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  خالصه كتاب نبوت و امامت
  مقدمه

  
  

 و اولياء قلوب صحايف بر الهام، و حقايق ارقام و برافراشت هدايت ميدان در واليت و نبوت اعالم كه سزاست را معبودي سپاس
 .بنگاشت عرفا و رباني علماي الواح بر

   

 عالم مادر است، نفسيه جنبه كه فيوضات، قابليت جهت از و موجودات روحاني پدر فاعليت، جهت از حضرت رسول اكرم (ص)

 » .بِقابِليته  ام االمكانِ و بِفاعليته اَبواالَكْوانِ« اند فرموده حضرت آن هدربار بزرگان كه چنان . است امكان

 نفوس نماي حقايق مرآت در جز ازلي دالراي شاهد و نگيرد، صورت واليت و نبوت انوار شارق از جز هدايت، شمس طلوع

 . نشود مشاهده مقدسه

 
 باطنند . و ظاهر ذوجهتين برزخ و حادث و قديم البحرين مجمع طيبه، نفوس اين

 
 .كرامات و الهامند محل اوصياء معجزات، و وحي اند محل انبياء

 
 اوصياء . رافعانند اولياء واضعانند، اوصياء .گنجند آن جان مستخر اولياء طلسمات، در گنجند واضعان اوصياء غيبت، عصر در

 . كاشفانند اولياء ساترانند،

 
 .ساري اند پاك قلوب و عقول و نفوس جداول در و گرفته سرچشمه واليت هنقط منبع از كه نهرهايند اولياء

 
 چراغ شب گوهر و گردانيد، مبدل ايمان روشن بهروز را كفر شب ظلمت و برآمد كه المرسلين سيد و النبيين خاتم حضرت

 بنهاد . ها جان بحر در معرفت

 
رسانند ،  روحانيت همرتب به و برهانند جسماني عالم ظلمت از را طالبان تا ورزيدند مباشرت ارشاد امر به اولياء و اوصياء حضرات

 .گردد ظاهر االولياء خاتم حضرت كه زماني تا سازند، خارج اشكال و صور ظلمت از را معارف و معاني كنوز و

 
 وجه از تعينات حجاب و كند، دعوت مولي سوي به عقبي از را مردم الهي نور اين نمايد، ظهور االولياء خاتم حضرت كه آنگاه

 براندازد . حقيقت
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 رباني علماي و كامل عارفان قلوب در ايشان تامه مظاهر نباشند، محسوس و مرئي ظاهر حسب بر الهي سفراء اين كه ايامي در

 . باشد رسيده طالبان به خاصه عالميان، عموم به آنان وسيله به الريبي االنوارن  معاد از غيبي فيوض تا است ظاهر

 
 است . اعظم اسم المنتهي، سدره عالم در دل عروج

 
 انبياء حضرات رحمان، خداوند .واميدارد مرشديت و امامت و نبوت ادعاي به شهرت براي را مغفّلين بعضي نفسانيه دواعي گاهي

 تجلّي مريدان صادق، و نماند مجالي را كاذب مدعيان وسيله بدين تا گمارد مي را خود اولياء ايشان، غيبت در و كرام اوصياء و

 .بازشناسند غاسق ليل از را نهار

 
 و حقايق ساير از نشود، دين اصول حكمتيه مراحل در سير كه مادام و است، نهفته اصول اين در اسالمي حكمت چكيده و جوهر

 . بود نخواهد چنداني استضائه معارف،

  

 منيت عدم از دلها دوست، خلوتسراي در كه باشد، دوست خلوتگه جانشان سراپرده كه رباني علماي و الهي عارفان حال به طوبي

 مخمور . ناب مي از و معمور

 
 مالهي و مناهي اصنام و بسته ميان بر اجتهاد كمر خاليق، ارشاد و حقايق تحصيل براي كه رباني علماي و عارفان و اولياء بر درود

 .اند گشوده منتهي و مبتدي روي بر سرمدي عنايت ابواب و شكسته هم در الهي، تأييد و نصر به

  

                        

  نبوت                                                          

  بعثت و عصمت  - فصل اول  

 عباد افعال به متعلّقه احكام از او دادن خبر و معصومي بشر بودن مبعوث از است عبارت ري، تصو معني حسب به نبوت

  دين . و دنيا امور در مكلّفين بر اصليه الهيه رياست با آن امثال و وحي با
  

  .انبياء بعثت وجوب به كردن اعتقاد و تصديق از است عبارت تصديقي، معني حسب به نبوت
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 انبياء بعثت پس باشد؛ مي حسن شد چنين هرآنچه و مفاسد، از است خالي و چند فوايدي بر است مشتمل انبياء بعثت

  .عقالً است حسن
  

 عالم بودن محتاج به او حكم مثل درآنها، است مستقل عقل كه احكامي در اوست حكم تأكيد و عقل تقويت اولي، هفايد

  .حكيم صانع به
 

 آن در مسرجي را عقل كه تعبديات نيست مثل ها آن در مستقل عقل كه احكامي به است عقل كردن داللت ثانيه، فايده

 .كند مي درك را آن حسن عقل امام، و رسول و نبي حكم از بعد بلكه نيست، ها

  
 دو سعادت و داني جاو بقاي و حيات سرمايه كه الهي معرفت تحصيل به است عقل نمودن آگاه و كردن تنبيه ثالثه، هفايد

 . است جهاني

  
 جسمانيه، لذايذ در رفتن فرو و اشتغال با نيز عقل ماند، مي باز محسوسات ادراك از خواب وقت در حواس كه چنان

 تحصيل معارف تا غفلت خواب از است ايشان كردن بيدار منزله به انبياء دعوت پس بكند، تواند نمي معقوالت ادراك

 .نمايند معقوالت ادراك و كنند

  
 مكلّفين . عذر انقطاع از عبارت رابعه، فايده

  
 عقل كه زيرا عاصي، بر عقاب حصول به است قاطع خبر بعثت در كه آن جهت به معصيت، بر اقدام از است مانع بعثت

  .آن وقوع بر نيست واقف و كند مي درك را استحقاق تنها
  

 بر باشد مراقب كه كسي و عقليه، تكاليف ظهور بر است علت تكاليف اين كه است آن سمعيه تكاليف وجوب حقيقت

  .عقليه قبايح از اجتناب و اصليه واجبات فعل بر ورزد مباشرت آينه هر سمعيه، واجبات فعل

  

 بررسول است موقوف امتثال طريق وليكن طاعت، وجوب به حكم در است كافي است باطني رسول كه عقل اگرچه

 .ظاهري
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 كالم به رجوع به مگر نشود حاصل معرفت و عبادت آن و است، عبادت و معرفت خلق ايجاد از حكمت و غرض  چهارم

 . نبي حقه

  
 تمام او سفر منزل، تدبر از ورزد غفلت و اهما ل كه كسي و تعالي، حق سوي به مسافرين منازل از است منزلي دنيا

 شد . نخواهد

  
 طاعت، وجوب به است حاكم عقل اگرچه رسل، ارسال به گاه و شود عقل به گاه بيان اين و است، قبيح بالبيان تكليف

 .است ظاهري رسول دست در آن هطريق وليكن

  
 .بشريت و تجسم بر وجهي و الوهيت و تقدس بر وجهي : باشد وجه دو صاحب بايد نبي

  
 و ذكاء و فطانت و عقل كمال ،مثل معصيت بر قدرت با گناه صدور آن با باشد ممتنع كه است اي قوه عصمت، از مراد

  .حق طاعت به اعتناء و نفس صفاي نهايت
  

 نمي گناه معصيت، بر قدرت وجود با كه مؤمنين صلحاء از مي باشند مرتبه ادني آينه هر نشوند، معاصي بر قادر انبياء اگر

 .كنند

  
 معصيت بر قدرت اگرچه است ممتنع گناه صدور عصمت، وجود با ولي نيست ممتنع گناه صدور عدالت، وجود با

  آيد . حاصل
  

 .واجب هر به اخالل و قبيح هر فعل از معصومند جمعاً گناه، بر قدرت با انبياء

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

  
 عدم به يقيني علم حصول به مگر نشود حاصل اين و ن، ايشا اتّباع به است معنوي اجر تحصيل انبياء بعثت از مقصود

 .ايشان از معصيت صدور

  
  باشد؟ ايشان مثل هم نبي كه باشد روا چگونه است، ايشان عصمتي بي نبي به رعيت احتياج سبب
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 .اند نقص صفات هجمل از نسيان و سهو و كمال، صفات هجمل از حفظ و تذكّر

  
 .خوابد نمي او دل ليكن خوابد مي نبي ديده اين است كه شود، مي كشيده دل بر كه است ستري نسيان، و سهو

  
 امر كه زيرا نبي، از خطا و نسيان و سهو صدور نيست جايز كه است اين ايشان، بر اعتراض ترك و انبياء اتّباع به مأموريم ما

 .نيست معقول خطا، اتّباع بر

  
 احتمال صحت، و آيد پديد صحت احتمال ايشان، از خطا و نسيان و سهو صدور باشد جايز اگر اند، شرع حافظ انبياء

 . است عصمت از مطلوب غرض نقض اين و است فساد احتمال مستلزم

  
  عقل . اشراق غايت در و نفس صفاي نهايت در اوست كه زيرا خطا، و نسيان و سهو از باشد منزّه بايد نبي

 .محفوظ لوح به است متصل او نفس كه زيرا ننمايد، فراموش هرگز و فهميده را آنچه باشد حافظ بايد نبي 

  
» حسنات االبرار سيئات المقربين « باب از را آن دين بزرگان اما ، اند برآمده معصيت به اقرار مقام به گرچه انبياء حضرات

 شمرده اند .

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

  . است تعبدي امر يك آزمايش مقام در بلكه اموراستحبابي، از امري ترك نه و است واجب ترك نه و مكروه، امور
 

 مراتب كه)ع(اطهار ائمة حضرات و)ص(اكرم رسول حضرت مانند مقدسي هاي شخصيت از و دارد مراتبي عصمت

 نزده است . سر هم اُولي ترك است، كمال حد در شان عصمتيه

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

 .تعلّم

  
 و معاش بر سداد طريق به عباد وهدايت ارشاد و تعليم اوست شأن كه ن آ جهت به باشد، عبارت حسن داراي بايد نبي
 .معاد
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 موت از خائف و بوده ع القلب شجا بايد نبي . ننمايد ملول را او معقولية در تأمل و باشد حكمت و علم محب بايد نبي

 .موت تقيه از است معزول او كه زيرا باشد، مردم اشجع بايد نبي . نباشد

  
 و نور، عالم بر است حجابي امور اين كه زيرا لعب، و لهو از باشد مجتنب و نبوده شهوات به مايل لطبع با بايد نبي

 .غرور عالم به است وصلت

  
 .ندارد وانتها فنا كه الهي رحمت خزائن به عارف اوست كه زيرا باشد، كريم و جواد بايد نبي

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

 اينجا از و است حكمت منافي سافل، خضوع به عالي نمودن امر و آدم، كردن سجده به را مالئكه فرمود امر تعالي حق

 .گردد مي معلوم مالئكه از بني آدم افضليت

  
 ايشان بودن پاك و شهوت بدون كرده ايجاد عقل مالئكه در تعالي حق كه است آن مالئكه، از آدم بني افضليت بر ديگر دليل

  بهترين بنابراين دارد، وجود معصيت هداعي بشر در ولي هستند، معصيت هداعي فاقد ايشان و نيست هنر چندان
 .مالئكه از است افضل بني آدم، 

  
 خاص غايي علت ايشان، اوصياء و (ص)حضرت رسول اكرم و خاصند غايي علت اولياء، و اوصياء و انبياء حضرات

 .بدانان تعليمي و تكويني خاص عنايات نسبت به عامند، غائي علت ها انسان ساير اما . الخاص

  
   ندارند راه او عالي مقام به فرشتگان و است، مخلوقات اشرف و زمين روي در خدا جانشين كامل، و شايسته انسان

  
 تواند نمي شرايط جمع بدون جسماني، كالبد در محبوسيت علت به اما است مجرّد نيز بشر روح مجرّدند، مالئك

 .نسيت ممكن شرايطي هر در فرشتگان براي نيز مجرّد غير افراد همشاهد . نمايد مشاهده را مجرّدات

  

 حالت او كالبد رسيده كمال حد به جسم بر روح ستيالي ا يا : است ميسر وجه دو به انسان براي مجردات همشاهد

 و گيرد به خود ماديت حالت مجرّدات، غيرمادي وجود الهي، مشيت به كه اين يا و گيرد؛ خود به الهوتيت و ملكوتيت
 .آيد فرود جسماني قالب در فرشته
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 معنوي ست ا منزلتي و مقام اين دراصل اما شود، مي خطاب او به گرچه القدس روح و است جبرائيل وحي، امين هفرشت

  . صفات جزو باطناً و است اسماء رديف در ظاهراً القدس روح بنابراين،. بزرگوار فرشتة آن براي

  
 رفته فراتر هم مقام اين از كه اولوالعزم انبياء خصوصاً اند، آمده نائل منزلت اين به الهي پيامبران اكثر جبرائيل، بر عالوه

 .اند

  
 مقام اين قدسي، روح مرتبة صاحبان ، القدس روح منزلت و درجه به نه ولي است الهي منصبي و صفت نيز االمين روح

  . واجدند نيز را
  
  . است جبرائيل خطاب مشمول نسبت، همان به و داراست را القدس روح از مراتبي رسول و نبي هر
  
  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 و تبارك خداوند تعليم

  .واسطه
  

 صادق باطنيه حكم لحاظ به بيداري، و درخواب رسول، و كند ادراك خواب در را وحي فرشتة نبي، كه اين بر اعتقاد

 .نيست

  
 اثر سرشت، پاك قلوب با كه باطني است رمزي و شود، معلوم مجهولي آن هوسيل به كه است الهي علم نزول الهام،

  . دارد مستقيم
  

  باشد. برهان و دليل با توأم كه است قلبي معاني و حقايق رديف در الهام
 

 جانب از رسد، مي او به كه امري مي داند و نمايد مي حس خود در انسان كه است شناسايي رمز و آشنايي راز وحي،

 .خداست

  
 گيرنده براي آورنده آن كه وحي برخالف كند، نمي درك را آن آورنده ملهم، شخص ولي است ملك فيض از گرچه الهام

 .است مشخص و معلوم وحي،
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  است . اليتناهي بلكه و تر كامل وحي مراتب در معاني لكن دارد، جود و محدوديتي الهام معاني در
  
 .است ناقص معلوم به نسبت بشر ادراك وحي، مرحله به ورود و الهام مراحل طي بدون  

  

  نبوت حضرت خاتم االنبياء  -فصل دوم  

  معجزه . ديگري و الحق بر سابق نص يكي :چيز دو در است منحصر نبوت، دعوي در نبي هر صدق معرفت طريق
 در و حضرت آن نامي نام ها ازآن بعضي در . است رسيده (ص)اكرم رسول حضرت بعثت خبر سماويه كتب جميع در

  . است شده ذكر او عالئم و اوصاف بعضي،
 

 باشد . دعوي مطابق كه عادت خارق است امري معجزه،

  
 فارس آتشكده انطفاء و كسري انكسارطاقِ مانند گويند، » ارهاص« شود مي ظاهر نبي ز ا بعثت از پيش كه عادتي خرقِ

 از قبل احجاز تسليم و غمام تظليل و صلي اهللا عليه وآله، مرتبت ختمي حضرت مولود شب در ساوه بحيره خشكيدن و

 .حضرت آن بعثت

  
 باشد، روز ظاهري علوم مطابق كه اند كرده يل تأو طوري را معجزات اعجاز، حقيقت بيان در دانشمندنمايان، از برخي

 .است مردود آنان هعقيد و بيهوده ايشان زحمات اما

  
 خالف نه و ، كند ابطال را آن عقل كه هستند ذاتي محال نه ولي انگيزند، حيرت و ناشناخته اموري چند هر معجزات

 .اند عليت قانون

  
 با تنها مشهود مستمر دت عا تأثيراسباب عمومي، عليت قانون در . است خصوصي عليت قانون تابع الهي اذن به معجزه

 .شود پديدار مي تدريجاً معلول، و است مخصوص شرايط  و روابط 

  
 كه شرطي هر با بلكه نيست، خاص مكاني و زماني شرايط و مخصوص روابط با مسبب حصول خصوصي، عليت قانون در

  .ميĤيد وجود به فوراً كننده اراده به تنها و ابتدايي علت و شرط بدون حتي يا افتد اتفاق
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 آفرينش به رسد مي ر ظهو به اشياء از كه آثاري و خواص . است يكسان اضداد تمام به و نهايت بي باريتعالي قدرت

 . دهد قرار وي ضد در و بازستاند خواهد كه كدام هر از را آثار آن تواند مي او و اوست،

  
 مادي . ماوراء علل از نه آيد مي پديد مادي علل هسلسل از الهي ناپذير شكست اراده  و خاص مشيت به معجزه

  
 گاهي و شد؛ حادث سبب، بال كند گمان ناظر و باشد خفي سبب آن ولي عاديه، اسباب از سببي به شود حادث امري گاهي

 شد . حادث امري كه آيد خيال در

  
 در ساحران هرچند كه معجزه خالف به كنند، توانند آن با معارضه فنّ آن عالمان كه است اين آن، نظاير و سحر عالمت

  . كنند معارضه آن با توانند نمي باشند، ماهر سحر فن
  

 شده معين شرع در حرمتش و شود، مخفي آن سبب كه كذايي نماي حقيقت قالب در باطل اخراج از است عبارت سحر

 . است

  
 گردد . آن مجذوب حدي تا و آيد متقاصر بدان نسبت فرد معنوي قدرت كه است وقتي سحر، قبال در مغلوبيت

  
 به ابتالء و محسوسات به است توجه هنتيج شيطاني، قواي و معقوالت عالم در است انسان سير محصول رحماني قواي

  .حاد مادي عاليق
 اعمال روحي، پليد قواي بلكه ناشي از،  مي كنند نيرو كسب آن از نه و گيرند مي نشأت ديگري عالم از نه جادو و سحر

 آنند . در رفته بكار وسايل و مربوطه

  
 شخص خود وعمل تفكر حاصل گاه تقويت، اين . است معنوي نيروي تقويت غيررحماني، قواي هسلط از حقيقي نجات راه

 .است معنوي نفوس صاحبان توسط حقايق تعليم محتاج گاه و است،

  
 انبياء به نسبت ايشان ايمان زيرااست . خواص براي دو اين و است حكمت و علم انبياء معجزات افضل و اشرف

 .نيستند عادت خوارق به محتاج و است حكمت و علم ميزان به

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

 .بصيرت در خطا از است اقوي

  
 .بالمعني ظاهره معجزه ديگري و بالعيان ظاهره معجزه يكي : است قسم دو معجزه

  
 تواتر . به اوست نبوت ثبوت آن، ظهور و است مجيد قرآن ،(ص) محمد حضرت بالعيان همعجز

  
  است . معاني صفت بالغت، و الفاظ صفت فصاحت،

  
فكريات  و نفس و ت عقليا و عقل بالغت، مركز و صداهاست و ها دندان و دهان و زبان يعني انسان جوارح فصاحت، مركز

  است .
 .ملفوظه هقضي به است متعلق فصاحت، و معقوله قضيه به است مربوط بالغت،

 
 و تأليف از است عاجز ليكن آن، تأليف به است قادر فردي هر كه است مركب مفرده هجائيه حروف از كه آن وجود با قرآن

 .غريب اسلوب و عجيب تركيب اين به آن تركيب

  
 هبديع محسنات ههم بر است مشتمل بلكه خطبه، نه و است نثر نه و است شعر نه اسلوبش آورده حضرت ن آ كه كتابي
 .الهيه حقايق و جوديه و دقايق و ظاهريه علوم و باطنيه اسرار و دقيقه نكات جميع و معنويه و لفظيه

  
 قاصدين كعبه قرآن . است فلسفي و دانشمند هر مربي و متقاضي و متكلم هر رهنماي و وكيل و قاضي هر مرجع قرآن

 .است واردين مقصد و

  
 آن در متكلمين فكر و متحير آن در حكماء عقول كه او، اسماء و صفات و ذات و اهللا معرفت كمال بر است مشتمل قرآن

 .كند مي گم را مشي راه مشائي و شرق راه اشراقي كه چنان است، متعجب

  
 د . معا و معاش و بالد نظام و مستقيمه هطريق و قويمه شرايع و كريمه آداب بر است مشتمل قرآن

  
 مشتمل و عالم، انقراض تا آدم از آينده از اخباري و سابقه اخبار و ماضيه قصص و خفيه اخبار بر است مشتمل قرآن

 الغيوب . عالّم مگر آن بر دبون مطلّع كه غيوب و اسرار بر اطالع و قلوب ضماير اخبار بر است
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 رسول حضرت ماندگار يادگار و بزرگ همعجز و اسالم اساسي قانون و تعالي و تبارك خداي جاويدان كتاب قرآن

 .است اسالمي شعائر و آداب و اخالق و احكام و عقايد مرجع نخستين و (ص)اكرم

 ندارد . مسلمين مانند ازطوايف اي طايفه و عرب امت مانند امم از امتي به اختصاص خود مطالب در قرآن

  
  دارد . پرستان بت و مشركين و كفار به بسياري خطابات مجيد قرآن

 

  داده است . قرار مخاطب را نصاري و يهود جمله از كتاب اهل ههم مجيد قرآن
 

  .دهد مي قرار خطاب مورد را بشريت همه و آيد برمي تكلم و احتجاج مقام در امم و طوايف ههم با قرآن
  

 از نه و لفظ حيث از نه نشود عارض آن بر اي شبهه كه است آن محكم متشابهات. و محكمات بر است مشتمل قرآن

 .نباشد واضح آن داللت آن است كه متشابه،   معني حيث

  
 قرآن متشابهات تابع ظاهراً ايشان بدعت، اهل مانند است باطل سوي به حق جانب از ميل را ايشان قلوب كه كساني

 .برگردانند حق طريق از را مردم تا كنند مي تأويل خود نفس اشتهاي به را آيات آن ليو ،بوده

  
 عبارت علماء اصطالح در و است لهااز معني به لغت در نسخ . است نسخ مسأله شده، وارد قرآن بر كه اختالفي جمله از

 .ديگر شرعي دليل به شرعي حكم برداشتن از است

  
 به بنا شود، مي متجدد مريض حال وقتي كه چنان. نيست اخفا از بعد آن ظهور و احكام، تجدد در است حكمتي ،نسخ

  .نيست جهل از بعد علم ظهور مستلزم اين و بخورد، را اولي دواي نبايد حاذق طبيب دستور
 

 آن از صادره معجزات آن، از وغير او نبوت بر است دليل قرآن و كرد، نبوت دعوي قرآن با (ص)اكرم رسول حضرت

 نيست حصري وحد  را جناب

  
 خاتميت است فرموده اعالم حال درعين و گذشته، انبياء به نسبت را كثيري معجزات است مؤيد )ص(اكرم رسول حضرت

 . باشد واجد را آنان معجزات و كماالت تمام حضرت آن كه كند مي ايجاب افضليت مقام . ايشان از را خود افضليت و

  
 ! شد نمي نازل حضرت آن معجزة بزرگترين قرآن، صورت اين در بود، معجزه ارائه از مانع مشركين تكذيب اگر
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  صدور مقتضي خدا حكمت اگر . مردم درخواست و خدا حكمت : است چيز دو مقتضي، را معجزه وقوع

 شد . نتواند مانع آن از سابقه امم تكذيب باشد، اي معجزه 

  
 است . عذاب نزول موجب وقوع، از بعد پيشنهادي معجزات انكار

  
  نكند . نازل بال است، امت ميان در وي تا بود داده حتمي هوعد خود پيغمبر به متعال خداوند

 
 عذاب موجب پيغمبر، خود تكذيب مانند شود، مي ظاهر مردم هدايت و پيامبري اثبات براي ابتدائاً كه معجزاتي تكذيب

 . است اخروي

  
 . است مسيرآنان ساختن روشن و مردم هدايت و رحمت هوسيل اساساً معجزات از گروهي

  
 اين، و اوست فرمان و اذن تابع امور، تمام در و دارد رسالت سمت پيامبر و اوست مشيت و اراده به و خدا اختيار در معجزه

 .ندارد (ص)ت رسول اكرم حضر به اختصا ص

 .نموده اند را آن تقاضاي بعضي چند هر نيامده امت اين براي است، دنيوي عذاب موجب نها آ تكذيب كه معجزاتي

  
  جاوداني وجهاني  همعجز جهاني، و جاوداني نبوت زيرا است  به قرآن تنها معجزاتش، ازميان پيامبراسالم تحدي

 .نيست متصور درغيرآن نبوده جزقرآن به مي خواهد وچنين اعجاز

  
 مي داللت است كه ظاهره آيات و باهره همعجز حضرت، آن سجاياي و آداب و عادات و احوال و افعال و اقوال جميع

 .او حقيقت و نبوت و رسالت صدق بر كند

  
 كتب در كه كماالت همه اين چگونه پس بود، نكرده كتب مطالعة و نخوانده علم هرگز كه امي بود شخصي حضرت آن

 .گرديد حاصل وي بر است، مسطور مبسوطه

  
 مراتب حضرات افضل از نفسي، ظن و تخمين و تفكر بي ازلي، ذات مطلقيه علم از يقيني معارف و علوم حصول آري

 .اوست قربيت مراتب معّرف و باطنيه درجات نماينده كدام هر علم و است؛ اولياء و اوصياء و انبياء
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 غير از را ايشان كه اين وديگر خوانند، خالق سوي به ا ر خلق كه اين يكي : است چيز دو انبياء حضرات آمدن از منظور

 . داد انجام نيست متصور تمامتر آن از كه نحوي به را عمل اين حضرت آن .برهانند خالق

  
 مطلق جهل آن، درپيش بود، رسيده حكماء و انبياء از في كه معار تمام رسانيد كه  جايي به را معرفت پايه حضرت آن

 . شد

  
 شيء آن حقيقت شيء هر حافظ زيرا رساند،نمي  هم به را استحكاميت و دوام اين باشد، حقيقت غير بر آن بناي كه امري هر

 .است

  

  محمد (ص) اشرف انبياء  -فصل سوم  

 انبياء ساير و مالئك جميع از اجمعين عليهم اهللا صلوات او طاهرين اوالد و آخرالزمان پيغمبر افضليت به ايمان است واجب

 . مرسلين

  
ن  آ افضليت   بر دليل نيز  »َسليماً سلِّموا و صلُّواعلَيه آمنُوا الَّذينَ يها يااَ النَّبِي علَي يصلُّونَ مالئكَتَه و اهللاَ انَّ«شريفة  آية

  . است السالم عليهم انبياء حضرات ساير به نسبت حضرت

  
 .فرستند مي درود و سالم پيامبر بر و بوده آيه اين مشمول حضرت، آن به ايمان جهت به انبياء حضرات مسلماً

  
 مردم و داد قرار ها انسان اسوه و الگو را او سپس نمود، متادب عاليه كماالت با را خود حبيب اين تعالي و تبارك خداي

 كرد . امر او اقتداء به را

  
 شؤون و سيرت و سنّت تمام است، حق سوي به راهيان همه سرآمد حضرت آن عملي و علمي لحاظ از كه وقتي

 .بود خواهد جهاني رسالتش منطقه همسان او بودن قدوه قلمرو و شد، خواهد همگان اسوه او زندگي

  
 از برخيز؛ كشيده سر بر بشريت اي گليم پوشيده، انسانيت جامه به اي جمالع مطلع اي خدا، حبيب اي »الْمدثِّر يها اَ يا «

  . بگريز ما عزّت بارگاه به برخيز؛ هم برخاستن اين
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 .است ننگ گل، و آب با همراهي را قرب علم و است تنگ بسيار راهي اين كه نگنجد، زبان و گوش ميان در قرب علم

  
 نواختني  كه دهي خبر ما لطف از را آشنايان تا فرستاديم خلق به ترا » نَذيراً و مبشِّراً و شاهداً اَرسلْناك « من حبيب اي

 .اند گداختني كه  نمايي بيم را بيگانگان اند،

  
 تو است، ظاهر چراغ آفتاب .معنايي چراغ تو است، صورت چراغ آفتاب منير، سراج اي » منيراً سراجاً« عالم  مهتر اي

  .جاني و دل چراغ تو است، گل و آب چراغ آفتاب .عقبايي و دنيا چراغ تو دنياست، چراغ آفتاب . باطني چراغ
  
 از پاكي است؛ راستي و پاكي بندگي،   شرط كه » فَطَهر ثيابك و «دار پاك را خود است راه غبار هرچه از عالم، مهتر اي

 آرايشي . هر با راستي و آاليشي هر

  
  . آرايش اثبات اهللا اال و است آاليش نفي دل، زبان به اله ال : است مشتمل مقالت دو بر اهللا اال اله ال
  

 سمع و شود حكمت هگنجين دل زبان يافت، تحقق تو در توحيد نور چون . است توحيد معرفت، صدف از گوهر اولين

 .گردد امانت در صدف  دل،

  
 . نيست روان كار تقوي، بي و است تقوي در ها نيكي و ها سعادت تمام كه شو تقوي پناه به نبوت هنقط اي

  
  ماندند . تقوي قهر چنگ در شتند، گذ جهان ين ا از تقوي سرمايه بي كه كساني

  
 و نجستند مهتري و برتري دنيا در كه هستند كساني جبروت، حضرت مقرّبين و صدق مقعد ساكنين آخرت، سراي در

 دانستند . كهتر و كمتر همه از را خويشتن

  
  رزند . و اجتناب است، شبهت آنچه هر از كه معصيت، از نه و شوند احتياط پناه به كه هستند كساني تقوي خادمان

  
 مراتب كه معصيت از ديگران كه كنند پرهيز چنان ناديدن طريق از خويش طاعات و حسنات از كه آنانند تقوي عاشقان

 .نرسد كمال به تقوي بدون معرفت

  
 . شود حاصل معرفت و تقوي نور از حق، با است دل پيوند كه مكاشفت
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  .است يافته تحقق او در خالص توحيد نموده اعراض اغيار تمام از كه بنده است محقّ، مقامي مقام

  
 تابد، سعادت برج از كه است آفتابي تقوي، درجات از است اي درجه توكّلكه  كن توكّل خدا به انسانيت، مقتداي اي

  آرد . وصال بشارت كه است بويي وزد، قرب سراي از كه است نسيمي
 

 حق هنشان آنچه از نگرفتند، انس دنيا با كه هستند كساني آنان . نيستي شربت مستان و قرآنند عالم ساكنين توكّل، اهل

 .خوانيم را يكي و دانيم را يكي گفتند برداشتند، دل نداشت،

  
 .رسيدند مقصود به و پوشيدند صبر لباس انبياء ههم ،(ص)محمد يا

  
  » . جميلٌ فَصبرٌ « بيرون آورد االحزان بيت از را يعقوب فرج دست  به كه بود صبر

  » .صابِرا وجدناه انّا « ريخت ايوب مذاق بر  شفا را شربت كه بود صبر 
 

  » .الصابرين  منَ اهللاُ شاء نْ ا ستَجِدني « رسانيد اسماعيل گوش به فدا نداي كه بود صبر

 
  رساند . مأوي جنت به بلوا سراي از را مؤمنين كه است صبر

  
 فَنعم صبرْتُم بِما علَيكُم سالم « دهند خلعت اين فردا و »الصابِرين يحب واهللاُ «نويسند محبت منشور امروز صابر، براي

  . » الدار عقْبي
  

 اسالم برداء اماره نفس بيابان از غباري و نگيرد، فرا را ايشان دامن حسد و كبر خار كه هستند كساني وانقطاع تقوي اهل

 . نرسد ايشان ديده بر هوي ههاوي از دودي و ننشيند، ايشان

  
 كه است شايسته ، رسانيدي اعال حد به را خود انقطاع و صبر و توكّل و تقوي تب مرا كه ما حبيب اي تو بر مرحبا

  » .فَانْذر قُم «كني دعوت ما سوي به را مردم و برخيزي
  
 صد آنان و تو بين بودي، نااميد كه كساني از زنيم، هجران هخيم هزاران صد ايشان و تو ميان بودي، اميدوار كه ايشان بر

 .ماست دست در ذلّت و عزّت كنيم، برپا وصال قبه هزاران

  



16 
 

 همانند و مجيد، قرآن با يي همتا همانند صبر هواسط به ايشان عملي حضرت رسول اكرم (ص) و اوصياء و علمي مقام

 .ظاهري عوامل و علل با نه بود خدا نام با است كه نوح كشتي سكون و حركت

  
 .حق لقاي ميهمان عروج، و عقل ودر نشأه بود، وحي هفرشت ميزبان نزول، و مثال نشأه در تنها نه بزرگوار آن مطهر قلب

  
 حق زبان به را مطلق زيباي زيبايي آن را، خويش خداي كه دارند را توانايي و قدرت آن او بيت اهل و ن حضرت آ

 » .المخْلَصين اهللاِ عباد الّ ا يصفُونَ عما اهللاِ سبحانَ« كنند توصيف

  
 حقيقت مالقات به كرده عبور وحي مجاري ههم از صعود قوس مقام در قرآن تنزّل از قبل كامل، انسان آن خدا، حبيب

 . آمد نايل قرآن

  
 و فهمد، مي را قرآن طاهر غير انسان نه . گذرد مي نيز محبت مجراي از كند، مي عبور طهارت مسير از قرآن كه طوري همان

  .گردد مي برخوردار قرآن از است محبت فاقد كه آن نه

  
 . باشد مي محض محبوب لذا است، خالص مجذوب (ص) اكرم رسول حضرت

  
 شأنشان در كه آنان اند، وحدت رسيده به پيموده حق توفيق به را كثرت عقبات كه هستند كساني حقيقي مهاجرين

 » . اهللا سبيلِ في هاجرُوا والَّذينَ «فرمايد 

  

 . مهجور آن مثال بر او نفس و خداست خليل مثال بر نيز حقيقي مهاجر سوخته دل

 برخاستند . حامالني بال، بار كشيدن براي عصري و دوري هر در

  

 . اصفياست اختيار اولياست، هذخير انبياست، بستر بال ! ايوب اي

  
  » اَواب انَّه الْعبد نعم «خلعت   به را ما كه اكنون كشيديم، مي تن به را بال بار ما حال، : تا حضرت ايوب گفت

  .كشيم جان و دل به را بال بار اين از بعد فرمودند، مفتخر
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 مصر واليت به زندان سال هفت. ارزد چاه زندان روز سه به حاسدين دست از رهايي تو، بر سالم صديق، يوسف اي

 . ارزد شدن زنداني سال هزاران به حق جمال همشاهد . ارزد

  
 موافقت طاعات آن با است دل نامش كه حقيقي هنقط آن تا پيمايي سر فرق بر عالم و مالي خاك در روي سال صدها اگر

  .دركشند نيستي قلم همه بر نكند،
  
 را او دين دارالملك صدر در دعوي، بازار سر بر است داللي زبانت داود اي : رسيد خطاب السالم عليه داود حضرت به

 . رسيد نخواهد دوست به نرسته اغيار عبوديت از دل راست .تا دل هست، كه محلي نيست، محلّي

  
 دل خريدار الهي، بازار در كه برهاني اغيار عبوديت از را خود دل كه است اين جمال انوار همشاهد به رسيدن شرط

 .يابند دل صدف در يابند، كه اخالص گوهر هستند،

  
 دو از را نعلين كه چنان،  وزد تو جان بر جبروت مقام از ازلي قرب نسيم مشاهدت، ميدان در كه خواهي اگر !اي موسي

  شو. يكتا ما با شو بيزار دنيا از » نَعلَيك فَاخْلَع « كن، بيرون دل از را جهان دو حب كنند، بيرون پا
  

 قبله ناكسان، معشوقه دولتان، بي سرمايه مدعيان، الفگاه مرتع نوشتني، در است بساطي و گذشتني است پلي دنيا

 .مهر بي اي دايه وفا، بي دوستي خسيسان،

  
 شدند خارج دنيا از كردند، بيرون دل از را دنيا حب كه هستند كساني الهي، محبوبين كه شو يگانه را يگانه ! موسي اي

  ننمودند . اعتناء نيز جنّت به حتي
  

 حضرت گرفتار، خويش قوم دست به نوح حضرت . بودند ممتحن و مبتال نوعي به اوصياء و اولياء و انبياء از هريك

 . قتل محنت به يحيي و زكريا و يوسف، فراق به يعقوب حضرت گرفتار، قبطيان و فرعون دست به موسي

  
 كننده، مبتال زيبايي :كنند مي مشاهده را زيبايي سه ابتال، حين در آنان و خدا جمال از است پرتوي شدايد و بال حقيقت، در

 .مبتال زيبايي و بال، زيبايي

  
 خدا خليل خلوتگاه نمرودي، آتش ميان . بود او خلوتگاه باطن، روز ز ا اما بود، بال را يونس حضرت گرچه ماهي شكم

  بود . عالم مهتر خلوتگاه غار، درون . بود
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 خداست گاه تجلّي مؤمن، هسين غار اوست، سينة متعهد سالك خلوتگاه . است خلوتي نيز را متعهد و موحد مؤمن هر

  
 غار در را ايشان چگونه آوردند، تعالي و تبارك خداي به دل روي و برخاستند خود از چون كه را كهف اصحاب نبيني

  !هداشت؟ نگا واليت كنف در و غيرت
 

  . بياراست عشق و محبت اعطاء به را آنان بيارايد، عطيت عاليترين به را آدم ذريت خواست تعالي و تبارك خداي
  

 بر تسليم و رضا هخيم و برخاستند اختيار روي از نشستند، توكّل مقام بر و عنا از ونه انديشيدند بال از عاشقان الهي نه

  .زدند قدر و قصا كوي
 
 من توست، در مهر مهر كه من دلسوختة عاشق اي را؛ شما عرش كرّوبيان، اي ترا؛ دوزخ مالك، ي ا ترا؛ بهشت رضوان، اي

 مرا . تو و ترا

  
  نازند . او نام به اوصياء و انبياء تمام كه است حبيبي كائنات، غائي علت آن ،(ص)اكرم  رسول حضرت

 
  محبت و عشق آتش .رساند نمي مقصد به را او و كند نمي رفع را انسان معنوي و باطني نياز صورت، آتش

 .رساند مي اصلي مقصود و مقصد به را انسان كه خداست 

  
 من، عشق است، من عشق او، عشق. است من حبيب به تو هكامل حب اثر در تو به نسبت عنايات همه اين ! موسي اي

 . اوست عشق

  
 كاشف اي نبوت، اعالم ناشر اي مقدم، زمين و آسمانها بر اي آدم، ذريت مهتر اي عالم، دو سيد حق تعالي فرمايد :اي

 .مني حبيب تو شريعت، منهاج واضع اي واليت، اسرار

  
 در شب به و صنايعند نظر در روز به . ناز محمل در شب به و رازند منزل در روز به من، عاشقاني هستند كه حبيب امت از

 . گويند راز شب به و پويند راه روز به . صانع همشاهد

  
 به را دوستان دل و آرايد، دل به را دوستان و آرايد، او دوستان و خود حبيب خاطر به را رضوان روضة تعالي و تبارك خداي

 .آرايد خويش جالل و كمال و جمال نور
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 افتقار، صدق به و بستند خود بر اختيار غرور و  احتيال در ننمودند ، تكيه خود هقو و حول به  كه آنا نند خدا دوستان

 افكندند . الهي قدس بارگاه به را خود

  
 معتبر آورد، بوجود دل در را دنيا حب كه هوشي و عقل آن دانستند نكردند، تكيه ظاهري هوش به كه آنانند الهي عاشقان

 را خويش محبوب جمال پرده بي و رسيدند حقيقي هوش به تا شدند مدهوش قدم، شاهد همشاهد در لذا . نيست
  .نمودند مشاهده

 
  ب فاصله اي نيست . محبو و محب بين كه مقامي است» تدلي « 
  

 .نيست ستايش ظاهري، ستايش و است ظاهري ستايش جان، ديده با نگرش بدون

 

 . داشت نخواهد چنداني بهره بشنود، هم ظاهراً اگر شنود نمي را كالمش نبيند، را متكلّم جان چشم با كسي تا

  
 .شنوند مي را كالمش سپس بينند، مي را متكلّم اول الهي مردان

  
 حال هر نكند .در نظر اعجاب ديده به خود ظاهري عقل اين در و ننگرد خود شوريده اعمال به كه است آن بنده وظيفه

 . درآيد شكر و رضا و تسليم مقام به عطا، و لطف هغرق يا بال تير هخست باشد، كه

  
 خود اخالص بر و بردارد عمل از اميد بيند، جنايت را خود عمل بيند، شكايت را خود سخن كه محب واقعي كسي است

 خود . جهد از نه داند او فضل از شود، حاصل را او راه اين در كه دولتي هر. نهد تهمت

 خاليق از دل دار، ما بسوي همت و عزم درآي، انقطاع مقام به بسپار، من به را خود كن، اعراض دنيا از من حبيب اي

 .فراموش را گيتي دو خاموش، تقاضا از ما رضاي جز بپرداز،

  
 قدم هر برد، او اگر لكن شوي؛ تر مانده برداري، كه قدم هر و درماني كني، تكيه خود قدرت و علم به و روي خود اگر

  . شوي عاشقتر برداري كه

  
 . باشد چشيده فراق حنظل تلخي كه دارد خبر كسي وصال، حلواي حالوت از
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 نور در يكي شهود، حيرت در يكي كشف، بحر در يكي وجد، شوق در يكي است، مقاماتي و حاالت را الهي محبوبين

 . افراد حقيقت در يكي جمع، بهاء در يكي وجود، واليت در يكي قرب،

  
 .نرسد هدف به نيابد، انجام او گرامي اولياء و حق محبت به كه حركتي هرگونه

  
 برتري آنان نبوت برهان بر نيز نبوتش برهان ، داشت فضل اوصياء و انبياء حضرات همه بر كه چنان كائنات اشرف آن

  .داشت
 

 احياء عيسي حضرت همعجز برهان بود، بيضا يد و عصا موسي حضرت همعجز برهان بود، اعدا آتش خدا خليل همعجز

 راه از نه برآمد دلها راه از (ص) مصطفي حضرت نبوت برهان لكن بود، ها ديده ابتالء و اطالع محل اينها ههم بود، موتي

 » .الْعلم اُوتُوا صدورالّذينَ في بينات آيات هو بلْ«ها  ديده

  
 دوست از كه آن و كوتاه؛ دستش مادي امكانات از اگرچه است عطيت عين در است، مجذوب دوست لطف به هركه

 .دارد آستين در ملك خزائن كليد اگرچه است، بليت عين در است محجوب

  
 باري . پشت بر نه غباري دل بر نه كه ايشانند

  
 جبلٍ علي الْقُرْآنَ هذَا اَنْزَلْنا لَو «نمودار  مطاري از آن  هنهفت رازهاي و اسرار و است باز هميشه احرار روي بر الهي علم

  » . اهللا خَشْيه منْ متَصدعاً خاشعاً لَرَأَيتَه

  
 معتكف رسته عاليق و خاليق از برخاسته، دوئيت از رسيدند، اتحاد مقام به نهادند، حق بربساط قدم كه جوانمرداني

   » .مقْتَدرٍ مليك عنْد صدقٍ مقْعد في « شدند جانان كوي

  
 كفر هسراپرد تا تاختند همي شب و روز كردند، خرام دين، ميدان در و كردند حرام خود بر آسايش و خواب كه آنانند

 ايشان . نثار يشان؛رحمت ا دثار ، زهد ايشان؛ شعار علم، . برداشتند سعادت بر كاشتند، عبادت تخم .برانداختند

  
  الهوتي . صفات اتّم مظهر و ازلي كماالت منبع و الهي اعظم ناموس اي االنبياء، خاتم حضرت اي تو بر حد بي درود

  
 پيشگاه در بزرگان هفرمود به اما.  خداست به تقرّب موجب الحسني، اسماء ساير يا  » اهللا االَّ له ا ال «مقدس هكلم ذكر

 .است عاليتر و برتر همه از او، آل و محمد بر صلوات در موعود اجر الهي،
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 قبولي موجب دعا، اختتام و وسط ابتدا، در آن ذكر كه است نهفته بيشماري علوم و اليتناهي رموز و اسرار صلوات، در

  . دعاست
 ابتدا از اسرار ههم و آخرين و اولين علوم تمام نباشد؛ صلوات در كه نيست خدائي علوم از علمي و الهيه رموز از رمزي

  .است جمع آن در انتها و
 

 نماي تمام مرآت به يد با دريابد، را الهيه كماليه تجليات بخواهد هركس و است حق شناخت بزرگوار، آن شناخت

 خداست . اعظم اسم اتم مظهر الهي، نور آن كه بنگرد (ص)محمدي 

  
 دارند ، درود  بي منتهاي حق بر آنان باد. حضور جا همه در باطناً ولي نيستند، نمايان ظاهر عالم در محبوبين الهي

  

  امامت

  امامت و عصمت  - فصل چهارم  

 تا باشد حضرت آن براي جانشين يا خليفه يك بايد (ص) پيغمبر حضرت از بعد كه است اين به اعتقاد آن و مطلقه، امامت

 .برساند مردم به را الهي احكام و بدارد باقي را او دين

  
   جانب از را تن دوازده (ص) ل اكرم  رسو حضرت كه نمايد اعتقاد كه است واجب هركس بر يعني خاصه، امامت
 .است واجب دنيا و دين امر در ايشان اطاعت و دوستي كه برگزيده خود جانشيني به تعالي حق

  
 مرتبه پيغمبري قرين امامت مرتبه كه زيرا امام، وجوب بر كند مي داللت بعينه نبي، وجوب بر كند مي داللت كه اي ادلّه همان

 . است

  
  كه : كند نصب او جانشيني به شخصي پيغمبر، از بعد كه خدا بر عقالً است واجب

  برساند. بيخبرند نبي شريفت از كه كساني به را ها آن و بوده الهي احكام حافظ- 1   
  . نمايد وادار الهي دين اختيار به را مردم -2  
 .سازد منتشر عالم اقطار در زياد و كم بي هست، كه طريقي به را حقّه دين- 3  
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 نباشد . خالي تعالي حق حجت از زمين روي عصري هر در است واجب

  
 .است كفر موجب اين، بر اعتقاد عدم و باشد مي دين اصول از مطلقه امامت به كردن اعتقاد و امام اطاعت و معرفت

  
 . سمعي و عقلي : است وجه دو به زمان هر در امام وجود وجوب بر اصلي دليل

  
 آن بودن محتاج قيامت، روز تا آن استمرار و محمديه شريعت بقاء در خداوندي بالغة حكمت مقتضي كه آن عقلي دليل

 .باشد معصوم كه حافظي به است

  
 ها آن با مقاومت و شهويه، و غضبيه قوة دست در است مقهور عقل چه شريعت، ماندن محفوظ در نيست كافي عقل

 .شود نمي تمام دو اين مشتهاي زيرا است، محال بالكلّيه

  
 است . الفارق مع قياس قرآن، آيات به نبوي سنت قياس و نيست محفوظ زوال از بنفسها شرع

 .كرد صحابه محفوظات به مستند نتوان را ابداآلباد شريعت و گفت نتوان حافظ را صحابه

  
 روز تا است الهيه واقعه احكام جميع ممكن نيست .زيرا بقاء واله و نواب اجتهاد و صحابه اجتهاد با شريعت حفظ

 .است محاالت و ممتنعات از خاص حافظ بدون ، بوده كه نهجي به قيامت

  
 امت ميان در را خطا از معصوم عالم كه او بر است واجب تبديل، و تغيير بي شريعت بقاء در است غرضي را خدا اگر

 .بگمارد

  
 حجت. توضيح و بيان به مگر شوند نمي و نشدند مستغني امت ولي رسانيد خود امت به را القرآن في ما حضرت آن

  
 و امام مگر او نيست و او، علم كمال به كنند اعتماد و او جواب به شوند ساكت نفوس كه باشد كسي بايد قائم مقام نبي

 .نبي از بعد حجت

  
 .معصيت از مبعد و اطاعت سوي به مقرّب از است عبارت لطف
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 شرعيه . تكاليف در است لطف هم امامت عقليه، تكاليف در است لطف ن كه چنا

  
 . است واجب فعلش پس است، مفسده و نقض غرض لطف ترك

 تعيين امت كه امامي از است افضل نمايد تعيين تعالي حق كه امامي و عباد، مصالح رعايت تعالي حق بر است واجب

 كند .

  
 حق جانب از نه است رعيت جانب از فيض، درك عدم و است ديگري لطف نيز او غيبت است و لطف امام حضور

 تعالي .

  
 . نباشند موجود اهللا حجج نيست الزم نباشند، عالم خلق اگر و است نسبي و اضافي امام، حجت

  
 كه جهت اين از اند خلق از بعد و خلق، ايجاد در اند واسطه ايشان كه جهت اين از اند خلق از پيش اهللا حجج ذوات

 .روحانيت و جسمانيت ايشان سوي به شود مي منتهي كه هستند غاياتي

  
 .خواهد اهتداء نكه آ بر هستند هادي و كماالت بر هستند غاياتي اهللا حجج

  
  خواهد . اهتداء نكه آ بر است هادي و است خدا حجت حقيقت، غايت

 

 .اوست جاري فيض درك عدم مقتضي كه مردم شهوات غلبه از است ناشي ن حضرت آ احتجابات

  
 كه است جايز بلكه ايشان، از ممانعت تعالي حق بر نيست واجب او، قتل به كنند مسارعت امت هرگاه امام نصب از بعد

 .واگذارد خود حال به را ايشان

  
 نيست واجب ثاني نبي بعث كه چنان و شريعت، احداث زمان در است نبي بعث مثل شريعت، بقاء در امام نصب اصل

 نيست . واجب تعالي حق بر امام ابقاء همچنين تعالي، حق بر

  
 تعالي حق بر نيست واجب نمايند، تعيين ديگري امام خود، انفس ت شهوا به و كنند هجر را منصوب امام امت اگر

 ايشان . ممانعت
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  .بود نخواهد لطف هقاعد منافي ، شود مستور ارض اصقاع از صقعي در امت خوف از امام خود اگر
 

 مي بقاء باشد، لطف كه را ثاني لطف ولي ، بود نتواند مانع را اول لطف و ديگر، لطف آن ابقاء و است لطفي امام نصب

 .شود مانع امت عصيان تواند

  
 وجود از خلق و بوده ابر زير كه آفتابي به شده تشبيه مستور و مهجور امام و اوست، بقاء قوام و امكان علم قلب همنزل به امام

 .نمايند مشاهده را او بعينه نكه آ بي گردند منتفع آن

  
 تغير كه شريعت حفظ براي گذاشت امت امر در مقامي قائم كه اين مگر نرفت دنيا از اولوالعزم پيغمبران از پيغمبري هيچ

 . نشود واقع آن در تبدل و

  
 خالف احتمال عاقلي هيچ است كه وضوح از اي مرتبه به وآله عليه اهللا صلي االنبياء خاتم حضرت استيصاء و استخالف

 .ندهد آن

  
 الهي منصب اين سزاوار كسي السالم عليه ابيطالب بن علي حضرت از غير به و است الزم امام وجود مسلمين همة اتفاق به

 .كردند غصب را او حق ستم و زور به ديگران و نبوده

  
 عدم يا حجت، به عباد احتياج به او علم عدم يا : چيز سه از يكي آيد الزم بگذارد حجت بي را امت تعالي حق اگر

 .حقتعالي شأن در است ممتنع بالضروره و باطل الزم، سه هر و بخل يا امام، نصب و خلق بر او قدرت

  
 كه باشد روا چگونه پس دل، يا عقل يا ناطقه نفس از باشد عبارت كه نگذاشته باطني حجت بي را بشر وجود تعالي حق

 بگذارد؟ حجت بي را عالم يك

  
 . رسول و خدا بر نه دانند مي واجب امت بر را آن و دانسته دين فروع از را امام تعيين سنت اهل

  
 قايلند اماميه كه است ن آ حق مذهب ولي خالق، بر نه خلق بر است واجب امام نصب كه اين بر قايلند سنت اهل جميع

 . است عقلي وجوب آن و

  
 وجوب پس . خود عباد ضمايربر است عالم او كه زيرا حقتعالي، مگر شناسد نمي را معصوم و باشد معصوم بايد امام

  . است مااليطاق تكليف امت، بر امام نصب
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 .مرجح بال ترجيح آيد الزم اين صورت در وقت، يك در است امام تعدد مستلزم امت، بر امام نصب وجوب

  
 تعيين من از بعد شما كه است نفرموده امر الاقل و كرده ترك را واجبي چنين حضرت آن كه كنند مي تجويز چگونه

 كْملْت اَ اَلْيوم« دليل به دين اكمال و تبليغ اتمام از بعد مگر نفرمود قبض را او متعال خداوند كه آن ل حا و كنيد، خليفه

 » .  ديناً سالم اال لَكُم ضَيت ور نعمتي علَيكُم اَتْممت و دينَكُم لَكُم

  
 وآله، عليه اهللا صلي اكرم رسول حضرت به نسبت بودند ياراني چگونه ايشان كه شود مي معلوم صحابه احواالت مالحظه با

 تمشيت كه ساعده بني سقيفه بر تا نهادند او پي در سر و بشنوند را ابوبكر خطبة تا رفتند و گذاشته دفن بي را خود پيغمبر كه

 !كنند را او خالفت

 اهل غرضان بي و صحابه اتقياء و او اوالد و حضرت عم عباس و السالم عليه ابيطالب بن علي حضرت كه اجماعي

 دارد ؟ اعتبار چه اجماع آن و كرد توان اجماع آن بر اعتماد چه نباشند، آن در عمار و مقداد و اباذر و سلمان مثل ايمان

  
 ولي نمود تعيين وصي را خود رفيق رحلت، از قبل اول خليفه كه شد چگونه پس بود، كلّ عقل حضرت آن مسلمين اتفاق به

 امت و حافظ بي را مستمرّي شريعت نموده غفلت و مسامحه مي كرد، تعيين جانشيني شد مي خارج مدينه از چون كه پيغمبري

  !گذاشت؟ حجت بي را خود
 

 شناسد نمي را كسي همچو و معاصي، و كذب و نسيان و خطا صدور عدم در باشد پيغمبر مثل هم امام كه است واجب

  .باشد مي الهي اقدس حضرت مختص امام تعيين پس تعالي، و تبارك خداوند مگر
  
 و نواهي، و اوامر جميع در است اطاعت وجوب »اطيعوا «از مراد » منْكُم االَمرِ ولُي اُ و سولَ الرَّ طيعوا اَ و اهللاَ اَطيعوا «آية در
 .معصوم با مگر شود نمي تمام عمالً و علماً اطاعت اين

  
 البد دنيويه، امور در نباشد زاهد كه كسي و زهد، بر است منوط نجات كه آن جهت به اوست بودن ازهد امام صفات از

 .باشد نجات طريق نسيان موجب نها آ به ميل و برانگيخته دنيويه امور به را او دنيا به رغبت داعي كه است

  
 .است الزم امام در مرضيه غير صفات و رذايل ههم از طهارت

  
 و علماء و اشراف طبقات تا فضايل فنون و كماالت انواع استجماع در باشد يگانگي و تفرّد غايت در واجب است كه امام

 .نباشد وي انقياد در عاري و ننگي را كسي كه چنان كنند، اطاعت او بر بتوانند حكماء
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 .ماند نمي پايدار كردن سياست و ترسانيدن و كشتن با رعيت امور انتظام

  
 از بهتر يا مساوي او باطن بايد نيز و طباع تنفّر آيد الزم صورت اين غير در او، غير ظاهر از باشد افضل بايد امام ظاهر

 .باشد او ظاهر مخالف او باطن است كه محال و است معصوم او كه آن جهت به شود، او ظاهر

  
 .او امامت بر شود دليل تا آن مثل اتيان از شود عاجز ديگري كه معجزه هايي امام از شود بايد ظاهر

  
 !باشند كشته غزوات از يكي در را كفار از كسي نشده خلفاي انتخابي اهل سنت ، شنيده حال تا

  

  امامت حضرت علي (ع)  - فصل پنجم  

 :است واضح دوطريق امام معرفت براي

 .الحق بر سابق امام يا رسول، يا خدا از نص - اول

 .امامت دعوي به مقرون عادت خارق از است عبارت كه معجزه - دوم

  
  اختيار. و نص ميان شده داير امر اين است كه شد، ظاهر سنّت اهل استدالالت و مقاالت از آنچه ملخص و مجمل

 رسول و خدا از نص صدور اساساً كه است آن بر اماميه اتفاق اما ! اختيار شد ثابت پس نيست، وارد نص چون گويند مي 

 است . واجب

  
 . رسيد مي ما به و بود مي ظاهر آينه هر شد، مي صادر نص اگر اند گفته كه مخالفين اعتراض است باطل

  
 است . عناد از ناشي سخيف احتمال اين با ايشان اعتراض نص، صدور وجوب شد ثابت كه آن از بعد

  
 نگذاشته حجت بي را خود امت گذشته پيغمبران از پيغمبري (ص) االنبياء خاتم حضرت زمان تا آدم حضرت زمان از

  است . نموده خود خليفة بر خالفت نص بلكه است،
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 !است نگذاشته امت اختيار و رعيت هعهد به را خليفه نصيب انيباء از يك هيچ 

  
 بعد و نمايد تأمل و مالحظه اعتساف ترك نظر و انصاف ديده به را آن و كند، نظر اماميه و شيعه ادلّه در سنت اهل بايد

 .بكند را علي حضرت غير خلفاي خالفت دعوي انشاء ديد، ناتمام را آن كه آن از

  
 امت . تعيين ادلّة با دارد منافات رسول، و خدا جانب از امام تعيين بر كند داللت كه دليلي هر

  
 در اينان تصرف بطالن و ايشان خلفاي خالفت فساد را، ابيطالب بن علي حضرت خالفت كند مي ثابت كه اي ادلّه از

 .شود مي ظاهر شريعت امر

  
 مي كه را كسي هر كندمي  رحمان مختص عنايت و است، الهي موهبت منصب اين بلكه نيست ارثي امامت و نبوت

 .خواهد

  
 بن علي حضرت وآله عليه اهللا صلي اكرم رسول حضرت از بعد تصرف به اولي و بالفصل هخليف كه برآنند شيعه

 .است بوده عالم مهتر آن داماد و حضرت آن عم ابن ابيطالب،

  
 مشرّف اسالم به كه كسي اول ذكور، از كه برآنند محققين و بود، ساله ده آيه نزول حين در كلّ اتفاق به علي حضرت

 بود علي حضرت شد

  
 و تكويني اراده ميان يعني يابد، مي تحقق مراد اراده، اين محض به كه تكويني است اي اراده را تعالي و تبارك خداي
 ».فَيكُون لَه كُنْ يقُولَ نْ اَ شَيئاً اراد ذا ا اَمرُه انَّما« نيست اي فاصله مراد تحقق

  
 اراده ميان يعني يابد، نمي تحقق مراد بالفاصله اراده، محض به كه تشريعي است اي اراده را تعالي و تبارك خداي نيز و

 طهارت تحقق بر خدا اراده مثل نيابد، در تحقق مقام به مراد كه است ممكن حتي و است فاصله مراد، تحقق و تشريعي

  .تكاليف امتثال راه از ها انسان

  
 ظاهر » تَطْهيراً يطَهرَكُم و اَهلَ الْبيت الرِّجس عنْكُم ليذْهب اهللاُ يريد انَّما« فرمايد مي مجيد قرآن در تعالي و تبارك خداي

 پاكيزه و را رجس بيت اهل شما از ببرد خواهد مي تعالي و تبارك خداي كه نيست اين جز : كه است اين شريفه آيه معناي

 .گرداندني پاكيزه را شما گرداند
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  .است گرديده نازل عصمت بيت اهل حق در شريفهه آي اين است كه وارد خاصه طريق از و عامه طريق از كثيره احاديث

 
 آمده است : رجس اذهاب و فعليت مقام به كه است محض اراده »اهللاُ يريد انَّما « كه است آن عصمت بر آيه داللت وجه

 گناهان از طهارت اراده اما» .  انما «حصر قاعده بر بنا ايشان، غير بر نه است بيت اهل اختصاص مقتضي شريفه آيه لفظ

 از باشند پاك مكلّفين ههم كه خواهد مي عالم خداوند بلكه ندارد بيت اهل به اختصاص آيد، فعليت مقام به كه آن بدون

 .اند شده و خواسته را عصمت بيت اهل وليكن باشند، ونمي معاصي

  
 . نيست متصور كفار غير و كفار از فعليت بدون محض اراده در مدح و تشريف و است، تشريف و مدح مقتضي نزول، سبب

  
 ايشان خطاب و ازواج ذكر از بعد آيه ذيل و آيه، ذيل خطابه از قبل آيه صدر كه زيرا ازواج، بر آيه كردن است حمل باطل

 مؤنث جمع ضمير با آيه صدر ماتأخّر و ماتقدم ولي نيامده مؤنث جمع ضمير آيه ذيل در كه است آن مطلب اين شاهد . آمده

  است آمده
  

 خداوند  . نيست سازگار كمال حد در رجس اذهاب رفع، در كه زيرا آن . رفع نه است رجس دفع شريفه، آيه اين از مراد

 با احياناً كه ! رجس از را آنان نه كند مي فع د ايشان از رجس را يعني » الرِّجس عنْكُم ليذْهب «فرمود تعالي و تبارك

 باشد .                                                                                                                       سازگار ها آن نفساني تمايالت

  
 (ع) حسن امام حضرت از امامت بود، ارثي اگر . نيست ارثي كه است امامت منصب عصمت، بيت اهل اختصاصي مناصب از

 نمي گرديد . منتقل (ع)  حسين امام حضرت به

  
 واسطه ادعاي سنّت اهل ليكن است، عليه متفق شيعه و سنت اهل ميان در پيغمبر وصي آن خالفت و سرور آن مامتا

 نمايد . مي واسطه نفي شيعه و كند مي

  
 خلفاي حقانيت ادعاي كه رسد نمي را سنت اهل ندهند، فيصل را دليل اين تا و است افضليت حسب بر اماميه دليل

 كنند . را خود

  
 پيغمبر از آنچه و داشته حديث به علم آنچه هر بكر ابي كه كرده ضبط» الخلفاء تاريخ« در وسيوطي» تهذيب «در نووي

 نبي علم مدينه باب از افضل را شخص چنين چگونه منصف، غير متعصب اي كن انصاف ! حديثند چهل و صد شنيده

 !داني؟ مي
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 و كرده فضلش به اذعان و اقرار اعدايش كه مردي اوصاف در گويم چه : گويد البالغه نهج شرع در الحديد ابي ابن

  .اند نتوانسته مناقبش كتمان و انكار خصمانش
  خلفاي خالفت در قدح تا كنند، مي باب اين در شرع و عقل حكم انكار و رواست فاضل بر مفضول تقديم گويند

 .بود ناس اكمل و ازهد و افضل و اشجع كه ابيطالب بن علي حضرت وجود با نشود ثه ثال 

 
 يتَّبع اَنْ اَحقُّ الْحقِّ لَي ا يهدي اَفَمنْ« جمله از است بسيار واليت امر در افضل و اعلم داشتن مقدم بر الدالله واضح آيات

 كه است سوي حق سزاوارتر به كند مي هدايت كه كسي آيا يعني» تَحكُمونَ  كَيف لَكُم فَما يهدي اَنْ االّ يهدي ال اَمْن

 حكم چگونه و را شما چيست پس كند، هدايت را او ديگري كه اين مگر يابد نمي هدايت كه كسي يا او از كنند پيروي

 كنيد؟ مي

  
 راه و نكرده چنين خلفا از كسي ن حضرت آ از غير و است معجزه اظهار حضرت، آن امامت صحت بر دالّه ادلّه جمله از

 .بود مسدود ايشان بر كرامت و كشف و اعجاز

  
 غير معجزات و است متجاوز هزار از او مضبوطه معجزات كه چنان است، الشّمس من اظهر حضرات آن معجزه اظهار

 مظهر و العجايب مظهر« به ملقّب معجزه، اظهار كثرت از ن حضرت كه آ بطوري است، بيرون حصر و حد از او مضبوطه

  .گرديد »الغرايب

  
 :باشد مي شريفه آيات اين جلمه از است بسيار اهللا كتاب از علي  حضرت امامت صحت بر دالّه ادلّه

  
  » راكعونَ هم و الزَّكوه  يؤْتُونَ و الصلوه يقيمونَ الَّذينَ آمنُوا والَّذينَ رسولُه و اهللاُ وليكُم انَّما« -اول  هآي

 سالم ابيطالب بن علي حضرت،  حق بر معبود حقيقي راكع آن شأن در فهريش هآي اين فريقين اتفاق به

 .است گرديده نازل عليه اهللا

  
 آ وفات از رابعد اختالف نداشت،واين حرفي كسي علي و رسول و خدا بودن ولي به آله و عليه اهللا صلي پيغمبر حضرت درزمان

 .ساختند مشوش را مردم ذهن و كرده وارد ن حضرت

  
 است، اسميه جمله هم آيه اين چون دارد، استمرار و ثبوت بر داللت نحويون و لغت اهل و عرف اهل اتفاق به اسميه جملة

 .آخرالزمان الي نزول حين از واليت بر كند مي داللت
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 عصر هر در البد است كه است اين آيه مضمون ه.الزم » الصادقينَ مع كونُوا و اهللاَ اتَّقُوا آمنُوا الَّذينَ اَيها يا « -دوم  هآي

  .نبود معصومي علي (ع) از غير هم زمان آن در و باشد ، االتّباع واجب كه صادقي بودن
  
  اتفاق به شريفه آيه اين.  »ديناً االسالم  لَكُم رضيت و نعمتي علَيكُم اَتْممت و دينَكُم لَكُم اَكْملْت اَلْيوم« - سوم هآي
 و شد نازل خود، جانشيني به را ابيطالب بن علي حضرت (ص)خدا رسول حضرت نصب از بعد خم غدير روز در فريقين 

 .است پذيرفته تحقّق ن حضرت آ خالفت و واليت با پيغمبر، امت بر عالم خداوند نعمت تماميت و دين كمال

  
 بن علي حضرت اهللا، حبل از مراد شريفه آيه در فريقين اتفاق به » تَفَرَّقُوا وال جميعاً اهللاِ بِحبلِ واعتَصموا «-چهارم  هآي

 .مي باشند او طاهرين اوالد و ابيطالب

  
 و ابيطالب بن علي حضرت ذكر اهل شريفه، آية در فريقين اتفاق به  » تَعلَمونَ ال كُنْتُم انْ الذِّكْرِ اَهلَ فَاسئَلُوا «- پنجم هآي

 از است عبارت ذكر، اهل از مراد كه كرده ذكر آيه اين تفسير در نيز ثعلبي باشد . مي السالم عليهم او طاهرين اوالد

 .اجمعين عليهم اهللا سالم او طاهرين اوالد و (ع)ابيطالب بن علي حضرت

  
 ال اهللاَ انَّ النّاسِ منَ يعصمك اهللاُ و رِسالَتَه بلَّغْت فَما تَفْعلْ انْ لَم و ربك منْ الَيك اُنْزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ اَيها يا« -ششم  هآي

 بن علي حضرت خصوص در شريفه آيه اين كه شده وارد بسيار احاديث خاصه و عامه طريق به» . الْكافرينَ الَْقوم يهدي

 .است السالم عليه ابيطالب

  
 و كند خدا عبادت سال هزاران كسي اگر فرمود  حضرت آن كه شده نقل ديلم (از كتب اهل سنت ) فردوس كتاب در

 حب :فرمود نيز و .سازد دچار جاوداني عذاب به را او متعال خداوند باشد، نداشته ا ر عصمت بيت اهل ما محبت

 .است كفر او بغض و ايمان، علي(ع)

  
 را علي هركس :فرمود (ص)رسول حضرت كه است چنين ها آن مضمون كه شده نقل طريق چند به حنبل مسند در

 است . رنجانيده مرا برنجاند

  
 از نها آ همه كه شوند خليفه و امام من از بعد نفر دوازده  :فرمود پيغمبر حضرت كه كند مي نقل خود كتاب در ابوداود

 .باشند قريش
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  امامت ساير حضرات ائمه اطهار(ع)  - فصل ششم  

 خود، فرزند بر السالم عليه ابيطالب بن علي حضرت وصيت در متواتره هكثير اخبار  (ع) مجتبي حسن امام حضرت

   است گرديده وارد امامت خلعت به بزرگوار آن اختصاص و (ع) حسن امام حضرت
  

 حجت او قول او امامت ثبوت از بعد . است ثابت عامه، قول به بنا چهارم همرتب در ولو ابيطالب بن علي حضرت امامت

 .گانه يازده ائمه حضرات امامت مي شود ثابت اول ، امام امامت ثبوت مجرّد به شيعه نزد و باشد، مي

  
 قاهر نور يا االنوار نور از عبارتست است، نمايان آن در اهللا ماسوي چكيده و جوهر كه نوري آن امكان، عالم ركين ركن

 امكان عالمه شيراز شده زايل موجودات تمام قائميت عنداهللا، من منصوب امام مقدس وجود بدون كه است اين . واليت

 .فروريزند عدم ظلمت در همه گسسته

  
 و ابيطالب بن علي حضرت امامت بر دالّه ادلّه همان علي، بن حسين حضرت امامت بر دالّه ادلّه  حسين امام حضرت
  .شد ذكر سابق در است كه حسن امام حضرت

 
 كه چنان را، امامت سمت هم و بودند واجد را رسالت و نبوت مقام هم اولوالعزم، انبياء ساير و (ص)اكرم  رسول حضرت

  است . شده اشاره خليل ابراهيم حضرت امامت به مجيد قرآن در
  

 امامت، در اما باشد معين اي عده بر است ممكن اصليه الهيه رياست نبوت، در زيرا نبوت، از باالتر است امامت مقامي

  است بشر افراد همه بر الهيه كليه مطلقه رياست
  

 اين و است آن شعاع؛ اين و است نور آن چه . آن از است متولّد و متفرّع نبوت كه است واليت مقام الهي، قرب كمال

 اثر . اين و است عين آن فرع؛

  
  خاصه نبوت و است اقبل از بعد ادبر » .ادبر «خطاب به مخاطب نبي و  است » اقبل « خطاب به مخاطب ولي

  .نبندد صورت واليت، بي نيز
 

 واسطة به و است تجرّد و امر عالم سنخ از كه دارد معنوي هجذب و هدايت نوعي ظاهري، هدايت و ارشاد بر عالوه امام

 مي جذب ايجاد، غايت و كمال همرتب سوي به را نها آ كرده تصرّف شايسته قلوب در باطن، نورانيت و حقيقت كمال

 .كند
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 آن .برد مي زنان بيوه و ايتام و فقرا خانه به طعام شبها بزرگوارش پدر مانند السالم عليه علي بن حسين حضرت

 . شد شهيد تا نرفت ذلت بار زير و بود الطبع منيع و منش بزرگ بسيار حضرت

  
 با وحقيقت ظلم و كفر،عدل و ايمان ظلمت، و نور جهل، و عقل همبارز بلكه نبوده دنيائي معمولي جنگ يك مبارزه، اين

  بود . دنيا با آخرت و مجاز
 

 و بودند چنين هم حقيقت در و . ندارم سراغ خود اصحاب از باوفاتر اصحابي من : فرمود علي بن حسين حضرت
 . بود فراگرفته خدائي عشق را ايشان وجود سراسر و لبريز علي بن حسين حضرت محبت از ايشان پيمانه

  
 (ص)  االنبياء خاتم حضرت از صريح تصريح به شيعيان چهارم امام الحسين، بن علي حضرت  العابدين زين امام حضرت

 و عصمت مقام داراي و خلق پيشواي السالم، عليه حسين امام حضرت بزرگوارش پدر و اميرمؤمنان حضرت جدش و
 .است سيدالمرسلين شريعت احكام و قرآني آيات كننده بيان و دين حافظ

  
 . است الهي كمال تجلي قرآن كه است اين آن، دربارة تعبير باالترين

  
 يافته تحقّق مقدسش دروجود محض طهارت كه زيرا بود اعال حد در مجيد، قرآن به السالم عليه سجاد حضرت معرفت

 بود .

  
  . نيست پذير امكان انسانيت مقام مراحل شناخت بدون آن، شناخت لذا و است مجيد قرآن اصلي هنسخ كامل، انسان

  
  پيشگاه به سالم عرض در لذا اند،فرموده  بازگو قرآن شريك و همتا را خود تمدح، مقام در الهي محبوبين

 » . الْقُرآنِ شَريك يا علَيك السالم«گوييم مقد سشان 

  
 . ناطق  قرآن طبيعت، عالم در و متمثّل قرآن مثال، عالم در و معقولند قرآن عقل، عالم در الهي مردان

  
 .رساند نمي ابدي سعادت و محض حقيقت به را انسان دل، طهارت و ضمير صفاي و تهذيب بدون تحقيق

  
 قرآن . حقيقت از اوست برخورداري ميزان به كسي هر كماالت
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 از كه يادگاري بهترين ولي كرده، بروز بسيار عادات خوارق و كرامات و معجزات سجاد حضرت از - محمد آل زبور

 .است البالغه نهج و قرآن تالي بالغت، و فصاحت در كه » سجاديه هصحيف « مانده است بجاي حضرتش

  
 باالترين تفكر .سير اين هواسط به مگر نرسد كمال به نقص از كسي و مقاصد، سوي به مبادي از است باطني سير تفكر

  .است درجات بلندترين و عبادات اعظم و مقامات
 

 حد از حضرت آن اخالق مكارم و فضايل بوده، او جانشين و وصي و چهارم امام فرزند ،  (ع)باقر محمد امام حضرت

 . است قاصر آن تقرير از زبان و خارج تحرير

  
 كتاب فهرست كامل، انسان بود . چه آفرينش اسرار تمام به واقف و»  مبين كتاب «مظهربارز ،(ع)  باقر محمد امام حضرت

 وجود كتاب و صغير عالم در توان مي را آن فهرست است، موجود كبير عالم در كه دقايقي و نكات آن و ؛ است وجود

 . يافت انسان

  
 از كتب اين تمام . خرد و عقل راهنماي كتاب قرآن، و است آفرينش بزرگ كتاب عالم، و  خلقت كوچك كتاب انسان،
  فطرتند . بر منطبق و مربوط و پيوسته هم به اساس و نقشه نظر

 
 بالجمله كامل، انسان است، منطوي انفس و آفاق در آنچه و است نهان و فاش جمله است، انفس در است آفاق در آنچه

 .است محتوي

  
 ساخته آشنا عوالمه هم به را آنان متعال خالق و است ، نمايندگان الهي چشم برابر در جزئياتش تمام با وجود عالم هنقش

  است .
  

 راز و وجود اسرار گذرد، مي و گذشته ها آن بر كه حوادثي با غيره و اتمها و عناصر و اوليه مواد از آفرينش طرح

 است . گرديده معلوم ايشان بر آفرينش

  
 در اهللا، ي ماسو جميع بر وجودي احاطه و معنوي كماالت جهت به ولي االنبياء خاتم ظاهراً اكرم(ص) رسول حضرت

 . است پيامبران اولين حقيقت
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 و دانش و علم همه آن كاينات، جميع بر نظير بي و عالي هاحاط با آخرين، و اولين معارف هشكافند عليه السالم، باقر امام
 نمود. دانش و علم مشعشع انوار به مبدل را اسالم فرهنگ تاريك محيط و آموخت مردم به را معارف

  
 خواهد نيز ديگري برود، دو آن از يكي اگر هستند، منظوم رشته يك در كه اند گرانمايه گوهر دو حيا و امام باقر: ايمان

 .رفت

  
 مناقبش و فضايل انكار كسي و است شيعيان ششم م اما السالم، عليه صادق جعفر امام حضرت  (ع) صادق امام حضرت

  . است بزرگوارش پدر تعيين و (ص)اكرم رسول حضرت جدش تصريح حضرت، آن امامت بر دليل . ندارد و نداشته را
  

  جمله مظاهر، و اوست مظهر چيزي هر وجه . شود حاصل بدان مواجهه كه چيزي از عبارتست شيء هر وجه
 انجام مي يابد . آن وسيله به خود مخلوقات تمام با خدا مواجهه كه اند اسماءاهللا 

  
 . بود الهي الحسناي اسماء اتم و اعال مظهر و خلقت هطيب هشجر زيباي ثمرة السالم، عليه صادق حضرت

  
 فناء معناي است اين . نشدند ملتفت ايشان و كردند خارج الموالي مولي حضرت پاي از نماز حال در را دردناكي پيكان

 .اند كرده توهم متصوفه از جماعتي و عرفان از خبران بي برخي كه را آنچه نه او، به بقاء و اهللا في

  
 فَادعوه الْحسني االَسماء هللاِ «حقيقيه  معني تا واليت ، مقام  انوار در است سالك شدن فاني اسماءاهللا، با مواجهه حقيقت

 گردد . ظاهر او بر »بِها 

  
 مقدس دين ناشر و حا فظ بزرگترين الهي، الحسناي اسماء اعالي مظهر و كبريايي جمال محراب السالم، عليه صادق امام

 . است الهي

  
 از نفر دو فقط . نگاهداشتند را دين و كتاب اين روحانيت، تزريق و علمي بروزات با السالم عليهم اطهار ائمة حضرات اكثر

 تعليمات و تبليغات به بقيه و علي، بن حسين ديگري و ابيطالب بن علي حضرت يكي زد شمشير قائمه به دست ايشان

 كوشيدند .

  
 مساعد بسيار قرآن رموز كشف و حقايق نشر براي كه زيرا دانست علمي نهضت عصر توان مي را دق صا حضرت زمان

 . بود
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 و ادلّه با و آورد بوجود فكري حركت و علمي جنبش يك سياسي، نهضت مقابل در و نمود قيام علوم نشر به صادق امام
 فرمود . اثبات است عقايد استوارترين كه را اماميه عقيدة منطقي، براهين

  
   آن و است مطرح نيز ديگري مهم جهاد اكبر، و اصغر جهاد هجبه دو در مجاهدات بر عالوه الهيه، معارف در آري

  ناميده است .» كبيرجهاد « و قرآن  آن را   است  هدايت به دعوت
 

 و شيميائي طبي، ، طبيعي مادي، علوم از مختلفي هاي رشته و گشود مردم روي به علمي چشمه هزاران صادق امام
 .داشت تمام به مهارتي جفر، و رياضيات و غريبه علوم در بزرگوار آن تعليم فرمود .همچنين شاگردانش به را فيزيكي

  
 پدر بزرگوارش تعيين و (ص)اكرم رسول حضرت تصريح حضرت، آن امامت بر دليل  (ع) كاظم موسي امام حضرت

 .است جانشيني و وصايت به را او (ع) صادق حضرت

  
 مقرّ او شأن علو به خاصه و عامه و بوده العاده فوق مناقب، و سخاوت و عبادت و علم و اخالق مكارم در ن حضرت آ

 .معترفند و

  
 انسانها عقايد مباني تحكيم به حق طريق در الهي درگاه محبوبين اين و است ارشاد حق، راه در مبارزه هعصار و جوهر

 .اند بوده كوشا اجتماع معنوي مراتب ارتقاء و نفساني تكامل راه در پرداخته،

  
 مطهرشان رأس چه ممات، حال در چه و حيات حال در چه شده، ظاهر پرور جان و افزا روح هنغم و آهنگ ايشان حلقوم از

 به دعوتشان همواره اريكه سلطنت، بر چه و اسارت بند در چه و سياهچال در چه خاك، روي بر پيكرشان چه و نيزه ي باال

 .است بوده توحيد

  
 درگاه مقرّبين به توسل .دعاست اجابت موجب او به توسل و الحوائج باب به است مشهور حضرت آن مردم ميان در

 علمي . اصول مطابق و عقلي امري است بسيار، تجارب و احاديث و اخبار از گذشته خدا،

  
 ترجيح كند، خلق را تر پست و اخس موجود اگر چه، كند خلق را اشرف موجود اول رحمان خداوند كه است واجب

 علي حكيم از قبيح و است قبيح دو هر و باشد مي بالمرجح ترجيح كند، خلق مساوي اگر و آيد، الزم راجح بر مرجوج

 .زند نمي سر االطالق
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 اختصاص و غير، نه اوست حقيقي الحاجات قاضي و باريتعالي اقدس ذات به است منحصر امكان عالم در حقيقي مؤثر

 .پيغمبر بعثت لزوم براي است دليل همين، و مدرك، و مدرك بين سنخيت است شرط ولي . ندارد بشر افراد به

  
 عبادات، همهم اركان از ركني جهت بدين . بود امكان عالم معنوي قبله و ربوبي عالم رابط كاظم موسي امام حضرت

  . است آن استقبال و قبله تشخيص
  

 است دل اقبال معنا در اما مبارك، مكان بدان الهيه توجهات از استفاضه براي است كعبه به توجه ظاهر در قبله مقصوداز

 .است عقول فروزان خورشيد و معنوي هقبل كه (ع)امام مقدس وجود به

  
 عبور حايل و ظلمات هادم حقيقت، آسمان در مقدسش وجود كه است، االعظم اهللا ولي»  كلّ عقل « همانا عقول، آفتاب

 نكند. پرواز عقلي هيچ موال، آن دستور و اذن بدون و است، مؤمنين قلوب در شيطاني وساوس نفوذ و

  
 مرتبه ايمان به نيل براي است رحماني علت نيز آن و اليقين، مرتبه علم ايمان به است ل وصو علت كعبه، استقبال حقيقت، در

 است علّت وصال كه رسد، حق اليقين مرتبه ايمان به سالك  سرانجام تا واليت ، الشموس شمس انوار در سير و اليقين عين

   . ازلي كعبه به

  
 دو سيد كه چنان است، دل خدا راه بلكه نزديك، نه و دور نه زير، نه و باال نه چپ، نه و است راست جهت نه خدا راه

 » .اهللا بيت الْمؤْمنِ قَلْب « معني است اين است، مؤمن دل در خدا : فرمود عالم

 كاظم موسي امام حضرت ،(ص)خدا رسول حق بر خليفه كامل، انسان مقدس قلب در عصر آن در ازلي قبله كماليه تجلّي

 .بود  السالم عليه

  
 است صبر مرتبة از باالتر رضا مرتبة . است اهللا الي سالك مقامات باالترين از صفت اين و رضاست؛ امام هشتم القاب از

 . رسد دوست از آنچه به است اهللا الي سالك رضايت رضا، ولي رضايت، عدم با ست ا نفس حبس صبر، زيرا

  
 احصاء كه است حدي به بزرگوار آن فضايل و شده ظاهر شمار بي كرامات و معجزات السالم عليه رضا حضرت از

 كرد . نتوان

  
 و دل صفاي به پي ايشان زيرا را، كرامات و معجزات صدور نمايند مي انكار كه بسا و عجب اظهار مردم از اي عده

 .اند نبرده اوصياء و انبياء حضرات درجات و مقامات
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 وقتي و خود خودي به زماني طبع، عالم بر دارد حكومت و سلطنت ملكوت، عالم و است ملكوت عالم سنخ از نفس

 . رياضات به گاهي و بشريه نفوس توسط

 
 مملكت از خارج در و نمايد پيدا را اتصال كمال ملكوتي مجرّدات با تواند مي دنيويه، عاليق از شود مجرّد نفس چون

 بنمايد را تصرّفي گونه هر تن،

 
 كند مي جادو و سحر مانند نامشروعي ورام به قادر كرده تبط مر سفلي ملكوت با را نفس مشروع غير رياضات

 
  .است شيطان سنخ هم كه جنّ، واسطه سفلي، ملكوت در و است ملك واسطه و سبب عليا، ملكوت با ارتباط در
  
 صور و اعمال قبايح كه الناس عوام خاصه مردم، اكثر مانند شود نمي عاقله قوه مطيع كامالً زماني متخيله قوه 

 كند . مي جلوه نيكو انظارشان در دنيا فاني هاي زينت و محسوسات

  
 من دست به شيطان فرمود: (ص) اكرم رسول حضرت كه چنان باشد، مي قوه عاقله  مطيع كامالً متخيله، و واهمه قوه گاهي

 .است شده مقهور من عاقله قوة چنگ در من متخيله و واهمه قوه يعني شده، تسليم

  
  . است انحالل و افول قابل مجاهدات، و رياضات ساير و دنيويه لذايذ ترك با متخيله هقو

  
 وجود آن كه بود خواسته ا خد و بود، الرضا موسي بن علي حضرت عصر، آن در نفوس الطف و اصفي و اشرف و اكمل

 . دهد قرار خود كمال و جمال مظهر را مقدس

  
  :حضرت رضا مواعظ  و نصايح از
 
  .است مردم اسرار داشتن پنهان مؤمن، ايمان عالئم از
 
 ديده خدا و بخشد سالمتي و بركت اوالدش و عيال براي و د گرد آسان زندگيش شود، راضي كم ل حال به كس هر

 .كند بينا را دلش
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 امام پدربزرگوارش از بعد او غير اگر و است، مسلم فريقين نزد او عصمت اين كه (ع)جواد امام حضرت امامت بر دليل

  .آيد الزم راجح بر مرجوح ترجيح شود، شناخته
  

به  نمايد، كفن و دهد غسل بعد امام را امام بدن زيرا بود. بزرگوارش پدر حنوط و كفن و غسل متكفّل جواد حضرت
  » .الْمطَهرُونَ االَّ يمسه ال «كه  مجيد قرآن مانند است اهللا كتاب حقيقت، در و توحيد هيكل امام، كه آن جهت

  
  .عالم در عرش و مردم ميان در است امام منزلت به جسد، در قلب منزلت

  
 باطني قلب براي خون، خروج و دخول براي است در دو را ظاهري قلب كه چنان :اند فرموده پيشوايان و بزرگان حضرات

 و ،  شود مي ناميده »السعداء جنه «و است مالئكه جاي كه عليا ملكوت  يعني باال جانب به يكي است، در دو نيز روحاني
  » .جحيم االشقياء«به  مسمي و است شياطين و اجنّه سفلي كه مكان ملكوت جانب به ديگري

  
قلب ،  ديگر در از خلق آزار و اولياءاهللا بغض و شرور و معاصي و باالي قلب ، در از اهللا اولياء و  حق حب و معارف و علوم
 .شد نخواهد داخل دلش به عبادت و واليت نور نبندد ، را سفلي ملكوت در انسان تا و مي شود، داخل

  
 كمال، با مؤمن قلب چه، .بود خدا عظمت با عرش الهي، ودان جا فروغ پر چراغ آن ، (ع)جواد حضرت مقدس قلب

 . است رحمان خداي عرش

  
 ظهور محل هم كامل انسان قلب و است مقسم برد، مي كه فيضي هر و است رحمانيت رحمت استيالي محل عرش

 .اوست تجليات و الهي حقّة انوار و رحمت

  
 شعور فاقد ولي عظمت با است عرشي عالم، عرش : نيست عرش در است، كامل انسان قلب در كه خاصيتي و شرافت

 اي تازه كماالت و علم قدرت، حيات، رسد، او به كه فيضي مدد هر و است ترقي قابل و ادراك واجد قلب، اما ترقي و

 .دهد آن به

  
 مستقرّ و نوراني علوي روح محل كامل، انسان قلب اما روحانيت، به است رحمانيت صفت ظهور محل عالم، عرش

 است . اهللا خالفت
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 مجيد قرآن در رحمان خداوند كه حكمتي و واليت، سوي به شود باز او قلب كه است كسي كامل انسان حقيقت، در

 .واليت سوي به است دل انفتاح همانا داده، قرار كثير خير هماي را آن و نموده تعريف

  
 و ريا با توأم عمل كه بسا زيرا . اعمال به جوارح اتعاب از است بهتر دل، به حق سوي قصد : فرموده جواد امام حضرت

 است . اهللا لوجه و پنهان نيت، ولي باشد فاسده اغراض ساير و شهرت و مدح طلب يا

  
  .است گران چيز هر بهاء متعال، خداوند به اعتماد :السالم عليه جواد حضرت

 
 و شيعه بزرگان حضور در وداع هنگام و گردانيد خود جانشين و خليفه جواد حضرت بزرگوارش امام هادي (ع) را پدر

 .فرمود امامتش به تصريح خود، اصحاب ثقات

  
 عالم در تصرف به اولي و واليت مقام واجد خدا، منتهاي بي قدرت و علم مظهر هادي، به ملقب النقي علي امام حضرت

 است . امكان عالم مقامات باالترين از مقام اين است ، و كون

  
 نه و كاينات همه بر است جناب آن علمي تسلط كمال وجوديه، عوالم در (ع)هادي  امام بودن تصرف به اولي از منظور

 . آنها اداره و اراده اعمال

  
 . است اولي باطني، و اركاني لحاظ به تصرّف است. اين شرايط اقتضاي به امكان عالم در امام تصرف حدود

  
 و كند، نمي تأثير فاسده قلوب در حكمت زيرا ،دنكني تعليم اهل نا به را علم و حكمت هادي : امام مقدس تعاليم از

 . كفّار دست به است دادن حربه و حكمت بر است ظلم جهال، به حكمت تعليم

  
 و باالتفاق بودنش معصوم و (ص) االنبياء خاتم حضرت جدش اخبار همان عسكري ، حسن امام حضرت امامت بر دليل
 .باشد مي خود جانشيني و وصايت و امامت بر را او بزرگوارش پدر تعيين و كرامات بروز

  
 تمام اجدادش، مانند و داشت اشتغال عبادت به پيوسته و بوده معاشرت از ممنوع و محوبس اوقات بيشتر حضرت آن

 .بود مردم شريفترين و دارا را فاضله ملكات و صافت

  
 بربندد . رخت دل آن از عالم قدرهاي ههم كند، نزول دلي بر حق قدر اگر حقيقت، در
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 انسان اي :اند فرموده بزرگان كه است اين خود، وجود از بيرون اجزاء در نه كرد جستجو خود درون در بايد را شرف و قدر

  . درياب را خود قدري، خود تو
  

 ميسر دل خلوت و داري زنده شب با جز كه است سفري الهي، قدس آستان به شدن واصل عسكري : حسن امام حضرت

 . نيست

  
 :است سالم سه را آنان كه است الهي محبوبين

 » .الَّذينَ اصطَفي عباده سالم علي «شنيدند جان سمع به ميثاق روز كه است سالمي اول، سالم

  
  » . علَيكُم سالم فَقُلْ ياتنا  يؤْمنُونَ الَّذينَ«  شنيدند الهي سفير لسان از كه است سالمي دوم، سالم

  
 را آن خود، ناحيه از واسطه بي و سفير بي آيد، مشاهده مقام به عيان برخيزد، حجاب چون كه است سالمي سوم، سالم

  » .  رحيمٍ رب منْ قَوالً سالم «بشنوند
  

 كه كسي و است؛ شراب مانند خودبيني و غرور و ثروت و ظاهري مقام مانند كند، بيخود خود از و مست را انسان هرچه

 .باشد داشته را ها مستي اين از هيچ يك نبايد آورد، مي بجا را حقيقي نماز

 
 خوشحالي اظهار غمناكي شخص نزد انسان كه است دور ادب از :عسكري حسن امام حضرت تĤميز حكم كلمات از

 .كند

 

  

  امامت حضرت ولي عصر (عج) - هفتم  فصل 
  

 نص طريق به عشر اثني ائمه امامت نيز و باالتفاق، است آنجناب دن بو معصوم حضرت ولي عصر (ع) ، امامت بر دليل

 .است شده وارد سنّي و شيعه علماي از

  
 .باشد مي اولياء و اوصياء خاتم نيز بزرگوار آن است، انبياء خاتم (ص) خدا رسول جدش كه طور همان
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 بينند مي معصومي تواناي دست به را جهان هادار زمام و كرده بيني پيش را درخشاني عصر شيعيان تاريك، عصر اين در

 مي بسر توحيد حكومت درخشان عصر آن انتظار در همواره و است، منزّه و پاك خطا و اشتباه و نقص و عيب هر از كه

 .برند

  
 آب يعني معين ماء هفتم منتظر، ششم مهدي، پنجم قائم، چهارم خلف، سوم حجت، دوم اهللا، بقيه اول حضرت آن القاب

 .است زمين روي در شده جاري

  
 معين ماء به تعبير كنند، مي استفاده الهي فيض سرچشمه آن از اولياء حضرات خصوصاً مردم همواره كه جهت اين به

 .است شده

  
 نه بر خالف آن . است طبيعت وفق بر الهي قدرت تحت در زندگي طول و عمر درازي

  
 نمود . حقايق تبليغ خود قوم به سال 950 نوح حضرت مجيد، قرآن حكم به

  
 پس باشد، مي سال هزار دو از متجاوز ، زمان اين در او شريف سنّ نيست، معلوم خضر حضرت موت وقت چون

  .دارد امكان الهي كامله قدرت به عمر شدن طوالني
  
 

 نداشته تفاوتي عدد در سفيد و قرمز گلبولهاي يا باشد، اعتدال كمال در چهارگانه اخالط يعني شد معتدل مزاج وقتي

  . آمد نخواهد موت و مرض باشند،
  
 .است زمان موالي حضرت همانا معتدل، فرد آن كه بگوييم توانيم مي

  
 قائم حضرت عمر طول راز نتيجه ، در و گردند كامياب و موفق بشريت آرمان و مقدس هدف اين به دانشمندان كه است اميد

 .گردد آشكار حقيقت، طالبان بر  (ص)محمد  آل

  
 فالن كه نگفته حال تا دانشمندان از يك هيچ و باشد، غيرممكن حد، آن از تجاوز كه ندارد معيني مرز و حد انسان عمر

 .است حتمي وي براي مرگ رسيد، پايه بدان انسان هنگامي كه است اي درجه نهايت سال، مقدار
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 . نمود عالج ها بيماري ساير مانند را آن توان مي و نيست جلوگيري غيرقابل عارضة يك پيري

  
 و طويل عمر بنابراين . است رسانده اثبات به را آن امكان بلكه داند، نمي محال را طوالني عمر تنها نه دانش و علم

 .شمرد غيرعادي محال و الينحل مشكل يك نبايد را (ع) زمان موالي حضرت غيرمتعارف

  
  .كرد عمر سال هزار سه القرنين ذي حضرت تورات، روايت به بنا
 

 حال تا كسي و مي باشد زنده كنون تا شده خلق كه روزي آن از رود، مي شمار به پيغمبران از يكي كه الياس حضرت

  .است نكرده را او وفات ادعاي
 

 .است زنده تاكنون آفريده را وي توانا خداوند كه روزي آن از خضر حضرت

 ما و قَتَلَوه ما و «قرآن  شريفة هآي موجب به و است زنده  تاكنون بزرگوار آن والدت روز از كه مريم بن عيسي حضرت

 .است مشتبه يهود بر عيسي امر لكن نياويختند، دار به و نكشتند را عيسي حضرت » لَهم شُبه لكنْ و صلَبوه

  
 ؟(ع) موعود  مهدي حضرت و معمرين اين مابين است فرق چه

  
 حفظ سال هزاران درياها قعر در را بشر تواند مي قادر خداي خود، بجاي ندارد استبعادي كه زمين روي در طوالني عمر

 فرمايد . مي يونس حضرت به راجع متعال خداوند مجيد قرآن در كه چنان كند،

  
 نسل واالي هاي ملكه از يكي از قمري هجري 255 سال شعبان ماه نيمة در العسكري الحسن بن حجه حضرت

 آمد . دنيا به (ع)  عيسي حضرت حواريون

  
 حسن امام حضرت از بعد و است غايب حال، تا زمان آن از و يافت وفات بزرگوارش پدر سالگي پنج سنّ در

 شيعيان . منتظر امام اوست دارد، دارا را واليت و امامت مقام (ع) عسكري

  
 كتاب صاحب و پيغمبر را خويش و گفت سخن مردم با گهواره در عيسي حضرت مجيد، قرآن شريفة آيات موجب به

 نمود . معرفي

  
 منصوب امامت و واليت مقام به سالگي پنج در كودكي نيست مانعي هيچ كه مي شود معلوم ديگر آيات و آيه اين از

 .باشد مقتدر و نيرومند كامالً اتصال، و ارتباط كمال با خويش وظايف انجام بر و شده
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  بود . ساله هفت بزرگوارش پدر وفاقت هنگام در نيز السالم عليه جواد حضرت

  
 رحلت دنيا از بزرگوارش پدر كه بود گذشته شريفش سنّ از ماه پنج و سال شش السالم عليه النّقي علي امام حضرت

 .شد منتقل وي به امامت و نمود

  
 چهل مردان از ايشان ادراكات دماغي قواي و حافظه و استعداد كه شوند مي ديده نادري افراد هم عادي اطفال بين در

 است . بهتر و بيشتر هم ساله

  
 السالم عليه باقر محمد امام حضرت. بودند كرده بيني پيش را جناب آن سنّ صغر قبالً السالم عليهم اطهار ائمة حضرات

 .باشد مي كمتر ما ههم از امامت به شدن منصوب هنگام قائم حضرت سنّ  :فرمايد مي

  
 اطالع مردم به و كرده پيش بيني را حضرت آن غيبت قبالً ائمه اطهار حضرات و وآله عليه اهللا صلي اكرم رسول حضرت

 .بودند داده

  
 . طوالني  ديگري و كوتاه يكي دارد غيبت  دو محمد آل قائم :فرمود (ع) صادق حضرت

  
 329 سال تا و شد شروع 260 يعني بزرگوارش پدر وفات سال از اول مرتبة : شد مخفي مردم ديدة از مرتبه دو حضرت آن

   گويند . صغري غيبت را سال نه و شصت اين در بودن غايب يافت. ادامه
  
 معلوم، نواب وسيله به و بود نشده منقطع كامالً ارتباطات ولي بود غايب عامه نظر از گرچه ، صغري غيبت طول در

  مي شد . مرتفع مردم احتياجات

  
 گويند .» غيبت كبري « را اين و دارد، امتداد ظهور زمان تا و شد شروع 329 سال از دوم غيبت

  
 خاص شيعيان اول مرتبه در .طوالني دومي و كوتاه اولي دارد، غيبت دو ما قائم : فرمود السالم عليه صادق حضرت

 خواص جز را ايشان كه الغيب، رجال معدودي عده مگر رسند نمي خدمتش دوم، مرتبه در و رسند مي خدمتش معلوم

  .نشناسند
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 حسن امام حضرت و گرفت، نمي تماس كسي با شيعه خواص جز و نمود مي معاشرت كم مردم با هادي امام حضرت

 .گردند مأنوس و آماده حضرت، آن غيبت به ايشان تا گفت مي سخن مردم با پرده پشت از اوقات اكثر در (ع)  عسكري

  
 بود . انفع و اصلح حضرت، آن ظهور نداشت، وجود مانعي اگر

  
 .است نشده بيان مردم براي سبب غيبت ، و علت اساس

  
 دوازدهمين كه بوده جانشين نفر دوازده ها آن از هريك از پس بودند ، امامت و نبوت مقام صاحب كه انبيائي حضرات

 است . نموده اختيار غيبت خدا امر به ها آن

  
 . دارد وجود نيز جناب آن غيبت در داشته، وجود گذشته هاي حجت غيبت در كه حكمتي همان

  
 رابطة نباشد، زمين روي امام، اگر و است ربوبي عالم و مادي عالم بين رابط و انسانيت عالم كامل فرد و نوع غايت امام،

 .گردد منقطع ربوبي و مادي عالم بين

  
 مي نازل افراد ساير قلب بر او واسطه به و شده منعكس امام قلب پاك آينه در غيبي عوالم افاضات و اشراقات و حقايق

 .گردد

  
 .است تفاوت بي معنوي، آثار ترتّب در غيبتش و حضور و وجود، عالم مربي و رهبر امام،

  
 .است چيز همان آمدن بوجود براي زمينه پيدايش نشانه چيزي، به مردم زياد توجه و غور (ع) علي فرموده حضرت به

  
 كه نويني تاريخ تولّد انتظار ستمكاران؛ برابر در پيگير سركشي و عمومي بيداري انتظار است، بزرگ انتظار حال در كنوني جهان

 .است رشد حال در شده، منعقد آن نطفه

  
 مقدس وجود كند، مي جستن تاريك عصر اين در كه اميدي برق يگانه و است مفتوح بشر براي امروز كه اميدي روزنه تنها

 . است الهي قوانين نفوذ و توحيد حكومت درخشان عصر فرا رسيدن و فرج انتظار و السالم عليه زمان موالي حضرت
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 آنان از را شكست و يأس روح و كرده تجسم شيعيان براي را تابناكي و روشن آيندة (ع) موعود مهدي حضرت به ايمان

 . است نموده سلب

  
 عظمت و پيشرفت در هم غيبت زمان در (ع) عصر ولي حضرت كه اين بر كند مي داللت البالغه نهج هاي خطبه از يكي

  .مي كوشد اختيار حد سر تا مسلمين ضروري امور فصل و حلّ و اسالم
  

 را زيانبخش و باطل جمعيت و سازد، آزاد گرفتاري از و كرده باز مسلمين مشكالت از آن حضرت در دورا ن غيبت ، گره
  تشكيل اسالم اساس زدن برهم براي كه را اجتماعاتي و نمايد، برقرار را اجتماع سودمندي نموده پراكنده

 مي دهد . انجام پنهاني و خفا در را كارها اين تمام و .سازد متفرّق مي شود، 

  
 و عدل اقامه و باطل بر حق غلبه و اسالم كماليه ظهور به تمام رغبت و ميل نشانه (ع) قائم مهدي حضرت فرج انتظار
 الهي است . احكام اجراي

  
 نمي هيچ كس كه است مدتي براي الهي سنّت اين . است تكاملي سنن از يكي عليه اهللا سالم موعود مهدي حضرت انتظار

 .داند

  
 .ب است كاذ كرد،او ظهورخواهد وساعت وروز وماه سا ل درفالن بزرگوار آن كه ادعا نمايد يعني كند، توقيت هركس

  
 سرّ اين كه واقفند و دانند نمي را خود ظهور وقت نيز بزرگوار آن حتي شده، استفاده دين بزرگان كالم از آنچه بنابر

  .است الهي مكتوم
 

 از روز و شب و كرده آماده اسالم از دفاع براي را خود مسلمين از اي دسته بزرگوار، اين بركت به : فرمود علي حضرت

  .شوند مي مند بهره الهي هاي حكمت و علوم

 
 ايشان هستند، جناب آن ظهور انتظار در و دارند غايب امام به كامل اعتقاد جمعيتي غيبت زمان در   :فرمود )ع (سجاد حضرت

 حضور در اهللا سبيل في مجاهدين منزله به شيعه از جماعت اين : فرمود نيز و . باشند مي اعصار و ازمنه تمام اهل بهترين

 .مي شوند محسوب (ص)پيغمبر حضرت

  
 و كند جنگ كفار با جهاد ميدان در است كه كسي مانند باشد، فرج انتظار در كه كسي فرمودند : حضرات ائمه اظهار (ع) مي

 .آيد نايل شهادت رفيع درجه به
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 با حكمفرماست، بينشان در اختالف و داخلي پراكندگي شود، نمي ديده اسالم از اثري اجتماعشان و اعمال افرادي كه در

 حضرت نهضت و (ص)محمد آل فرج منتظر ايشان گفت توان نمي هرگز سازند، نمي خودشان با ليكن سازند مي اجانب

 .مي باشند (ع) موعود مهدي

  
 محصور معابد و مساجد در را خدايي احكام و اند گرفته ناديده كلّي بطور را اسالم سياسي و اجتماعي قوانين كه افرادي

 اند، هرگز در رديف منتظرين حقيقي آن بزرگوار نيستند . نموده

  
 دارد دشواري و عميق بسيار برنامه بوده جهاني و جانبه همه انقالب بلكه نيست، سطحي نهضت يك حضرت آن نهضت

 قوانين با را گيتي سرتاسر و سازد، برطرف را ديني و مرامي زباني، كشوري، نژادي، فات اختال تمام خواهد مي او .

 .كنند زندگي صفا و صلح كمال با هم با بشر همه نتيجه در تا نمايد اداره الهي مقدس

  
 خدايي قيام آن پرچمدار مي خواهند كه مسلمانان باالخص گيرد، سرچشمه جهانيان دلهاي اندرون از بايد انقالب اين

 .نمايند آماده را خود بايد باشند،

  
  كْر الذِّ بعد منْ الزَّبورِ في كَتَبنا  لَقَد و «فرمايد  مي دانسته انقالب آن شرط را صالحيت و شايستگي نيز كريم قرآن

  دست به را زمين قدرت و اختيار وصالحيتدار، شايسته بندگان يعني »الصالحونَ عبادي يرِثُها رض االَ ن اََّ 
 .گيرند مي 

  
 . بود نخواهد پذير امكان ظهور و قيام اين نگردد، فراهم انسانها درون در ظهور زمينة و قابليت تا

  
  اختراعات و علوم اين وسيله به كه كند مي گمان و شود، تسليم الهي قوانين بل مقا در نيست حاضر هنوز بشر

 .سازد فراهم را مردم دت سعا اسباب تواند مي 

  
 جهاني اصالحات از مردم تا آيد، بوجود فريبنده احزاب و ها مرام و شود تأسيس جهان در ها حكومت قدري به بايد

 .گردند آماده توحيد حكومت پذيرفتن براي و باشند، خدايي اصالحات قانون  تشنه شده  مأيوس

  
 و داشت، محسوب دين رجال و انبياء سلسله و خداپرست حزب موفقيت بايد را (ع)  موعود مهدي حضرت موفقيت
 . نيست فردي و شخصي پيروزي حضرت آن پيروزي
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 تحقق بشريت آرمان و شده مفتوح (ع) موعود مهدي حضرت ق العاده خار نيروي توسط ديني بي و كفر سنگر آخرين

 .يافت خواهد

  
 آن از چيزي كه به مردم را چون و شده ناميده » مهدي « او  كند، قيام حق داشتن پا به براي چون شده ناميده » قائم « او

 .نمايد مي هدايت ه اند، شد دور

  
 آغاز در (ص)ل اكرم ت رسو حضر كه چنان آمد، خواهد جديدي امر با كرد ظهور ما قائم وقتي : فرمود صادق حضرت

 .نمود مي دعوت جديدي امر به را مردم اسالم

  
 با قرآن وسيله به و كنند تعبير و تأويل آن حقيقي معا ني ضد بر را خدا احكام مردم كرد ظهور ما قائم وقتي صادق : حضرت

 !نمايند مخاصمه و احتجاج وي

  
  را زكوه و خمس جاي مصائب، و مدائح شنيدن و خواندن كه بدانيد :فرمايد مي شود ظاهر عصر امام حضرت اگر

  بخشد . نمي را غش و غلّ و تقلب و رشوه و رباخواري گناه و گيرد نمي 
  

 بيوه و مظلومان و يتيمان ناله و آه جواب ،(ع)  حسين جدم ظاهري عزاي آتش اگرامام عصر ظاهر شود ، فرمايد : دود

 و گم را جدم هدف رسيد ، شما شهادت به دين راه در بلكه نشد، گشته گريه براي از (ع)حسين جدم .دهد را نمي زنان
 ايد . كرده پايمال

  
 و ذكر و گردد، زيبا و نيك آنان ظاهر و خبيث و زشت مردم كثر ا باطن كه زماني آيد مي :اكرم(ص) فرمود رسول حضرت

  . شود دنيا ما ل و دنيا ايشان خيال

  
  بر خدا لعنت هستند، صوفيان شوند، مي جدا واقعي اسالم از كه ها فرقه و گروهها بدترين :فرمود  رضا حضرت

 .باد نها آ 

  
  . رسم و اسم مگر اسالم از نماند و درس، و اسم مگر قرآن از نماند باقي كه زماني آيد مي د:فرمو (ص)اكرم  رسول حضرت

 
 و جهل هاي ريشه محبت، و هدايت و حكمت و تيغ علم با اصل، در اما كند مي قيام شمشير با بزرگوار آن گرچه
  نمايد . غالب را عدالت و كرده  قطع را دشمني و گمراهي و ظلمت
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  دگرگون و متحول را دلها كه است جنگي وسايل ساير از قويتر و شمشير از برّانتر الهوتي حقّة بيان آري
 .سازد مي 

  
 شدند . ظاهر فيل اصحاب بر است كه پرندگاني اشباه ظهور بزرگوار، آن براي الهي تأييدات و عاليم جمله از

  
 دورترين در مگر نكنم منزل و آن، پنها ن ترين در مگر نگيرم وطن كه گرفت پيمان و عهد من از بزرگوارم پدر كه درستي به

 ضالل . اهل مكايد از خويش محل داشتن مخفي و خود، امر نمودن پنهان براي نقاط 

  
 خود . آشيانه به مرغ اشتياق مثل مشتاقند تو سوي به اخالص و معرفت اهل دلهاي من پسر اي : فرمود بزرگوارم پدر

  
 كمر مي شكند حق تعالي تو وجود  سبب به و عزّت و ظفر و فتح به اي گرديده مؤيد خداوندي ياري به بينم مي گويا من پسر اي

 .را ايمان معالم  مي گرداند بر و را طغيان

  
 معرفت ظرايف از ايشان هاي سينه باد مملو . باد صادق ديني برادران و تصديق اهل بر خدا بركات و رحمت و ما سالم

  .احكام نيرات و اعالم موضحات از ايشان قلوب باد مزين . حكمت لطايف و
 

 ما با كه پيماني و عهد به وفا در دلهايشان خالق، اطاعت بر دهد توفيقشان خدا كه ما شيعيان پيام حضرت مولي (ع) : اگر

  .شدند نمي محروم ما ديدار فيض از آمدند، مي هم  گرد دارند،
 
 .ستم و جور از شود پر كه زماني عدل، و قسط از را زمين روي كنم مي پر كه منم و خدايم حجت ،بندگان ميان در من

  
 شايسته دريابد، مرا نور خود مطلع در كه فردي هر . ايشانم خورشيد من باشند، درخشاني ستاره اگر جهان آور نام رجال

 .بنازد انبياء به است كه

  
 انفعال، و فعل در .مي شود دغدغه گرفتار شما نفوس من وجود بي دقيقم؛ ميزان اعاليم، ملكوت مشهد خدايم، جمال مصحف من

 .گردد مي ملغا شده هم در من وجود بي خيز و افت نظام

  
 وجود بي جامعه و مي باشم جامعه چشم من . هستم جا همه در من نه نه هستم، مكاني در من كه كنند مي گمان بعضي

  .نابيناست و كور من،
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 پرستي، حق نماي حقيقت آيت كرم، خوان خانه زينت ، الحيوه عين كتاب ديباچه ازل، صبح درخشان ستاره بر ما سالم

 العسكري، الحسن بن قرآن ، حجه مقدس كتاب مبين و مفسر امكان، دايره كز مر نقطه خداوندي، كمال و جمال آئينه

 .الشريف فرجه اهللا عجل

  
  

  
  زيارت حضرات معصومين (ع)  - فصل هشتم  

  
 متبرّكه، مشاهد در زيارت اما است، ن پذير امكا عالم نقطه هر و جا هر در السالم عليهم معصومين حضرات زيارت
  .مزور به نسبت است خاصي تعظيم و احترام

  
 . است بشريت جامعه سعادت بلكه و مردم نجات و ارشاد اسالم، پيشرفت براي معنوي حركت زيارت، الهيه معاني از

  
 فرعي هميشه باطن، و ظاهر از فاصله آنان براي و نيست اي فاصله محض حقيقت با را واصلين و كاملين البته

  . است
  

 را هركسي ولي شود، مي اقامه مقدسه اماكن اين از باريتعالي قدرت و وحدت بر زيبايي ادله و براهين

 . نيست آن شنيدن ياراي

  
 .خدا وحي مفسرين اي شما بر درود خدا، اسرار نگهبانان اي شما بر درود خدا، علم خازنان اي شما بر درود

  
 . نمايد دنيوي كالم ترك راه در و كند غسل زاير است مستحب زيارت سفر در

  
 را او سالم و شنود مي را او كالم و بيند مي را او ايستادن كه شريفه مرقد صاحب جاللت و عظمت در كند زاير  بايد تفكر

 . دهد مي پاسخ

  
 رافع كه خارجيه عوارض از دل داشتن محفوظ و نفساني مشتهيات و جسماني لذايذ استجالب از انصراف است زاير بر

 .اوست صافيه جوهر
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 .مزور باطني انوار و فيوضات از است استناره و استفاضه زيارت، از مقصود

  
 . نمايد محبوب جمال اشراق مرآت را دل بايد اوصياء عظمت با پيشگاه در زاير

  
 . بزرگوار وصي آن به اوست توجه و ذوالجالل حضرت بر است دل اقبال زيارت، حقيقت

  
 تجلّي بايد زاير ظاهري حركات و اعمال از هريك ، لذا آن طني با حقايق به است اشاراتي همه زيارت، ظاهري آداب

 . باشد او قلبي حاالت

  
 . روحاني و قلبي تطهير نه است جسماني تطهير موجب اينها كه ندهد ثمري ظاهري غسل و وضو به اكتفا

  
   . الهي عشق و عهد آب از غسل و وضو است، ديگري غسل و وضو ظاهر، غسل و وضو بر عالوه را عارف

  
  متعهد هم من هستيد، خدا بندگان براي امنيت و رحمت سالم، اعالي مظهر شما كه همچنان ! الهي حجت اي

 نرسد . اسالم دين و شما به من ناحيه از آسيب گونه هيچ و باشم چنين خود كه شوم مي 

  
 يافت توتحقق در نماز  ظاهري و باطني هاي ن فرما و داشتي بپا را نماز تو كه الهي نور اي دهم مي شهادت » الصلوه اَقَمت« 

  .كردي برخوردار معاني اين از نيز را سايرين خود مجاهدات با و
  
 الهي من . نمودي سير خدا بسوي  كامل اشتياق با و دادي زكوه تو كه دهم مي شهادت ! خدا ولي اي» كوه  الزَّ آتَيت« 

 .كنم حركت محبوبانت و تو بسوي وجود تمام با و پردازم زكوه چنين كه نمايم مي عهد نيز

  
 زاير. بر است مبارك زيارت الهي، ميثاق اين تحقّق صورت در

 عبادات، و طاعات از نه است منكرات از مقدسه، اماكن سوي به حركت شرايط، جمع و قلبي توسل بدون

 اقربيت . نه است ابعديت موجب
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  صفات اوصياءاولياء  مظهر   - فصل نهم  

  
 خاصيت اظهار در چيزي هر كمال كه زيرا سازد، نمايان را خود صفات مظاهر كه است واجب تعالي و تبارك خداوند بر

  . است آن
  

 را خود صفات و ذات انوار ها آن وسيله به متعال خداوند كه اويند ذاتي صفات اعالي مظاهر ، اوصياء و انبياء حضرات
 .نمايد مي آشكار

  
 . مثمرثمر او توحيد نه و است ميسر خداوند حقيقي شناخت نه مظاهر، اين به معرفت بدون

  
 هم ها آن كه هائي شخصيت وجود آنان، غياب در است واجب ندارند، الهي محبوبين آن به دسترسي ظاهراً مردم كه زماني

 .باشند اوصياء حضرات و الهي سفراي صفات مظهر

  
 است . ضروري نيز آنان حيات حال در بلكه ،اوصياء و انبياء حضرات غياب در تنها نه اولياء حضرات وجود

  
 . است متجلّي آنان وجود در اوصياء علوم و اوصياءاند صفات مظهر اولياء

  
 مي تطهير را الهي مجراي اين آن هر كماالت ، منتهاي به رسيدن براي لذا است، مجيد قرآن مجراي اولياء پاك قلوب

 . گردد آلوده الهوتي نهر اين دا مبا تا نمايند

  
 و نظري حكمت مراتب آنان و ، است  شده اعطا حكمت آنان به اعال ناحيه از كه هستند الهي مردان آن اولياء حضرات
  .اند الهي حكمت دانشگاه التحصيل فارغ نموده طي را عملي حكمت مراحل

 
 حاصل كامل مقابله و تام محاذات رحماني فيض منبع آفتاب با را ايشان و اعاليند قلم صور اولياء :اند فرموده چنين بزرگان

 . دارند منزلت اين صاحب بر ذاتي افتقار رحماني، ت فيوضا اخذ در حق طريق سالكان و است،
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 تواند نمي امامت عالم در قدم نكند، درك را اولياء بابت كسي اگر و است امامت مقام باب كالمشان اولياء حضرات

 بگذارد .

  
 .است اولياء حضرات وصال به موفقيت همانا صدور، انشراح براي اصلي علت

  
 است . خدائي رهبران حضور فيض درك و تفكر كند ، مي بيدار غفلت خواب از را انسان كه محركي

  
  نباشند، اتصال و وصال مقام ر د هرگاه زيرا دارند، الهي اقدس ذات با كامله ارتباط مسلماً اوصياء و انبياء حضرات

 . باشند حق صفات اعالي مظهر توانند نمي 

  
 .بود نتوانند الهي حجت صفات مظهر واال باشد داشته رباني فيض منبع آن با كامله ارتباط بايد نيز اوصياء صفات مظاهر

  
  اند . حق حجت صفات مظهر كه باشد داشته ارتباط رجالي با كه نگردد هركسي نصيب توفيق اين
 نيابت ادعاي كه كسي كبري، غيبت در كه شد صادر نواب از يكي به بزرگوار آن ناحية از توقيعي كبري، غيبت شروع در

 . است كذّاب نمايد، خاص

  
 مي ثابت غيبت دوران در باالخص كامل و واصل و الهي مرد يك به را بشريت جامعه نياز ضرورت عقلي براهين همه

 كند .

  
 را آنان »الشَّكُور عبادي منْ وقَليلٌ «وصف به متعال خداوند كه هستند دوران و عصر هر هاي انسان از اقليتي همواره
 اند . مخلصين يا اولياء حضرات همان واالمقام هاي شخصيت .اين است ستوده

  
 يكي از بيش تعدادشان است ممكن ند، دار وجود زمان هر در و اند رسيده انساني كمال مقام به كه افرادي و خدا اولياء

 سالكين هستند . هدايت و ارشاد شايستة آنان از هركدام و باشد

  
 را مردم كه داشتند خود زمان در واوصياء انبياء حضرات كه دارند برعهده را مأموريتي همان غيبت، زمان مقدس نواميس

 باشند. حقايق مبين و مؤيد و نمايند ارشاد و هدايت مستقيم، صراط به

  
 را . آن درمان هم و دانند مي همه از بهتر را جامعه درد هم كه هستند كساني مقدس، نواميس اين
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 بشارت و نويد خدائي هاي نعمت به و بترسانند الهي عذاب از است،مردم را ر ابشا و انذار الهي، مردان ديگر مأموريت

 .دهند

  
 انجام از اي مرتبه در آنان زيرا نرسند، نظر به چنان اي عده گمان به ولو اند، آگاهي و هشياري مرتبه كمال در الهي مردان

 . نيستند اسرار از اي پاره افشاي به مأمور وظايف،

  
 مردم و دارند مي نگه دور تفريط و افراط از را آن و كنند مي جهاد خود نفس با انصافند، و عدل داراي اولياء حضرات 

 . خوانند مي فرا مقدس جهاد اين به نيز را

  
 ستون و مي كنند برافراشته را حق صبرانه بي شكنند، مي هم در را ناحق بيرحمانه لكن اند، رحم درياي كه اين با آنان

 .اندازند برمي را بدانديشان

  
 .است الشرايط جامع و كامل ولي شأن در فقط انساني، اصلي موقعيات به يي آشنا و افراد باطني مشخصات و هويت شناخت

 رحماني غير منازل و مراحل به بايد آن بر عالوه باشد، آشنا حق طريق منازل و مراحل تمام به بايد شايسته و كامل ولي

 .باشد واقف نيز شيطاني و

  
 به و برخوردار قرآن يات آ بطوني و معنوي تفاصيل از چنان بوده باطني بينش و عقل داراي بايد الشرايط جامع ولي

 . برآيد قرآن به الهي معارف ههم ارجاع عهده از كه باشد داشته وقوف الهي اوامر و احكام مطالع

  
 ، اين است ابدي سعادت به را كثيري عده بلكه ، فرد رسيدن وسيله كه اعطائي علمي از است عبارت اصل در حكمت

   ندهند. صديقين جزبه را علم
  

  راهنمايي آن به را مردم فراگرفته ايشان اوصياء و ء انبيا حضرات از عصر هر بيداردالن را حكمت اصول
 . اند كرده 

  
 تحريفي آن در ناقابالن، ناقالن افهام سوء به و است شايع مردم ميان در كه است امروزي حكمت از غير مقدس علم اين

 .است شده
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 خود نهائي كمال به و برهانند ضاللت وادي از را بشر كه اند خواسته خود گمان به فالسفه و دانشمندان بسياري از

 !كند؟ رهبري را است كه گم خود نكه آ زيرا نگرديده نصيبشان موفقيت اين لكن برسانند،

  
 براي ربوبي كوي به راهي كه است، پاك عالم به ايشان ساختن روانه و خاك عالم از انسانها برداشتن حقيقي، رهبر هدف

 . است اهللا ايام در اهللا لقاء

  
 اگرچه حقند، درگاه مخذوالن از آنان كه يافت نتوان بيخبران و كذايي درويشان و ترسايان و راهبان هصومع از را حقايق

  اند . آراسته اسالم لباس به را خود ظاهراً
  

 . كند رها را آن حقيقت و معاني ولي باشد الهي كالم حامل كسي كه است اين گناه باالترين

  
 ارشاد و جامعه سازندگي در تواند مي چگونه است، كرده تباه را خود كه او است، فريبكار و دروغگو مقام، و دنيا محب

  باشد؟ داشته نقشي ديگران
  

 ديدگان پيش از را زيور و زر پر و آراسته نماهاي حقيقت كنند، برقرار ارتباطي واقعيات، و مردم ميان كه اين بجاي اينان
 .آرايند مي حق اهل بجاي را باطل اهل و مي دهند، عبور نها انسا

  
 عوام كه پيشوائي آنهائي خصوصاً باشند، مي هوي و جهل پرستاران و دنيا عبيد لفظي، و ظاهر علم به منسوبين اكثر زيرا

  است . گرفته جاي ايشان دماغ در
 

 و حقيقي عارفان و اولياء هوسيل به رموز حل و حقايق كشف و علوم اقتباس و معارف ض اقتبا طريق از جز حقيقت حصول
  . نيست ممكن رباني علماي

 
 قُلُوب التَّقْوي معدنُ و معدنٌ شَيء لكُلِّ«  است الهي تقواي سرچشمه و معدن ( ص)اكرم رسول حضرت فرموده عارفان بهقلوب 

 . »الْعارِفين 

  
 مي ها فرسنگ آنان، روحي متانت و وقار از و ترسند مي ايشان جان چهره از اهريمنان كه اند الهي مردان آن اولياء

 .گريزند

  
 است . الهي مطب رباني، علماي و عارفان محفل
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 گور از را مرده جانهاي و دمد مي صور در كه است خويش زمان اسرافيل ايشان، از هريك و كند زنده را مرده جانهاي اولياء،

 .انگيزاند مي بر ها تن

  
 روحانيت. به اند مختفي صورت، به ظاهرند . ندارند ظهور كليه واليت عنوان به و مستورند اولياء خدا

  
 هيچ لذا طاعت، در را خود رضاي كرده پنهان :فرموده  پنهان چيز درسه را چيز سه تعالي اند ، خداوند فرموده دين بزرگان

 لذا در معاصي، را خود غضب كرده پنهان . باشد طاعت آن در خدا رضاي كه است ممكن مشمار، حقير را طاعتي

 خلق، ميان در را اولياء خود كرده پنهان . شوي واقع الهي غضب مورد كه است ممكن مشمار، راحقير معصيتي هيچ

 باشد . خدا اولياء از است ممكن مشمار، حقير را او و مباش اعتنا بي احدي هيچ به لذا

 و ناقص چشمان گرچه دارند، وجود عصري هر در كه خويشند روزگار كهف اصحاف واالمقام هاي شخصيت اين
 .كند نمي ادراك را ن ايشا ظاهربين،

  
 . حقيقت روي از اند زمين اوتاد اولياء صورت، روي از اند زمين اوتاد كوهها

  
  مدافع به نيازي باطني حقيقت زيرا اندازند، نمي دفاع زحمت به را خود باطني، حقيقت اظهار در حقيقي مردان

 و رفتار و اخالق روزنه از تنها .اند پوشانيده را آن راز و اند نزده دم آن از اند رسيده حقيقت به كه كساني رد،بلكه ندا 
 .كرد مشاهده را يابي حقيقت تابناك پرتو از اي گوشه توان مي كه است ايشان شخصيت

  
 سرچشمه رباني عالمان و عارفان درخشان دلهاي و اشكريزان هاي چشم و سوزان هاي سينه از واقعي حيات هالهي آثار

 . است ايشان كالم الهيه، حيات آن آثار از اثري .گيرد مي

  
 عالم با را خاك اسيران و مي گيرد سرچشمه ايشان تابناك دل از كه است آسماني پديده آن رباني، علماي و عارفين كالم

 .سازد مي مربوط پاك

  
 را وصال تشنگان كه است الحياتي عين و رساند، كمال به را ناقصه قلوب كه است كيميايي رباني علماي و عارفان كالم

  . چشاند طهور شراب
  

 خويش سالمت مغرور كه آن داند، شكسته دل يعقوب يوسف پيراهن قدر داند، پروانه سوزان آتش قدر داند، گزيده مار ترياق قدر

  . شناسد آن قدر تا بايد هاي رسيد لب به جان !داند؟ چه ترياق قدر است،



56 
 

  
 .نيست دردمند هست، طبيب حقيقت، مطب در آري 

  
 هاي مشعل اين پيرامون در كه نفس تزكيه صاحب و حقيقي طالب آن كو اما است، الهي رحمت باران الهي، مردان كالم

 بنشيند؟ الهي فروزان

  
 و جهل وادي بازماندگان رسيده، وصال به 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

  
 درودي و آشنايان، حق با هانديش طهارت به سالمي . بيگناهي اقليم معتكفان اي الهي، طريق رهروان اي شما بر درود

 .پارسيان دل نور چون

  
 ر مجاهدان آبدا تيغ به و شهيدان، مقدس خون و رباني عالمان و عارفان نور پر قلم به و مظلومان شكستة قلوب به الهي

 .مفرما دريغ ما از را خويش عنايت و حمايت و توفيق كمال روان، روشن

  
  
  

  پايان                                        
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