو با سنن، آن

 و قلبي تطهير نه است جسماني تطهير موجب ظاهري غسل و ووض كه ندهد ثمري ظاهري
 و عهد آب از غسل و وضو است، ديگري غسل و وضو آن، بر عالوه را عارف لذا روحاني.

 طريق سالكين بر است، موارد برخي در ديگران بر غسل و وضو وجوب اگر بنابراين الهي. عشق

 باشند. قلبي غسل و وضو حال در آني هر كه است حق
 َخلَّْفُت هيَال« كند عرض زاير كه شده امر اگر الهي محبوب ديار به عزيمت موقع در

 اشاره واقع در شتم،واگذا تو به را امورم و سپردم تو به را عيالم و اهل خدايا» مالي َو َاْهلي

 امام كه انچن باشد، متجّلي دل در محبت و عشق يك تنها تا اهللالي انقطاع كمال بر است

 را هاعشق ديگر تا فرما عنايت من به را عشقت كمال الهي نمايد:مي عرض )(عسجاد

 بسوزاند.
 اِهللا، َرُسولِ  اْبِن ِاَلي َو هللاِ ا ِاَلي وَ  ِباِهللا َو اهللاِ  ِبْسمِ « ذكر به معنوي مسافر تذكر از مقصود

 قدس آستان سوي به است دل اقبال ،»ْدُتَارَ  ِعْنَدَك ما َو َقَصْدُت ِاَلْيَك َو َتَوجَّْهُت ِاَلْيَك َالّلُهمَّ

 رفتني عيال، و اهل و دنيا حّب كه نمايد، پرواز ازلي محبوب هواي در تنها دل مرغ تا الهي

 است.
 است اين د،باش باطني ذكر با هماهنگ كه است مؤثر آنگاه اذكار اين كه داند عارف زائر

 اراده توست رحضو در را آنچه و امكرده قصد ترا الهي كه آيد نياز و راز مقام به قلبًا كه

 زيرا ام.افتهشت تو محبوب زيارت به و آمده تو خانة َدِر به شده منصرف جا همه از ام،كرده

 شفيع رگاهتد به را اينان و آييم تو بسوي بزرگواران اين درگاه از كه داري دوست خود تو

 .»ةاْلآِخرَ  َو الدُّْنيا َشرَّ  ِبِهمْ  َعّنا َواْصِرفْ  ةْلآِخرَ ا َو الدُّْنيا َخْيَر ِبِهمْ  اْرُزْقنا َالّلُهمَّ « آريم
 َقْلبي َطهِّْرلي َو ْرنيَطهِّ  َالّلُهمَّ « بخواهد الهي محبوبين لسان از زاير كه شده توصيه اگر

 و سعي بر است اشاره ،»َعَلْيَك لثَّناَءا َو ُمَحبََّتَك َو ِمْدَحَتَك ِلساني َعلي َاِجْر َو َصْدري لي َواْشَرْح
 از تبعّيت، و تسليم بدون كه دقيقه اين دريافت و امور، آن باطني شرايط تحقق در مجاهدت

 نگردد. هيال ذاكر باطني لسان و نشده حاصل قلبي صفاي و طهارت لفظي، ذكر مكّرر تكرار
 طلب ضمن »اِهللا ةُحجَّ  يا َعَلْيَك َالسَّالُم« كندمي عرض الهي مقّربين پيشگاه به زاير اگر

 سالم، اعالي مظهر شما كه همچنان الهي! حجت اي دارد:مي اعالم آنان، بر الهي رحمت نزول

 گونههيچ و باشم چنين خود كه شوممي متعّهد هم من هستيد، خدا بندگان براي امنّيت و رحمت
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 آن جانب از شرايط، جمع صورت در هـك نرسد، اسالم دين و شما هـب من ةـناحي از يـآسيب
 محال وي،محت فاقد رفتار و حال و سالم قبال در اما شود.مي داده پاسخ هم رگوارانبز 

 اين و كنند سالم حقيقت روي از هميشه الهي مردان دارد. دريافت پاسخي زاير كه است

 است. آنان براي عظمايي منصب
 ورمز خصيتش به توجه كمال يعني »ِبَحقِِّه عاِرفًا« باشد او حق به عارف بايد زاير

 فرمان ودخ مجاهدات با بوده خدا فرمان محض مطيع الهي، محبوبين آن كه دريابد و نمايد

 دهد:مي شهادت آنجا زاير كه است اين رساندند؛ نيز سايرين به را الهي
 فرمان و رسالت تو كه دهممي شهادت من حق! ولي اي »ةالرِّسالَ  َبلَّْغَت َقْد َانََّك َاْشَهُد«

 است عليمت شهادت، و اعتراف چنين كردي. وظيفه انجام نموده ابالغ عليا حدّ  در را خدا

 طي زرگوارانب اين كه را مراحلي و شوم عامل و عالم تو رسالت به كنممي عهد نيز من الهي! كه

 نمايم. ابالغ را باطن و ظاهر احكام و فرامين و بپيمايم كردند،
 مقتضاي به و شتيدا بپا را نماز تو كه لهيا نور اي دهممي شهادت »ةالصَّلو َاَقْمَت َو«

 و باطني هايفرمان يعني »َفَصلِّ« اليهكم معني »َواْنَحْر ِلَربِّكَ  َفَصلِّ اْلَكْوَثَر َاْعَطْيناكَ  ِاّنا« آيه

 خورداربر معاني اين از نيز را سايرين خود مجاهدات با و يافت توتحقق در نماز ظاهري

 كردي.
 كامل اشتياق با و دادي ةزكو تو كه دهممي شهادت خدا! ولّي اي »ةالزَّكو آَتْيَت َو«

 علتي ،حقيقت در چيز است و هر برگزيدة و بهتر اصل، در ةزكو چه نمودي. سير خدا بسوي

 چنين كه نمايممي عهد نيز من الهي! شود:مي متذكر زاير لذا دل. تحلية و تزكيه براي است

 كنم. حركت محبوبانت و وت بسوي وجود تمام با و پردازم ةزكو
 َحّتي ِهللا َسبيلِ  في جاَهْدَت َو ُمْخِلصًا اَهللا َعَبْدَت َو اْلُمْنَكِر َعِن َنَهْيَت َو ِباْلَمْعُروِف َاَمْرَت َو«

 با و آوردي بجا وجه بهترين به را منكر از نهي و معروف به امر تو حق! نور اي» اْلَيقيَن َاتيَك

 من مد.آ برايت يقين تا جهاد كردي خدا راه در خالصانه و شدي حق فرمان مطيع اخالص

 آورم. بجا اعلي حّد در تو توفيق و استمداد با را وظايف اين كه بندممي پيمان نيز
 كمالّيه معني تا كه است ايعاليه تعليم مذكور، مراتب از بعد يقين حصول ذكر

 يقين آن زيارت، و تعّلم و تفكر با تنها بد،نيا تحّقق حق طريق سالك در »ُمْخِلصًا اَهللا َعَبْدَت«

 به كس هر عهد تجلي مراتب و است الهي محبت موجد يقين آن نيست. شدني حاصل
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 يـتجلّ  كمال سـپ است، محبت كمال ةـمرتب عشق هـك آنجا از اوست. محبت مراتب ميزان
 اين نمود. هدهشام ازلي كمال و جمال عاشقان آن در الهي، درگاه مقّربين در بايد را تعهد 

 مزور. شخصيت به توجه كمال مفهوم و »ِبَحقِِّه عاِرفًا« معني است
 اخذ خدا علم هايگنجينه و وحي مترجمان اين از را عاليه تعاليم بايد الهي زائر

 نموده طي آنان زا استمداد به را محبت مراحل بتواند تا كند عمل آنان اوامر طبق بر و نمايد،

 نه الهي عشق ّيهعط زيرا گردد. متجلي اعلي مرتبة در هم او عهد تا شود، هيال عشق عالم وارد

 .شود عطا حق طريق طيّ  ميزان به كه ظاهري، سير و لفظي درخواست به
 يك هب هنوز كه يابدمي در زاير كه است خويشتن به بصيرت و معنوي سير اين در

 نور الهي، لطف به كه اينجاست در نگذارده! قدم كرده، طي او موالي كه مراحلي از مرحله

 با َاَلست عالم در كه آيدمي بر پيماني و عهد تجديد مقام در شده متجّلي او دل در حّقي

 بود. بسته خويش ازلي محبوب
 و قلبي توسل بدون اما زاير، بر است مبارك زيارت الهي، ميثاق اين تحّقق صورت در

 موجب عبادات، و طاعات از نه است كراتمن از مقّدسه، اماكن سوي به حركت شرايط، جمع

 آن وجود سبب به را متبركه مشاهد تعالي، و تبارك خداي زيرا َاقربّيت، نه است َابعدّيت

 است. داده قرار كمالّيه معنوّيه آثار داراي و رسانده شرافت به بزرگواران
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 اولياء، مظهر صفات اوصياء
 

 زيرا سازد، نمايان را خود صفات مظاهر كه است واجب يتعال و تبارك خداوند بر

 و ثبوتيه صفات داراي متعال خداوند است. آن خاصّيت اظهار در چيزي هر كمال كه

 نور از هاستضائ مرتبة به كه است نوري او نامتناهي نعم از هريك است. اليتناهي رحمت

 است. گرجلوه الهي، محض
 وسيله هب متعال خداوند كه اويند ذاتي صفات ياعال مظاهر الهي، پيشگاه مقّربين

 شناخت هن مظاهر، اين به معرفت بدون نمايد.مي آشكار را خود صفات و ذات انوار آنها

 خالق، به كمالي معرفت براي بنابراين ُمْثِمر ثمر. او توحيد نه و است ميّسر خداوند حقيقي

 انبياء حضرات الهي، سفراي ال،كم اعالي مظاهر اين و شناخت را مقدس ذات مظاهر بايد

 اوصياءاند. و
 غياب رد است واجب ندارند، الهي محبوبين آن به دسترسي ظاهرًا مردم كه زماني

شند. با اوصياء حضرات و الهي سفراي صفات مظهر هم آنها كه هائيشخصيت وجود آنان،
ْفِسِه،  صاِئنًا ِلنَ ُفَقهاءِ الْ  نَ َو َاّما َمْن كاَن ِم«هاي واالمقام را عالئم و آثاري است اين شخصيت

 »....ُدوُه اِم َاْن ُيَقلِّ َعوِللْ حاِفظًا ِلديِنِه، ُمخاِلفًا َعلي َهويُه، ُمطيعًا ِلَاْمِر َمْوالُه، فَ 
 عصري هر در را عالم كه خدا بر است واجب خلقت، انتهاي تا ابتدا از اگر بنابراين

 واجب باشد، غيبت پردة پس در خدا تحّج كه هم زماني نگذارد، خالي خود حّجت از

 از بعد حتي خورد؛مي هم به عالم نظام گرنه و باشند زمين روي در افرادي كه چنين است
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 داشت. خواهد وجود خدا حّجت عالم، انقراض تا نيز بزرگوار آن
 حضرات غياب و حضور در عصري، هر در كه است الهي مصلحت كمال همچنين

 عاونتم و معاضدت به تا باشند ايشايسته و شرايط واجد هايشخصيت اوصياء، و انبياء

 ديگري لت و ازرسا آثار يكي از تا نمايند، فراهم را انساني تكامل وسايل بتوانند يكديگر

 تند.هس بزرگواران آن صفات مظهر حقيقت، در اولياء حضرات شود. ظاهر واليت آثار

 حيات حال در بلكه اوصياء و انبياء حضرات غياب در تنها نه اولياء حضرات وجود بنابراين

 واجد افراد يا فرد بوده، وصّيي و نبي كه عصري در هم عمًال و است ضروري نيز آنان

 اند.داشته وجود اولياء از شايسته و شرايط
 ياءاول است. متجّلي آنان وجود در اوصياء علوم و اوصياءاند صفات مظهر اولياء

 را طالبين و شده آويخته ايشان دل طّيبة شجرة از علوم هايشاخه و كالمند فرمانروايان

 كنند.مي ترغيب و تحريض طيبه، شجرة اثمار اين از استفاده براي
 يقحقا مكّمله بلكه متّممه معناي كه هستند الهي مردان آن اولياء، حضرات

 جرايم ءاوليا پاك قلوب است. يافته را تحّقق كمال ايشان صدور در مجيد، قرآن بخصوص

 تطهير ار الهي مجراي اين آن هر كماالت، منتهاي به رسيدن براي لذا است، مجيد قرآن

 زالل آب ازلي، عمنب از كه است مقام اين در گردد. آلوده الهوتي نهر اين مبادا تا نمايندمي

 اوصياء لومع مظهر اينانند آري شود،مي جاري اولياء حضرات قلوب در قرآن بطونّيه معاني

 بدين را االلباباولوا قلوب توجه ابتدا عمران، آل مباركة سورة هفتم آيه علم. در اسخونر يا

 اوصياء و (ص)اكرم رسول حضرت اصل در علم در راسخون كه نموده جلب مبرهن اصل

 كمال تكامل، راحلم طي از بعد اولواااللباب قلوب كه دارد تاّمه داللت آن اختتام و ايشانند،

 اولياءاند. حضرات همانا حق، مسير كاملين اين دارند؛ صلا آن با را اتصال
 شده ااعط حكمت آنان به اعلي ناحيه از كه هستند الهي مردان آن اولياء حضرات

 التحصيلفارغ نموده طي را عملي حكمت مراحل و نظري حكمت مراتب آنان و است،

  اند.الهي حكمت دانشگاه
 علوم عظيم سيل و است الهي صفات و اسماء مظهر اولياء، حضرات شكستة قلوب

 هايسينه از ، گرفته نشأت اوصياء حضرات مقدس وجود بلند كوهسار از كه معارف و

 به هركسي فقط و نيست ممكن آن برابر در ايستادگي كه سيلي شود.مي سرازير اولياء
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 ادّلة به فردي اگر گردد. برخوردار آن سواحل از تواندمي حّدي تا خود قلب پاكي نسبت

 تواندمي نمايد، دقت اولياء جليلة معاني و ِحَكم غرايب از مملو بيان و قاطعه براهين و ساطعه

 دريابد. را آنان واالي مقام
 فيض نبعم آفتاب با را ايشان و اعاليند قلم صور اولياء اند:فرموده چنين بزرگان

 تفيوضا اخذ در قح طريق سالكان و است، حاصل كامل مقابلة و تام محاذات رحماني
 را كمالّيه و هوجودّي انوار مقام، اين صاحب دارند. منزلت اين صاحب بر ذاتي افتقار رحماني،

 نمايد.مي افاضه حالش شأن به نسبت سالكين از هريك به نموده، استفاضه ازلي منبع آن از
 و رگانستا امامت، افق از طالع خورشيد كنار در هدايت آسمان در اولياء حضرات

 كه تاس امر است، حجاب و پرده پس در هدايت سپهر خورشيد كه زماني درخشانند. كواكب

 از نمايند؛ ائهاستض آنها از و آرند روي فروزان اقمار و درخشان ستارگان اين به ظلمات در مردم

 عاليه عاليمت و ِحَكم غرايب محتواي كه ايمقّدسه كتب و ايشان كثيرالثمرات الهية كالم

 شوند. خارج ظلمات از نموده فادهاست است
 قدم كند،ن درك را اولياء باب كسي اگر و است امامت مقام باب كالمشان اولياء حضرات

 به نسبت تنبو و نبّوت، به نسبت امامت است گونه همين به بگذارد، تواندنمي امامت عالم در

 تحضرا مقدس كالم بر زدن چنگ همانا بشر سعادت سرچشمه و اصل پس ربوبّيت. عالم
 است. اولياء

 در نانآ تعاليم استماع و است لقاءاهللا درك حقيقت در اولياء حضرات حضور درك

 كه است افرادي حال شامل رحمان خالق كاملة رحمت است. الهي كالم استماع واقع،

 علت شوند.مي مستفيض ايشان مقدسة كالم از و كنندمي درك را اولياء حضرات حضور

 است. اولياء حضرات وصال به موفقيت همانا صدور، راحانش براي اصلي
 عالم در يرس به وادار را انسان نهاني امر يك باشد، الهي و باطني تعقل و تفكر اگر

 و ايمان شود،ن آنها كالم مطالعة يا اولياء حضرات درك به موفق كسي اگر نمايد.مي اولياء
 انسان كه محركي زيرا شود.نمي موفقيت و وصال علت باقيمانده، تفريط مقام در اشعقيده

 يلتفض و است خدائي رهبران حضور فيض درك و تفكر كند،مي بيدار غفلت خواب از را

 است. هانبر و دليل اقامة از نيازبي و بيان از مستغني عقل، طريق به ايشان حضور درك
 غيبت زمان هايي كه مظهر صفات حّجت خدايند الزم است. درشناخت شخصيت
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 كامله ارتباط بزرگوار آن با بودند، خدا حجت صفات مظهر هريك كه اربعه نّواب صغري،

 رساندند.مي مخصوص ايعّده به كه همه، به نه را بزرگوار آن تعاليم و دستورات و داشتند

 كبري، غيبت در كه شد صادر نّواب از يكي به بزرگوار آن ناحية از توقيعي كبري، غيبت شروع در

  است: كّذاب نمايد، خاص دعاي نيابتا كه كسي
َك اَنَك فيَك َفِانَّ ْجَر ِاْخوَظَم اُهللا اَ ري َاعْ مُ ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَّحيِم. يا َعِليَّ ْبَن ُمَحمَِّد السَّ «

َك َفَقْد قاَمَك َبْعَد َوفاتِ ُقوَم مَ ي َاَحٍد َفيَ ِص ِال ُتوَاّياٍم، َفاْجَمْع َاْمَرَك َو ال ةَميٌِّت ما َبْيَنَك َو َبْيَن ِستَّ 
اْلُقُلوِب  ةوَ ْعَد ُطوِل اْلَاَمِد َو َقسْ  َو ذِلَك بَ ْكُرهُ ذِ عالي َبْعَد ِاْذِن اِهللا تَ  ِاالَفال ُظُهوَر  ةالّتامَّ  ةَوَقَعِت اْلَغْيبَ 

 ةلسُّْفياني َو الصَّْيحَ اُروِج ْبَل خُ قَ  ةدَ ُمشاَهَواْمِتالِء اْلَاْرِض َجْورًا َسَيْأتي ِمْن شيَعتي َمْن َيدََّعي اْلـ
 »:ِمْلَعظييِّ اِباِهللا اْلَعِل ِاال ةَفُهَو َكّذاٌب ُمْفَتٍر َو ال َحْوَل َو ال ُقوَّ 

يني ان دبه نام خداوند رحمان و رحيم، اي علي بن محمد سمري، خداوند برادر
فات ووز رترا در مصيبت تو اجر عظيم عطا فرمايد. به درستي كه در اثناي اين شش 

حدي اخواهي نمود، پس امور خود را جمع نموده و در كار خود آماده باش و به 
گردد يمغاز آوصيت نيابت منما كه جانشين تو شود بعد از وفات تو. همانا غيبت كبري 
ه است ك اين و مرا ظهوري نخواهد بود مگر به اجازه خداي تعالي. و اين ظهور بعد از

د. و ر شورا قساوت فرا گيرد و زمين از ظلم و جور پ هازمان غيبت طول بكشد و دل
يد اه باشنمايند. آگآيند كه ادعاي مشاهده مرا ميزود است كه كساني از شيعيان من مي

كّذاب و  كه هركس قبل از ظهور سفياني و رسيدن صيحه آسماني دعوي مشاهده نمايد،
 افترا زننده است.

 را يمأموريت و علماي رباني همان حضرات اولياء غيبت، زمان مقّدس نواميس

 صراط به را مردم كه داشتند خود زمان در اوصياء و انبياء حضرات كه دارند برعهده

 حقايق مبّين و مؤّيد »ِهَيَديْ  َبْيَن ِلما ُمَصدِّقًا« مصداق به و نمايند ارشاد و هدايت مستقيم،

 به جهت ود از را صالحّيت يواال منصب تعالي و تبارك خداي كه اندصالحونآنان  باشند.

 معه.جا اصالح در ديگري و كوشندمي خود اصالح در كه اين يكي فرموده: كرامت آنان
 هم و دانندمي همه از بهتر را جامعه درد هم كه هستند كساني مقدس، نواميس اين

 رماند راه دارند،مي اظهار را مردم دردهاي و نواقص و عيوب كه اين بر عالوه را؛ آن درمان

 دهند.مي نشان نيز را مهالك و روحاني امراض از نجات و
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 هزاران يانم در ولي اند،شده ارشادي كتب نوشتن به موفق كثيري افراد ظاهرًا گرچه

 در ولو اكثريت زيرا شوند!مي شناخته صالح الهي پيشگاه در كه آنان اندقليل چه ،نويسنده

 كم كرده بجا ادانتق هم اگر اند،نبوده كوشا جامعه اصالح در اما باشند، كوشيده خود اصالح

 اند.نكرده اظهار را آن درمان ولي اند،نموده بيان را جامعه درد بيش و
 اند،گرفته قرار صالحون و مصلحان جرگة در كه الهي مردان آن حال به خوشا

 جز يمقصود فرسا،طاقت زحمات مقابل در نموده ابراز مردم به حق رضاي به را حقايق

 و علوم حقايق، الهي، احكام كرده وظيفه انجام معنا تمام به ندارند، جامعه ارشاد و هدايت
  نمايند.مي تعليم را حّقه معارف

 تعالي و تبارك خداي كه چنان است، ِابشار و ِانذار الهي، مردان ديگر مأموريت

 َفُهمْ  آباُؤُهْم ْنِذرَ اُ  ما مًاَقوْ  ِلُتْنِذَر« كه است اين تو وظيفة كه فرمايد خود حبيب به خطاب

 و شدند غافل اآنه لكن شدند، داده بيم نيز ايشان پدران كه را قومي دهي انذار »غاِفُلوَن
 نترسيدند.

 ظهور و عيسي حضرت بين فاصلة سال ششصد به مربوط را فوق آية بعضي گرچه

 انذار ظيفةو دوران، ناي در ولي نيامده، مرسلي پيامبر كه انددانسته (ص)اكرم رسول حضرت

 به محدود قطف نه فوق آية بنابراين بود. بزرگوار آن هاينايب و اوصياء عهدة بر ابشار و

 الهي، مردان انذار از كه است افرادي همة براي خلقت اول از كه نيست، مذكور فاصلة

 نشدند. متأثر و هشيار
 ولياءا بر غيبت زمان در اند،كرده طي اوصياء و انبياء حضرات كه را مراحلي آن

 هاينعمت به و برسانند مردم به االمكانحتي را حقايق كنند، طي را مراحل آن كه خداست

 دهند. بشارت و نويد خدائي
 رخوردارند.ب قرآن باطنّية تفاصيل از و اندباطنّيه عقول صاحبان اولواااللباب اين

 نطاهري اوالد و (ص)رماك رسول حضرت مشهود حجاب، بدون قرآن حقيقت كه طور همان
 پوشيده نآنا بر طبيعت اسرار و است گشوده نيز حق اولياء بر قرآن معاني درهاي اوست،

 فاش يشانبرا اسرار آن توجه محض به مسائل، حل و مشكالت با مواجهه در آنان ماند.نمي

 آيند.مي در تكلم مقام به آنان با موقع آن در عالم ذرات حتي شود،مي
 نظر به چنان ايعّده گمان به ولو اند،آگاهي و هشياري مرتبه كمال در الهي مردان
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 آنان نيستند. اسرار از ايپاره افشاي به مأمور وظايف، انجام از ايمرتبه در آنان زيرا نرسند،

 اين كنند.مي اخذ عالي نتايج گذشتگان حاالت و تاريخ تحوالت از كه هستند كساني

 كدام از حلقه اين آغاز كه دريابند توانندمي امور، پايان حلقة يسپيد و سياهي از صاحبدالن

  است. بوده سپيدي يا سياهي منبع
 طريقة شاناي راهنماي و كنندمي حركت يقين نور به ناكشبهه مواقع در الهي اولياء

 هب هميشه كه ايشانند ».ْلُهديا َسْمُت ُهْمَدليلُ  َو الَيقينُ  فيَها َفضياُؤُهْم اهللاِ  ِلياُءَاوْ  َفَاّما« است هدايت
 لهيا نداي است؛ كمال حّد در قلبشان شنوائي قدرت و نگريسته جهان به عبرت ديدة

 بلهوسان يموخ عاقبت زيرا گردندنمي اّماره نفس مقهور و مغلوب هرگز پذيرفته را وجدان

 اند.كرده مشاهده را
 و افراط از را آن و كنندمي دجها خود نفس با انصافند، و عدل داراي اولياء حضرات آري

 درياي كه اين با آنان خوانند.مي فرا مقدس جهاد اين به نيز را مردم و دارندمي نگه دور تفريط

 ستون و كنندمي برافراشته را حق صبرانهبي شكنند،مي هم در را ناحق بيرحمانه لكن اند،رحم

 اندازند.برمي را بدانديشان
 در چنگ آنان زيرا نيست، جهان پرتگاه در سقوط بيم را يقين صاحبان اين

 ايشان دل در هدايت شمع است. خدائي اسرار مخزن آنها سينة اند.زده الهي الوثقايةعرو

 و راحرا همان اينان كند. خاموش را آن تواندنمي حوادث هايطوفان و است فروزان

 مرحبا ند.گذشت و اشتندگذ رنگين سفرة در نداشت، الهي رنگ را آنچه كه هستند آزادگاني

 جمال و ندفروخت را خود جان كردند؛ معامله خويش خداي با چگونه كه الهي مردان اين به

 كردند. ايمعامله نيكو چه خدا با و خريدند را الهي
 راهنمايي و ارشاد مأموريت الهي بالغه حجت غيبت در كه الهي كامل ولّي بنابراين،

 و سرگرداني از را بشر قافلة بتواند تا باشد شرايطي رايدا بايد دارد، عهده بر را مردم

 برساند: خود كمال نهائي مرتبة به را او داده نجات بدبختي
 و دقيق مشخصات و كامل هوّيت هدايت، و ارشاد از قبل است موظف كامل وليّ 

 ناي البته آورد. بدست را آنان دروني هايخواسته و هستي جهان در هاانسان اصلي موقعيت
 موقعّيت و مشخصات و هوّيت مشابه و ظاهري امور به مربوط مشخصات، و هوّيت

 است. باطنّيه امور به مربوط بلكه نيست، مردم ميان در مرسوم و متداول صوري
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 فقط انساني، اصلي موقعيات به آشنايي و افراد باطني مشخصات و هوّيت شناخت

 نصبم و مقام اين احراز براي يتيشخص چنين است. الشرايطجامع و كامل ولي شأن در

 كمال ْعطيُم كمال، فاقد زيرا باشد، عاليه كماالت و الهي سليم عقل داراي بايد الهي،

 خاصي فنون و هاراهنمائي با بتواند تا آورد بدست را حقايق اين بايد كامل ولّي گردد.نمي

 ناي به نسبت اقدام حقايق، اين كشف بدون دهد. سوق كماالت سوي به را هاانسان

  است. ثمر و اثربي مهم، موضوع
 آن بر وهعال باشد، آشنا حق طريق منازل و مراحل تمام به بايد شايسته و كامل ولي

 زشت مراتب امتم به بايد او باشد. واقف نيز شيطاني و رحماني غير منازل و مراحل به بايد

 ّبات،مستح و مباحات و تمكروها و واجبات و محرمات مراتب و مراحل همة به و زيبا و

 ارجاع رتضرو چه، باشد. واقف و آگاه نيز احكام باطن به احكام ظاهر بر عالوه و آشنا

 الهي، مراوا صدور و احكام تشخيص در قرآن به ايشان اوصياء و (ص)خدا پيامبر فرمايشات

 از اعم است الهي معارف همه سرچشمه قرآن كه اين يكي است: مهم حقيقت دو بيانگر

 و دنيوي باالخره و معنوي و ماّدي اجتماعي، و فردي جهات تمام در عملي و نظري

 از نانچ بوده باطني بينش و عقل داراي بايد الشرايط جامع ولّي كه اين ديگر اخروي.

 داشته قوفو الهي اوامر و احكام مطالع به و برخوردار قرآن آيات بطوني و معنوي تفاصيل

 دونب وقوف، اين مسلمًا برآيد. قرآن به الهي معارف ةهم ارجاع عهدة از كه باشد

 نيست. ممكن الهي، حكمت علم از برخورداري
 علمي از است عبارت آن اصلي معناي لكن دارد، مختلف معاني گرچه حكمت

 ارشاد را يكثير عّدة تواندمي بلكه است، سعادت به فرد رسيدن وسيلة تنها نه كه اعطائي

لم حكمت عندهند و  متفكري و عالم هر به را علمي هر اما ساند.ر ابدي سعادت به نموده
 اعلي حد رد كه هستند مخلصين اصل، در الهي حكماي اينرو از را جز به صّديقين ندهند.

 حقيقي معل و تقوي مراتب ازدياد در كه ايشانند اند.گشته برخوردار اعطائي حكمت از

 اْلُاُموِر َخْيُر« ذنفو منطقة كه انددانسته و انددهننمو توقف ايلحظه فراگيري در و اندكوشيده

 نيست، توقف »ِعْلمًا ِزْدني َربِّ ُقْل« فرمان قلمرو در اما است، حسي و عملي امور »َاْوَسُطها

 ودهب الهي حكمت و علم گرانمايه دّر تجسس پي در روز و شب الهي مردان كه است اين

 نمايند. تحصيل يابند كجا هر را آن



 نبوت و امامت  
۱ 

 را حكمت اصول و شود عامل و داند حكمت علم بايد كامل وليّ  براين،بنا

 راهنمايي نآ به را مردم  فراگرفته ايشان اوصياء و انبياء حضرات از عصر هر بيداردالن

 به و است شايع مردم ميان در كه است امروزي حكمت از غير مقدس علم اين اند.كرده

 است. شده فيتحري آن در ناقابالن، ناقالن افهام سوء
 هرمظ او است. باقي حق به و فاني خود از كه است كسي واقعي راهبر حقيقت در

 حقيقت آفتاب چهرة بر كه است نقابي و روپوش او بشري صورت و است حق صفات

 وادي از را بشر كه اندخواسته خود گمان به فالسفه و دانشمندان از بسياري اند.افكنده

 آن زيرا گرديدهن نصيبشان موفقيت اين لكن برسانند، خود نهائي لكما به و ِبَرهانند ضاللت

 كند؟! رهبري را كه است گم خود كه
 و مقصد به ار بشر قافلة و خود نهايي كمال به را انسان تواندنمي قانوني و راه هيچ

 نمايندة كه راهي گيرد؛ انجام خلقت ناموس فرمان به كه راهي مگر برساند حقيقي مقصود

 هايتحج اصل، در خلقت ناموس باشد. الهي حجت آن، راهنماي يا و او سليمة رتفط آن،

 قطب اين از هاانسان بايد است. جامعه افراد نمايقطب منزلة به الهي حجت هستند. الهي

 نجات هكرد گم را خود راه حتمًا گرنه و ندهند دست از را آن و نشوند دور الهي نماي

 نماي قطب و رهبر همان از بايد را مقصد سوي به حركت و شناگري طرز يافت. نخواهند

 ناموس از پيروي در خروشان و مواج درياي اين از نجات كه گرفت، فرا كامل ولّي و الهي

 رسانند. نجات ساحل به را بشر توانندمي كه آنانند است، الهي
 كند، زهرمبا خلقت ناموس با نيرويي هر يا هركسي و نيست ممكن خلقت، ناموس بر غلبه

 كه كتيحر زيرا گردد. او نصيب هائيموفقيت موقتًا و ظاهرًا هرچند است حتمي او مغلوبيت

 بوده لّيتاق در َقْسري حركت و است َقْسري حركتي گيرد؛ انجام الهي ناموس فرمان بدون

 داشت. نخواهد دوامي
 مركزي ةنقط يك داراي نيز انسان ندارد، مركزي نقطة يك از بيش دايره كه همچنان

 تصور به ديگري نقطة هر آن، جز به الهي. حيات مسير در اوست گرفتن قرار آن، و است

 پيدا را ودخ مركزي نقطة انسانها خواهدمي الهي رهبر و بود نخواهد او مركزي نقطة آيد،

 گيرند. قرار الهي حيات واالي هدف راستاي در آني هر يعني كنند،
 آنان با را خود رابطة الهي ابعاد با و بيندمي را نهاانسا باالتري افق از الهي رهبر



 اولياء، مظهر صفات اوصياء 
 



 رهبر هدف نفريبد. را الهي رهبر ها،انسان پذيريشكل و انعطاف لذا سازد،مي استوار

 به راهي كه است، پاك عالم به ايشان ساختن روانه و خاك عالم از انسانها برداشتن حقيقي،

 است. اهللايام در اهللالقاء براي ربوبي كوي
 نموده يلتجل را عارف عالم و تبجيل را اشمأخوذه علم و تمجيد را باطني عقل اسالم

 ايشان هك است؟ ممكن كذايي مرشدين و عرفا و علما واسطة به حقيقت حصول آيا ولي است.
 .اثري ايقان، از نه و است خبري عرفان، از را ايشان نه آرايش! بند در و آسايشند مقام در همه

 از آنان كه فتيا نتوان بيخبران و كذايي درويشان و ترسايان و راهبان صومعة از را حقايق

 بر در كفر لباس باطنًا ولي اندآراسته اسالم لباس به را خود ظاهرًا اگرچه حقند، درگاه مخذوالن

 نارًا ْصليتَ « ايشان معنيبي مجاهدات و رياضات و ايشان ايمانبي كردار عاقبت اند.كرده

 كرامت باد و تابدمي آنها دل بر اسالم خورشيد كه الهي مردان آن عاقبت لكن است. »ةحاِميَ 

 است. »ةعاِليَ  ةَجنَّ  في« وزدمي ايشان تقّرب سراي بر عنايت پردة از
 رها را آن حقيقت و معاني ولي باشد الهي كالم حامل كسي كه است اين گناه باالترين

 عمل و يهتزك فاقد لكن غني الفاظ، ظواهر و ممفاهي و اصطالحات لحاظ از كه آنان كند.

 در اما عقبي، و دنيا در مردمند ترينبدبخت و داد نخواهد ايبهره را آنان الفاظ آن هستند،

 از را ودخ اصلي آگاهي و هشياري رياست، و دنيا به عالقه و عشق و نفساني تمايالت اثر

 اند.داده دست
 ترينناتوان ولي دانند،مي ديگران از زيركتر و رتفعال را خود مردمان ميان در اگرچه

 از را خود ريهشيا و آگاهي كه است وقتي انسان، موقعيت ترينناتوان زيرا ايشانند! افراد

 بر تكيه ،ايشان كار بر تكيه ماند؛ عاجز خويش ضرر و نفع و محاسبه قدرت از و داده دست

  نماست.آب سراب
 چگونه ،است كرده تباه را خود كه او است، يبكارفر و دروغگو مقام، و دنيا محّب

 ايشان اساسبي آرايش باشد؟! داشته نقشي ديگران ارشاد و جامعه سازندگي در تواندمي

 و مردم ميان هك اين بجاي اينان گرداند.مي مختل را انسانها باطني نيروهاي كند، غلبه اگر
 ديدگان پيش از را زيور و زر پر و تهآراس نماهاي حقيقت كنند، برقرار ارتباطي واقعيات،

 آرايند.مي حق اهل بجاي را باطل اهل و دهند،مي عبور هاانسان
 فردي چنين نباشد، عامل كه است عالمي عقبي، و دنيا در مردم منفورترين آري
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 قدرتمندان از ايعده شودمي سبب رسانده، ابدي شقاوت به را خويشتن كه اين بر عالوه

 كه دريغا برند. فرو خويش دنيامداري كام به را مردم دين، و قرآن ظواهر لهوسي به آزمند

 بهر از ايشان، پيروان كوشش و كردند تزريق مردم در را باطله افكار و عقايد سموم اينان

 مقام از رفته بيرون انسانيت حوزة از ايشان البته معارف. تحصيل نه شد زخارف كسب

 اند.كرده سقوط بشريت شامخ
 كثرا زيرا گرفت، فرا باطن اهل و معرفت اهل از بايد را باطني و حقيقت معل

 خصوصًا باشند،مي هوي و جهل پرستاران و دنيا عبيد لفظي، و ظاهر علم به منسوبين

 قيقتح و حق و كجا ايشان است، گرفته جاي ايشان دماغ در عوام پيشوائي كه آنهائي

 سعيد است. ايشان پرستمحسوس ادراك از تربر و كوتاه افهام وراي باطني علم كجا؟!

 كند. مان و نشو اولياء لطايف انوار پرتو تابش به ايشان معرفت و علم مزارع كه آنان
 حل و حقايق كشف و علوم اقتباس و معارف اقتباض طريق از جز حقيقت حصول

 هستند يانكس ايشان نيست. ممكن رّباني علماي و حقيقي عارفان و اولياء وسيلة به رموز

 َمْن َاْلعاِرُف« اندكرده منّزه و پاك كند، دور خدا از هرچه از را آن و شناخته را خود نفس كه

 تا اندنموده طي اعلي حد به را تقوي مراتب كه آنانند ».ُيَبعُِّدها ما ُكلِّ  َعْن َنزََّهها َو َنْفَسهُ  َعَرَف

 تقواي سرچشمه و معدن )(صاكرم رسول حضرت فرمودة به مقدسشان وجود كه بدانجا

 مورد كمال حّد در نتيجه در ،»اِرفيَناْلع ُقُلوُب التَّْقوي َمْعِدُن َو َمْعِدٌن َشْيٍء ِلُكلِّ« است شده الهي

 شراب آن اند.نوشيده را »َطُهورًا َشرابًا َربُُّهمْ  َسقيُهمْ  وَ « صهباي بادة گرفته قرار الهي نظر

ُرُهْم ِمْن ُكلِّ ُيَطهِّ « فرمايد (ع)صادق امام كه چنان نده،كن پاك هم و است پاك هم كه طهوري
 كمال به و كندمي همنّز و پاك خداست غير هرچه از را آنان الهوتي كوثر آن »َشْيٍء ِسَوي اِهللا

 نبينند. خدا جز تا رساندمي انقطاع
 فسن تهذيب و باطن تصفيه پرتو در را حّقه علوم تمام رباني علماي و عارفان

 اند.داده قرار داخ حرم را َاْقصي مقصد و اندنموده ادغام الهي وجه انوار در را همه افتهدري

 زند، تشآ در را خود كه ايپروانه چون يا و شود آب و بسوزد دائمًا كه شمعي چون ايشان

 به نموده وازپر عشق، فضل هـب و بياشاميدند طهور شراب نهادند، ميدان اين در راستين قدم
 فرمايد:مي نوازش را ايشان تعالي و تبارك خداي كه است اين رسيدند. جانان كعبه 

 در كه منم شنيدم.مي را تو نياز و راز ديدم،مي را تو هايرنج كه منم من، محبوب اي
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 صفا نسيم تو سينة مرغزار در كه منم رويانيدم، معرفت و هدايت درخت تو دل روضة

 براي ترا و گستردم نعمت بساط پرداختم، كونين از ترا دل كه منم من، محبوب اي وزانيدم.

 كردم. خالص خود
 در همواره و كردند صبر مردم، شماتت و هاسختي و شدائد قبال در الهي مردان

 اصبمن و نعمتها بشارت كه است اين كردند، كوشش خود الهي تكاليف و وظايف انجام

 دانمر اين ؛»َكبيرًا َفْضًال اِهللا ِمَن ْمَلـهُ  ِبَانَّ ـُمْؤِمنيَنالْ  َبشِّرِ َو « است آنان براي حق ناحية از عليا

 حّقند. خليفة و پيامبر جانشين كه هستند الهي
 حضرت كه طورهمان و نمايندمي استشمام را حقايق بوي اولياء حضرات

 و الهي رفانعا اين نمايم،مي استشمام را نبوت و وحي بوي من فرمودندمي (ع)اميرالمؤمنين
 استشمام را نبوت و وحي بوي نيز بزرگوارانند آن كماالت و صفات مظهر كه رباني علماي

 مردان اين اند،نموده طي ايشان اوصياء و (ص)خدا حبيب آن كه را مراحلي آن نمايند.مي

 با ورديدهن در را مكان و زمان فواصل واريعقوب كه است اين كنند،مي و كرده طي هم الهي

 الهوتي و وتيملك باطني شامة چه، ».ُيوُسَف ريَح َلَاِجُد ِاّني« فرمايندمي تمام قاطعيت

 ايحةر كه نيست قدرت آن ماّدي شامة در لكن نمايد، استشمام را حقايق بوي تواندمي

 كند. ادراك را حقايق
 و وقار از و ترسندمي ايشان جان چهرة از اهريمنان كه اندالهي مردان آن اولياء

 و فريب و تزوير پردة اندتوانسته الهي مردان اين گريزند.مي هافرسنگ آنان، روحي متانت
 حقيقي بانطال براي باطل هايكوچه از را هدايت شاهراه بردارند؛ حقيقت چهرة از را ريا

 بنمايانند. آنها براي را راه داده نشان
 و تفكر و تدّبر به را مردم و رسانند مراد منزل به را سالك كه قافله ساالراند آن اولياء

 د.آورن جنبش به خود بيانات با را آنان فطري ذوق داده، سوق حكمت و علم و تعقل

 انوار فوفص مدادشان، سواد در و ُمْنَدِرج اسرار الوف حروفشان، ظروف در كه ايشانند

 است. ُمنَدِمج
 كه است روحاني طبيب واقعي، راهبر و است الهي مطبّ  رّباني، علماي و عارفان محفل

 مراقبت محبت و دلسوزي روي از دّقت به سالك باطن در را اعمال آثار و دروني حاالت

 و رسد كمال حّد به او تخليه و برهد بيماري از طالب سالك كه است مقام اين در كند.مي
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 رسد. كمال به تحليه اين ثبات، صورت در و گردد آغاز او جان آرايش و تحليه
 كه است يشخو زمان اسرافيل ايشان، از هريك و كنند زنده را مرده جانهاي اولياء،

 شرع، صطالحا به قيامت در انگيزاند.مي بر هاتن گور از را مرده جانهاي و دمدمي صور در

 تن هايگور از مرده جانهاي قيامت، اين در ولي سربردارند، خاكي گورهاي از مردگان

 ربيتت و تعليم به چون است، مخفي او يقوا و محبوس بدن در قدسي روح زيرا جهند.مي

 پرواز به غيب بيكران عالم در و گردد آزاد َوْهم و شهوت بندهاي از آرد، روي تهذيب و

 آيد.
 ده،سپر اولياء دست به متعال خداوند را علم اعظم اكسير و ابدي سعادت كليد

 باطني است تيواقعي باال، عالم با ايشان ارتباط رضا. مقام صاحب و وفا كوي مقيم ايشانند

 و حقيقت اهر عارفان و عاشقان راز با آري ايشان. غير نه دانند مخاطب و گوينده تنها كه
 نامحرمند. بيگانگان رباني، عالمان

 را قيقتح غيب، پردة پشت از توانندمي اند،حقيقت ميدان شهسواران كه خدا مردان

 سيراب ،است روان ازلي فيض منبع از كه خدايي الهام يا وحي كوثر از را خود و ببينند

 حقيقت اديو پيادگان تشنة كام به را اليزالي شراب آن از قطراتي خود، نوبت به و سازند

 تخت بر اروزه و ماهند طاعت فلك بر شبها آه. محرومان و راهند محرمان ايشان بريزند.

 قطب به شهورم نه مشهور. نيكنامي به آسمان در و مقهورند ناكامي به درزمين شاه. قناعت،

 در وصفشان بيان ».انًاِرْضو َو َربِِّهمْ  ِمنْ  َفْضًال َيْبـَتُغونَ « موالنا و شيخ به معروف نه و اندكذائي

 ».َعليٌم اِسٌعو اهللاُ  َو َيشاُء َمْن يِهُيْؤت اِهللا َفْضلُ  ذِلَك الِئمٍ  ةَلْومَ  َيخاُفوَن ال َو« آمده قرآن مجيد
 دين بزرگان كه است اين روحانيت؛ به اندمختفي صورت، به ظاهرند اينان

 در را خود ضاير كرده فرموده؛ پنهان پنهان چيز درسه را چيز سه تعالي خداوند« اندفرموده

 شد.با طاعات آن در خدا رضاي كه است ممكن مشمار، حقير را طاعتي هيچ لذا طاعت،

 كه است ممكن مشمار، رحقي را معصيتي هيچ لذا معاصي، در را خود غضب كرده پنهان

 احدي يچه به لذا خلق، ميان در را خود اولياء كرده پنهان شوي. واقع الهي غضب مورد

 »باشد. خدا اولياء از است ممكن مشمار، حقير را او و مباش اعتنابي
 وجود عصري هر در كه خويشند روزگار كهف اصحاب واالمقام هايشخصيت اين

 دروني كامل قيافة ترسيم كند.نمي ادراك را ايشان هربين،ظا و ناقص چشمان گرچه دارند،
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 يعني كمال، اعالي حّد در عظمت با هايشخصيت اين زيرا نيست. ميّسر دلي هر در ايشان

 علم و فرهنگ از برتر افقي در كه زيبائي چنان واقعند؛ روحي، استقالل و زيبائي منتهاي

 بدون و ايشان شخصيت مسير در گرفتن رقرا بدون آن حّل كه است ايمسئله بوده، بشري

 نيست. پذيرامكان آفرين، هستي به وابسته هستي كل آهنگ استماع
 َو« نهاده عهودي به آنها در را بركات تعالي حق كه هستند معنوي جبال آن خدا اولياء

 كوهها ،»َاْوتادًا باَلَواْلِج« ندخداي اوتاد همان آنان ».فيها باَرَك َو َفْوِقها ِمْن َرواِسَي فيها َجَعَل

 مستعمل كه يچشم اما حقيقت. روي از اندزمين اوتاد اولياء صورت، روي از اندزمين اوتاد

 عالم به ست،ا ديو تصّرف به َمَلوَّث كه دلي شناسد؟ چون را آنان است، شيطان مستعمرة و

 به بتواند تا شدبا يافته راه حق كرم حرم به كه بايد دلي يابد؟ راه چگونه نبّوت و رسالت

 بشنود؛ ولياءا كالم كه شود شسته ازل اقبال زالل به كه بايد سمعي يابد؛ راه مستقيم طريق

 رسد. جالل و جمال مشاهدة به تا يابد رهائي كفر َرَمِض از كه بايدمي ديده
 زيرا اندازند،نمي دفاع زحمت به را خود باطني، حقيقت اظهار در حقيقي مردان

 اندنزده دم آن از اندرسيده حقيقت به كه كساني بلكه ندارد، مدافع به يازين باطني حقيقت

 توانمي كه است ايشان شخصيت و رفتار و اخالق روزنة از تنها اند.پوشانيده را آن راز و

 كرد. مشاهده را يابيحقيقت تابناك پرتو از ايگوشه
 رخشاند دلهاي و كريزاناش هايچشم و سوزان هايسينه از واقعي حيات الهية آثار

 است. ايشان كالم الهيه، حيات آن آثار از اثري گيرد.مي سرچشمه رباني عالمان و عارفان

 رچشمهس ايشان تابناك دل از كه است آسماني پديدة آن رباني، علماي و عارفين كالم

 سازد.مي مربوط پاك عالم با را خاك اسيران و گيردمي
 تيرة يابرها جاوداني، فروغ انعكاس با رباني لمايع و عارفين كالم تابان مهر

 طالبين بخش،هستي جام زالل از آنان كالم زدايد.مي طالبين قلوب از را غفلت و جهالت

 صورت رد الهي محبوبين كالم سازد.مي سرمست الهوتي كوثر بادة از و سيراب را حقيقت

 گذرد.نمي آن از هرگز اهريمنان زهرآلود تيرهاي كه است الهي جوشن همچون عمل،
 و مصائب مراتب دهندة تسكين و روحي آالم شفابخش داروي اولياء، آسماني كالم

 خود با را پنهاني اسرار چه الهي مردان اين كه است آن نمايندة طالبين، مشكالت و شدايد

 كامل نعارفي كالم معلول گشته، هاانسان نصيب زمان بسيط در كه هاييموفقّيت دارند. همراه به
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 است. رباني علماي و
 مردان دارد،مي ارسال كوهستان گلهاي به را خود پيام صبحدم نسيم كه همچنان

 بيان و كالم با هرساند مستعد دلهاي به غيرمستقيم يا مستقيم را خود پيام اتصاًال نيز الهي

 راسرا و دهندمي نوازش را حق طريق رهروان مشتاق قلوب خود، محبت و مهر با خود،
 نشانند.مي قلوب در معرفت تخم نهاده، وديعت به دلها در را الهي

 الهي هايگنجينه اين از بشر سعادت براي زندگي در عاملي هيچ حقيقت در

 ماناه كه كالمشان به و بود الهي مردان اين دامنگير بايد نيست. مفيدتر و ترصادق

 گرداب از را او شكستة زورق انندتومي كه ايشانند زيرا زد. چنگ است، الهي المتينحبل

 دل خانة در را اميد چراغ و آرند فعل به قوه از را وي باطني نيروهاي دهند، نجات هالكت

 نشايد، ماداعت را كسي هر ولي دارد؛ پيوستگي اولياء به نفس تكميل راه كه سازند، روشن

 پيداست. كردارش و گفتار از واليت نور كه سپرد كسي به دل بايد
 و ند،رسا كمال به را ناقصه قلوب كه است كيميايي رباني علماي و عارفان مكال

 و دبينن هرچه كه آنجاست چشاند. طهور شراب را وصال تشنگان كه است الحياتيعين
 بادة و گزن ايشان دل آئينه كه است مرحله اين در زيرا شنوند. حق و بينند حق شنوند،

 آنان مجالست از ضفي َدِر تا كني، احتراز اولياء انكار از كه زينهار ندارد. رنگ توحيدشان،

 بازنمائي. دل روي به
 ولي كنند،مي انداز طنين گوشها در را الهي نغمات الهي مردان دوري و عصر هر در

 خود ه،جامع محروميت براي اصلي عامل كند.نمي ظهور ايشان اكثر قلوب در معاني نور

 نتوانستند ييشناسا قدر به حتي يد و بايد نشناختند،را چنان كه شا ايشان كه است جامعه

 كنند. برداريبهره ايشان از
 اكثر كه نيست ترديد و انكار قابل اين و است مردم ديدگاه محدوديت ديگر، عامل

 هنوز لكن اند،انداخته  راه به تكامل و پيشرفت در كه فرياد و داد همه اين با مردم

 منطقي تشريح و توجيه خويشتن دربارة و ِبَرهانند خودخواهي زندان از را خود اندنتوانسته

 به گسيختگي و است احتياج علت به پيوستگي، اصل در انسان با انسان ارتباط تا باشند. داشته

 سوزان آتش قدر داند، گزيده مار ترياق قدر چه، دارد. ادامه محرومّيت اين شخصي، سود جهت

 قدر است، خويش سالمت مغرور كه آن داند، شكسته دل وبيعق يوسف پيراهن قدر داند، پروانه
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 هست، طبيب حقيقت، مطّب اين در شناسد. آن قدر تا بايد ايرسيده لب به جان داند؟! چه ترياق

 نيست. دردمند
 اسرار وير از پرده خود الهية سخنان با و برافروزند هدايت مشعل خدا اولياء آري

 آن معنوي صخوا و آثار بخشد؛ صفا خود دل به كه شنوديم كسي را ايشان كالم ولي بردارند،
 كه نيكسا اّما است. كمال حد در قلبشان ديدگان بصيرت مراتب كه است روشن كساني بر

 دست از را ياله نيروي آن عصيان، و طغيان اثر در كه افرادي يا است ضعيف بصيرتشان مراتب
 نمايند. اكادر و احساس را الهيه آثار ناي توانندنمي شده، َاْعمي دلشان ديدگان و داده

 به سيدنر براي را ظاهري امتيازات و اعتيادي و ايحرفه دين كه آنان بسيارند چه

 ديدگان هب تاريكي پردة دينداري، و دين چنين و اندكرده اتخاذ خود نفساني هايآرمان

 كه شده سبب الهي ياءاول و حق اهل به ايشان ناداني شناسند.نمي را حق اهل كه زده ايشان

 در اليلد چنين بتراشند؛ نامعقولي داليل خود امتيازات و زندگي تفسير و توجيه براي

 هابيابان گمگشتگان حتي ندارند. را باطل از حق تفكيك قدرت كه شودمي نمودار مغزهائي

 آنان ولي نزديكند هامشعل اين به ظاهرًا بينند،مي را الهي فروزان هايمشعل اين دور از كه

 كنند.نمي مشاهده را
 زكيةت صاحب و حقيقي طالب آن كو اما است، الهي رحمت باران الهي، مردان كالم

 كمال با كه پاكدالني آن به خوشا بنشيند؟ الهي فروزان هايمشعل اين پيرامون در كه نفس

 قلبي هر به كه دانندمي و نمايندمي فيض كسب الهي انوار هايكانون اين از عالقه و عشق

 راه بقل آن به جهالت طوفان هرگز كنند، پرتوافشاني الهي فروزان هايمشعل اين كه

 يابد.نمي
 َعَلم و ندحركت در فروزان هايمشعل اين دنبال به كه حقيقي طالبان آن حال به طوبي

 يمحرم اريكيت جز و غنوده غفلت و جهالت زاوية در كه طالباني بينند؛مي افراشته را الهي
 كالم فتدريا محض به شده بيدار غفلت خواب از تابان گوهرهاي اين وسيلة به نداشتند،

 گردند.مي ازلي جمال شيفتة و عاشق آنان، ملكوتي
 گاهي نيز الهي مردان كالم تابان مهر كند،مي غروب و طلوع تابان مهر كه همچنان

 كند. مشاهده نيست ادرق هركسي را غروب و طلوع اين ولي كند،مي غروب گاهي و طلوع

 طلوع ديگري كشور در كند،مي غروب كشوري در وقتي رباني علماي و عارفين كالم لكن
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 حفاظت ضامن زيرا شود،نمي سلب ايشان خود از و ايشان كالم از الهيه فروغ اين نمايد.

 خداست. ابدي فروغ اين
 رسد نهابدا فيض مدد پياپي يافته، رهائي نفس هواي حجاب از چون اولياء هايجان

 اختصاص نهات كه است روحاني معراج اتصال، و پيوستگي اين و آيند نايل اتصال مقام به و

 با و گيرند ازپرو حق سوي به اند،نشسته جمع در ايشان كه اين عين در لذا دارد. اولياء به

 اين ند.گشاي بال و پر المكان در عالم است، مكان قيد در آنها حسي صورت و جسم كه آن

 يد:فرما آنان دربارة كميل جناب به السالمعليه علي اميرالمؤمنين حضرت كه است
 و هدايت شمس آن از خدا اولياء و حق، حجت از نباشد خالي زمين روي هرگز

 اندك اربسي بسيار آنان عدة كنند. افاضه صاحبدالن به معرفت نموده فيض كسب ارشاد،

 شهورم و ظاهر ايشان از بعضي است. عظيم بس تاحدّي پيشگاه در منزلتشان و قدر ولي

 را آن ايشان است، سخت دنيا نعمت و ثروت اهل بر آنچه مغمور. و خائف باشند و بعضي

 قلوب در را حقايق تخم تا كندمي نگهداري را آنان متعال خداوند اند.نموده آسان خود بر

 اند.رفتهگ آغوش در را يقين روح و نموده حقايق درك كه ايشانند كنند، زراعت مستعّده

 دارد. تعلق علوي عالم به پاكشان ارواح ولي دنياست اين در ايشان ابدان
 اند.دهنمو زندگي فضليت و حكمت با كه رادمرداني آن اولياء، پاك روان به درود

 وصال هب استقامت و مجاهدت و رياضت اثر در كه رباني عالمان و عارفان روح باد شاد

 اند.رسانيده نجات و سعادت منزل سر به را حيرت و جهل وادي اندگانبازم رسيده،
 شعلم اعصار، و قرون ظلمات در كه بشري فرهنگ قافلة پيشروان نام باد جاويد

 اند.شيدهبخ روشنائي اوهام و جهل تاريك محيط به گرفته دست به را دانش و عقل فروزان
 حد در را خويش محولة يفوظا كه غيبت زمان مقدس نواميس درود بر شما اي

 و شدائد رگونهه و پرداختيد هاانسان ارشاد به روز و شب دراز، ساليان و داديد انجام كمال
 كرديد. تحمل را هاناگواري و هاناكامي ها،تلخي و مصائب آالم،

 قح مستقيم صراط به را مردم عصري هر در كه اولياء حضرات اي شما بر درود
 تعليم مردم هب را ابدي سعادت به رسيدن راه و داديد نشان طالبين به را آن نموديد، دعوت

 شما. بر درود نموديد،
 هزار حق، طريق اولياء اي ملكوتي شما حال بر آفرين خدا، عاشقان خلوت بر سالم
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 تقوايتان. و پرهيز به پارسايتان، دامان به تان،تابنده ضمير به دعايتان، به صفايتان، بر آفرين
 بر درود ه،گزيد خلوت پاكدالن اي نديده، آاليش بندگان اي باد ياورتان و يار خدا

 حق با يشةاند طهارت به سالمي بيگناهي. اقليم معتكفان اي الهي، طريق رهروان اي شما

 پارسايان. دل نور چون درودي و آشنايان،
 وريش سر در حق عشق با كه آناني رباني، عالمان و عارفان خلوت سكوت بر سالم

 تان،ايشني بر درود آميزتان.سكوت دعاهاي بر شورانگيزتان، هايجذبه بر درود دارند.

 شكفد.مي وحيدت غنچة آن در لحظه هر كه باغي باد، گل پر عرفانتان باغ ستايشتان. بر سالم

 شما. بر درود رسيديد، وصال به و كرديد تحمل را درد رنج كه عاشقاني شما بر درود
 خون و رباني عالمان و عارفان نور پر قلم به و مظلومان ستةشك قلوب به الهي

 عنايت و حمايت و توفيق كمال روان، روشن مجاهدان آبدار تيغ به و شهيدان، مقدس

 مفرما. دريغ ما از را خويش



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 فهرست آيات

 
 

 صفحه سوره/آيه متن آيه
 ١٥٤ ٢٠بقره/ َقديرٌ  َشْيء  ُكلِّ َعلي اهللاَ  انَّ

 ٦٤ ٢٣بقره/ مْثله  مْن ةبُسورَ  ْأُتوافَ 

 ١٤٧ ٣١بقره/ ُكلَّها اْلَاْسماَء اَدَم َعلََّم َو

 ٦٢ ٥١بقره/ ةَلْيلَ  َاْرَبعيَن ُموسي واَعْدنا َواْذ

 ١٩٨ ٩٧بقره/ َيَدْيه  َبْيَن لما ُمَصدِّقًا

 ١٠٨ ١٢٤بقره/ مينَ ّظال ال .. َعْهدي.بَكَلمات  َربُُّه اْبراهيَم اذاْبـَتلي َو

 ٥٠ ١٣٠بقره/ الحينَ الّص َلمَن ةاْلآخرَ  في انَُّه َو الدُّْنيا في اْصَطَفْيناهُ  َلَقد َو

 ١٦٨ ٢٣١بقره/ َعليمٌ  بُكلِّ َشْيء اهللاَ  انَّ

 ١١٢ ٢٥٦بقره/ َلها اْنفصاَم َلا اْلُوْثقي ةُعْروَ 

 ٨٥ ٧آل عمران/ اْلعْلم  في ُخوَناس الرّ  َو اهللاُ  اال َتْأويَلهُ  َيْعَلُم ما َو

 ١٧٩ ١٨آل عمران/ ُهوَ  اال الهَ  ال َانَّهُ  اهللاُ  َشهَد

 ٣٨ ٦٤آل عمران/ ...َبْيـَنُكْم  َو َبْيـَننا اءَسو ةَكلمَ  الي اَتعاَلوْ  اْلكتابَاْهلَ  يا

 ١٠٨ ١٠٣/آل عمران رَُّقواَتفَ  ال وَ  َجميعًا اهللا بَحْبل  َواْعَتصُموا

 ٨٨ ١٢٨آل عمران/ َشْيءٌ  اْلَاْمر  مَن َلكَ  َلْيسَ 

 ١٣٠ ١٣٤آل عمران/ اس الّن َعن اْلعافيَن َو اْلَغْيَظ اْلكاظميَن َو

 ٥٣ ١٤٦آل عمران/ الّصابرينَ  ُيحبُّ اهللاُ  َو

 ٨٨ ١٥٤آل عمران/ ُكلُُّه هللا  اْلَاْمَر انَّ

 ٥٢ ١٥٩آل عمران/ ـُمَتَوكِّلينَ الْ  ُيحبُّ اَهللا انَّ  اهللا َعَلي َفَتَوكَّْل
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 صفحه سوره/آيه متن آيه
 ١٠٨ ١٦٧آل عمران/ مْ ُقُلوبه  في َلْيَس ما اههمْ بَاْفو َيُقوُلوَن

 َربِّهْم هللا ... عْنَدا َسبيل في ُقتُلوا الَّذيَن َتْحَسَبنَّ ال َو

  
 ١٣٧ ١٦٩آل عمران/

 ١٥١ ٤٣نساء/ ُسكاري َاْنُتْم َو ةلوالصَّ  َتْقَرُبوا ال اَمُنوا ذيَنالَّ  َايَُّها يا

 ١٠٨، ٨٩، ٧٢ ٥٩نساء/ مْنُكمْ  اْلَاْمر ُاولي وَ  الرَُّسوَل َاطيُعوا وَ  اهللاَ  َاطيُعوا

 ١٦٠ ١٥٧نساء/ ُهمْ لَ  ُشبَِّه لكْن َو َصَلُبوهُ  ما َو َقَتُلوهُ  ما

 ٢٠٦ ٢مائده/ انًارْضو َو مْ َربِّه  مْن َفْضًال َيْبَتُغوَن

 ١٠٩، ١٠٧، ٨٦ ٣مائده/ دينًا اْلاْسالَم َلُكُم ضيُتَر ديَنُكْم ... وَ  َلُكْم َاْكَمْلُت َاْلَيْوَم

 ٩٨ ٦مائده/ ْعَمَتهُ ن لُيتمَّ وَ  لُيَطهَِّرُكْم ُيريُد لكْن َو

 ١١٧ ١٢مائده/  َشَرعَ  اْثَنْي ْنُهُمم  َبَعْثنا َو اْسرائيلَ  َبني ميثاَق اهللاُ  َاَخذَ  َلَقْد َو

   َنقيبًا
 ٤٩ ٤١مائده/ الرَُّسوُل ... َايَُّها يا

 ١٣٠ ٤٢مائده/ اْلُمْقسطينَ  حبُّ يُ  اَهللا انَّ  باْلقْسط َبْيَنُهمْ  َفاْحُكمْ 

 ١١١ ٤٩مائده/ اهللاُ  َاْنَزلَ  بما َبْيَنُهْم اْحُكْم َان  َو

 ٢٠٦ ٥٤مائده/ ئم ...ال ةَلْومَ  َيخاُفوَن ال َو

 ١٠٥، ١٠٤ ٥٥مائده/ ُعونَ راك  ُهْم آَمُنوا ... َو َنَوالَّذي َرُسوُلهُ  َو اهللاُ  َوليُُّكُم انَّما

 ١٠٩ ٦٧مائده/ فرينَ اْلكا مْن ... اْلَقْوَم ْيَكالَ  ُاْنزَل ما َبلِّْغ الرَُّسوُل َايَُّها يا

 ١٥٥ ٢انعام/  ُمَسّميً  َاَجلٌ  َو ًالَاجَ  َقضي طين ُثمَّ مْن َخَلَقُكْم الَّذي ُهَو

   عْنَدهُ 
 ٨٨ ٣٨انعام/ َشْيء  منْ  اْلكتاب في َفرَّْطنا ما

 ١٥١ ٥٤انعام/ َلْيُكمْ عَ  َسالٌم َفُقْل بآياتنا ُيْؤمُنونَ  َالَّذيَن

 ١٣٤، ٨٨ ٥٩انعام/ ُمبين  كتاب  في اال يابس ال َو َرْطب  ال َو

 ٦٢ ٧٩انعام/ َواْلَاْرضَ  اتالسَّمو َفَطرَ  للَّذي َوْجهَي َوجَّْهتُ  اّني

 ١٠٠ ٨٤انعام/ الّصالحينَ  منَ  لٌّ ُسَلْيماَن ... كُ  َو داُوَد ُذريَّته  منْ  َو

 ٦٠ ١٤٣اعراف/ اَلْيكَ  َاْنُظْر َارني َربِّ قاَل

 ٦١ ١٤٤اعراف/ الّشاكرينَ  مَن ُكنْ  َو اَتْيـُتكَ  ما َفُخذْ 

 ٦١ ١٤٥اعراف/ ء ...َشيْ  ُكلِّ منْ  احاْلَاْلو في َلُه َكَتْبنا َو

 ٥٨ ١٧٢اعراف/ بَربُِّكمْ  َاَلْسُت

 ١٣٨ ١٨٠اعراف/ بها َفاْدُعوُه اْلُحْسني اْلَاْسماُء هللا
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 صفحه سوره/آيه متن آيه
 ٥٠ ١٩٦اعراف/ الّصالحينَ  يَيَتَولَّ ُهَو وَ  اْلكتاَب َنزََّل الَّذي اهللاُ  َوليَِّي انَّ

 ٥٢ ١٧انفال/ َرمي اَهللا لكنَّ َو َرَمْيَت اذْ  َرَمْيتَ  ما

 ٤٩ ٦٤انفال/ النَّبيُّ  َايَُّها يا

 اُنُكْمَفاْخو ةالزَّكو اَو اَتوُ  ةالصَّلو َاقاُموا َو تاُبوا َفاْن

  
 ٣٨ ١١توبه/

 ١١٨ ٣٦توبه/ َشْهرًا رَ َعشَ  اْثني عْنَداهللا الشُُّهور ةعدَّ  انَّ

 ١٠٦ ١١٩توبه/ الّصادقينَ  َمَع وُنواُك َو اهللاَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَّذيَن َايَُّها يا

 منَ  َربِّه...َمَعُكمْ  منْ  ةآيَ  َعَلْيه  ُاْنزَل َلْوال َيُقوُلونَ  َو

  
 ٤٥ ٢٠يونس/

 َكْيَف َلُكمْ  َبَع ... َفماُيتَّ  َانْ  قُّ َاحَ  اْلَحقِّ اَلي َيْهدي َاَفَمنْ 

  
 ١٠٢ ٣٥يونس/

 ٣٩ ٥٧يونس/ َربُِّكْم... ْنم  ةَمْوعظَ  جاَئْتُكْم َقْد الّناسُ  َايَُّها يا

 ٥٨ ٧٩هود/ ُنريدُ  ما َلَتْعَلُم انََّك

 ٥٣ ١٨يوسف/ َجميلٌ  َفَصْبٌر

 ٥٠، ٤٩ ٢٤يوسف/ اْلُمْخَلصينَ  عبادَنا منْ  انَُّه

 ١٠٠ ٢٤يوسف/ ْخَلصينَ اْلمُ  عبادَنا منْ  هُ َو ... انَّ  السُّوَء َعْنهُ  لَنْصرفَ  َكذلَك

 ٢٠٥ ٩٤يوسف/ ُيوُسفَ  ريَح َلَاجُد اّني

 ٥٠ ١٠١يوسف/  نيَاْلحقْ  َو ُمْسلمًا َوفَّنيتَ  َو ةاْلآخرَ  َو الدُّْنيا في لّييوَ  َاْنَت

   بالصالحينَ 
 ١٧٢ ١١رعد/ بَاْنُفسهمْ  ما يُِّرواُيَغ َحّتي بَقْوم ما ُيَغيُِّر ال اهللاَ  انَّ

 ٥٣ ٢٣،٢٤رعد/ الّدار  َبيُعقْ  َفنْعَم َصَبْرُتْم َعَلْيُكْم بما َسالٌم

 ١٤٧ ٣٠حجر/ َاْجَمُعونَ  ُكلُُّهمْ  ةاْلَمالئكَ  َفَسَجَد

 ١٠٩ ٤٣نحل/ ْعَلُمونَ تَ  ال ُكْنُتْم اْن الذِّْكر  َاْهَل َفْسَئُلوا

 ٨٨ ٨٩نحل/ َشْيء  لُكلِّ  تْبيانًا اْلكتاَب َعَلْيَك َنزَّْلنا

 ١٣٠ ٩٠نحل/ َواْلاْحسان  باْلَعْدل َيْأُمرُ  اهللاَ  انَّ

 ١٣٧ ٩٦نحل/ باق  عْنَداهللا  ما وَ  َيْنَفُد عْنَدُكْم ما

 ١٣٩ ١٢٥نحل/ نُ َاْحسَ  هَي يالَّت... ب  ةباْلحْكمَ  َربَِّك َسبيل الي ُاْدعُ 

 ٦٢ ١اسراء/ بَعْبده  َاْسري

 ٨٨ ١٢اسراء/ َتفصيالً  َفصَّْلناُه َشْيء  ُكلَّ

 ١٨٤ ٣٣اسراء/ ًاُصورَمنْ  كاَن َمْظُلومًا ... انَّهُ  ُقتَل َمنْ  َو

 ٤١ ٥٩ء/اسرا اْلَاوَُّلونَ  َكذََّب بَها ْناَ  اال باْلآيات ُنْرسَل َانْ  َمَنَعنا ما َو
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 صفحه سوره/آيه متن آيه
 ١٤٦ ٨٤اسراء/ شاكَلته  َعلي ُكلٌّ َيْعَمُل ُقْل

 ٤٣ ٩٣اسراء/ ُسوالً َر َبَشرًا اال ُكْنُت َهْل َرّبي ُسْبحاَن ُقْل

 ٦٤ ١١٠كهف/ مْثُلُكمْ  َبَشرٌ  َانَـا انَّما

 ١٦٢ ٢٩مريم/ ّيًاحَ  . ماُدْمُتُنَكلُِّم .. َكْيفَ  قاُلوا اَلْيه  َفَاشاَرتْ 

 ٦٢، ٥٦ ٥٢مريم/ َنجّيًا َقرَّْبناهُ  َو

 ١٢٧، ٥٦ ١٢طه/ َنْعَلْيكَ  َفاْخَلْع

 ٢٠١ ١١٤طه/ عْلمًا زْدني َرّب ُقْل

 ٥٥ ٥١انبياء/ لُ َقبْ  مْن ُرْشَدهُ  اْبراهيَم َلَقْد اَتْينا َو

 ٥٥ ٦٩انبياء/ راهيمَ ابْ  َعلي َسالمًا َو َبردًا ناُرُكوني يا ُقْلنا

 ٥٠ ٧٢انبياء/ صالحينَ  َجَعْلنا ُكلًا َو ةنافلَ  َيْعُقوَب َو اْسحَق َلُه َوَهْبنا َو

 ١٧١ ١٠٥انبياء/ اْلَاْرَض... َانَّ  لذِّْكرا َبْعد  مْن الزَُّبور في َكَتْبنا َلَقْد َو

 ٥٥ ٥٨حج/ اهللا  َسبيل في هاَجُروا الَّذيَن َو

 ١٤٠ ٣٥نور/ َيشاءُ  َمنْ  لُنوره اُهللا َيْهدي

 ١٨٨ ٣٦نور/ َو ... ُتْرَفَع َاْن اُهللا َاذنَ  ُبُيوت في

 ١١٤ ٢٧فرقان/ َيَدْيه ... َعلي الّظالُم َيَعضُّ َيْوَم َو

 اْلُقْرآَن هَذا ُذوااتَّخَ  َقْومي انَّ َربِّ يا الرَُّسوُل قاَل َو

 
 ١١٤ ٣٠فرقان/

 ١٣٩ ٥٢فرقان/ َكبيرًا دًاجها به  جاهْدُهْم َو نَ اْلكافري ُتطع َفال

 ٥٠ ٨٣شعراء/ نَ بالّصالحي َاْلحْقني َو ُحْكمًا لي َهْب َربِّ

 ١٥٠ ٥٩نمل/ اْصَطفي الَّذيَن عباده  َعَلي َسالٌم

 ٥٩ ٢٩قصص/ نارًا الطُّور جانب مْن اَنَس

 ٥٩ ٣٠قصص/ اهللاُ  َانَـا اّني

 ٨٨ ٦٨قصص/ ... ةاْلخَيرَ  َلُهمُ  كانَ  ما َو َيْختاُر َو َيشاُء ما ُقَيْخلُ  َربَُّك َو

 ٥٢ ٨٣قصص/ ..للَّذيَن. َنْجَعُلها ةاْلآخرَ  الّداُر تْلَك

 ١٣٧ ٨٨قصص/ َوْجَههُ  اال هالكٌ  َشْيء  ُكلُّ

 اال ةَسنَ  َاْلَف فيهمْ  َثَفَلب  َقْومه  الي ُنوحًا َاْرَسْلنا َلَقْد َو

   
 ١٥٥ ١٤عنكبوت/

   عامًا
 ٤٦ ٤٨عنكبوت/ بَيمينكَ  َتُخطُّهُ  ال َو كتاب منْ  َقْبله منْ  َتْتُلوا ُكْنتَ  ما َو

 ٦٤ ٤٩عنكبوت/ اْلعْلمَ  وُتوااُ  الَّذيَن ُصُدور  في َبيِّناٌت آياٌت ُهوَ  َبْل



  فهرست آيات 
 



 صفحه سوره/آيه متن آيه
 َضاْلَاْر َو السَّموات اُهللا َخَلَق ما ْمَاْنُفسه  في َيَتَفكَُّروا َاَوَلْم

  
 ١٣٣ ٨روم/

   باْلَحقِّ  اال َبْيَنُهما ما
 ٥١ ١احزاب/ اهللاَ  اتَّق  النَّبيُّ َايَُّها يا

 ٦٥ ٢٣احزاب/ رجالٌ  اْلُمْؤمنيَن مَن

 َو اْلَبْيت َاْهلَ  سَ الرِّجْ  َعْنُكمُ  لُيْذهَب اُهللا ُيريُد انَّما

    
 ١٠٠، ٩٨ ٣٣احزاب/

   َتْطهيرًا
 ٥١ ٤٥احزاب/ َنذيرًا َو ُمَبشِّرًا َو شاهدًا َاْرَسْلناَك

 ٥١ ٤٦احزاب/ ُمنيرًا سراجًا

 ٢٠٥ ٤٧احزاب/ َكبيرًا َفْضًال اهللا  مَن َلُهْم بَانَّ اْلُمْؤمنيَن َبشِّر َو 

 ٥٠ ٥٦احزاب/ بيِّنَّال َعَلي ُيَصلُّوَن َمالئَكَتهُ  َو اهللاَ  انَّ

 ١٤٣ ٨فاطر/ َسنًاحَ  َفَرآهُ  َعَمله  ُسوُء َلهُ  ُزيِّنَ  َاَفَمنْ 

 ١٩٩ ٦يس/ غافُلونَ  َفُهْم آباُؤُهْم ُاْنذَر ما َقْومًا لُتْنذَر

 ١٥١ ٥٨يس/ َرحيم  َرّب مْن َقْوًال َسالٌم

 ٩٧ ٨٢يس/ َفَيُكونُ  ُكْن َلهُ  َلَيُقو َانْ  َشْيئًا َارادَ  اذا َاْمُرهُ  انَّما

 ٥٥ ٩٩صافات/ َسَيْهدين  َرّبي الي ذاهبٌ  اّني

 ٥٣ ١٠٢صافات/ الّصابرينَ  مَن اهللاُ  شاَء اْن َسَتجُدني

 َيْوم الي َبْطنه في بَثَللَ  اْلُمَسّبحيَن مَن كاَن َانَُّه ال َفَلْو

  
 ١٦١ ١٤٣،١٤٤صافات/

 ٥٤ ١٥٩،١٦٠صافات/ اْلُمْخَلصينَ  اهللا عباَد اّال صُفونَ يَ  َعّما اهللا ُسْبحاَن

 ٥٦ ٤٤ص/ َاّوابٌ  هُ انَّ  اْلَعْبُد نْعمَ صابرًا  َوَجْدناهُ  اّنا

 ١٢٩ ٧٣زمر/ ينَ خالد ... َفاْدُخُلوها ةنَّ اْلجَ  اَلي َربَُّهمْ  اتََّقْوا الَّذينَ  سيَق َو

 ٢٠٧ ١٠فصلت/ فيها باَرَك وَ  َفْوقها مْن َرواسيَ  فيها َجَعلَ  َو

 ٣٩ ٤٢فصلت/ َحكيم َحميد  مْن َتْنزيلٌ 

 ١٨٣ ١١شوري/ َشْيءٌ  َكمْثله  َلْيسَ 

 ٤٤ ٣١زخرف/ يم َعظ اْلَقْرَيَتْين مَن لَرجُ  َعلي اْلُقراُن هَذا ُنزَِّل ال َلْو قاُلوا

 ٦٦، ٥١ ١٩/(ص)محمد اهللاُ  اال الهَ  ال

 ١٢٩ ١٣حجرات/ َاْتقيُكمْ  ْنَداهللا ع  َاْكَرَمُكمْ  انَّ

 ٥٦ ٣٧ق/ َقْلبٌ  َلُه كاَن لَمْن ذلَك َلذْكري

 ٦١ ٥٠ذاريات/ اهللا  اَلي َففرُّوا
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 ١١١ ٣،٤نجم/ ُيوحي ٌيَوحْ  اال ُهَو انْ  اْلَهوي َعن َيْنطُق ما َو

 ليا  َاْدني َفَاْوحي ْوَقْوَسْين اَ  َدنا َفَتَدّلي َفكاَن قاَب ُثمَّ

    
 ١٤٠، ٦٣، ٦٢ ٨،٩،١٠نجم/

   َاْوحي
 ١٤٠، ٦٣، ٦٢ ١٧نجم/ َطغي ما وَ  اْلَبَصُر زاَغ ما

 ١٤٠ ١٨نجم/ اْلُكْبري َربِّه آيات مْن َرأي

 ٦٥ ٣١نجم/ باْلُحْسني َاْحَسُنوا الَّذيَن َيْجزَي َو

 ٦٥ ٥٥قمر/ ْقَتدر مُ  َمليك عْنَد صْدق َمْقَعد في

 ١٣٧ ٢٦،٢٧رحمان/ رام اْلاكْ  َو ُذواْلَجالل  َكَربِّ  َوْجهُ  َيْبقي وَ  فان َعَلْيها َمْن ُكلٌّ

 ٦٥ ١٠،١١واقعه/ الّسابُقوَن  َالّسابُقونَ 

 ١٢٤ ٧٧،٧٨،٧٩واقعه/ ونَ اْلُمَطهَّرُ  اال َيَمسُّهُ  ال َمْكُنون  كتاب في َكريمٌ  َلُقْراٌن انَُّه

 ٦٥ ٢١حشر/  مْن ُمَتَصدِّعًا خاشعًا َأْيَتهُ َلرَ  َجَبل  َعلي اْلُقْرانَ  هَذا َاْنَزْلنا َلْو

   اهللا  ةَخْشيَ 
 ٦٣ ١٣صف/ َقريبٌ  َفْتٌح َو اهللا مَن َنْصٌر

 ٥٠ ٤قلم/ َعظيم  ُخُلق َلَعلي انََّك َو

 ٢٠٣ ٢٢حاّقه/ ةعاليَ  ةَجنَّ  في

 ٥٢ ٥معارج/ الً َجمي َصْبرًا َفاْصبْر

 ٥٣ ٨مزّمل/ َتْبتيالً  اَلْيه  َتَبتَّْل َو

 ٥١ ١مدثر/ اْلـُمدَّثِّرُ  َايَُّها يا

 ٥٣ ٢مدثر/ َفَاْنذرْ  ُقْم

 ٥١ ٤مدثر/ َفَطهِّرْ  ثياَبَك َو

 ٢٠٤، ٦٥ ٢١انسان/ َطُهورًا َشرابًا َربُُّهمْ  َسقيُهْم َو

 ٢٠٣ ٤غاشيه/ ةحاميَ  نارًا َتْصلي

 ١٤٨ ١١ضحي/ َفَحدِّثْ  َربِّكَ  ةبنْعمَ  اَامّ  َو

 ٦٥ ٣،٤،٥علق/  َلْم ما سانَ اْلانْ  َعلََّ�َم باْلَقَلم َعلََّم اْلَاْكَرُم الَّذي َربُّكَ  َو اْقَرأْْ�

   َيْعَلمْ 
 ١١٢ ٧بّينه/ ةاْلَبريَّ  َخْيُر ُهمْ  ُاولئَك

 ١٧٨ ٣فيل/ َابابيلَ  َطْيرًا

 ١٧٨ ٥فيل/ َمْأُكول  َكَعْصف 
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 ١٩٢، ١٤٣ ١،٢كوثر/ َواْنَحرْ  َكلَربِّ  َفَصلِّ اْلَكْوَثَر َاْعَطْيناَك اّنا

 ٦٣ ١نصر/ اْلَفْتحُ  َو اهللا َنْصرُ  جاَء اذا
 



 



 

 
 
 
 
 

 فهرست احاديث 

 
 

 صفحه متن حديث
 ١٤٩ اْلعاَلم َفَسَد اْلعالُم، َفَسدَ  اذا

 ١٩٢ ةالرِّسالَ  َبلَّْغَت َقْد َانََّك َاْشَهُد

 ١٩١ ةاْلآخرَ  َو ْنياالدُّ  َشرَّ بهْم َعّنا َواْصرْف ةاْلآخرَ  َو الدُّْنيا َخْيَر بهمْ  اْرُزْقنا َالّلُهمَّ 

 ١٩١ لساني ... َعلي َاجرْ  َو ْدريَص لي َواْشَرْح َقْلبي َطهِّْرلي وَ  َطهِّْرني َالّلُهمَّ 

 ١٣٢ .َسهِّْل .. َو َاَملي َرْحَمتَك َرجاء في َحقِّقْ  َو َاَجلي َعْفوكَ ب اْختمْ  َالّلُهمَّ 

 ١٤٢ لَاْمرَك َتْسليمًا َو بَقضائكَ  رضًا الهي

 ١٨٢ ْرَض ...اْلاَ  َاْمَلُأ الَّذي َاَنا ْرضه،اَ  في اهللا ةَبقيَّ  َو عباده َعلي اهللا ةُحجَّ  َانَـا

 ١٨١ شيَعتي َو َاْهلي َعْن ءَ اْلَبال اُهللا َيْدَفعُ  بي َو ياءاْلَاْوص  خاَتمُ  َانَـا

 ١٠٢ باُبها َعّليٌ  َو اْلعْلم ةَمدينَ  َانَـا

 ١٥٠ اللَّْيل  باْمتطاء اال َرُكُيْد ال َسَفٌر َجلَّ  َو َعزَّ اهللا  اَلي اْلُوُصوَل انَّ

 ١٢٣ ْفعاَلُهمْ اَ  َاْفعاُلُه ُيْشبهُ  َكماال ْلقاْلخَ  َكالَم ُيْشبهُ  ال ُسْبحاَنهُ  اْلباري َكالَم َانَّ

 ١٩١ جَّْهُت ...َتوَ  اَلْيَك َالّلُهمَّ  اهللا، ولَرسُ  اْبن اَلي َو اهللا اَلي َو باهللا َو اهللا بْسم 

 ٢٧ َلاْحَتَرْقتُ  احدًاو ْوُتَدنَ  َلْو ُنور مْن حجابًا َسْبُعونَ  َبْيَنُه َو َبْيني

 ٢٠١ َاْوَسُطها اْلُاُمور َخْيُر

 ١٢٤ اْلُقْرآن  َشريَك يا َعَلْيكَ  َالسَّالُم

 ١٨٤ اهللا  داعيَ  يا َعَلْيكَ  َالسَّالُم

 ١٨٤ َتَظر ...اْلُمنْ  اْلقائم َعَلي َو ياءاْلَاْوص  خاَتم  َو اْلَاْنبياء وارثَ  َعلي َالسَّالُم

 ١٩١ اهللا  ةُحجَّ  يا َعَلْيكَ  َالسَّالُم
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 صفحه متن حديث
 ٦٦ ...اْلَوْحي  َمْعدَن يا لنَّبّييَن،ا خاَتمَ  يا اْلُمْرَسليَن، َسيَِّد يا َعَلْيكَ  َالسَّالُم

 ٢٠٤ ُيَبّعُدها ام ُكلِّ َعْن َنزََّهها َو َنْفَسهُ  َعَرَف َمْن َاْلعارُف

 ٢٠٠ اْلُهدي َسْمُت ليُلُهْمدَ  َو الَيقينُ  فيَها َفضياُؤُهمْ  اهللا لياُءَاوْ  َفَاّما

 ١٤٢ اهللا  َبْيُت اْلُمْؤمن َقَلُب

 ٢٧ َغْيري الَمُهْمَعو َو َدَرجاتهمْ  َيْعرُف ال

 ٢٠٤ عارفينَ الْ  ُقُلوُب التَّْقوي َمْعدنُ  وَ  َمْعدٌن َشْيء لُكلِّ

 ٢٧ َخْضراءَ  ةَرْوضَ  في اَءَبْيض ةياُقوتَ  مْن حجاٌب اال َبْيَنهُ  وَ  َبْيني حجاٌب َلْيسَ 

 ٢٤ عباَدتكَ  َحقَّ  َعَبْدناَك ما

 ١١٢ َمْوالهُ  َعليٌّ َفهذا َمْوالهُ  ُكْنُت َمْن

 ١٣٨ اهللا  َاْسماءُ  َنْحُن

 ١٢٧ اْلَفْخر  منَ  َواْعصْمني

 ١٨٢ َعن ... هاَغيَّبَ  اذا بالشَّْمس  فاعَكاْلاْنت  َغْيَبتي في بي اْلاْنتفاع َوْجهُ  َاّما َو

 ١٩٥ ، ُمخالفًا ... لدينه افظًا، حَو َاّما َمْن كاَن مَن اْلُفَقهاء صائنًا لَنْفسه 

 ١٣١ َو ... اْستْعمال في ْلمًاع  َو ةزهادَ  في َفراغًا َو ةعبادَ  في ةصحَّ  َواْرُزْقني

الي  تيبنيَّ  اْنَته  َو اْلَيقين ْفَضَلاَ  َيقيني َواْجَعْل اْلايمان َاْكَمَل بايماني َبلِّْغ َو
 

١٢٥ 

ْظم َك وَ  اْلَعْدل َبْسط في ُمتَّقيَنالْ  ةزينَ  َاْلبْسني َو الّصالحيَن ةبحْليَ  َحلِّني َو
 

١٢٨ 

 ١٢٨ .َو .. باْلبرِّ َهَجَرني َمْن َاْجزيَ  َو بالنُّْصح َغشَّني َمْن ُاعارضَ  لَأنْ  َسدِّْدني َو

 ١٢٨ َمْرَتعًا ... ُعْمري نَ كا َفاذا طاَعتكَ  في ةبْذلَ  ُعْمري كانَ  ما َعمِّْرني َو

 ١٩٠ يِّكَ َنب  ةلُسنَّ  َواْلاتِّباُع كَ لَاْمر التَّْسليمُ  ديني اَمَقو َانَّ  َعلْمُت َقْد َو

ُث ُتْحد  ال َو مْثَلها سيَنفْ  دَ عْن َحَطْطَتني اال ةَدَرجَ  الّناس في َتْرَفْعني ال وَ 
 

١٢٧ 

 ١٨٢ ْلَوفاء ...ا في اْلُقُلوب مَن اْلاْجتماع َليعَ  لطاَعته اُهللا َوفََّقُهمُ  َاْشياَعنا َانَّ َلوْ  َو

 ١٢٧ ... ةَو نيَّ  َعْنها َازيُغ ال َحقٍّ ةقَ َطري َو به  َاْسَتْبدُل ال صالـح بُهديً  َمتِّْعني َو

 ١٩٨ ... اَنَك فيَك َفانََّك َميِّتٌ واخْ  رَ ليَّ ْبَن ُمَحمَّد السَُّمري َاْعَظَم اُهللا َاجْ يا عَ 

 ١٨٥ ْلمًاظُ  َو َجْورًا ُملَئتْ  َبْعَد ًالَعدْ  َو قْسطًا اْلَاْرَض َتْمَلُأ الَّذي َاْنَت َمْولي يا

 ٢٠٤ ُيَطهُِّرُهْم مْن ُكلِّ َشْيء سَوي اهللا 
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 »آ«
 ٣٢آتشكدة فارس/ 

 ١٧٨، ١٠٦، ٦٠، ٥٩، ٤٩، ٤١خرالزمان/ ôآ
 ١٦٠، ٩٤، ٢٦ /(ع)آدم

 (ص)آل محّمد ←آل (اوالد) طاهرين 
، ٦٦، ٦١، ٥٤، ٣١، ٢٧، ٢٥، ١٣ /(ص)آل محّمد

١٠٩، ١٠٥، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٦٧ ،
١٤١، ١٣٨، ١٢٤، ١١٨، ١١٧، ١١٤، ١١٣ ،
١٦٧، ١٦٤، ١٦٣ ،١٦١، ١٥٨، ١٥٣، ١٤٧ ،
١٨٣، ١٨١، ١٧٦، ١٧٤، ١٦٩، ١٦٨ 

 
 »الف«

 (ص)آل محّمد ← (ع)ائّمة اثني عشر
 (ص)آل محّمد ←ائّمة اطهار 

 ١٢١، ١٠٠، ٨٩، ٨٣، ٦٢، ٥٥، ٥٠ /(ع)ابراهيم
 ١١٣، ١٠٢ابن ابي الحديد/ 

 ١١٤ابن بطع/ 
 ١٠٤ابن حجر/ 
، ١٠٣، ١٠٢، ٩٦، ٩٢، ٨٦، ٨١بكر)/ ابوبكر (ابي

١٢٠، ١١٥ 

 ١١٥، ٥٦بوداود/ ا
 ٨٤اباذر/ 

 ١٠٦، ١٠٥ابوشكور محمدبن عبدالسعيد/ 
 ١٨٨، ٨٢اثني عشري/ 

 ١١٩، ١١٤، ١١٣احمد بن حنبل/ 
 ٩٨، ٩٧ارادة تشريعي/ 
 ٩٩، ٩٨، ٩٧ارادة تكويني/ 

 ٣٢ارهاص/ 
 ٢٠٦اسرافيل/ 

 ٦٦اسماء الحسني/ 
 ١٨٣، ٦٧، ١٢اسم اعظم/ 
 ٥٣اسماعيل/ 
 ٣٧اشراقي/ 

 (ص)ن عبداهللامحمد ب ←اشرف رسل 
 ١٧٨اصحاب فيل/ 

 ٥٧،٢٠٧اصحاب كهف/ 
 ١٦٠الياس/ 

 ١٠١ /(ع)امام دوازدهم
 ١٦٥، ١٦٣ /(ع)امام زمان
 ١٧٦، ١٧٥، ١٦٩، ١٦٥ /(ع)امام عصر
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 ١٦١ /(ع)امام منتظر
 (ع)علي بن ابيطالب ← اميرالمؤمنين(اميرمؤمنان)

، ١٣٤، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ٥٤، ١٠، ٩انسان كامل/ 
١٥٤، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١ 
 ١٠٣، ٨٠انصار/ 
 ٢٠٧اوتاد/ 

 ١٩٩، ١٩٦اولواااللباب/ 
 ١٢١، ٧٩، ٢٨اولواالعزم/ 
 ١٠٨، ٧٢،٨٩اولوااالمر/ 

 ١١٦، ١٠٤، ٩١اولي به تصّرف/ 
 ١٠٨اهل اجتهاد/ 
 ٢٠٤اهل باطن/ 

 ٣٩اهل بدعت/ 
 (ص)آل محمد /(ع)اهل بيت

 ١١٢، ٨٢، ٨١اهل حّل و عقد/ 
، ١٠٢، ١٠١، ٩٧، ٩٣، ٨٩ ،٨٧، ٨٠اهل سّنت/ 

١١٣، ١١٢، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٤ 
 ٤١، ٣٨اهل كتاب/ 
 ١٠٦، ١٠٤اهل لغت/ 
 ١١٢اهل مدينه/ 

 ٥٦، ٥٣ /(ع)اّيوب
 
 »ب«

 ١٤٠باب الحوائج/ 
 ٣٨پرستان/ بت

 ٣٢بحيره ساوه/ 
 ١١٥بخاري/ 
 ١٨٥، ١٥٤،١٦٣بقيةاهللا/ 

 ١١٧، ٤١بني اسرائيل/ 
 ١٣٩بني اميه/ 

 ١٣٩بني عباس/ 
 ٥٣حزان/ االبيت

 »پ«
 ٢٠١، ٤٥، ٤٣، ٤١پيامبر خدا (اسالم)/ 
 ٦٠، ٥٩، ٤٩، ٤١پيغمبر آخر الزمان/ 

 ٤٤پيغمبر اكرم/ 
 
 »ت«

 ١٠٢تاريخ الخلفاء/ 
 ٢٠٣ترسايان/ 

 ٤٨ترك/ 
 (ع)جواد ← (ع)تقي مّتقي

 ١٠٥تمهيد في بيان الّتوحيد/ 
 ١٤٠توحيد مفضل/ 

 ١٦٠، ٥٩تورات/ 
 ٢٠٦، ٢٠٤، ١٠٢، ٦٤تهذيب/ 

 
 »ث«

 (ع)علي بن موسي الرضا ←ثامن الحجج 
 ١٠٩، ١٠٧، ١٠٦ثعلبي/ 

 
 »ج«

 ١١٥جابربن سمره/ 
 ١٤٣، ٣٤، ٣٣جادو/ 

 ١٤٨جامعه كبيره/
 ٢٨، ٢٧جبرائيل/ 

 ١٩٠، ١٥٠، ٦٢، ٥٦، ٥٢، ١١جبروت (عالم)/ 
 ١٤٥جحيم االشقياء/ 
 ٣٨جزيرة العرب/ 

 ١٤٠جفر/ 
 ١٤٣جن/ 

 ٥٧جّنات عدن/ 
 ١٤٥جنة السعداء/ 

 ١٨٤، ١٦٢، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤ /(ع)جواد
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 ٧٦جوهر مفارقه/ 
 ١٣٩جهاد ادبي/ 

 ١٣٩، ١٣٧جهاد اصغر/ 
 ١٣٩، ١٣٧جهاد اكبر/ 

 ١٣٩جهاد قرآني/ 
 ١٣٩جهاد كبير/ 

 
 »ح«

 ١١٩حافظ ابونعيم/ 
 (ص)محمد بن عبداهللا ←حبيب خدا 

 مهدي (عج) ← (ع)حّجت
 ١١١حّجة الوداع/ 

 مهدي (عج) ←حّجت بالغه الهي 
 مهدي (عج) ← (ع)العسكريبن الحسنحجت

 ٧٦ /(ع)حجج اهللا
، ١٦٤، ١٦١، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩/(ع)حسن عسكري

١٦٥ 
 ١٨٤، ١٢١، ١٢٠، ١١٩ /(ع)حسن مجتبي

 ١٣٩، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١ /(ع)حسين بن علي
 ١٦٤،١٨٧، ١٢٥حضرات معصومين/ 

 ١١٩حليةاالولياء/ 
 ١١٨حمل/ 

 ١٦١حوارّيون/ 
 ١١٨حوت/ 

 
 »خ«

 (ص)محمد بن عبداهللا ← (ص)االنبياءخاتم
 مهدي (عج) ←االولياء خاتم

، ١١٣، ١١٢، ١٠٩، ١٠٤، ١٠٣، ٧١، ١١خاّصه/ 
١٤٠، ١٣٧، ١٣٤، ١٢٤، ١٢١ 

 ٨٥خبر ثقلين/ 
 (ص)محمد بن عبداهللا ← ختمي مرتبت

 ١٦٠، ١٥٥ /(ع)خضر
 مهدي (عج) ← (ع)َخَلف

 ١١٢، ١٠٢، ٩٧، ٩٢، ٨٩خلفاي ثالثه/ 
 ابوبكر ← اول ةخليف
 عمر ← ثاني ةخليف

 (ع)ابراهيم ← خليل اهللا
 
 »د«

 ٥٦ /(ع)داوود
 ٢٠٣درويشان/ 

 ٩٧دواني/ 
 ٤٨دهريه/ 
 ١١٤، ١١٣، ٤٨ديلم/ 

 
 »ذ«

 ١٦٠القرنين/ ذي
 
 »ر«

 ١٩٦، ٣٩راسخون/ 
 ١٦٤الغيب/ رجال

 (ص)محمد بن عبداهللا ←رسالت پناه 
 (ص)محمد بن عبداهللا ← (ص)رسول اكرم
 (ص)هللامحمد بن عبدا ← (ص)رسول خدا

 (ع)علي بن موسي الرضا ← (ع)رضا
 ٦٠، ٥٨رضوان/ 

 جبرائيل ←روح االمين 
 جبرائيل ←روح القدس 

 
 »ز«

 صحيفه سجاديه ← (ص)زبور آل محمد
 ٥٧ /(ع)زكرّيا
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 ١١٤زنادقه/ 
 (ع)الحسينبنعلي ← (ع)زين العابدين

 
 »س«

 ١١،٣٤ساحران/ 
 (ع)بن الحسينعلي ← (ع)سّجاد

 ١٤٧سجود تكويني/ 
 ١٤٣، ٣٦، ٣٤، ٣٣سحر/ 

 ٦٢سدرةالمنتهي/ 
 ١٢٣، ٥٤سروش غيبي/ 
 ١١٥سعد وقاص/ 

 ٩٤، ٨١سقيفه (بني ساعده)/ 
 ٨٦سلمان/ 

 ١١٤سماك بن حرب/ 
 ١٨٨، ١٤٢سّيدالشهداء/ 

 ١٢٣، ١١سّيد المرسلين/ 
 ١٤٠سّيد اولين و آخرين/ 

 ١٠٢سيوطي/ 
 
 »ش«

 ١٢٤، ١١٩شام/ 
 ٢٠٨، ٢٠٤، ٥٤شراب طهور/ 

، ١٤٢، ١٣٧، ١٣١، ١٢٨، ٣٤، ٢٦ ،٢٤شيطان/ 
٢٠٧، ٢٠١، ١٦٣، ١٥١، ١٤٣ 

 
 »ص«

، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٣، ١٢٦، ٢٧،٢٣ /(ع)صادق
٢٠٤، ١٧٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٥١، ١٤٠، ١٣٩ 
، ١١٠، ١٠٣، ٩٦، ٩٣، ٨٦، ٨٠، ٧٤، ٧٣صحابه/ 
١١٥، ١١٤ 

 ١٢٤صحيفه سجاديه/ 

، ١٨١، ١٣٢، ١٠٦، ١٠٠صّديقين (صادقين)/ 
٢٠١ 

 ١٣٨ صعقه الهّيه/
 ٥٠صلوح/ 

 ١٧٧صوفيان/ 
 ٢٠٣صومعه/ 

 
 »ط«

 ٤٤طائف/ 
 ٣٢طاق كسري/ 

 ٥٩طور سينا/ 
 
 »ظ«

 ١٧٨ظهور خاّصه/ 
 
 »ع«

 ،١٨٩، ١٣٠، ٦٣، ١٢، ١١، ٩عارفان (عارفين)/ 
٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ١٩٠ ،
٢١١ 
 ١٢٢عاشورا/ 

، ٢٠٧، ٢٠٦، ٣٤، ٩عالمان (علماي رّباني)/ 
٢١١، ٢١٠ 

 ١٣٤عالم صغير/ 
 ١٣٤عالم كبير/ 

، ١٠٦، ١٠٤، ١٠٣، ١٠١، ٩٨، ٨١، ٧١عامه/ 
١١٣، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧ ،
١٦٤، ١٤٠، ١٣٧، ١٣٤، ١٢٤، ١١٩، ١١٤ ،
١٧٦ 
 ١٠٠، ٦٣عترت/ 
 ١٠٥، ٩٢عثمان/ 
 ٤٨عجم/ 
 ١٠٥، ٤٨، ٤٧، ٣٨عرب/ 
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 ١١٨عربستان/ 
 ١٤٥، ١٢١، ٦٢، ٥٨عرش/ 
 ١٠٠، ٩٦، ٥٣عشيره/ 
 ١٩٣، ١١٤، ٦١عطّيه/ 

 ١٤٢، ١٣٥، ٨٦، ١١عقل كل/ 
، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٨٦، ٧٩، ٧١/(ع)ابيطالببنعلي

١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٢ ،
١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٦، ١١٣، ١١٢، ١١٠ ،
١٣٨، ١٢٩، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١ ،
٢١٠، ٢٠٥، ١٦٧، ١٤٩، ١٤٨، ١٣٩ 

، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ٦٠ /(ع)بن الحسينعلي
١٩١، ١٨٤، ١٦٥ ،١٣٣ 

، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٢٦ /(ع)بن موسي الرضاعلي
١٨٨، ١٧٧، ١٦٢ 

 ١٦٤، ١٦٢، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧ /(ع)علي الّنقي
 ٨٦عّمار/ 
 ١١٤، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٣عمر/ 
 ١٩٩، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ٦٤، ٤١، ٣١ /(ع)عيسي

 
 »غ«

 ١١٠، ١٠٧، ١٠٥غدير خم/ 
 ١٩٨، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٣غيبت صغري/ 
 ١٩٨، ١٦٥، ١٦٣، ١١٨غيبت كبري/ 

 
 »ف«

 ١٨٤ /(ع)فاطمه زهرا
 ١٧٨ /(ع)فاطمه معصومه
 ١١٤، ١١٣فردوس ديلم/ 

 ٥٧، ١١فرعون/ 
 ١٠٩فصول المهمه/ 

 ١٣٨، ٥٩اهللا/ فناء في

 ١٢٣فيض واحد منبسط/ 
 
 »ق«

 مهدي (عج) ← (ص)قائم آل محمد
 ٣٣، ٣٢قانون عليت خصوصي/ 

 ٣٢قانون عليت عمومي/ 
 ٥٧قبطيان/ 
 ١١٩، ١١٥، ١١٤قريش/ 

 (ع)بن ابيطالبعلي ←قطب دايره امكان 
 ١٢١قطب ذاتي حق/ 

 ١٧٨قم/ 
 
 »ك«

 (ع)موسي بن جعفر ← (ع)كاظم
 ١٣٤كتاب مبين/ 

 ٣١كتب سماويه/ 
 ١٢٤، ١٢٢كربال/ 

 ١٣٨، ٥٩كروبيان/ 
 ٥٤كشتي نوح/ 

 ٢١٠كميل/ 
 
 »ل«

 ٢٠٣، ١٩٧لقاءاهللا/ 
 ١٦٠لقمان/ 

 ٢٣لوح محفوظ/ 
 
 »م«

 (عج) مهدي ←ماء معين 
 ١١١، ٥٨مالك/ 
 ١٠٩مالكي/ 

 اولي به تصرف ←متصرف در عوالم وجوديه 
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 ١٣٨متصوفه/ 
 ١٠مجمع البحرين/ 

 ١٧٧، ١٦٣، ١٣٩، ١٣٥، ١٣٤ /(ع)محمد باقر
 ،٣١، ٢٧، ٢٥، ٢٤، ١٣، ١٠ /(ص)محمدبن عبداهللا

٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤١، ٣٨، ٣٢ ،
٧٩، ٧٤، ٧٣، ٧١، ٦٦، ٦٤، ٦٢، ٦١، ٥٩، ٥٤، 
١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٧، ٩٦، ٩٤، ٨٦ ،

١١٢، ١١٠، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤ ،
١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٤ ،
١٤٢، ١٤٠، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٠، ١٢٧ ،
١٦٣، ١٥٣، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٧، ١٤٤، ١٤٣ ،
١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٤ ،
٢٠٤، ١٩٩، ١٩٦، ١٩٠، ١٨٣، ١٧٨، ١٧٧ ،
٢٠٥ 

 مهدي (عج) ←مدبن الحسن العسكري مح
 ٢٠١، ١٠٠، ٥٤، ٤٩مخلصين/ 

 ١١٥، ١١٤، ٨٩مسلم/ 
 ١١٤مسند احمد حنبل/ 

 ١٩٣، ١٨٧مشاهد متبركه/ 
 ٣٧مشائي/ 
 ٥٦مصر/ 

 (ص)محمد بن عبداهللا ← (ع)مصطفي
 ١١٩معاويه/ 
 ٢١٠، ١٨٩، ٦٤، ٦٢، ٦١معراج/ 
 ٨٦مقداد/ 

 ١٨٤مكتب جعفري/ 
 ١٧٨، ٦٣، ٤٤مكه/ 

 ٤٨ مالحده/
 ١٤٣، ٢٩، ٢٠، ١٩َمَلك/ 

، ١٤٣، ١٣٢، ١٢٣، ٥٨، ٢٥ملكوت (عالم)/ 
١٨٩، ١٨٣، ١٥٠، ١٤٥ 

 ١٤٥، ١٤٣ملكوت سفلي/ 
 ١٤٥، ١٤٣ملكوت عليا/ 

 ١١٠، ٣٧منافقين/ 
 ١١٨منظومه شمسي نبوت/ 

 ١١٥مواقف/ 
، ١٠٢، ٦٤، ٦٢، ٦٠، ٥٩، ٥٧، ٥٦، ٣١ /(ع)موسي

١٢٧، ١١٤ 
 ١٤٢، ١٤١، ١٤٠ /(ع)موسي بن جعفر

 ١١٤موصلي/ 
 (ع)علي بن ابيطالب ← (ع)موالي متقيان
 (ع)علي بن ابيطالب ←مولي الموالي 

 مهدي (عج) ←منتظر 
، ٧٧، ٧٦، ٧٤، ٧٣، ٤٤، ١١، ١٠مهدي (عج)/ 

١١٨، ١١٣، ١١٢، ٩٧، ٩٤، ٨٨، ٨٧، ٨٠ ،
١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٤٢، ١٢٧، ١٢١، ١١٩ ،
١٦٦، ١٦٥، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٨ ،
١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧١، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧ ،
١٩٦، ١٩٥، ١٨٥، ١٨٤، ١٨١، ١٧٩، ١٧٦ ،
٢٠٠، ١٩٧ 

 مهدي (عج) ←مهدي الهادي 
 ١٧٦، ١٦٨مهدي قائم/ 

 ١٦٠، ١٥٣مهدي منتظر/ 
 
 »ن«

 ٢٠٢ناموس خلقت/ 
 ١٠٦نحويون/ 

 ٩٧نشأه ملكوتي/ 
 ١١٤، ٨٥، ٤٨، ٣٨نصاري/ 

 ٨٠، ٧٦نفس ناطقه/ 
 ١١٧نقباء بني اسرائيل/ 

 ١٩٨ نّواب اربعه/
 ١٦٤نّواب معلوم/ 
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 ٢١٠، ١٩٨نواميس مقدس/ 
 ١٦٥، ١٥٥، ١٠٢، ٥٧، ٥٤نوح/ 

 ١٤٢، ١٢٠نوراالنوار/ 
 ٩٧نورالهدايه/ 

 ١٠٢نووي/ 
 ١٦٧، ١٢٥، ١٠٣، ١٠٢نهج البالغه/ 

 
 »و«

 ١٠٦، ٧١، ٢٧واحدي/ 
 مهدي (عج) ←ولي اهللا االعظم 

 مهدي (عج) ← (ع)ولي عصر
 
 »هـ«

 (ع)علي النقي ← (ع)هادي
 ٥٣هاويه/ 

 
 »ي«

 ٥٧ /(ع)يحيي
 ١١يد بيضاء/ 

 ١٢٤، ١٢٣يزيد/ 
 ١١٤يزيدي/ 
 ٢٠٩، ٢٠٥، ٥٧، ٥٣ /(ع)يعقوب
 ٢٠٩، ١٠٠، ٥٧، ٥٦، ٤٩ /(ع)يوسف
 ١٦١، ٥٧ /(ع)يونس
 ١٦٠، ١١٤، ٨٥، ٤٨، ٤٠، ٣٨يهود/ 

 

 
 
 



 

 
 



 

 
 
 

 

 گزيده منابع و مآخذ

 
 

 ـ قرآن مجيد١
 يبوالقاسم خوئا دياهللا س تيآ                               انيالب ريتفس -٢
 شيخ حّر عاملي                               الُهداةـ اثبات٣
 يوسط نيالد ريخواجه نص                            ياخالق ناصر -٤
 شيخ مفيد   االختصاص                              -٥
 ياشانک ضيمال محسن ف   اسرار نماز                               -٦
 يرازيش صدر المتألهين اسفار اربعه                                -٧
 عزالدين نسفي                               انسان کامل -٨
 يزوارسب يحاج مال هاد  اسرار الحکم                              -٩

 ينابوعلي سا           ـ االشارات و التنبيهات١٠
 يعالمه حل                                      نيـ الف١١
 خواجه نصيرالدين طوسي           اَالشرافـ اوصاف١٢
 عالمه محمدباقر مجلسي                      ـ بحاراالنوار١٣
 جالل الدين سيوطي           الخلفاءـ تاريخ١٤
 ن طوسيخواجه نصيرالدي           ـ تجريداالعتقاد١٥
 ابن شعبه حّراني           العقولـ تحف١٦
 يطهران يتحفه الملوک                           عالمه حسين -١٧
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 يلآم يتفسير تسنيم                            آيت اهللا جواد -١٨
 وشکور اب ديمحمد بن عبد السع               ديالتوح انيب يف ديالتمه -١٩
 يبن شرف َنَوو ييحيماء و اللغات             تهذيب االس -٢٠
 االولياء                             حافظ ابونعيمـ حلية٢١
 معرفه اصول الدين   سيد عبد اهللا شّبر يحق اليقين ف -٢٢
 ينيام ميدادگستر جهان                         ابراه -٢٣
 ـ رساله سير و سلوك منسوب ٢٤
 عالمه حسيني طهراني                     بحرالعلوم به

 عالمه حسيني طهراني          اللبابـ رساله لب٢٥
 يمدن خانيعل ديس                        نيالسالک اضيـ ر٢٦
 جيعبدالّرزاق الهي ـ سرمايه ايمان                           ٢٧
 يستانسنن ابوداود                            ابوداود سج -٢٨
 يشانکا ضيمال محسن ف                                   يالشاف -٢٩
 الزمان فروزانفر عيبد                    فيشر يشرح مثنو -٣٠
 ابن ابي الحديد الُمْعَتِزلي           البالغهـ شرح نهج٣١
 محمد بن اسماعيل ُبخاري           ـ الصحيح البخاري٣٢
 مسلم بن الحّجاج الُقَشْيري            ِلمـ الصحيح الُمسْ ٣٣
 امام سجاد(ع)           ـ صحيفه سجاديه٣٤
 يمليدال هيرويبن ش هيرويفردوس االخبار                        ش -٣٥
         يبن صباغ مالکمحمد بنيفصول المهمه                          عل -٣٦
 ابوالفضل رشيد الدين ِمْيُبدي         االبراراالسرار ُوعدَّةـ كشف٣٧
 عالمه ِحّلي                    المرادـ كشف٣٨
 يچهارده معصوم  حسين عمادزاده اصفهان يمجموعه زندگان -٣٩
 مرصادالعباد                             نجم الدين رازي -٤٠
 احمد بن َحْنَبل          ُمْسَند َحْنَبل -٤١
 هالتصوف                   َسْعد الدين َحمُّويَّالمصباح في -٤٢
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 يرازيمد شالَغْيب                             صدر الدين محَمفاتيح -٤٣
 شيخ عباس قمي           الجنانـ مفاتيح٤٤
 راغب اصفهاني                     ـ مفردات الفاظ القرآن٤٥
 محسن بينا            ـ مقامات معنوي٤٦
 يشيخ عباس قم اآلمال                             يمنته -٤٧
 يجيا نيعضد الد يعلم الکالم               قاض يالمواقف ف -٤٨
 عالمه طباطبائي          ـ الميزان في تفسيرالقرآن٤٩
 يورن ينجم الثاقب                              ميرزا حسين طبر -٥٠
 يعباس اختر             خيارت رينقش انتظار در س -٥١
                        يدوان نياثباه االمامه            جالل الد يف هينور الهدا -٥٢
 امام علي(ع)                      البالغهـ نهج٥٣
 يعالمه حّل نهج الحق و کشف الصدق            -٥٤

 جوادي آملي آيت اهللا           ـ وحي و رهبري ٥٥             
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