حم
بس
حي
ل
ل
ل
ل
ما ها ر نا ر م

ّ
ب
ن
م
وت و اما ت
خورشيد و اختران اتبناک آسمان واليت
فلسفی و حکمِی

چاپ چهارم با تجدید نظر

استاد علی اللهوردیخانی

پيشگفتار
مقدمه

7
9

مفهوم نبوّت
فوايد بعثت
ضرورت بعثت
مفهوم عصمت
ضرورت عصمت
سهو و نسيان
ترك اَولي
ساير اوصاف نبي
برتري بر مالئك
كيفيّت ارتباط با مالئك
الهام و وحي

17
17
19
20
21
22
24
25
26
27
29

صدور نصّ و ظهور معجزه
حقيقت معجزه
سحر و جادو
اشرف معجزات
قرآن ،معجزة جاويدان

31
32
33
34
35

فَصاحت و بَالغت قرآن
جامعيّت قرآن
جهاني بودن قرآن
محكم و متَشابه در قرآن
نَسْخ در قرآن
صدور ساير معجزات
معجزات درخواستي مشركين
پيامبر امّي
تربيت نفوس و تكميل معارف

35
37
38
39
40
41
43
45
47

49
افضليت بر ساير انبياء
سيري در مقامات حبيب خدا و ساير انبياء 51
67
اسراري از صلوات
مفهوم امامت
ضرورت امامت
امام ،حافظ شريعت
قاعدة لطف
امام ،غايت خلقت
امام و ابقاءِ شريعت

71
72
72
74
76
77

ّّ6

استيصاء ،سنّت انبياء
ضروريترين نياز بشر
امامت از ديدگاه اهل سنّت
ضرورت انتصاب الهي
ضرورت عصمت امام
ساير اوصاف امام
اهل سنت و شرايط امام

نبوّت

78
80
80
82
86
89
91

ضرورت صدور نصّ
قطعيّت ادلّة شيعه
عصمت امام علي(ع)
عصمت اهل بيت(ع)
افضليّت حضرت علي(ع)
صدور معجزه از امام علي(ع)
آيات قرآني بر امامت حضرت علي(ع)
واليت حضرت علي(ع) در اخبار عامّه
امام علي(ع) ،مُجري قرآن

93
95
95
97
101
103
104
113
115

طرق استدالل بر امامت ائمه
تجلّي كمال در بروج امامت

117
119

القاب حضرت ولي عصر
طول عمر حضرت قائم(ع)
علل مؤثر در طول عمر
نگاهي به مُعمَّرين تاريخ
امام خردسال!
غيبت صغري و غيبت كبري
تنها روزنة اميد
مفهوم انتظار فرج
حكومت جهاني توحيد

152
152
153
158
159
161
163
166
167

انحراف مردم از دين
برخي عاليم ظهور
عهد و پيمان امام
پيام حضرت ولي عصر(ع)
سالم بر اميد انبياء

172
174
177
179
181

اهميت و عظمت زيارت
آداب ظاهري زيارت
آداب باطني زيارت
هماهنگي ظاهر و باطن

184
185
186
187
195

فهرست آيات
فهرست احاديث
فهرست راهنما
گزيده منابع و مآخذ

210
218
222
234

چاپ جديد کتاب حاضر که تحت عنوان «نبوت و امامت» به همت واالی مسئولين
محترم انتشارات آستان قدس رضوي چاپ و منتشر شده ،قسمتي از مجموعه تقريرات
جناب استاد علی اللهورديخاني در طي نيم قرن گذشته است که در جلسات تربيتي خويش
بيان فرمودهاند.
اين گنجينه ارزشمند از حقايق عاليه دين مقدس اسالم ،ساليان متمادي از دسترس
عموم به دور بوده تا اين که در سالهاي اخير توسط متعلمين ايشان ،تنظيم و به توفيق الهي
براي استفاده همه جويندگان طريق كمال و تشنگان وادي حقيقت ،به زيور طبع آراسته
شده ،به اميد آن که مقبول پيشگاه صاحبدالن واقع گردد.
ضمن سپاس و قدرداني از زحمات طاقت فرساي معظم له در طي ساليان متمادي،
از اين که اجازه تدوين و تنظيم اين مجموعه را به متعلمين خويش عنايت فرمودهاند ،به
درگاه الهي شکرگزاريم؛ و پيشاپيش از هرگونه سهو و خطاي احتمالي به هنگام
يادداشتبرداري يا تنظيم و بازنويسي مطالب ،پوزش ميطلبيم و نيز از زحمات بيشائبه
مسئوالن محترم انتشارات آستان قدس رضوي کمال قدرداني را داشته و توفيقات و تأثيدات
الهي را برايشان مسئلت داريم .اميد است که خوانندگان محترم باالخص صاحب نظران و
اهل فضل با نظرات عاليه خود ما را در چاپهاي بعدي اين آثار نفيس ياري فرمايند.

ستايش ازلي ،پروردگاري را سزاست كه ذات يگانة او را نهايت نيست و گوهرِ
پاك او را بَدايت نِي .حمد و سپاس سرمدْ خداوندي را رواست كه خود بيقيد ازل
و ابد در هر مَظهري آشكار است و به هر مرآتي پديدار .سپاس معبودي را سزاست
كه اَعالم نبوت و واليت ،در ميدان هدايت برافراشت و ارقام حقايق و الهام ،بر
صحايف قلوب اولياء و بر الواح علماي رباني و عرفا بنگاشت.
تحيّات زاكياتِ حضرت احديّت و آفرينش ،بر سيّد و مولي و پيغمبر ما صلي
اهلل عليه و آله باد ،كه اوست اصل حقيقت هستي و اوست مَبدأ المَبادي و غايت
الغايات .چه ،آن بزرگوار از جهت فاعليّت ،پدر روحاني موجودات و از جهت قابليّت
فيوضات ،كه جنبة نفسيّه است ،مادر عالَمِ امكان است .چنان كه بزرگان دربارة آن

حضرت فرمودهاندَ « :ا ُب ا
واْلَكاوان بفاعل َّيته َو اُم ااْل امكان بقابل َّيته

پدر کائنات است به لحاظ

فاعليّت ،و مادرِ عالَمِ امکان است به لحاظ قابليّت» .آن روح مجرّد ،ارواح مجرّده را
روح است و اجساد ظلمانيّه را نور .شكافندة اَصباح غيب است و زُدايندة ظلماتِ
شبهاتِ ريب.
آري ،بر عارفان طريق حق و عالمان رباني پوشيده نيست كه بيوجودِ ذيجودِ
انسان كامل و واصل ،در هر جزيي از اجزاءِ زمان و در هر قُطري از اقطار عوالم
امكان ،مقصود خداي رحمان كه همانا تكامل انساني است ،صورتِ وجود به حصول
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نميپيوندد؛ و نيز بدون مُبلغي واصل در هر دَوري از ادوارِ دوران و در هر بُقعهاي
از بِقاع اقاليم جهان ،حصول معاني امكانپذير نيست.
بنابراين ،بر حكيم علياالطالق كه خود مُعالج اَمْزَجه و انفس و آفاق است،
الزم است انسان كامل و واصل و شايستهاي را به ابالغ احكام ،كه سرمايه عزّت و
سعادتِ جُمهوراالَنام و مميّز صفات متضادّة خواص و عوام ميباشد ،از ناحية خود
بگمارد؛ تا بدين وسيله سلسلة تكامليّة انساني باقي ،و ماءِ مَعين تعاليم عالية آسماني
در جويبار دلهاي طالبان جاري گردد.
طلوع اين شمس هدايت ،جز از شارقِ انوار نبوّت و واليت صورت نگيرد ،و
شاهد دالراي ازلي ،جز در مرآت حقايقنماي اين نفوس مقدّسه مشاهده نشود .اين
نفوسِ طيّبه ،مجمعالبحرين قديم و حادث ،و برزخ ذوجَهَتينِ ظاهر و باطنند ،و
بقاي تكامل انساني به بقاي اين محبوبين الهي ،و دوام افاضة اين نَشئَه ،به تعليم
ايشان در قلوب مستعدّه و ساميه است.
همچنان كه حروف ،صورتِ بسطِ نقطهاند ،سماوات و اَرَضين و آنچه در آنها
موجودند از صوَر و معاني ،همه صورت بسط نقطة اوّلند .البته اين بَساطت ظاهري
به طريق عُرف تواند بود نه به طريق حقيقت.
حضرات انبياء عليهمالسالم ،مشكوة انوار خدايند ،و حضرات اوصياء زجاجة
مصباح او .انبياء ،لسان وياند و اوصياء بيان او .انبياء صورت قولند و اوصياء مظهر
فعل او .انبياء محل وحياند و معجزات ،اوصياء محل الهامند و كرامات.
در عصر غيبت ،اوصياء واضعان گنجند در طِلِسمات ،اولياء مُستخرِجان آن
گنجند .اوصياء واضعانند ،اولياء رافعانند .اوصياء ساترانند ،اولياء كاشفانند .اولياء
نهرهايند كه از منبع نقطة واليت سرچشمه گرفته و در جداول نفوس و عقول و
قلوب پاكْ سارياند.
اين عقول الهيه همه از يك مبدأند ،چنان كه حضرت خاتماالنبياء صلي اهلل
عليه و آله و حضرت خاتماالولياء سالم اهلل عليه ،هر دو مظهر يك حقيقتاند،
اگرچه در خَلقيّتِ ظاهرْ دو شكلند ،يكي در اوّلِ زمان و ديگري در آخرِ زمان.
در اوّل زمان ،جماعتي بودند غليظ و پليد كه در بيابان حيرت و تيهِ ضاللت
به سر ميبردند ،و از عظمت و سلطنت و جبروت و كبريائيِ عالَمِ قدسِ الهوتي
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بيخبر بودند .در سمع ايشان ،كالم حق بياثر بود و بَصَرشان از مشاهدة جالل و
جمال كمال حق ،كور ،و زبانشان از حمد و ثناي الهي ،گنگ.
آنگاه حضرت خاتمالنبيّين و سيّدالمرسلين برآمد و ظلمت شبِ كفر را به روز
روشنِ ايمان مبدّل گردانيد ،و گوهر شبچراغ معرفت در بحر جانها بنهاد ،و
متمرّدين و جاحِدين و منكرين را به سوي حق دعوت فرمود ،و به مجاهدات و
تعاليم عاليه ،غَشاوت و غلظت را از درون ايشان بزُدود .بعضي از ايشان از تقليد به
تحقيق رسيدند و دَرِ حقيقت را بازيافتند ،ولي بعضي از ايشان به تصورات و خياالت
اوليه بازماندند و به لذات جسماني خرسند گشتند و از راه اصلي بازماندند.
بعد از ايشان ،حضرات اوصياء و اولياء به امر ارشاد مباشرت ورزيدند تا طالبان
را از ظلمت عالَمِ جسماني بِرَهانند ،و به مرتبة روحانيّت رسانند ،و حقيقت هر چيز
را بديشان بنمايانند ،و به معادِ مقصود رسانند ،و كُنوزِ معاني و معارف را از ظلمت
صوَر و اَشكال خارج سازند ،تا زماني كه حضرت خاتماالولياء ظاهر گردد.
آنگاه كه حضرت خاتماالولياء ظهور نمايد ،اين نور الهي مردم را از عقبي به
سوي مولي دعوت كند ،و حجاب تعيّنات از وجه حقيقت براندازد و دامن مردم ،از
جهات متفرّقه دَركِشد و ثُعبانِ بيان ،عيان سازد و عصاي علم مطلق ،از يَد بَيضاءِ
عقلِ كلّ بيفكند ،تا حَبايل حيَل و خياالت و مُحاالت ساحران فرعون زمان را به
يك دم فرو برد .همه بر طريق او روند و ساحران ،ساجدِ ماجد شوند و سر بر قدم
واجد نهند و انوار عالَمِ الهوتي را در هيكل ناسوتي مشاهده نمايند .در اين حال
طالب به مقصود رسد و معانيِ وي بر صورت او غالب گردند و عين او غير ،نبيند.
در ايّامي كه اين سفرا الهي بر حَسَب ظاهر ،مرئي و محسوس نباشند ،مظاهرِ
تامّة ايشان در قلوب عارفان كامل و علماي رباني ظاهر است ،تا فيوض غيبي از
معادنُاالنوار الرَيْبي به وسيلة آنان به عموم عالميان ،خاصّه به طالبان رسيده باشد.
چه ،سالك در مُفارقت و غربت از آنان در عالَمِ اَدْني ،و در مُرافقت و قُربت با آنان
در عالَمِ اعلي .در عالَمِ اَدني ،اسيرِ قيدِ رَشك ،و در عالَمِ اعلي ،پايبند وادي عشق.
در قبالِ تفتين در عالم اوّل ،مقهور ،و در قبالِ تزكيه در عالم ثاني ،منصور .در
مقهوريّت ،معنا مستور ،و در نصرت ،معاني مظهور؛ آنگاه پرتو عكس رخ دوست در
مرآت دل ،نمايان ،و دل ،مُحْرِمِ كعبة جانان ،غاسِل به آب زمزم و از نُدَماي مَحْرَم،
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و واقف به رموزِ اسم اعظم ،كه عروج دل در عالَمِ سدرة المنتهي ،اسم اعظم است.
بدينسان عارف كامل و عالم رباني ،رهي حقيقت را از صهباي فرحافزا سرمست
نموده ،ابواب ارشاد را بر چهرة او ميگشايد.
گاهي دَواعي نفسانيّه ،بعضي مُغَفّلين را براي شهرت به ادعاي نبوت و امامت
و مُرشديّت وا ميدارد .خداوند رحمان ،حضرات انبياء و اوصياء كرام و در غيبت
ايشان ،اولياء خود را ميگمارد تا بدين وسيله ،مدّعيان كاذب را مجالي نماند و
مريدان صادق ،تجلّي نهار را از لَيلِ غاسقْ بازشناسند.
اين شخصيتهاي واالمقام ،در حقيقت كتاب ناطقند و آياتِ حقيقت از
وجودشان ظاهر است .لكن اين محبوبين الهي براي اتمام حجت و بسط هدايت،
آثار الهيّه يعني كتب مقدّسهاي از خود به يادگار گذاشتند و راه سير و عروج در
حقايق اصوليّة دين را براي مُتَعطّشينِ زالل اسرار ،هموار ساختند.
اميد آن
كه ،خداي تبارك و تعالي ما را در اين سير موفق فرمايد و از جواهراتِ گرانمايه و
ذخاير نفيسة اين گنجينههاي رباني در حد كمال ،برخوردار گرداند.
طوبي به حال عارفان الهي و علماي ربّاني كه سراپردة جانشان خلوتگه دوست
باشد ،كه در خلوتسراي دوست ،دلها از عدمِ مَنيّت معمور و از ميِ نابْ مخمور؛
آنجاست انتهاي مكان و ازلِ الزمان ،ازلي كه آن را ابتدا نيست و ابدي كه او را انتها
نِي .طالق دارُالفناء و مطلوق دارُالبقاء ،مظهر انوار سبحاني و مُتَرنّم به ذكر رباني،
فارغ از هجر و وصال و وارسته از نقص و كمال.
درود بر اولياء و عارفان و علماي ربّاني كه براي تحصيل حقايق و ارشاد
خاليق ،كمرِ اجتهاد بر ميان بسته و اصنام مَناهي و مَالهي به نصر و تأييد الهي،
درهم شكسته ،و ابواب عنايتِ سرمدي بر روي مُبتدي و مُنتهي گشودهاند.
و درود بيحدّ بر آن ناموس اعظم الهي ،و منبع كماالت ازلي ،و مظهر اتمّ
صفات الهوتي ،حضرت رسول اكرم(ص) و بر آل طاهرين آن سَرور كاينات ،كه بشر
را از طريق ضاللت و گمراهي به شاهراه سعادت ،هدايت فرمودند.
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نبوّت به حَسَب معني تصوّري ،عبارت است از مبعوث بودن بشرِ معصومي ،و خبر
دادن او از احكام متعلّقه به اَفعالِ عباد با وحي و امثال آن ،با رياست الهيّة اصليّه بر مكلّفين،
در امور دنيا و دين؛ و به حسب معني تصديقي ،عبارت است از تصديق و اعتقاد كردن به
وجوب بعثت انبياء.

بعثت انبياء مشتمل است بر فوايدي چند و خالي است از مفاسد ،و هر آنچه چنين
شد حُسن ميباشد؛ پس بعثت انبياء حسن است عقالا.
فايدة اوّلي ،تقويت عقل و تأكيد حكم اوست در احكامي كه عقلْ مستقل است در
آنها ،مثل حكم او به محتاج بودن عالَم به صانع حكيم.
فايدة ثانيه ،داللت كردن عقل است به احكامي كه عقلْ مستقل در آنها نيست ،مثل
تعبديّات كه عقل را مِسْرَجي در آنها نيست ،بلكه بعد از حكم نبي و رسول و امام ،عقلْ
حسن آن را درك ميكند.
فايدة ثالثه ،تنبيه كردن و آگاه نمودن عقل است به تحصيل معرفت الهي ،كه سرماية
حيات و بقاي جاوداني و سعادت دو جهاني است .اگرچه معرفت ،عقلي است ليكن چون
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اغلب مردم ،مشغول لذايذ جسمانيّه و تابع شهواتِ حسيّهاند ،ميل و رغبت آنها بِالطبع به
سوي قبايح بيشتر است ،گويا كه در خوابند .چنان كه حواس در وقت خواب از ادراك
محسوسات بازميماند ،عقل نيز با اشتغال و فرو رفتن در لذايذ جسمانيّه ،ادراك معقوالت
نميتواند بكند ،پس دعوت انبياء ،به منزلة بيدار كردن ايشان است از خواب غفلت ،تا
تحصيل معارف كنند و ادراك معقوالت نمايند.
فايدة رابعه ،عبارت است از انقطاعِ عذر مُكلّفين ،و براي اين معني سه وجه است:
اوّل  -آن است كه ميگفتيم ،اگر خداوند عالَم ما را خلق كرده است تا او را عبادت
كنيم ،بر او واجب بود كه آن عبادت را براي ما بيان كند .اگرچه اصلِ طاعت ،عقالا واجب
است وليكن كيفيت آن بر ما معلوم نبود ،پس صانع عالَم ،انبياء را مبعوث فرمود براي قطع
اين عذر ،كه شرايع را تفصيالا براي ما بيان كنند.
دوم  -ميگفتيم ،پروردگارا ،تو ما را مركّب از سهو و غفلت خلق كردي ،و هوي و
هوس و شهوات را بر ما مسلّط نمودي ،و واگذاشتي ما را با نفوسْ با خواهش خود ،لذا ما را
بر ارتكاب قبايحْ اِغراء و تَحريض گردانيدند.
سوم  -ميگفتيم ،خداوندا ،گرفتيم كه ما به عقول خود فهميديم حُسن ايمانْ و قبح
كفران را ،ليكن ندانستيم با عقول خود ،هركسي كه فعل قبيح كند او را عذاب ميكني ،و
اين هم مسلّم است كه در ارتكاب بعضي قبايح براي ما لذتي هست ولي مَضرّت بر تو نيست،
و در ايمان و عمل و طاعتْ اجر جَزيلي هست از جانب تو كه نفعي از آن عمل و طاعت براي
تو نيست ،پس مجرّد علم به حسن و قبح ،داعي نميباشد بر فعل و ترك آن ،و بعد از بعثت،
اين اَعذار ،غير مسموع شد.
فايدة خامسه ،آن است كه عقل استفاده ميكند از آن چيزي كه عاجز باشد از ادراك
آن ،مانند صفات حقتعالي.
فايدة سادسه ،بعثت مانع است از اقدام بر معصيت ،به جهت آن كه در بعثت ،خبر
قاطع است به حصول عِقاب بر عاصي ،زيرا كه عقلْ تنها استحقاق را درك ميكند و واقف
نيست بر وقوع آن.
فايدة سابعه ،بعثت ،تعليم فاضلة نافعه در معاش ،و تحصيل عقايد حقّه در معاد را
مستلزم است .چنان كه اكثر منافع و مضرّاتِ اغذيه و بدني مستفاد ميشود از انبياء ،زيرا
كه منافع و مَضار اغذيه ،منحصر است به تجربه ،و تجربه موقوف است به مرور زمان ،پس
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البدّ است از كسي كه عارف باشد بر كلّ مَضارّ و منافع مِن عنداهلل ،چنان كه خداوند عالَم،
اوّل كسي كه خلق فرمود از افراد نوع انسان ،پيغمبر بود.

ثبوت وجوب بعثت انبياء بر چند وجه است:
اول  -آن كه اگر تكاليف سمعيّه واجب بوده باشد ،پس بعثت انبياء هم واجب خواهد
شد ،و بيان مُالزمه ميان دو مطلب آن است كه ،علم به سمعيّات نميتوان يافت مگر از
جانب نبي ،پس علم بر آنها موقوف است بر بعثت انبياء ،زيرا هر چيزي كه واجبْ موقوف بر
آن باشد ،واجب است.

دوم  -عبادت و تحصيل طريقِ آن ممكن نيست مگر به بيان ،و بيان نيز موقوف است
بر رسول ظاهري ،اگرچه عقل كه رسول باطني است ،كافي است در حكم به وجوب طاعت،
وليكن طريق امتثالْ موقوف است بر رسول ظاهري.
سوم  -تحصيل حقايق ممكن نيست مگر به تعيين واسطه بين خالق و خلق ،زيرا
محال است افاضه و استفاضه بدون واسطه ،و آن واسطه بايد قابل شود ،بدين معني كه او
را دو جهت باشد ،يكي جسمانيّت و ديگري نورانيّت.
چهارم -
اين نيز معلوم است كه دنيا منزلي است از
منازل مسافرينِ به سوي حقتعالي ،و كسي كه اِهمال و غفلت ورزد از تدبّر منزل ،سفر او
تمام نخواهد شد ،و مادامي كه امر طاعتِ او در دنيا منظم نباشد ،امر انقطاع او به سوي
حقتعالي كه سلوك است ،تمام نخواهد شد و اين موفقيت ،ممكن نيست مگر رجوع به
طريقه و قانون كاملي ،كه به ايشان نشان دهد راهي كه موصِل باشد بر لقاء حقتعالي .واجب
است كه آورندة اين قانون از جنس ايشان باشد ،زيرا كه مباشرت مَلَك بر تعليمْ به نحو
مذكور محال است ،و نهايتِ مُباينت بين انسانِ ناسوتي و مَلَكِ ملكوتي است .و نيز البدّ
است اختصاص او به آياتي از جانب حقتعالي ،كه داللت كند بر صدق ادعا و نبوت او ،تا
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اطاعت كنند او را ،و او نيز الزام نمايد كساني را كه توقف كردهاند به پذيرفتنِ مقام نبوت
او ،و نيز سياست و رياست او را قبول كنند .آن آيات ،عبارت است از معجزاتِ باهِرات و
براهينِ قاطعات و بيّنات واضحات.
پنجم  -تكليف بِالبيان قبيح است ،و اين بيان گاه به عقل شـود و گاه بـه ارسال
رسـل ،اگرچه عقل حاكم است به وجوب طاعت ،وليكن طريقة آن در دست رسول ظاهري
است.
نبي بايد صاحب دو وجه باشد :وجهي بر تقدّس و الوهيّت و وجهي بر تجسّم و بشريّت.
نبي انساني است ربّاني ،و شريك نيست با مردم در رذايلِ صفات و نقايصِ كلمات ،و منزّه
باشد از كلّ عيوب و نواقص ،و مؤيّد باشد با قرب از پروردگار حكيم و عليم به نور حكمت و
عرفان.

مراد از عصمت ،قوّهاي است كه مُمتنع باشد با آن صدور داعية گناه ،و به سبب امتناع
داعية گناه ،ممتنع باشد صدور گناه با قدرت بر معصيت .بدين معني كه حقتعالي لطفِ
خاصّي ميكند بر انبياء كه با آن ،معاصي ترك ميشود با اختيار و قدرت بر معصيت ،مثل
كمال عقل و فِطانت و ذَكاء و نهايت صفاي نفس و اعتناء به طاعت حق.
پس ،اگر نبي قادر بر معصيت نباشد ،هر آينه مُنافي تكليف شود ،و حال آن كه اوّل
كساني كه مكلّفند ،زمرة انبياء هستند؛ و نيز اگر انبياء قادر بر معاصي نشوند ،هر آينه اَدني
مرتبه ميباشند از صلحاء مؤمنين ،كه با وجود قدرت بر معصيت ،گناه نميكنند.
فرق ميان عدالت و عصمت آن است كه عدالت مَلَكهاي است كَسبي و حاصله از
مراقبت تقوي كه مانع ميباشد از صدور گناه ،نه منع از داعية گناه ،و منع گناه هم اغلبي
است نه كلي .پس با وجود عدالت ،صدور گناه ممتنع نيست ولي با وجود عصمت ،صدور
گناه ممتنع است اگرچه قدرت بر معصيت حاصل آيد چه ،امتناع به سبب عدم داعي ،منافي
قدرت نيست.
از اينجا معلوم شد بطالن مذهب طايفهاي كه سلبِ قدرت بر گناهْ از معصوم كردهاند،
و اين محض خطاست زيرا كه موجب بطالن تكليف است در حقّ نبي و عدم استحقاق اجر
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و مدح است ،و بعد از بطالن الزم ،معلوم شد بطالن ملزوم .پس انبياء با قدرت بر گناه ،جمعًا
معصومند از فعلِ هر قبيح و اِخالل به هر واجب.

عصمت لطف خاصي است كه حقتعالي انبياء را بر آن مخصوص كرده است .غرض از
بعثت انبياء ،تبليغ است و حصول فوايد تبليغْ موقوف است بر عصمت ،پس عصمتِ انبياء
واجب است.
عصمت لطف خاصي است انبياء را براي تبليغ .چه ،عصمت مُقرب انبياء است به اداي
تكليف كه تبليغ است.
با وجود عصمت انبياء ،مكلّفين نزديك شوند به تصديق ايشان ،و اين نيز حاصل نشود
مگر با اعتماد به اقوال و افعالِ ايشان ،و اين نيز موقوف است بر عصمت ،زيرا كه اگر عصمت
واجب نشود ،نقض غرضِ الهي الزم آيد و نقض غرض الهي ،ممتنع است كه نتيجه دهد.
مقصود از بعثت انبياء ،تحصيل اجر معنوي است به اتّباع و امتثالِ اوامر انبياء و اجتناب
از نواهي ايشان ،و اين اتّباع حاصل نشود مگر به حصولْ به صدق ايشان ،و اين نيز حاصل
نشود مگر با عدم صدور معصيت از ايشان.
اگر انبياء معصوم نباشند ،جايز باشد كه به جا نياورند اعمالي را كه مأمورند به اداي
آنها ،و نيز جايز باشد كه انجام دهند اعمالي را كه مأمور نيستند به اداي آنها ،و در اين وقت
فايدة بعثت منتفي ميگردد.
اگر جايز باشد صدور معصيت از نبي ،هرآينه واجب است ايذاء او و تبرّي از او.
درجات انبياء در غايتِ شرافت است از رعيّت ،و به اين جهت ،صدور گناه از او اَقبح
است .علم ايشان اتمّ است از رعيّت و ايشانند مَهْبَط وحي ،و از واضحات است كه كثرت
علم ،مستلزم كثرت معرفت است و اين مرتبه ،مستلزم اَفْحَش و اقبح بودنِ صدور ذَنب است؛
چنان كه در شرع مقدس اسالم ،مُحْصِن را در عمل زنا رَجم ميكنند و غير مُحصِن را حدّ
ميزنند ،و حدّ عبدْ نصفِ حدّ حرّ است ،بنابراين حال انبياء نبايد پستتر از حال آحاد رعيّت
باشد.
صدور معصيت از نبي ،مستلزم ردّ شهادت اوست .اگر جايز باشد صدور معصيت از
نبي ،هر آينه الزم آيد اجتماع وجوب و حُرمَت در اقتداء بر او و اين معقول نيست.
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اگر انبياء معصوم نباشند ،هر آينه مورد عتاب و محل انكار واقع شوند ،پس واجب
است كه نبي خود مُتَأمِّر باشد به امر خدا و مُتَنَهّي شود از آنچه نهي شده.
اگر نبي معصوم نباشد ،هر آينه محتاج شود به كسي كه منع كند او را از خطا ،و اين
كس هم اگر معصوم نباشد ،پس عين مدّعي است و اين امر موجب تسلسل خواهد بود.
اگر نبي معصوم نباشد ،استدالل نميتوان كرد به قول و فعل او ،زيرا كه استدالل با
قول و فعل او مركّب است از دو مقدمه :يكي جزئيّه است كه بگوييم نبي چنين فرمود يا
نبي چنين كرد ،و ديگري كليّه است كه بگوييم هر آنچه پيغمبر فرموده يا پيغمبر انجام
داده حق است ،و اين نتيجه ميدهد كه قول و فعل او حق است و عدم عصمت ،مقدّمة ثانية
جزئية اوست ،و استدالل با آن ممكن نيست و عدم امكان استدالل ،باطل است؛ پس صدور
معاصي از نبي مُحال است.
نبي عبارت است از كسي كه صاحب دو جهت يا دو جنبه و يا دو عالَم باشد :يكي
جهت عالَمِ قدسيّة الهوتيّه است تا مناسب به عالم قدس بوده و استفاضة وحي تواند كند،
و ديگري عالم سُفلية اِنسيّة ناسوتيّه است تا مناسب بر عالم اِنس بوده و افاضه و تبليغ وحي
و احكام بر ايشان تواند كند.
خواصّ بشريّة نبي بايد مقابل خواص قدسيّة الهوتيه باشد در تنزيه از قبايح و عدم
صدور معصيت ،و اين تنزّه ،چون از جهت عالم قدسيّه است كه در آن به حدّ اعلي رسيده،
زوال آن ممتنع بوده و هميشه در آن مقام ،مستقرّ است.
سبب احتياج رعيّت به نبي ،بيعصمتي ايشان است ،چگونه روا باشد كه نبي هم مثل
ايشان باشد؟ پس صدور معاصي از نبي ممتنع است به امتناع بِاالختيار نه به امتناع بِالجبر.

قبل از شروع به استدالل ،البدّ است از بيان مطلبي ،و آن اين است كه
 .تذكر و حفظْ دو طريقاند از
علم ،و سهو و نسيانْ دو طريقاند از جهل .تذكر و حفظ امري است وجودي ،و سهو و نسيان
امري است عدمي،
ادراك در انسان عبارت است از حصول صورتِ عقليّه يا حسيّه در قوّهاي از قواي او،
كه اين قوّه را مُدْرِكه نامند ،و حفظ ،عبارت است از وجود و هستيِ آن صورتْ در قوة ديگري
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كه آن را حافظه نامند .تذكّر عبارت است از استحضار آن صورتْ بار ديگر از حافظه ،بعد از
اِختزانِ آن صورتْ در آن قوّه ،و سهو و نسيان عبارت است از زوالِ آن صورتْ از مُدْرِكه و
حافظه؛ نسيان مقابل حفظ است و سهو مقابل ذكر.
ما مأموريم به اِتّباع انبياء و ترك اعتراض بر ايشان ،اين است كه
جايز نيست صدور سهو و نسيان و خطا از نبي ،زيرا كه امر بر اِتّباعِ خطا ،معقول نيست.
انبياء حافظ شرعاند ،اگر جايز باشد صدور سهو و نسيان و خطا از ايشان ،احتمال
صحّت پديد آيد و احتمال صحت ،مستلزم احتمال فساد است ،و اين نقضِ غرضِ مطلوب
از عصمت است .صدور سهو و نسيان و خطا از نبي ،موجب ترك واجبات و فعل مُحرّمات
ميباشد و در اين وقت ،عصمت صادق نميآيد ،چنان عصمتي كه مستلزم انتفاءِ معاصي
است مطلقًا.
اگر جايز باشد صدور سهو و نسيان و خطا از انبياء ،الزم آيد امكان اتالف مالِ غير ،و
الزم آيد امكان امر به منكر و نهي از معروف ،و نيز الزم آيد تعدّيِ نبي از حدود حقتعالي
به طريق سهو.
پس نبي بايد منزّه باشد از سهو و نسيان و خطا ،زيرا كه اوست در نهايتِ صفاي نفس
و در غايتِ اِشراق عقل.
الزمة عصمتِ علمي يا عملي ،عدم عروض هيچگونه نسيان به حضرات انبياء و اولياء
نيست .اگر زماني نسيان بر آنان راه يافت يا به ظاهر اشتباهي نمودند ،اوالا از نوع نسيانِ
منافي با عصمت نيست كه منتهي به گناه و موجب خسارت گردد .ثانيًا امكان دارد كه
زماني به مشيّت الهي ،نسياني براي حضرات انبياء و اوصياء پيش آيد ،ولي چنين نسيانِ
رحماني به فرمودة امام صادق(ع) ،نعمت الهي بوده از اسباب تقويتِ معنويات است ،ولو ظاهرا
جزو معقوالت محسوب نشود .اما نسيانِ شيطاني كه موجب تضعيف معنويات و شقاوت
ابدي است ،مسلمًا در جَرگة معقوالت نيست .در نسيان رحماني ،معاني حِكْميِ مافوق تصوّر
نهاده شده است ،و همان طور كه از عدم سهو و نسيانْ معاني بيشماري حاصل ميشود ،از
سهو و نسيان نيز همان معاني و بلكه باالتر از آن عايد آنان ميگردد.

نبوّتّ

ّّ24

پس اگرچه ظاهرا سهو و نسياني يا مجازا عصياني ممكن است از حضرات انبياء و
اوصياء سر زند ،ولي به علت تعليمات عالية الهي كه در آنها نهفته است ،نه تنها موجب
انحراف جامعه نيست ،بلكه در صورت علم بدان ،موجب ارشاد كماليّة مردم نيز هست .از
اين لحاظ ،جَلَوات معاني ،خواه از لحاظ علمي و خواه از طريق سهو و نسيان ،براي حضرت
رسول اكرم(ص) ،به مراتب باالتر از ساير انبياء بوده است.
بنابراين ،به پاكي مطلق ،تنها خداوند تبارك و تعالي سزاوار است .اگر چنين نبود،
چرا بايست هزاران نقطة عصمت و نبوّت ،در خجالت بر زَالّتِ صغيرة ترك اولي درآيند؟ اين
صدور سهو و نسيان ،بدان جهت است تا عالميان بدانند كه در هجده هزار عالَم ،جز ذات
اقدس الهي كسي به پاكي مطلق ،مَنْعوت نيست.

حضرات انبياء گرچه به مقام اقرار به معصيت برآمدهاند ،و مقرّبين درگاه الهي باالخصّ
در مقام مناجاتْ خود را گناهكار بزرگي دانستهاند ،امّا بزرگان دين آن را از باب
ئات ا ال ُم َق َّربين:
اْلَبارار َس ِّي ُ

نات
ح َس ُ
« َ

کارهای نيک و حسنة خوبان ،برای مقرّبين گناه به شمار آيد»

شمردهاند .اين از عالئم كمالِ معرفتِ رحماني است كه شخص در آن مقام ،عبادات و طاعات
خود را ناچيز شمارد و اقرار بر قصور نمايد ،چنان كه حضرت رسول اكرم(ص) به پيشگاه الهي
عرض نمود:

«ما َع َبدا ناكَ

بادت َك :عبادت نکرديم ترا چنان که حقّ عبادتِ تو بود».
ح َّ
قع َ
َ

حضرات انبياء از لحاظ شأن و مقام يكسان نيستند ،لذا از لحاظ انجام تكاليف و
وظـايف نيـز برابر نميباشنـد .بسا كه انجـام پـارهاي امور براي بعضي از آنان ،ترك اولي
محسوب شود و براي برخي ديگر ،نسبت به علوّ شأن و مقامشان ،معصيت به شمار آيد.
اِثم و عصيان و ذَنب ،هر چند به معني گناه است ،لكن مراتبي دارند .از حضرات انبياء
و اولياء گناه سر نميزند ،يعني امري كه صِرف مَضرّات معنوي باشد يا مضرات معنويش بر
منافع آن غالب باشد ،بلكه حداكثر از آنان «ترك اولي» ممكن است صادر شود نه معصيت،
و اگر هم احيانًا معصيت ناميده شود ،مَجازا معصيت است نه حقيقتًا.
گرچه از بعضي از حضرات انبياء ترك اولي سر زده است ،ولي
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 .بنابراين ،ترك اولي دليل بر فقدان
عصمت در آن ذوات مقدس نيست ،آنان هم داراي عصمت علميّه و هم عصمت عمليّهاند.
عصمت مراتبي دارد و از شخصيتهاي مقدسي مانند حضرت رسول اكرم(ص) و
حضرات ائمه اطهار(ع) كه مراتب عصمتيّهشان در حد كمال است ،ترك اولي هم سر نزده
است .اما مراتب عصمت علميّه و عمليّة بسياري از انبياء ،به درجة عصمت ايشان نميرسد.

روح قدسيّة نبي را تعلّق بر سُفليّات مشغول نميسازد از ارتباط به عُلويّات ،بلكه او در
جميع اوقاتْ چنان است كه اين دو جهت با او مساوي و مُحاذي است و به سبب يكي ،از
ديگري در حجاب نميماند.
اكثر نفوس انسانيّه ،وقتي كه مشغول گرديدند بر امور خارجيّه يا استعمال حواس
ظاهريّه ،غافل ميشوند از استعمال حواس باطنيّه ،ولي نفوس قدسيّه را هيچ چيز از سير
در عُلويّات بازنميدارد.
نبي بايد كمال صفاي نفسْ داشته و سريعُاالتصال باشد به عالَمِ ملكوت ،تا درك كند
علوم كثير را در زمان قَصير بدون تعلّم.
نبي بايد داراي حسن عبارت باشد ،به جهت آن كه شأن اوست تعليم و ارشاد و هدايتِ
عباد به طريق سِداد بر معاش و معاد.
 .نبي بايد
شجاعُالقلب بوده و خائف از موت نباشد .نبي بايد اَشجَع مردم باشد ،زيرا كه او معزول است
از تقيّة موت.
نبي بايد بِالطبع مايل به شهوات نبوده و مُجْتَنِب باشد از لهو و لَعِب ،زيرا كه اين امور
حجابي است بر عالَمِ نور ،و وَصلَت است به عالم غرور.
نبي بايد جواد و كريم باشد ،زيرا كه اوست عارف به خزائنِ رحمت الهي كه فناء و
انتها ندارد.
نبي بايد منزّه باشد از هر دَنَس و غلظت و دنائت.
نبي بايد اِعراضكننده باشد از لغزشهاي مردم ،به جهت آن كه او باالتر است از اين
كه زَلّاتِ بشري او را از طبيعت بيرون نمايد.
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نبي بايد خوشدلترينِ مردم باشد ،زيرا كه او اجلّ موجودات است از حيث بَهجت و
صفا.
اين همه مذكورات به جهت آن است كه خلق از او نفرت ننمايند ،بلكه با طوع و
رغبت ،تابع او شوند.

بعضي معتقدند كه مالئك افضلند از نوع بشر ،و دليل عقلي ايشان آن است كه عقول
مجرّد ،فيّاضِ علم و كماالتند بر نفوس ناطقه ،و مسلّم است كه مُفيض ،مقدّم باشد از
مُستَفيض .جواب اين است كه مُفيض در حقيقت ،حقتعالي است و عقول ،واسطة فيضند،
و افضل بودنِ واسطه از مُستفيض ،مسلّم نيست.
دليل نقلي ايشان آن است كه بنا به نصّ آية قرآن ،مالئكه تعليمدهندة آن حضرت
بوده ،بنابراين معلّمْ افضل بوَد از متعلّم .پاسخ اين است كه در اينجا تعليم به معني تبليغ
است و اشرف بودن مُبلغ نيز از مُبلَّغ ،معلوم نخواهد بود .چنان كه عرفًا هم چنين است،
مانند اين كه سلطاني به وسيلة خادم خود به عالِمي رُقعهاي فرستد ،كه در اينجا اعتقاد به
افضل بودن خادم كه مبلغ است از آن عالِم ،معقول نيست.
حقتعالي امر فرمود مالئكه را به سجده كردنِ آدم ،و امر نمودن عالي به خضوع سافِل،
منافي حكمت است و از اينجا افضليّت بنيآدم از مالئكه معلوم ميگردد.
طاعت بشر ،اَشَقّ است از طاعت مَلَك ،به جهت آن كه ،بشر مُنازِعه با شهوات كرده و
به مَشقّاتِ كثيره مُتحمّل ميگردد ،و نيز بشر مبتال به وساوس شيطاني و توبيخات نفساني
است به خالف ،مالئك هيچ يك از اين ابتالئات را ندارند.
افضليّت بنيآدم از مالئكه ،آن است كه حقتعالي در مالئكه عقل ايجاد كرده بدون
شهوت ،و پاك بودن ايشان چندان هنر نيست و ايشان فاقد داعية معصيت هستند ،ولي در
بشر داعية معصيت وجود دارد ،بنابراين بهترينِ بنيآدم ،افضل است از مالئكه.
حضرت امام صادق(ع) ميفرمايد :حقتعالي مركّب كرد در مالئكه عقل را بدون شهوت،
اين است كه از ايشان معصيت صادر نميشود ،و هميشه در مقام ذكر و تسبيح و تقديس و
تحميدِ حقتعالي هستند .و مركّب كرد در بهائم شهوت را بدون عقل ،و مركّب كرد در
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بنيآدم عقل و شهوت را ،و فرمود هركسي كه عقل او غلبه كند بر شهوتش ،افضل است از
مالئكه و كسي كه شهوت او غلبه كند بر عقلش ،اضلّ است از بهائم.
در اشرفيّت انسان همين بس كه او غايت خلقت است ،و اين مقام را دو وجه است:
خاصّ و عام .حضرات انبياء و اوصياء و اولياء ،علت غايي خاصّند و حضرت رسول اكرم(ص) و
اوصياء ايشان ،علت غايي خاصّالخاص .امّا ساير انسانها علت غايي عامّند ،به نسبت عنايات
خاصّ تكويني و تعليمي به آنان.
آري ،انسانِ شايسته و كامل ،جانشين خدا در روي زمين و اشرف مخلوقات است ،و
فرشتگان به مقام عاليِ او راه ندارند .چنان كه جبرائيل ،آن فرشتة واالمقام گويد:

« َب ايني َو

ور لَ ْو َدنَ ْوتُ واحِ داً ََل ْحتَ َر ْقتُ  :ميان من و خدا هفتاد حجاب از نور است
بَ ْينَهُ َ
س ْبعُونَ حِ جابا ً مِ ْن نُ ٍ
که اگر به قدر واحدي نزديك شوم ،ميسوزم» .يعني من آن شايستگي را ندارم كه طَيَران
و پروازم به مرتبه طيران و پرواز انسان برسد .اما حضرت رسول اكرم(ص)
س حجاب
فرمايدَ « :ل اي َ

خ ا
ضة َ
راء :نيست حجابي بين من و بين او مگر
ضاء في َر او َ
ض َ
َب ايني َو َب اين َُه ا ّْل حجاب م ان ياقُوتََة َب اي َ

حجابي از ياقوت سفيد در روضة سبز» يعني «نُ اق َط ُة ا الواح َدة َب اي َن َق او َسيا الواحديََّة َو ااْلَ َحديََّة :يعني
نقطة واحدي بين دو قوس واحديّت و اَحديّت».
اين مقامات عالي ،از آنِ اهـل بيت عصمت و حضـرات انبيـاء و اوليـاء عليهمالسالم
است كه خداوند تبارك و تعالي ميفرمايد« :كسي جز من ،دوستان مرا و درجات و عوالم و
ف َد َرجاته ام َو َعوال َم ُه ام َغ ايري» .اما خداوند متعال ،دَرِ خير و
مقاماتشان را نميشناسدْ :ل َي اعر ُ

ترقي و تعالي را به روي هيچ بندهاي نبسته است ،بشر نيز ميتواند به سبب انقياد به فرمان
الهي ،همان تجلّياتي را دريابد كه ايشان مشاهده ميكنند ،زيرا كه ظرفيّت باطني انسان،
ماوراء ظرفيّت مادي اوست و براي اين فراگيري و بينش ،حدّ و حدودي نيست.

مالئك مجرّدند ،روحِ بشر نيز مجرّد است اما به علت محبوسيّت در كالبد جسماني،
بدون جمع شرايط نميتواند مجرّدات را مشاهده نمايد .مشاهدة افرادِ غير مجرّد نيز براي
فرشتگان ،در هر شرايطي ممكن نيست.
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مشاهدة مجرّدات براي انسان به دو وجه ميسّر است :يا استيالي روح بر جسم به ح ّد
كمال رسيده ،كالبد او حالت ملكوتيّت و الهوتيّت به خود گيرد؛ در اين حالت ،او مقيّد به
جسم نبوده از حيطة زمان و مكان وارسته گرديده است؛ و يا اين كه به مشيّت الهي ،وجود
غيرمادي مجرّدات ،حالت مادّيت به خود گيرد و فرشته در قالب جسماني فرود آيد.
بنابراين ،ارتباط حضرات انبياء و اوصياء و اولياء با مقرّبين درگاه الهي به چند وجه
است :يا ارتباط همراه با مشاهدة ظاهريِ طرفين است كه به دو شكلِ فوقالذكر امكانپذير
است؛ و يا ارتباط با مالئك ،بدون مشاهدة ظاهر است .در اين وجه ،بدون نياز به جمع
شرايط مذكور ،به علت كمال سنخيّتِ معنوي ،صحبت و كالم يكديگر را بشنوند كه در اين
صورت ،شباهت به الهام و وحي دارد.
فرشتة امين وحي ،جبرائيل است و روحالقُدُس گرچه به او خطاب ميشود ،اما در
اصل ،اين مقام و منزلتي است معنوي براي آن فرشتة بزرگوار .بنابراين ،روحالقدس ظاهرا
در رديف اسماء است و باطنًا جزو صفات .هر صفت الهي ،رتبه و مقامي است خدايي و الزمة
نيل بدان ،رياضات و مجاهدات نفساني است .عالوه بر جبرائيل ،اكثر پيامبران الهي به اين
منزلت نائل آمدهاند ،خصوصًا انبياء اولواالعزم كه از اين مقام هم فراتر رفتهاند.
روحاالميـن نيـز صفت و منصبي الهي است ولي نه به درجـه و منزلت روحالقـدس،
صاحبان مرتبة روح قدسي ،اين مقام را نيز واجدند .هر نبي و رسول ،مراتبي از روحالقدس
را داراست و به همان نسبت ،مشمول خطاب جبرائيل است و مرتبة كمالي آن ،در انبياء
اولواالعزم است .بنابراين ،ارتباط جبرائيل با انبياء و رُسل مسلّم ،ولي كيفيّت ارتباطِ آنان با
او مختلف است.
در نبي ،ابالغ محدود است و در رسول ،ابالغ غير محدود .تعليم خداوند تبارك و تعالي
به نبي و رسول ،هم در خواب است و هم در بيداري ،هم با واسطه است و هم بدون واسطه.
تفاوت نبي و رسول از اين لحاظ ،در كيفيت ادراك و مراتبِ ارتباطِ اوست با درگاه الهي.
بنابراين ،اعتقاد بر اين كه نبي ،فرشتة وحي را در خواب ادراك كند و رسول ،در خواب و
بيداري ،به لحاظ حكم باطنيّه صادق نيست.
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الهام ،نزول علم الهي است كه به وسيلة آن ،مجهولي معلوم شود ،و رمزي است باطني
كه با قلوب پاكسرشت ،اثر مستقيم دارد .الهام در نفسِ خود تركيب نداشته صاحب بَساطتي
است ،لذا موارد توأم با تخيّل و امثال آن ،الهام نيست.
الهام آن است كه از ناحية حق باشد ،و فردِ موردِ الهام ،در واقع به تعليم خاصّي از
ناحية الهي نايل شده است .الهام در رديف حقايق و معاني قلبي است كه توأم با دليل و
برهان باشد ،به طوري كه عالئم و آثار ،نشان دهد كه چنان علمي از ناحية خداست.
اما وحي ،رازِ آشنايي و رمز شناسايي است كه انسان در خود حس مينمايد و ميداند
امري كه به او ميرسد ،از جانب خداست.
فرق الهام و وحي آن است كه الهام ،تأثّر نفس است به آن كه يقين بداند الهام است،
بدون آنكه دريابد از كدام ناحيه بوده و آورندة آن كيست .اما وحي ،احساس واردات قلبي
است كه بداند وحي است و از كدام ناحيه و آورندة آن كيست .بنابراين ،الهام گرچه از فيض
مَلَك است ولي شخص مُلْهَم ،آورندة آن را درك نميكند ،برخالف وحي كه آورندة آن براي
گيرندة وحي ،معلوم و مشخص است.
وحي و الهام ،موارد و مواقع مختلف دارند ولي برترين مورد ،وحي و الهام به بشر در
راه حق است .در وحي و الهام در طريق حق كه عين حقيقت است ،پارهاي مجهوالت براي
بشر معلوم ميشود ،با اين تفاوت كه در معاني الهامْ محدوديتي وجود دارد ،لكن معاني در
مراتب وحي ،كاملتر و بلكه اليتناهي است.

طريق معرفتِ صدقِ هر نبي در دعوي نبوت ،منحصر است در دو چيز :يكي نصّ سابق
بر الحِق ،و ديگري معجزه.
در جميع كتب سماويّه ،خبر بعثت حضرت رسول اكرم(ص) رسيده است .در بعضي از
آنها نامِ نامي آن حضرت و در بعضي ،اوصاف و عالئم او ذكر شده است .چنان كه حضرت
موسي و حضرت عيسي عليهماالسالم در خصوص پيغمبر ما صلي اهلل عليه و آله نصّ كردند،
به نحوي كه مُتَتَبع را شُبهه و رَيبي باقي نميماند در اين كه ،حضرت باريتعالي آن حضرت
را برگزيده است از ساير مخلوقاتِ خود ،و مُخَلَّع فرموده است او را به خلعت خاتميّت و
مُصطَفَويّت.
چون نبوّتِ نبيِ سابقْ بر امّت خود ثابت شد ،واجب است تصديق او در هر چيزي كه
خبر ميدهد از آن ،چنان كه نصّ فرمود حضرت خاتماالنبياء(ص) بر امامت ائمه اطهار(ع)،
ليكن اين نصّ ،اثبات نبوت يا امامتِ شخص خاص نميكند مگر بعد از اجتماعِ اوصاف در
شخص خاص ،و يا آن كه شخص خاص در زمان نبي ناس باشد.
معجزه ،امري است خارقِ عادت كه مطابق دعوي باشد ،پس البدّ است از بيان معني
خَرْقِ عادت تا ممتاز شود از اموري كه مانند است به خرق عادت و حال آن كه خرق عادت
نيست.
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هر امري كه حادث شود ،خواه وجودْ خواه عدم ،او را سببي باشد از اسباب عاديّه.
اسبابي كه حقتعالي در اين عالَم به جهت حدوثِ حوادث تقدير فرموده بر سه گونه است:
ارضيّه ،سماويّه و مُركبّه.
هرچه حادث شود به سببي از اسباب ثالثه ،واقع بر مَجراي عادت شود؛ ولي اگر امري
حادث شود بدون وساطت سببي از اسبابِ مذكوره ،خارج از مجراي عادت خواهد بود ،يعني
عادت با آن مُنْخَرِق شود ،و خرق عادت از اين باب بوَد.
خرق عادتي كه پيش از بعثت از نبي ظاهر ميشود «اِرهاص» گويند ،مانند انكسار
طاق كسري و اِنطفاء آتشكدة فارس و خشكيدن بُحَيرَة ساوه در شب مولود حضرت ختمي
مرتبت صلياهلل عليه و آله ،و تظليل غَمام و تسليم اَحجار قبل از بعثتِ آن حضرت.

معجزه امري است برخالف قوانين جاري در طبيعت ،كه هر مسبَّبي استناد به سببي
دارد و هر معلولي را علّتي است .اين قانون طبيعي ،هيچ گونه تخلّفي ندارد ،پس چگونه
ممكن است معجزه در خارجْ به وقوع پيوندد و در عين حال در حكم سببيّت ،استثناء و
تخلّفي راه نيابد؟
برخي از دانشمندنمايان ،در بيان حقيقت اعجاز ،معجزات را طوري تأويل كردهاند كه
مطابق علوم ظاهريِ روز باشد ،اما زحمات ايشان بيهوده و عقيدة آنان مردود است.
معجزاتْ هر چند اموري ناشناخته و حيرتانگيزند ،ولي نه محال ذاتي هستند كه
عقل آن را ابطال كند مانند جمع نَقيضَين ،و نه خالف قانون عليّتاند .اگر وقوع معجزات
عقالا محال بود ،ميليونها صاحبانِ خرد ،بدون هيچ ترديدي آن را نميپذيرفتند .در حقيقت،
ريشة معجزات چندان هم ناشناخته نيست ،زيرا نظام طبيعت در هر آني زنده را به مرده
تبديل ميكند و مرده را به زنده و هر حادثهاي را به حادثة ديگر.
در قانون عليّتِ عمومي ،تأثير
اسباب عادتِ مستمرِ مشهود ،تنها با روابط و شرايطِ مخصوص است و معلول ،تدريجًا پديدار
ميشود .مثالا تحت ضوابط و شرايط خاصّ زماني و مكاني ،ممكن است عصا تبديل به اژدها
و مرده زنده شود ،و يا معلولي بعد از دهها سال به وجود آيد .ولي در قانون عليتِ خصوصي،
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حصول مسبَّب با روابطِ مخصوص و شرايط زماني و مكاني خاص نيست ،بلكه با هر شرطي
كه اتفاق افتد يا حتي بدون شرط و علت ابتدايي ،و تنها به ارادة كننده ،فورا به وجود ميآيد.
پس گرچه به حسب عادت ،هر معلولِ طبيعي علتي طبيعي دارد ،اما التزامي ندارد
كه علل طبيعيِ امور ،همواره همين علل شناخته شده باشد ،بلكه ممكن است علل ديگري
هم داشته باشد .امروزه علم ،منكر اين امور نيست و نميتواند بر كارهاي عجيب و خارقالعادة
صاحبان رياضت پرده كشد .انسان بر اثر رياضتهاي سخت ،ميتواند داراي چنان قدرت و
نيرويي شود كه يك سلسله امواج مرموز و نيرومند را تحت تصرف خود درآورده ،تصرفات
و تحريكات عجيبي از طريق قبض و بسط انجام دهد ،چه رسد به معجزه و ارادة قاهِر الهي
بر وقوع آن.
معجزات به اذن الهي صورت ميگيرد ،و قدرت باريتعالي بينهايت و به تمامِ اضداد
يكسان است .خواص و آثاري كه از اشياء به ظهور ميرسد ،به آفرينش اوست و او ميتواند
آن آثار را از هر كدام كه خواهد بازسِتاند و در ضدّ وي قرار دهد .زيرا قدرت باريتعالي به
اعطاء و موهبت به همان اندازه است كه بر منع و بازگرفتن ،و چون همة آفرينش از جهت
ذات و صفت و تأثير و تأثّر ،مغلوب قدرت و زير فرمان اويَند ،ميتواند آنچه را كه سبب
خيال و شكّ است ،موجب يقين و عين حكمت كند ،و آنچه را كه سبب هالكت است،
موجب بقاء و دوام سازد.
بنابراين ،معجزه به مشيّت خاص و ارادة شكستناپذير الهي ،از سلسلة علل مادّي
پديد ميآيد نه از علل ماوراءِ مادّي؛ و خالق علل و عوامل طبيعي ،هرگز محكوم آنها نيست،
بلكه در صورت ضرورت و اقتضاي حكمت ،ميتواند خاصيتِ جاري آن را گرفته و خواص
ديگري بدان بخشد.

گاهي امري حادث شود به سببي از اسباب عاديّه ،ولي آن سبب خفي باشد و ناظرْ
گمان كند بِالسبب ،حادث شد؛ و گاهي در خيال آيد كه امري حادث شد ،ولي اگر در خارج
از خيال نباشد ،ناظرْ گمان كند خَرقِ عادت است ،پس اگر امري حادث شود نه از راه سببي
از اسباب عاديّه ،خرق عادت بوَد.
عالمت سحر و نظاير آن ،اين است كـه عالِمان آن فنّ ،معارضه با آن توانند كنند ،به
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خالف معجزه كه هرچند ساحران در فنّ سحرْ ماهر باشند ،نميتوانند با آن معارضه كنند.
پس هرچه از راه اسباب عاديّه است هر چند خفي باشد ،به تعليم ميتوان فراگرفت و از
عهدة معارضة آن ميتوان برآمد ،به جهت آن كه علم ظاهري را راهي جز اسباب عاديّه
نيست و چون اسباب عاديّه نباشد ،راه علمِ مذكور مسدود بوَد.
 ،و حُرمتَش در شرع معيّن شده است .مغلوبيّت در قبال سحر ،وقتي است كه قدرت
معنويِ فردْ نسبت بدان مُتَقاصر آيد و تا حدّي مجذوب آن گردد ،زيرا غلبه و سلطه در اثر
كثرت قوا است نسبت به مغلوب .اما آن كه مجهّز به قواي رحماني است ،هيچ سحر و
جادويي بر او مؤثر نيست ،مگر اين كه به عللي ،قواي رحمانيش تضعيف و يا قوايِ شيطانيِ
عامل ،قويتر شود.
.

هريك از اشياء عالم و از جمله هر عمل را خواصّ و آثاري است .لذا عالوه بر درآمدنِ
قواي روحيِ افراد به قالب معيّنِ عمل يا نوشته و تأثيرات آن ،خودِ عمل هم مأمور به ايجاد
اثراتي است ،چه محسوس باشد چه نامحسوس .در امور ظاهري ،ناقلْ از انتقال و مُنْتَقَل
جداست ،مانند آن كه كسي شيئي را به جايي انتقال دهد ،ولي در موارد روحي و معنوي،
محرّك اين قوا ،مأمورِ انتقال آثار و خواصّ آنها هم هست.
بنابراين ،سحر و جادو ،نه از عالَمِ ديگري نشأت ميگيرند و نه از آن كسب نيرو
ميكنند ،بلكه قواي پليد روحي ،اعمال مربوطه و وسايل به كار رفته در آن ،مجموعًا موجِدِ
آثاري براي تشديد قواي غير رحمانياند .تا اين مجموعه و قواي آن خنثي نگردد ،منشأ آثار
منفي و مضرّي در روحِ طرف مقابل است ،مگر اين كه او نيز مجهّز به قواي رحماني شود.
لذا

 ،به جهت
آن كـه ايشان ،صاحب قريحة نافـذه و فِطنة قويّـه ميباشند ،و باطن ايشان خالي از
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تقليد و مجرّد از مذاهب موروثي و مسموعي از آباء و اجداد است ،و ايمان ايشان نسبت به
انبياء ،به ميزان علم و حكمت است و محتاج به خوارقِ عادت نيستند.
 .در

معجزه ،رؤيت با بَصَر شرط نشده است ،زيرا كه اِفادة تَواتُر اَقوي است از رؤيت به بصر ،به
جهت آن كه خطا در بصر ،اقوي است از خطا در بصيرت.

چنان كه در سابق ذكر شد ،اثبات نبوّت طريقي ندارد غير از ظهور معجزة باهره از
شخص خاص .معجزه دو قسم است :يكي معجزة ظاهرة بِالعيان و ديگري معجزة ظاهرة
بِالمعني.
معجزة بِالعيان حضرت محمد(ص) ،قرآن مجيد است و ظهور آن ،ثبوت نبوت اوست به
تواتر ،و تواتر ،خبر دادن جماعتي است به وقوع امري از امور ،كه آن جماعت از كثرت به
حدّي باشند كه عقل ،تجويز اتفاق ايشان بر كذب ننمايد .چنان كه يقين كردهايم به تواتر
به وجود بُلْدانِ بعيده و مَلوكِ ماضيه ،و نيست اين يقين مگر به تواتر ،چنان يقيني كه قابل
تشكيك نيست .از اين قبيل مذكورات است كه آن حضرت ادعاي نبوت كرد و دعوي خود
را مُقتَرِن به اِتيان قرآن مجيد ساخته ،و در مَعرضِ مُعارضه آورده جميع بُلَغايِ كامل در
بالغت را و فُصَحايِ بالغ در فصاحت را ،و آن حضرت نظام ايشان را مغلوب و پراكنده نمود.

فصاحت ،صفت الفاظ ،و بالغت ،صفت معاني است .مركز فصاحت ،جوارح انسان يعني
زبان و دهان و دندانها و صداهاست و مركز بالغت ،عقل و عقليّات و نفس و فكريّات است.
بالغت ،مربوط است به قضيّه معقـوله ،و فصاحت ،متعلّـق است به قضية ملفوظه.
عوالم لفظ هرچند توسعه يابد مبنايش بر حروف است و حروفْ محدود است ،پس آن
هم محدود ميباشد .ولي عالَمِ معنا ،مبتني بر صوَر ذهنيّه و شئون روحيّه و خَلَجان نفسيّه
است و همة آنها غير محدود است ،پس آن هم نامحدود و غير متناهي است.
وجه اعجاز قرآن از اين نظر ،آن است كه ،آيات آن در اعلي مرتبه از مراتب فصاحت،
و در منتهاي مرتبه از مراتب بالغت واقع شده كه ممكن نيست وصول بشر به آن ،و اِتيان
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آن مُتصوّر نميباشد .شاهد اين مدّعا ،نسبت دادن كفار است آيات قرآن را به سحر ،به جهت
آن كه قرآنْ اخذ ميكرد مجامع قلوبِ ايشان را ،و از شنيدن آيات مانند ديدن سحر ،متعجب
ميشدند و متحيّر ميماندند.
قرآن با وجود آن كه از حروف هِجائيّه مُفرَده مركّب است كه هر فردي قادر است به
تأليف آن ،ليكن عاجز است از تأليف و تركيب آن به اين تركيبِ عجيب و اسلوبِ غريب.
از جهت غرايبِ اسلوب و اُعجوبِ نظم اوست كه اگر كسي تَتبع كتب علماء و تفحّص
اشعار بُلَغا و تجسّس كلمات حكما نمايد ،آن را كه شبيه باشد به اين نظم عجيب و اسلوب
غريب ،نمييابد.
در قرآن كلمهاي يافت نميشود كه خالي باشد از فصاحت با وجود اين طوالنيّت ،و
حال آن كه اَفْصَحِ فُصَحا و اَبْلَغِ بُلَغا اگر ساعتي تكلم نمايد ،اختالف زيادي در كالم او پيدا
ميشود ،ولي اين اختالف در معاني قرآن و تناقض در مباني آن يافت نشود ،و اگر قرآنْ
مجعول و مُفْتَري بود ،هرآينه تناقض و تضاد در آن پيدا ميشد.
هر كالمي كه در نهايتِ فصاحت و در غايتِ بالغت بوده باشد ،وقتي كه مزيّن و مُرَصّع
به جواهر آيات قرآنيّه شد ،براي او امتياز خاصي است.
كتابي كه آن حضرت آورده ،اُسلوبش نه شعر است و نه نثر است و نه خُطبه ،بلكه
مشتمل است بر همة مُحَسّناتِ بديعة لفظيّه و معنويّه ،و جميع نكات دقيقه و اسرار باطنيّه
و علوم ظاهريه ،و دقايق وجوديّه و حقايق الهيّه.
قرآن از جهت لفظ و معني ،در درجة اعلي و مرتبة اقصي ،به همة جهاتِ حسن و
كمال واقع شده است ،لفظش در اعلي مرتبة فصاحت و بالغت است ،و معنايش در برترين
پاية معرفت .اسراري كه از بالغت قرآن به گذشتگان مكشوف گرديده ،چند برابر آن به
آيندگان كشف خواهد شد.
قرآن ،جامع هر كاملِ مرغوب و مورد تمايلِ قلوب است ،و وحيي است كه جامع
فصاحت و بالغت و زيباييِ الفاظ و معاني است .قرآنْ مرجع هر قاضي و وكيل ،و رهنماي
هر متكلم و متقاضي ،و مربّي هر دانشمند و فلسفي است .قرآن كعبة قاصدين و مقصدِ
واردين است .جهت بالغت عاليه و مزاياي سامية قرآن ،جهتي است كه اختيار شدة تمام
دانشمندان است ،و اُدَبا و استادان تفسير و حديث ،حتي مخالفين اسالم نيز بدان مُعترفند
و به آن اتكاء دارند.
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اگر كسي در آيات قرآن مجيد تفكر كند ،معلوم ميشود اعجاز بودن آن كه با ايجازِ
لفظ ،چقدر مشتمل است بر كثرت معاني و در تحت هر لفظي از آن ،جمالت كثيره و فُصول
غريبه و علوم عجيبه از معاني پنهان است.
قرآن مشتمل است بر كمال معرفت اهلل و ذات و صفات و اسماء او ،كه عقول حكما
در آن متحيّر و فكر متكلّمين در آن مُتَعجّب است ،چنان كه اِشراقي راه شرق و مَشّائي راه
مَشْي را گم ميكند.
قرآن مشتمل است بر آداب كريمه و شرايع قَويمه و طريقة مستقيمه ،و نظامِ بالد و
معاش و معاد ،و دفع نزاع و فساد و آداب معامالت و مُناكحات و معاشرات ،و حدود و احكام
از حالل و حرام و واجب و مستحب و مكروه و مباح ،و از آنچه عقول بشر متحيّرند ،كه
هرگاه جمع شوند جميع علما و حكما و عرفا ،و جهد خود را بذل نمايند و سعي خود را به
غايت رسانند در نظام عالَم و عِباد ،مثل آنچه در قرآن است نخواهد شد.
قرآن مشتمل است بر اخبار خَفيّه و قِصَص ماضيّه و اخبار سابقه ،و اخباري از آينده
از آدم تا انقراض عالم ،و مشتمل است بر اخبار ضمايرِ قلوب و اطالع بر اسرار و غيوب كه
مطلع نبوَد بر آن مگر عالّمالغيوب ،مانند خبر دادن از حال كفّار و منافقين و آنچه در قلوب
ايشان مُضْمَر بود كه آن حضرت خبر ميداد و ايشان بنا بر اِعتِذار ميگذاشتند.
قرآن سرآمد كتب مُنزَله از آسمان است كه مشتمل است بر احكام قَويمه و مَواعظ
مستقيمه .قرآن معجزة بيّنهاي است كه تا قيام قيامت باقي است و بر صدق نبوت آن
حضرت ،دليلي است ساطع و برهاني است قاطع.
قرآنْ كتاب جاويدان خداي تبارك و تعالي و قانون اساسي اسالم و معجزة بزرگ و
يادگارِ ماندگارِ حضرت رسول اكرم(ص) ،و نخستين مرجع عقايد و احكام و اخالق و آداب و
شعائر اسالمي است.
خداي تبارك و تعالي در اين كتاب مقدس ،گنجينههاي معارف و رازهاي سر به مُهرِ
حقايق ،و اصول عدالت و راه و روش رسيدن به سعادت ،و رهنمودهاي سير و سلوك و
دستورالعملهاي هدايت را به وديعت نهاده است .حقايق و رازهاي الهي در آيات بيّناتِ اين
كتاب مقدس متجلّي است.
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قرآن در مطالب خود اختصاص به امّتي از اُمَم مانند امّت عرب ،و طايفهاي از طوايفْ
مانند مسلمين ندارد ،بلكه اين كتاب آسماني با طوايفِ غير اسالم هم سخن ميگويد و با
همة آنها به احتجاج پرداخته و به سوي علوم و معارف حقّه دعوت ميكند.
قرآن مجيد خطابات بسياري به كفار و مشركين و بتپرستان

دارد ،از جملهَ « :فانا تا ُبوا

الصلو َة َو اتَ ُوا ال َّزكو َة َفا اخوانُك اُم فيال ّدين :پس اگر توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات
َو اَقا ُموا َّ
دادند ،برادران شمايند در دين».

قرآن مجيد همة اهل كتابْ از جمله يهود و نصاري را مخاطب قرار داده ،از جمله

ميفرمايد« :يا اَها َل ا الكتاب تَعا َل اوا الي كَل َمة َسواء َب اينَنا َو َب اي َنك اُم :اي اهل كتاب بياييد به سوي
كلمهاي كه برابر است ميان ما و شما» ،و آن اين كه:

«ا َّْل نَ اع ُب َد اْل الل َه َو ْلنُ ا
شركَ به َ
ش ايا َو ْل

َيَتَّخ َذ َب اع ُضنا َب اعضا َا اربابا م ان ُدون الله :اي اهل كتاب بياييد به سوي كلمهاي كه برابر است ميان
ما و شما ،يعني هم شما و هم ما به آن معتقديم و آن اين است كه جز خدا را نپرستيم و
اَنبازي بر او قرار ندهيم ،و بعضي از ما بعضي ديگر را خداي خويش قرار ندهد».
قرآن با همة طوايف و اُمم در مقام احتجاج و تكلم برميآيد و همه بشريّت را مورد
خطاب قرار ميدهد .آري ،در بَدو طلوع اسالم ظاهرا خطاب به اهالي جزيرةالعرب بود ،لكن
شش سال پس از هجرت ،به بيرون از جزيره راه يافت.
قرآن مجيد كتابي است كه تمام مقاصد كتب آسمانيِ ديگر و بلكه باالتر از آن را در
بردارد .قرآن مجيد راهنما و چراغ راه و شفاست براي همة مردم باالخص براي مؤمنين:

« َيا

َ
اءتاك اُم َم اوع َ
ين :اي مردم
ظة م ان َربِّك اُم َوش َفاء ل َما في الص ُدور َوهُ دى َو َر ا
َّاس َقدا َ
ح َمة ل ال ُمؤا من َ
ج َ
اي َها الن ُ
به يقين براي شما از جانب پروردگارتان اندرزي و درمانی برای آنچه در سينههاست و
رهنمود و رحمتی براى گروندگان به خدا آمده است» .خداي تبارك و تعالي آن را مِرقاتِ

اعتالي بشر قرار داده تا به وسيلة آن ،خويشتن را به صُقْعِ سالمت و سعادتِ ابدي رساند.
اين قرآن مجيد است كه اين ندا را در سمع جوامع بشريّت طنينانداز ميكند:
«تََنازيل م ان َحكيم َحميد :فرو فرستادهای است از حكيمی ستوده».
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قرآن مشتمل است بر محكمات و متشابهات ،و اما محكم در لغت به معني مُتْقَن است
و در عُرف ،گاه اطالق ميشود بر چيزي كه براي او معنايي بوده باشد كه احتمال غيرِ آن
نرود ،و گاه اطالق ميشود بر چيزي كه داللت آن واضح باشد ،و گاه اطالق ميشود بر
چيزي كه محفوظ باشد از نَسْخ ،و گاه اطالق ميشود بر چيزي كه در آن تأويل نباشد مگر
به يك وجه ،ولي متشابهات مقابل اين معاني است.
محكم آن است كه شبههاي بر آن عارض نشود ،نه از حيث لفظ و نه از حيث معني.
متشابه آن است كه داللت آن واضح نباشد.
متشابهات قرآن از حيث لفظ و معني پنج قسم است:
اول  -از جهت كميّت
دوم  -از جهت كيفيّت
سوم  -از جهت زمان
چهارم  -از جهت مكان
پنجم  -از جهت شروط
متشابهات قرآن از حيث فهم دو قسم است:
قسم اول آن است كه راه كمالِ معرفت بر هر كسي باز است ،و قسم دوم آن است كه
راه كمالِ معرفت بر آن باز نيست مگر به راسخون در علم ،و از غيرِ ايشان مخفي است.
كساني كه قلوب ايشان را ميل از جانب حق به سوي باطل است مانند اهل بدعت،
ايشان ظاهرا تابع متشابهات قرآن بوده و آن آيات را به اشتهاي نفسِ خود تأويل ميكنند
تا مردم را از طريق حق برگردانند.
در قرآن ،آيهاي نيست مگر اين كه آن را چهار معني باشد:
اول  -ظاهر قرآن كه تالوت آن است.
دوم  -باطن قرآن كه عبارت است از فهم آيات.
سوم  -حدّ و آن عالِم بودن به احكام حالل و حرام و اطاعت بر آنها است.
چهارم  -مَطلَع قرآن كه كمال علم و عمل بر آيات است.
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از جمله اختالفي كه بر قرآن وارد شده ،مسألة نسخ است .نسخ در لغت به معني اِزاله
است و در اصطالح علماء ،عبارت است از برداشتن حكم شرعي به دليل شرعيِ ديگر.
بعضي از طوايف يهود ،نسخ را جايز نميدانند عقالا و سمعًا ،و بعضي از ايشان نسخ را
جايز ميدانند عقالا يا سمعًا ،ولي بر نبوّت نبيّ ما معتقد نيستند .بعضي نسخ را جايز دانسته
و اقرار به نبوّت نبيّ ما ميكنند ولي ميگويند كه آن حضرت بر اعراب مبعوث شده نه بر
ما!
بعضي كه عقالا نسخ را جايز نميدانند ،دليل ايشان اين است كه نسخْ مستلزم حسن
و قبح بودنِ يك چيز است ،به جهت آن كه امر تقاضا ميكند بر حسن بودن چيزي و نهي
تقاضا ميكند بر قبح بودن آن چيز.
جواب گوييم كه حسن و قبح به وجوهِ اعتبار است .مثالا قيام به احترام بزرگان ،حسنْ
و قيام به وجه استهزاء ايشان ،قبح است؛ ضرب يتيم به وجه تأديب ،حسنْ و به وجه ستم،
قبح است؛ و صَرف دوا و خوردن اغذيه گاهي مصلحت باشد در آنها و گاهي مفسده.
و نيز گويند نهي كرد حقتعالي از چيزي كه امر كرده بود و يا امر كرد بر چيزي كه
اول نهي كرده بود ،و از اينجا معلوم ميشود كه مصلحتِ آن قبالا بر او ظاهر نبوده است ،در
صورتي كه خداوند متعال به هر چيزي داناست.
پاسخ گوييم كه نسخ ،حكمتي است در تجدّد احكام ،و ظهور آن بعد از اِخفا نيست.
چنان كه وقتي حال مريض متجدّد ميشود ،بنا به دستور طبيب حاذق ،نبايد دواي اوّلي را
بخورد ،و اين مستلزم ظهور علمْ بعد از جهل نيست.
قرآن كتابي است كه عجايب آن به حدّ و حصر نيايد و غرايب آن كهنه نشود .در قرآن
است چراغهاي هدايت ،و فضايل قرآن باالتر از آن است كه به مقام تقرير و تحرير درآيد.
قرآن كتابي است كه داللت ميكند بر خيرِ سبيل ،و در اوست تفصيل و بيان ،و اوست
فصل ميان حق و باطل ،و براي او ظاهر است و باطن ،كه ظاهر آن حكم است و باطن آن
علم ،و حكم آن عجيب و علم آن عميق است ،و براي قرآن بطني است و آن بطن را نيز
بطن ديگري ميباشد.
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حضرت رسول اكرم(ص) با قرآن دعويِ نبوت كرد ،و قرآن دليل است بر نبوت او و غير
از آن ،معجزات صادره از آن جناب را حدّ و حصري نيست.
اخبار مُتَواتره در اين باب ،ارجحيّت دارد به اخبار اهل كتاب در مورد معجزات پيامبران
خود به دو جهت :يكي قُرب زماني ،ديگري تواتر و كثرت نقل .هرچه حادثه ،زمان وقوعش
نزديكتر ،تحصيل علم و يقين به وقوع آن سهلتر؛ همچنين شاهدان و ناقالن معجزات
پيغمبر آخرالزّمان ،صدها بار بيش بود از بنياسرائيل و پيروان معدودِ حضرت عيسي كه
ناظر و ناقل بودند معجزات آنان را .بنابراين ،اگر تواتر دربارة معجزات آنان مورد تصديق
است ،كثرت تواتر دربارة معجزات پيامبر اسالم به طريق اَوْلي صادق خواهد بود.
حضرت رسول اكرم(ص) مؤيّد است معجزات كثيري را نسبت به انبياء گذشته ،و در
عين حال اعالم فرموده است خاتميّت و افضليّت خود را از ايشان .مقام افضليّت ،ايجاب
ميكند كه آن حضرت ،تمام كماالت و معجزات آنان را واجد باشد .زيرا چگونه معقول است
كه كسي ادّعاي برتري نمايد از همة اَطبّاء ،و در عين حال اعتراف نمايد كه بعضي از آنان
قادرند به معالجة امراضي كه او بدان قادر نيست؟!
از جملة منكرين اعجاز ،مدّعيان دروغين نبوّتاند كه سخت به توجيه و تأويل آيات
اعجاز كوشيده ،به كلي آن را انكار نمودهاند ،تا مبادا كسي از ايشان معجزهاي طلبد كه
عجزشان آشكار گردد.
برخي از بيخبران و مُغرِضان نيز ادعا كردهاند كه از پيغمبر خدا(ص) جز قرآن ،معجزة
ديگري صادر نشده ،و براي اثبات غرض خود ،به بعضي آيات استدالل كردهاند از جمله «ّ
لب ا
اْلآ َيات ا َّْل اَنا ك َّ
ون :و چيزی ما را از فرستادن معجزات باز
ب ب َها ااْل َ َّولُ َ
َو َما َمن ََعنَا اَنا نُ ارس َ
َذ َ
نداشت جز اين كه پيشينيان آنها را به دروغ گرفتند» .به گمان اين عده ،علت عدم صدور

ساير معجزات از پيغمبر ،تكذيب امّتهاي گذشته است معجزات ظاهره بر آنان را.
پاسخ آن كه آية شريفه مذكور را داللتي نيست بر نفي ظهورِ معجزه از آن حضرت،
بلكه حاكي است كه بعضًا آن بزرگوار به اِقتِراح و هواي نفسِ مشركين ،معجزه ارائه نكرد؛
شواهدي از خودِ آيه بـه اين امر گواه است .در اين آيه ،كلمه «اْلآيات» با الف و الم آمـده و
در آن البدّ سه احتمال است:
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اول  -الف و المِ جنسي باشد و مقتضي آن ،اين است كه حقتعالي به پيامبر خود،
هيچ معجزه و گواهي بر نبوّتش نداد ،و اين باطل است زيرا منافي است با بَعثِ نبي و تصديق
او از جانب خلق.
دوم  -الف و المِ جمعي باشد و الزمة آن ،انكار وقوع تمام معجزات و آيات دالّه است
بر نبوّت ،و همانند احتمال قبلي باطل است.

سوم  -با بطالن دو قسم فوق ،مسلمًا الف و الم در كلمة «اْلآيات» ،عهدي است .يعني

وقوع معجزات معيّني انكار گرديده چه ،اگر تكذيب مشركين ،مانع از ارائه معجزه بود ،در
اين صورتْ قرآن ،بزرگترين معجزة آن حضرت نازل نميشد! و در صورت اطالق و كليّت،
جايي براي اين استثناء نبود .پس منظور از آيات ممنوعه ،پارهاي معجزات است كه بعد از
اتمام حجّت و رؤيت معجزات ابتدايي ،درخواست ميگرديد.
وقوع معجزه را مُقتضي ،دو چيز است :حكمت خدا و درخواست مردم .اگر حكمت
خدا مقتضيِ صدور معجزهاي باشد ،تكذيب اُمم سابقه از آن مانع نتواند شد ،زيرا اوالا با
تكذيب مردم ،حقتعالي برخالف حكمتِ خويش رفتار نكند .ثانيًا اگر تكذيب مردم مانع
شود از صدور معجزه ،از ارسال رسل نيز ميتواند مانع گردد.
مقتضي دوم ،آن كه بعد از رؤيت معجزات ابتدايي و اتمام حجت ،عدّهاي به هواي
نفسْ معجزه طلبند و حقتعالي از ارائة آن امتناع نمايد .زيرا انكار معجزات پيشنهادي بعد
از وقوع ،موجب نزول عذاب است و خداوند متعال به پيغمبر خود وعدة حتمي داده بود تا
وي در ميان امت است ،بَال نازل نكند ،لذا با درخواست آنان موافقت نكرد.
تكذيب معجزاتي كه ابتدائًا براي اثبات پيامبري و هدايتِ مردم ظاهر ميشود ،مانند
تكذيب خودِ پيغمبر ،موجب عذاب اخروي است .ولي انكار معجزة درخواستي ،كاشف از
شدت لجاجت و عِناد است ،زيرا طالب حق را معجزة اوّلي در حصول ايمان و يقينْ كفايت
است .عالوه بر آن ،معناي پيشنهاد معجزه ،التزام به تصديق و تسليم است و انكار آن بعد از
ثبوت ،استهزاء به رسول و اعجاز اوست.
خداوند متعال در آخر آية مذكور ،اين گونه معجزات را تخويفي اعالم فرموده ،در
صورتي كه گروهي از معجزات ،اساسًا وسيلة رحمت و هدايتِ مردم و روشن ساختن مسير
آنان است .آيات ديگري از قرآن نيز گواه است كـه مشركين براي خويش عذاب ميطلبيدند
و خواهان معجزاتي بودند كه موجب نزول بال به امّتهاي گذشته بود .اين گونه آيات به
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طور كلي بر سه گروهند :آيات درخواست عذاب؛ آيات درخواست معجزات اِقتِراحي و تكذيب
آنها؛ آيات نزول عذاب بعد از تكذيب آن معجزات.

آيات ديگري كه مدّعيان نفي ظهور ساير معجزات از پيامبر خدا(ص) به آن تمسّك
جستهاند ،آيات  90الي  93سورة اِسراء است .خداوند تبارك و تعالي در اين آيات ميفرمايد:
«مشركين گفتند ما به تو ايمان نميآوريم مگر اين كه چشمهاي از زمين براي ما
جاري سازي ،يا باغ خرما و انگور داشته باشي و در آن نهرها جاري كني ،يا آسمان را قطعه
قطعه بر سر ما فرود آري ،يا خدا و فرشتگان را در برابر ما قرار دهي ،يا تو داراي خانهاي از
طال باشي ،يا به آسمان پرواز كني ،در اين صورت هم به تو ايمان نميآوريم مگر اين كه
نامهاي براي ما فرود آري تا بخوانيم .در جواب ايشان بگو پاك و منزّه است پروردگارم ،آيا
من جز بشري فرستاده شده هستم؟».
گويند اين آيات داللت دارد كه مشركين از رسول خدا معجزاتي خواستند ،ولي آن
بزرگوار از ارائه آن امتناع و به عجز و ناتواني خود اعتراف كرد كه

ات
ل ُ
س اب َ
كن ُ
حان َربّي هَ ا
«قُ ا
ل ُ

اْل َب َشرا َر ُسوْل :بگو پاك و منزّه است پروردگارم ،آيا من جز بشري فرستاده شده هستم؟».

اين گفتار را پاسخهاي مختلفي است از جمله :معجزات مورد تقاضا از سِنخ همان
معجزات اِقتِراحي است نه از قبيل آيات ابتدايي براي اثبات نبوّت و ارشاد مردم .زيرا آنان
تصديق پيغمبر را موقوف به ارضاي مُشتَهياتِ خود كردند و حال آنكه در امور مذكوره،
امتيازي نسبت به ساير بيّنات نبود .اگر آنان را عِنادي با حق نبود ،هر آنچه دليل بر صدق
نبوت بود ،كافي بود .همچنين ،آنان كه ميگفتند بايد به آسمان پرواز كني و  ...نامهاي از
آسمان فرود آري تا بخوانيم ،اگر جويندة حق بودند ،آيا تنها پرواز به فضا نميتوانست دليل
بر اثبات نبوت باشد؟ آيا اين همه قيد و شرط بيجا ،دليلِ بارز بر تمرّد آنان در قبال حقايق
نبود؟!
پاسخ ديگر آن كه در اين آيه ،حضرت رسول اكرم(ص) از اِتيان معجزه ،اظهار عجز
حان َربّي :منزّه است پروردگارم» تفهيم نمود كه حقتعالي منزه
س اب َ
ننموده بلكه با جملة « ُ

است از عجز و قادر است بر هر امر ممكنالوقوعي .او برتر است از آن كه در برابر درخواست
بشر ،محكوم شود و بر انجام آن مجبور ،و پيغمبر نيز بشري است مطيعِ امر و فرمان او.
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در اين آيات ،درخواستهاي مشركين در شش موضوع است .سه موضوع آن ،محال
عقلي است و سه موضوع ديگر ،حجّت بر نبوت نيست :فرود آمدن آسمانها و قطعه قطعه
شدن كُرات آسماني ،مستلزم در هم ريختن زمين و نابودي انسانهاست و اين بر طبق آيات
قرآن ،مختصّ است به قيامت و اتمام عمر عالَم ،و وقوع آن پيش از وقت معيّن ،برخالف
حكمت و مشيّت الهي است بر ابقاء انسانها در اين جهان و ارشاد آنان به سوي خير و
كمال ،و حكيمْ خالف مقتضاي حكمت نكند.
آوردن خدا هم محال است ،زيرا حقتعالي قابل رؤيت نبوده منزّه است از نقل و انتقال
و مُناوِله با حواس .آوردن نامه از آسمان نيز محال است ،زيرا منظور آنان نامة ايجادي نبود،
بلكه مكتوبي بود كه خدا با دست خود نويسد وگرنه نامة ايجادي ،نيازي به بَر رفتن به
آسمان نداشت.
اما سه موضوع ديگر ،يعني چشمه و قنات جاري كردن ،داشتن باغي پر درخت داراي
قناتها و نهرها ،و خانهاي از طال؛ انجام اين امور هرچند براي پيغمبر اكرم(ص) ممكن بود،
ولي دليل بر اثبات نبوت نيست .چه بسيار افرادي كه بدون رسالت و ايمانْ آنها را واجدند،
پس وقوعشان لغو است و لغو از نبي سر نزند.
ممكن است گمان شود كه انجام امور مذكوره از طُرُق معمول ،معجزه نيست و از غير
مجراي عادت ،معجزه است .ولي اين گمانْ باطل است زيرا آنها ميپنداشتند كه پيغمبر بايد
از راه عادي داراي ثروت و مِكنَتِ فراوان باشد و مقام نبوت شايستة فقيران نيست:

« َو قالُوا

َل او ْل نُ ِّزلَ َ
ران َعلي َر ُجل م َن ا ال َق ار َيَ َت اين َعظيم :گويند چرا اين قرآن بر مردي بزرگ از مردمِ
هذا ا ال ُق ُ
دو شهر مكّه يا طائف نازل نگرديد؟».

شاهد ديگر اين كه ،آنان كه ميگفتند فقط پيامبر بايد داراي باغ و خانة طاليي باشد،
جاري كردن چشمه را براي خود نميخواستند ،بلكه منظورشان اين بود كه به خاطر
درخواست ما براي خود چشمهاي جاري كن تا توانگر بوده به مقام پيامبري برازنده باشي.
اگر هدف آنان رؤيت چنين اعجازي بود ،ديگر اين سختگيريها مفهومي نداشت.
و سرانجام مُستَمسَكِ ديگر مدّعيان ،اين آيت است

ون َل اوْل اُنازلَ َعل اَيه آا َيَة م ان َربِّه
« َو َي ُقولُ َ

رين :گويند چرا معجزهاي بر وي نازل نگرديد؟
َف ُق ا
ب لله َفاناَ َتظ ُروا انّي َم َعك اُم م َن ا ال ُمناَ َتظ َ
ل ان َّ َما ا الغ اَي ُ
بگو غيبْ اختصاص به خدا دارد ،منتظر باشيد كه من نيز با شما از منتظرانم».
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مدّعيان گوينـد پيغمبر خـدا در قبال درخواست مشركين فرموده :معجزه در امكان
و اختيار من نبوده مختصّ به خداست ،و لذا آن حضرت را جز قرآن ،معجزة ديگري نيست.
پاسخ آن كه ،اين گونه آياتْ همه دربارة معجزات اِقتِراحي است نه همة معجزات ،و لذا
درخواستي است مردود .مَخْلَص كالم آن كه:
اوالا  -آياتي كه ظاهرا نفي اعجاز ميكنند ،دربارة معجزات اِقتِراحي است.
ثانيًا  -معجزه در اختيار خدا و به اراده و مشيّت اوست و پيامبر سِمَت رسالت دارد و
در تمام امور ،تابع اذن و فرمان اوست و اين ،اختصاص به حضرت رسول اكرم(ص) ندارد.
ثالثًا  -معجزاتي كه تكذيب آنها موجب عذاب دنيوي است ،براي اين امّت نيامده ،هر
چند بعضي تقاضاي آن را نمودهاند.
رابعًا -
.

جميع اقوال و افعال و احوال و عادات و آداب و سجاياي آن حضرت ،معجزة باهره و
آيات ظاهره است كه داللت ميكند بر صدق رسالت و نبوت و حقيقت او.
هر كه به ديدة حقيقتبين به احوال آن حضرت بنگرد ،و با گوش دل ،اخبار و آثاري
كه در محاسن اخالقي اوست بشنود ،و مالحظه نمايد كِفاتِ اشارات او را در مَضايق سؤاالت،
و بدايع تدبيرات او را در مصالح خلق كه عُقال و حكما عاجزند از ادراك دقايق آن ،هرگز
شكيّ در دل و رَيبي در باطن باقي نماند كه اين مطلبِ عظيم ،چنان است كه قائم نيست
بر آن قوّة بشريّه ،و اين مقام حاصل نشود مگر به استمداد از قوة الهيّه.
احوال آن حضـرت ،شاهـدِ قاطع و دليل ساطع است بر صـدق نبوت او .آن حضـرت
شخصي بود امّي كه هرگز علمْ نخوانده و مطالعة كتب نكرده بود ،پس چگونه اين همه
كماالت كه در كتبِ مبسوطه مَسطور است ،بر وي حاصل گرديد؟!
اگر كسي منتهاي كوشش خود را به كار بَرَد ،در عالَمِ بشريّت ،اثري كه سزاوار بقاء و
ابديّت باشد و در عين حال به خاتمِ اعجاز و خُلودْ مختوم شود ،به جز قرآن حكيم
نخواهد يافت .بر هر كسي است كه علت اين رازِ مرموز و حقيقت مشكله را جستجو كند ،و
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دريابد از چيست كه در بين هزاران آثار و ميليونها گفتار و كردار ،فقط قرآن مجيد
باقيمانده ،و تنها اوست كه مخصوص به صفت اعجاز و نَعت خُلود گرديده!
اگر كسي به وسيلة هنري و صنعتي در پي تحصيل تَفوق بر ديگران برآيد ،سايرين
نيز چون به مزاياي هنري و صنعتي او توجه كنند ،با تمام قوا به مقابله برخاسته ،در مقام
آوردن هنري بهتر از آن و صنعتي برتر از آن ميباشند .دستِ طبيعت براي تكامل و رَقاء
ادبي و صَناعت مدني ،اين شعور را در نهاد آدمي به وديعه نهاده است؛ پس چه سان نبي
امّي و قرآنش ،بشر را مقهور ساخته است!
اگر فردي عادي كه بيسواد بوده بهرهاي از درس و كتاب نداشته باشد ،چَكامهاي
بِسُرايد ،از طرفي خوبيِ قصيده و از سوي ديگر ،قوّت و قدرت او به سرودن كالم منظوم ،ما
را به شگفت ميآورد .پس چگونه ممكن است كه حضرت رسول اكرم(ص) مخاطب به آية

« َو

ات تََ اتلُو م ان َق ابله م ان ك َتاب َو َْلتَخُ ط ُه ب َيمين َك :و تو هيچ كتابی را پيش از اين نمیخواندی
َما ُ
كن َ
و با دست خود نمینوشتی» قيام كند و دعوت به نسخِ تمامِ نظامات نمايد و به تعديل ديانات
و اصالح حال جهان پردازد ،و در مقابل آزار و اذيت ،بردباري كند و زندگي خود را در راه
اداره كردن جنگها و نبردها به سر بَرَد ،و نيز با خود كتابي بياورد كه بُلَغاي عصر و نوابغ
زمانش ،از معارضه با آن عاجز شوند ،و جاي شگفتي و اعجاب نباشد؟!
براي كسي عَبْقَريّت و سيادَت حاصل نشود مگر اين كه در ميدان جنگ با سلحشوران
روبرو شود و پشت همه را به خاك آورد و از فاتحين بزرگ گشته و از آنها باج سِتاند ،يا در
محافلِ رأي و اجتماعات سياسي و مجالس شورا با سياسيّون روبرو شود ،و رأي او سرآمد
رأيها گردد و آنها را به اذعان و تصديق وادارد ،تا از صاحبان دَهاء و سياستمدارانِ عظيم
به شمار رود.
اهل فن ،وجود شخصي را كه جامعِ جهات باشد ،از محاالت ميدانند .زيرا نبوغ در
بعضي از صفات و خصال ،نتيجة توجّه قواي طبيعت به قلب است ،و در برخي صفات ديگر،
نتيجة توجّه قواي طبيعت به دِماغ و هكذا؛ حال وقتي تمام نبوغ در يك جا براي فردي
جمع باشد ،در اين صورت حيرت و دَهشَتِ حاصله براي هركسي طبيعي است ،به خصوص
كه چنان فردي نه از محيطِ علم و فضيلت ،كه از محيطِ جهل و ظلمت قيام كند!
چنان كه از متون سِيَر و بُطون تواريخ مُستفاد ميشود ،قبايل عرب در ازمنة سالفه
كه ايام جاهليّت بود ،از علم و كماالت بهرهاي نداشتند .بر حسب نصّ كتاب مقدس ،سَفكِ
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دِماء و قتل اوالد و اَنساب و غارت و ستم را كه در نهايتِ نشاط و غايتِ انبساط مرتكب
ميشدند ،آن را اسباب مفاخرت ميدانستند! از فضايل و علوم عقليّه بيخبر بودند ،جز اشعار
چندي كه در مدح قتل و غارت و ستم ميسرودند و آن را نهايت علم و غايت فهم
ميشمردند.
در اين ميان ،به ناگاه آفتاب رحمانيِ آسمانِ دانش از افقِ حقيقتْ طلوع نموده با پرتو
انوار علومِ آسماني و تعاليم حِكْمي ،سراسر عالَم را روشن ساخت .وجود شريف محمدي(ص)،
از زير ابرهاي ظلمتِ جهل مانند خورشيد تابان گرديد و همة جامعة بشريّت را به سوي علم
و دانش دعوت فرمود ،و علوم و معارفي در اختيار مردم نهاد كه فوق همة علوم بشري است.
آري ،حصول علوم و معارف يقيني از علم مطلقيّة ذات ازلي ،بيتفكر و تخمين و ظنّ
نَفْسي ،از افضل مراتب حضرات انبياء و اوصياء و اولياء است؛ و علم هر كدام نمايندة درجات
باطنيّه و مُعرّفِ مراتب قُربيّت اوست.

دليل ديگر بر اثبات نبوت آن حضرت اين است كه ،منظور از آمدن حضرات انبياء دو
چيز است :يكي اين كه خلق را به سوي خالق خوانند ،و ديگر اين كه ايشان را از غيرِ خالق
بِرَهانند .آن حضرت اين عمل را به نحوي كه از آن تمامتر مُتَصوّر نيست انجام داد .در وقتي
كه مردم در بيابان ضاللت و گمراهي ،حيران و سرگردان بودند ،آن حضرت از ميانِ عرب
برخاست و كوس ادّعاي نبوت بنواخت و همة مردم را از عجم و عرب و ترك و دِيْلَم ،به
چيزي كه برخالف طريقة ايشان بود ،دعوت نمود.
آن حضرت ،عربهاي بيابانگردِ وحشي و بتپرست را كه هرگز با صاحبانِ علم و كمال
و هنر ،آمد و شد نداشتند ،چنان در طريق حق مُقيم و مستقيم گردانيد كه لحظهاي از
عبادت و اطاعت خدا غفلت نميكردند ،و در هنگام جهاد با كفّار ،به يكديگر سبقت
ميجُستند ،به طوري كه جان دادن در راه خدا براي ايشان آسانتر و شيرينتر از هر چيزي
بود.
كفّار براي مُلزَم نمودن او ،تدبيرها و حيلهها كردند و علماي يهود و نصاري و حكماي
دَهريّه و مُالحِده ،بناي مباحثه و احتجاج با او نهادند ،با اين همه آن حضرت ،همة طوايف
مختلفه را مغلوب كرد و بر ايشان غالب گشت.
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آن حضرت ،حيوانات اِنسي را به نحوي به راه خدا اُنس داد كه گويا هرگز نهاد ايشان
با غير خدا مأنوس نبود ،و خيال كفر از خاطرشان خطور نكرده بود.
آن حضرت ،پاية معرفت را به جايي رسانيد كه تمام معارفي كه از انبياء و حكماء
رسيده بود ،در پيش آن ،جهلِ مطلق شد .احكام الهي را بر وفق حكمت و مصلحت بيان
فرمود كه هر عاقلي يقين ميكند ،تأسيس اين شريعت نيست مگر از جانب حضرت
باريتعالي ،و سخناني كه از آن حضرت وارد شده ،همه مرآت جهاننماي حقايق است.
آن حضرت ،به مالِ دنيا ميل نكرد و سنگ قناعت بر شكم بست و دندان طمع
بشكست ،و مسلّم است هر امري كه بناي آن بر غيرِ حقيقت باشد ،اين دوام و استحكاميّت
.
را به هم نميرساند ،زيرا
مُتابعت شريعت و احكام الهي كه آن حضرت آورده و مواظبت به مكارم و آدابي كه از
آن سرور كاينات رسيده ،انسان را به درجات اعلي ميرساند.
هركسي كه مالحظة صفات و اعمال و كردار و گفتار و رفتارِ آن حضرت را نمايد،
ميداند كه او صاحب صفات كماليّه و آداب حسنه و جامع جميع مراتب علميّه و عمليّه
بوده و مطلقًا بر صدق نبوّت او اعتراف مينمايد.

واجب است ايمان به افضليّت پيغمبر آخرالزّمان و اوالد طاهرين او صلواتاهلل عليهم
اجمعين از جميع مالئك و ساير انبياء مرسلين .طريق استدالل و وجه داللت آن است كه

الر ُسولُ  :ای
حقتعالي در خطابات خود به آن حضرت «يا اَي َها النَّبي :ای پيامبر ما » و يا «يا اَي َها َّ

رسول ما » فرموده و اسم آن حضرت را ذكر ننموده مگر به جهت شهادتِ خود به رسالت آن
حضرت ،بلكه كنايه آورده به الفاظ ديگر .ولي ساير انبياء را با اسماء ايشان خوانده و اين دليل
است به افضل بودن آن حضرت ،به جهت آن كه ،كنايه براي تعظيم شأن و توقير و تجليل و
تفخيمِ امر آمده است.
وجه ديگر آن است كه هرگاه به انبياء ديگر رَمْيِ بُهتان و عيبْ ميكردند ،با ايشان
مجادله نموده و نفي آن عيب ميكردند؛ ولي هرگاه آن حضرت را رَمْي بهتان و عيبْ
مينمودند ،حقتعالي خود مُباشرِ مجادله با ايشان بوده و آيه ميفرستاد ،چنان كه اين مطلب
از آيات كالماهلل مجيد معلوم ميشود.
وجه ديگر اين كه به نصّ قرآن مجيد ،عدّهاي از حضرات انبياء عليهمالسالم ،با اين كه
داراي مقامِ «اخالص» بودند ،ولي به مقام عاليتر از اخالص ،واصل نگشته دعا ميكردهاند كه
در آخرت بدان رسند.

حضرت يوسف عليهالسالم به نصّ قرآن مجيد از مخلَصين بوده« :ان َّ ُه م ان عبادنَا ا ال ُم ا
َصين:
خل
َ

چرا كه او از بندگان مُخلَص ما بود» ،ولي آن حضرت از خدا طلب لُحوق به صالحين را نموده
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ين :تنها تو در دنيا و
ت َو ل ِّيي في الدنا َيا َو ااْلآخ َرة تَ َوفَّني ُم اسلما َو اَ الح اقني ب َّ
عرض ميكند« :اَنا َ
الصالح َ
آخرت موالی منی مرا مسلمان بميران و مرا به شايستگان ملحق فرما» .بنابراين ،آن حضرت
در دنيا به مقام «صَلوح» نرسيده بود و دعا ميكرد كه اين لُحوق ،او را حاصل شود .حضرت
ابراهيم نيز با آن كه مقام شامخي در خلوص داشت ،ولي عرض ميكند:

ح ا
كما َو
ب لي ُ
ب هَ ا
« َر ِّ

حين :پروردگارا به من حکمت عطا كن و مرا به صالحان مُلحق فرمای».
َا الح اقني ب ّ
الصال َ

پس مقام «صَلوح» عاليتر از مقام «اخالص» است ،كه حضرت ابراهيم عليهالسالم اِلحاقِ
خود را بدان ،از خدا مسئلت ميكند .خداوند دعاي او را در دنيا مستجاب ننمود ،لكن تحقق

اص َ
حين :و
آن را به جهان آخرت وعده فرمودَ « :و َل َقد ا
ط َف اينا ُه في الدنايا َو ان َّ ُه في ااْلآخ َرة َلم َن ّ
الصال َ

ما او را در اين دنيا برگزيديم و البته در آخرت از صالحين خواهد بود».
البته آن مقام صَلوح كه انبياءِ سلف آرزوي آن را داشتند ،غير از صالحي است كه همة

حين :و اسحاق و
ايشان در دنيا دارا بودندَ « :و َوهَ ابنا َل ُه ا اس َ
وب نافلَة َو ك ًُّل َ
ج َع النا صال َ
حق َو َي اع ُق َ
يعقوب را افزون به او بخشوديم و همه را از شايستگان قرار داديم» ،كه مقام صلوح بسي

عاليتر و باالتر است.
اما حضرت رسول اكرم صلياهلل عليه و آله ،در دنيا به مقام صلوح رسيد به دليل اين
حين:
تاب َو هُ َو َيَ َت َولَّي ّ
الصال َ
آية شريفه كه از قول آن حضرتْ ناطق است« :انَّ َول ِّي َي الل ُه الَّذي نَ َّزلَ ا الك َ

است».

بیترديد سرور من آن خدايی است كه قرآن را فروفرستاده و همو دوستدار صالحين
آن بزرگوار در اين آية شريفه اثبات واليت مطلقة حضرت احديّت را براي خود نموده و سپس
ميفرمايد :وليّ من آن كسي است كه تَوَلّي امور صالحين را مينمايد.
آية شريفة:

«انَّ الل َه َو َمّلئ َ
صلوا َعل اَيه َو َسلِّ ُموا تَ اسليما:
صل َ
ك َت ُه ُي َ
ذين ا َمنُوا َ
ي يا اَي َها الَّ َ
ون َعلَي النَّب ِّ

خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود میفرستند ای كسانی كه ايمان آوردهايد بر او درود فرستيد
و به فرمانش به خوبی گردن نهيد» نيز دليل بر افضليّت آن حضرت نسبت به ساير حضرات
انبياء عليهمالسالم است .چه ،به دنبال سالم و درود خداوند و مالئك ،به ساير مؤمنين هم
خطاب شده كه به آن بزرگوار سالم و درود فرستند؛ و مسلمًا حضرات انبياء به جهت ايمان
به آن حضرت ،مشمول اين آيه بوده و بر پيامبر ،سالم و درود ميفرستند.
خداي تبارك و تعالي ،اين حبيب خود را اول با كماالت عاليه مُتَأَدّب نمود ،سپس او را
الگو و اسوة انسانها قرار داد و مردم را به اقتداء او امر كرد ،چنان كه در توصيف خصائلِ
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كماليِ او فرمايدَ « :و انَّ َك َل َعلي ُخلُق َعظيم :و راستی كه تو را خويی واالست» .اين آية شريفه
پيش از همة آياتي نازل شده كه مربوط به كماالت آن بزرگوار است ،زيرا سيرِ طوليِ بحث در
نظم صَناعي آن ،مُقتضي اين است كه ،اولْ اصناف كمال حاصل آيد ،آنگاه خُلق عظيم به مقام
تحقّق رسد.
وقتي كه از لحاظ علمي و عملي ،آن حضرت سرآمدِ همة راهيان به سوي حق است،
تمام سنّت و سيرت و شئون زندگي او ،اسوة همگان خواهد شد ،و قلمرو قُدوِه بودن او همسان
منطقة رسالتش ،جهاني خواهد بود.

«يا اَي َها ا ال ُم َّدثِّ ُر :اي جامه بر خود پوشيده» اي حبيب خدا ،اي مَطلَعِ جمال ،اي به جامة
انسانيّت پوشيده ،اي گليم بشريت بر سر كشيده ،برخيز؛ از اين برخاستن هم برخيز؛ به بارگاه
عزّت ما بِگُريز .اين جامة بشريّت و اين گليم انسانيّت را از خود دور كن تا حجابات برطرف
شود ،تا در هواي طرب به پرواز آيي و به قُرب ما رسي ،كه عِلمِ قرب ،علمي است كه انسان
را به طَيَران آرد و به آشيانِ قرب رساند .اما علم قرب در ميان گوش و زبان نگنجد ،كه اين
راهي بسيار تنگ است ،و علم قرب را همراهي با آب و گِل ،ننگ است.
اي حبيب من!

« َا ار َس الناكَ

شاهدا َو ُم َب ِّشرا َو نَذيرا :ای پيامبر ما تو را گواه و بشارتدهنده و

هشداردهنده فرستاديم» ترا به خلق فرستاديم تا آشنايان را از لطف ما خبر دهي كه
نواختنياند ،بيگانگان را بيم نمايي كه گداختنياند.

اي مهتر عالَم! «سراجا ُمنيرا :چراغی تابان» اي سراج منير ،آفتابْ چراغِ صورت است ،تو

چراغ معنايي .آفتابْ چراغ ظاهر است ،تو چراغ باطني .آفتابْ چراغ دنياست ،تو چراغ دنيا و
عقبايي .آفتابْ چراغ آب و گِل است ،تو چراغ دل و جاني.

اي مهتر عالم ،از هرچه غبار راه است خود را پاكدارَ « :و ثيا َب َك َف َطهِّ ار :و جامهات را پاك

كن» كه شرط بندگي ،پاكي و راستي است؛ پاكي از هر آاليشي و راستي با هر آرايشي.

له
ْل ا َ

اْل الل ُه بر دو مَقالَت مشتمل استْ :ل ا َله به زبانِ دل ،نفي آاليش است و اْل َّ الله اثبات آرايش.

اگر چنان ْل ا َله گويي ،همة حجاباتِ راه را از بيخ بركندهاي ،آنگاه اْل َّ الله جمال خود بنمايد و
ترا به صفات آرايش بيارايد ،در آن مقام است كه قدم بر بساط توحيد نهادهاي.
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آري ،توحيد ماية دين است؛ اوّل همة علوم و ماية همة معارف ،توحيد است؛ حاجِز
ميان دوست و دشمن ،توحيد است .ثبات هفت آسمان و زمين ،توحيد است .نور كَوْنَين از
نورِ توحيد است .اولين گوهر از صدف معرفت ،توحيد است .چون نور توحيد در تو تحقق
يافت ،زبانِ دلْ گنجينة حكمت شود و سمع دل ،صدف درّ امانت گردد.
«يا اَي َها النَّبي اتَّق الل َه :ای پيامبر از خدا پروا بدار» اي پيغمبر تقوي را پيشه كن .اي

مقتداي بشر ،اي برجِ داللت را مهر انور ،اي دُرْجِ رسالت را درّ اَزْهَر ،اي بر سيادتْ افسر ،اي
افسرِ سعادت را گوهر ،اي نقطة نبوّت ،به پناه تقوي شو كه تمام سعادتها و نيكيها در تقوي
است و بيتقوي ،كارْ روان نيست .كساني كه بيسرماية تقوي از اين جهان گذشتند ،در چنگ
قهرِ تقوي ماندند .فردا كه روز سؤال است ،تقوي را گويند بيا كه امروز بازار توست ،هر كه را
از تو نصيبي است ،به مراتب نصيبش او را در منزلي فرود آر كه در سراي آخرت ،ساكنين
مَقعدِ صدق و مقرّبين حضرت جبروت ،كساني هستند كه در دنيا ،برتري و مهتري نجستند
و خويشتن را از همه كمتر و كِهتر دانستند:

ون ُعل ُّوا
«ت ال َ
ريد َ
ار ااْلآخ َر ُة نَ ا
ذين ْل ُي ُ
ج َعلُها للَّ َ
ك ال ّد ُ

َّقين :آن سرای آخرت را برای كسانی قرار میدهيم كه در زمين
في ااْلَ ارض َو ْل َفسادا َو ا العاق َبَ ُة ل ال ُمت َ
خواستار برتری و فساد نيستند و فرجامِ نيک از آن پرهيزگاران است».
آشنايانِ تقوي كساني هستند كه به پناه تقوي آيند و از هر آنچه معصيت است بپرهيزند.
خادمانِ تقوي كساني هستند كه به پناه احتياط شوند ،و نه از معصيت كه از هر آنچه شُبْهَت
است ،اجتناب ورزند .عاشقانِ تقوي آنانند كه از حسنات و طاعاتِ خويش از طريق ناديدن،
چنان پرهيز كنند كه ديگران از معصيت ،كه مراتب معرفت ،بدون تقوي به كمال نرسد.
مُكاشفَت كه پيوند دل است با حق ،از نور تقوي و معرفت حاصل شود .كسي كه مراتب
ت َو لك َّن الل َه َرمي :و چون
ت ا اذ َر َم اي َ
تقواي خود را به كمال رساند ،حقيقت آية كريمة« :ما َر َم اي َ

افكندی ،تو نيفكندی بلكه خدا افكند» در او تحقّق مييابد و به لسان حال ،مُتَرَنم:

ح اولَ َو
«ْل َ

ْل قُ َّوة اْل بالله :هيچ جنبش و نيرويی نيست مگر به ياری خدا» ميشود .در اين مقام است كه

زبانِ دلْ در ذكر ْمستهلك ،و جانْ در حقْ فاني ،از افق تجلّي ،مِهرِ عيانْ تابان ،صبحِ يگانگي
بدمد .اين مقام ،مقام مُحِقّ است كه از تمام اغيار اِعراض نموده ،توحيدِ خالص در او تحقق
يافته است.
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ِّلين :بر خدا
اي مقتداي انسانيت ،به خدا توكّل كنَ « :ف َت َوك ا
َّل َعلَي الله انَّ الل َه ُيحب ا ال ُم َت َوك َ
توكل كن زيرا خداوند توكلكنندگان را دوست میدارد» ،كه توكّل درجهاي است از درجات
تقوي ،آفتابي است كه از برجِ سعادت تابد ،نسيمي است كه از سراي قُرب وزد ،بويي است كه
بشارتِ وصال آرَد ،درجهاي است كه دست هر بيقدر بر قدّ آن نرسد ،و بَصَرِ هر سستهمّت
آن را در نيابد .اهل توكّل ،ساكنين عالَمِ قرآنند و مستانِ شربت نيستي .آنان كساني هستند
كه با دنيا اُنس نگرفتند ،از آنچه نشانة حق نداشت ،دل برداشتند ،گفتند يكي را دانيم و يكي
را خوانيم.
اي حبيب ما ،مردان الهي ،اهل تقوي و توكّل ،اهل توبه و اِنابه ،كساني هستند كه با
اصب ار َص ابرا َجميّل :پس
لباس صبر ملبّس شدند .چه ،اساس اين موفقيتِ الهيّه ،صبر استَ « :ف ا

صبر كن صبری نيكو».
يا محمد(ص) ،همة انبياء لباس صبر پوشيدند و به مقصود رسيدند .صبر بود كه به دست

فَرَج ،يعقوب را از بيتاالحزان بيرون آوردَ « :ف َص ابر َجميل :پس صبری نيكو و زيبا» .صبر بود كه
شربت شفا بر مذاق ايّوب ريخت «انّا َو َجدا نا ُه صابرا :ما او را شكيبا يافتيم» .صبر بود كه نداي

فدا به گوش اسماعيل رسانيد:

« َس َتج ُدني انا

رين :به خواست خدا مرا از
شاء الل ُه م َن ّ
الصاب َ
َ

شكيبايان خواهی يافت» .صبر است كه مؤمنين را از سراي بَلْوا به جنت مَأْوي رساند .براي

رين :و خداوند شكيبايان را دوست دارد»
صابر ،امروز منشور محبّت نويسندَ « :و الل ُه ُيحب ّ
الصاب َ

و فردا اين خلعت دهندَ « :سّلم َعل اَيك اُم بما َص َب ارتُ ام َفن اع َم ُع اق َبي ال ّدار :درود بر شما به پاداش آنچه

صبر كرديد ،راستی چه نيكوست فرجام آن سرای».

اي حبيب ما ،به مقام انقطاع درآيَ « :و تَ ََبَت اَّل ا َل ايه تَ اَبتيّل :و تنها به او بپرداز» كه تَبَتل،

مقامي است بس بزرگ مر اهل تقوي را كه بهشت با آن همه زيبايي و اشجار و اَنهار ،به خاطرِ
زيباي ايشان برنيايد ،و دوزخ با آن همه اَغْالل و اَنْكال ،از سينة افروختة ايشان بلرزد .اهل
تقوي و انقطاع كساني هستند كه خار كبر و حسد ،دامن ايشان را فرا نگيرد ،و غباري از بيابان
نفس امّاره بر رداءِ اسالم ايشان ننشيند ،و دودي از هاوية هوي بر ديدة ايشان نرسد .ايشان
كساني هستند كه همة قدرها را در پيش قدرِ الهي ،غَدر بينند و همة جاللها را در عالَمِ
جالل او ،زوال .ايشانند كه كانون دلِ خود را از اغيارْ پاك و منزّه داشتهاند.

نبوّتّ
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مرحبا بر تو اي حبيب ما كه مراتب تقوي و توكّل و صبر و انقطاعِ خود را به حدّ اعلي

رسانيدي .شايسته است كه برخيزي و مردم را به سوي ما دعوت كني« :قُ ام َف َاناذ ار :برخيز و
بترسان» .چون اين فرمان الهي بر حبيب خدا رسيد ،بر خاطرش گذشت كه عشيرهام به
صداقت و ديانتِ من مُقِرّ آمدهاند و هرچه زودتر مرا تصديق خواهند كرد .چون اين قدر اعتماد
بر خاطرش افتاد ،قصّه برگشت ،هرچند بيش دعوت نمود ،دورتر گشتند .فرمود عَجبا! تا
دعوت نبود ،پيش ايشان امين بودم ،اكنون كه عَلَم رسالت بر بامِ اقبال ما زدند ،خائن گشتم!
آري ،ما آن كنيم كه خود خواهيم .از عينِ خوف ،رجاء بيرون آوريم ،در عين رجاء،
خوف تعبيه كنيم .بر ايشان كه اميدوار بودي ،ميان تو و ايشان صد هزاران خيمة هجران
زنيم ،از كساني كه نااميد بودي ،بين تو و آنان صد هزاران قُبّة وصال برپا كنيم ،عزّت و ذلّت
در دست ماست.
حضرت رسول اكرم(ص) ،صبر را در قبال پيشامدهاي ناگوار به جايي رسانيد كه حبيب
خدا شد .آن بزرگوار و اوصياء ايشان ،صبرِ خود را به منتها درجة عظمت رساندند تا صاحب
آن كماالت شدند ،چنان كه رضا و غضبِ ايشان ،رضا و غضب خدا و معيار تشخيص حق و
باطل شد .آنان كمال نَفْسياند نه كمال عَرَضي و نَسَبي.
.

تبليغ حقايق و ارشاد و هدايت كه از شؤون جماليّة خداست ،مستلزم توحيد خالص
است كه در وجود مقدس حضرت رسول اكرم(ص) و اهل بيت طهارت ،ظهور تامّ دارد .قلب
مطهّر آن بزرگوار ،نه تنها در نشئة مثال و نزول ،ميزبان فرشتة وحي بود ،كه در نشئة عقل و
عروج ،ميهمان لقاي حق بود .اين است كه آن حضرت و اهل بيت او ،آن قدرت و توانايي را
دارند كه خداي خويش را ،آن زيبايي زيباي مطلق را به زبان حق توصيف كنند:

حان الله
س اب َ
« ُ

باد الله ا ال ُم ا
َصين :خدا منزّه است از آنچه در وصف میآورند بـه استثنای
خل
َع ّما َيص ُف َ
ون اْل ّ ع َ
َ
بندگان مُخلَص خدا» .ايشان همه از دست يك ساقي ،ساقي وحدت ،شراب طَهور خوردند تا

در رديف مخلَصين قرار گرفتند .اين شراب طهورْ چون كوثر سيّالْ در سيرة علمي و عملي
ايشان موج ميزند و سرانجام به درياي وحدت ميريزد.
حبيب خدا ،آن انسانِ كامل ،قبل از تنزّل قرآن در مقام قوسِ صعود ،از همة مجاري
وحي عبور كرده به مالقات حقيقتِ قرآن نايل آمد .قلب مقدس آن بزرگوار ،با حقيقت قرآن
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در مرتبة اعلي اتحاد داشت ،لذا به اسرار و تأويلهاي قرآن مجيد قبل از تنزّلِ آن به جهان
كثرت و تقسيم آن به آيات محكمه و متشابهه آگاه بود ،زيرا كه طهارتِ محض در ايشان به
مقام تحقق رسيده بود .اهل محبّت ،محبوبين درگاه الهي نيز ميتوانند به مراتب تقواي خود،
آن مراحل طهارت را طي كنند.
همان طوري كه قرآن از مسير طهارت عبور ميكند ،از مجراي محبّت نيز ميگذرد .نه
انسانِ غير طاهر قرآن را ميفهمد ،و نه آن كه فاقد محبت است از قرآن برخوردار ميگردد.
اهل طهارت و محبت ميتوانند به گوش دل ،سروش غيبي و نداي حق را بشنوند.
همة حضرات انبياء عمومًا و از ايشان اولواالعزم خصوصًا ،محبوب و مجذوب خدايند،
ولي در آن مرتبه كه مُحبّند ،مجذوب نيستند ،سالكند ،و هنوز به كمال مجذوبيّت نرسيدهاند.
سِير ايشان تلفيقي است از سلوك و جذبه ،اما حضرت رسول اكرم(ص) مجذوب خالص است،
لذا محبوب محض ميباشد .درك مقام واالي آن بزرگوار ،بدون سِير در احوال انبياءِ عِظام و
طيّ مراتب عشق و خلوصِ آنان در كورة بال ،ميسّر نيست.
خداي تبارك و تعالي محبّ كساني است كه مراتب عشق و محبتِ خود را نسبت به او
به حدّ اعلي رسانيدهاند .اما پا نهادن به عرصة محبت ،كار هر رهرو و مهاجري نيست .مهاجرين
حقيقي كساني هستند كه عَقَباتِ كثرت را به توفيق حق پيموده به وحدت رسيدهاند ،آنان
هاج ُروا في َسبيل الله :و آنان كه در راه خدا مهاجرت كردند» .از
ذين
َ
كه در شأنشان فرمايد « َو الَّ َ

جملة اين مهاجرين ،بنيانگذار توحيد ،حضرت خليلاهلل است كه فرمود

«انّي ذاهب الي َربّي

َس َيها دين :من به سوی پروردگارم رهسپارم ،زودا كه مرا راه نمايد» .آن محبوب الهي از عَقَبات

كثرت گذشت و به كمال وحدت رسيد ،چنان كه خداوند دربارة او ،لوحِ مدحْ به قلم لطفِ
قِدَم نويسد
داديم».

يم ُر ا
ل:
ش َد ُه م ان َق اب ُ
« َو َل َقدا اتَ اينا اباراه َ

و در حقيقت پيش از آن به ابراهيم رشدش را

درود بر تو اي خليل خدا كه او ترا چنين مدح ميكند ،اگرچه ديگران ترا قَدْح كردند،
ولي تو به قَدح ايشان ،اعتناء نكردي و از آن باكي نداشتي .حقتعالي صُدْرِه توحيدِ خليل خود
را از قبل دوخته بود .در بَدايت نَشو او آفتاب خُلَّت تابيدن گرفت ،يَنابيع علوم و حكمت در
صحن سينة او گشادند ،نور هدايتْ تحفة دل او گردانيدند ،كمرِ كرامت بر ميان او بستند .او
را به جايي رسانيدند كه قدسيانِ مأل اعلي ،اَنامل تعجّب به دندانِ حيرت گرفتند كه اين همه
الطاف و كرامات از جانب خداي رحمان كه به خليل اهلل ميرسد به چه علّت است؟ ندا رسيد:
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اي قدسيانِ مأل اعلي! آتشي كه ما در جان او پنهان كردهايم ،اگر به صحرا آوريم ،از شَرَرِ آن
كَوْنَين بسوزد.
اما آن مهجورِ درگاه ايزد ،خواست كه دولت ابراهيم را درهم شكند ،سپاه عصمت وي
را مُنْهَزِم سازد .آتشي برافروخت تا او را بسوزاند ،ولي ندانست كه جز جان و دل او را نخواهد
سوخت ،و جز قاعدة دولتِ خويش ويران نخواهد كرد .چون آن مهجورْ او را بر مَنجَنيق نهاد،
او نيز سِرّ خويش بر منجنيقِ مشاهدت نهاد .چون به آتش رسيد ،ندا آمد :اي آتش! سرد و
خاموش باش ،سلطنت خود بر وي مَران كه ما اراده كردهايم ترا بر خليل خود بوستان گردانيم

يم :گفتيم ای آتش برای ابراهيم سرد و بیآسيب باش».
نار كُوني َبردا َو َسّلما َعلي اباراه َ
«قُ النا يا ُ

آن بزرگوار در ميان اَزهار و انوار ،در كمالِ آرامش نشسته و آثار قدرت الهي را نَظاره مـيكـرد.
معنـي حقيقيّة اين ندا و آيتْ در كانون دل خليلِ خـدا بـه مقـام تحقق رسيـده بود .چـه،
آتش عشق در سينـة او شعلـهور بود ،در سينـه او سـوز مِهر خـدا بود ،بـر سر وي خُمار
شراب ازلـي بود ،قلب او حَريق عشق خـدا بود ،جان او غرقِ لطفِ خدا بود.
آري ،كسي كه بر حَرمِ عنايتِ ازلي شد ،هرگز غوغاي محنتِ ابدي ،گِرد سعادت سرمديِ
او نگردد .دلِ سوختة مهاجر حقيقي نيز بر مثال خليل خداست و نَفسِ او بر مثالِ آن مهجور.
هواي نفسْ آتشي است كه نفسْ افروخته و آن دلِ سوخته را با سلسلهها و اَغاللْ بسته به
نار كُوني َبردا َو َسّلما» اين بنده،
مَنجنيقِ معاصي نهاده و به آتش انداخته ،ندا ميرسد «يا ُ

دلسوختة درد عشق ماست ،سوخته را بار دگر نسوزند.
در هر دَوري و عصري براي كشيدن بار بال ،حامالني برخاستند و يكي از آن حامالن،
حضرت ايّوب سالماهلل عليه است .از بارگاه قِدَم او را وحي آمد :اي ايّوب! بال بستر انبياست،
ذخيرة اولياست ،اختيار اَصفياست .حضرت ايوب چون جامِ بال را به دست وي نهادند ،گفت
ما به ياري حق ،اين بال را با صبر نوش كنيم «انّا َو َجدا نا ُه صابرا :ما او را شكيبا يافتيم» ،و چون

فرمود «ن اع َم ا ال َع اب ُد انَّ ُه ا َّواب :چه نيكوبندهای به راستی او توبهكار بود» ،گفت تا حال ،ما بار بال

را به تن ميكشيديم ،اكنون كه ما را به خَلعت «ن اع َم ا ال َع اب ُد» مفتخر فرمودند ،بعد از اين بارِ بال
را به دل و جان كشيم.
اي يوسف صدّيق ،سالم بر تو ،رهايي از دست حاسدين ،به سه روزْ زندان چاه ارزد.
هفت سال زندان به واليت مصر ارزد .مشاهدة جمال حق به هزاران سالْ زنداني شدن ارزد.
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كان َل ُه َق الب :قطعًا در اين برای
ك َلذكاري ل َم ان
اين معنا را كسي داند كه او صاحبدل است «ذل َ
َ
هر صاحبدل ،عبرتی است».

به حضرت داوود عليهالسالم خطاب رسيد :اي داوود ،زبانت دلّالي است بر سر بازار
دعوي ،در صَدر دارُالمُلكِ دين او را محلّي نيست ،محلي كه هست ،دل راست ،از او بوي
احديّت و ازليّت ميآيد ،تا دل از عبوديّت اغيار نرسته به دوست نخواهد رسيد .شرط رسيدن
به مشاهدة انوار جمال اين است كه دل خود را از عبوديّت اغيار بِرَهاني كه در بازار الهي،
خريدار دل هستند ،گوهر اخالص كه يابند ،در صدفِ دل يابند.
حضرت موسي سالم اهلل عليه در سماعِ كالم حق بود و در منزل « َو َق َّربانا ُه نَج ّيا :و در

حالی كه با وی راز گفتيم او را به خود نزديك ساختيم» شراب عشق از جام مِهرْ نوش كرد و

در عالَمِ سرمستي ،نعرة «اَرني :پروردگارا خود را به من بنمای» زد .خطاب آمد :اي موسي! اگر

خواهي كه در ميدان مشاهدت ،نسيم قربِ ازلي از مقام جبروتْ بر جان

تو وزد « َف ا
ك:
اخل اَع نَ اعل اَي َ

نعلين خويش بيرون آور»

 ،كه دنيا پلي است گذشتني و بَساطي است درنوشتني،
مرتعِ الفگاه مدّعيان ،سرماية بيدولتان ،معشوقة ناكسان ،قبلة خسيسان ،دوستي بيوفا،
دايهاي بيمهر .اين دنياست كه بر طارَم بلندي نشسته و از شبكة شك به بيرون نگريسته
ميگويد :من هزاران عاشق خود را كشتم ،لكن دستم به خون كسي آلوده نگرديد.
كه محبوبين الهي ،كساني هستند كه حبّ دنيا را از دل
بيرون كردند ،از دنيا خارج شدند ،حتي به جنّت نيز اعتناء ننمودند ،زيرا جز جمال و رضاي
حق ،ايشان را آرزويي نيست .جنّات عَدْن با صفات خويش ايشان را استقبال كند ،لكن ايشان
التفاتي بدان نكنند.
جناب جبرئيل گفت از خداي تبارك و تعالي ،حقيقتِ اخالص را پرسيدم .فرمود:
گوهري است كه از خزينة خويش برداشتم و در سُوَيْداي دلِ بندة خود به وديعه نهادم .اما
تجلّي آن مستلزم تحمل رياضات ،مجاهدات ،مشقّات و شدايد است ،و هريك از انبياء و اولياء
و اوصياء به نوعي مبتال و مُمْتَحَن بودند .حضرت موسي به دست فرعون و قِبطيان گرفتار،
حضرت نوح به دست قوم خويش گرفتار ،حضرت يعقوب به فراق يوسف ،و زكريّا و يحيي به
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محنت قتل .يكي گرفتار غربت و مذلّت ،يكي در آتش فقر و فاقَت ،يكي به محنت بيماري و
علّت ،يكي به محنت قتل و شهادت ،هر چند همة اينها در ذائقة باطنِ محبوبين الهي از هر
چيز شيرينتر است.
.

شكم ماهي گرچه حضرت يونس را بال بود ،اما از روي باطن ،خلوتگاه او بود .ميان آتشِ
نمرودي ،خلوتگاه خليل خدا بود .درون غار ،خلوتگاه مهتر عالَم بود .هر مؤمنِ موحّد و متعهّد
را نيز خلوتي است.
كه خود چنين فرمود :سينة مؤمن ،محل اسرار الهيّت ماست ،بر درخت ايمانِ مؤمن ،آشيان
مرغِ اقبال ماست ،مَرغزار سينة عاشق ،چشمة فيضِ نظرِ جالل ماست ،اين است خلوتگاه
مبارك ،اين است چشمة زالل بيآفت .نبيني اصحاب كهف را كه چون از خود برخاستند و
رويِ دل به خداي تبارك و تعالي آوردند ،چگونه ايشان را در غار غيرت و در كَنَف واليت
نگاهداشت؟! نور آفتاب در برابر نور سرّ ايشان مُتَقاصِر آمد كه نور آفتاب ،نور صورت بود ،لكن
نور ايشان ،نور سَريرَت .اين است كه چون نور آفتاب به ايشان رسيدي ،از بَريق نور شعاعِ سرّ
ايشان ،دامن برچيدي؛ ديدة صدّيق اكبر بايد تا نور سريرت بيند.
خداي تبارك و تعالي خواست ذُريّت آدم را به عاليترين عَطيّت بيارايد ،آنان را به اعطاء
محبّت و عشق بياراست .سپس زخارف دنيا را بديشان عرضه كرد ،همة زَخارِف دنيا را استقبال
نمودند ،اما از هزار قسمت يك قسمت ،همچنان بر بَساط محبّت باقي ماندند .سپس اين يك
طايفه را هزار قِسم نمود و عُقبي را بديشان عرضه كرد ،جز يك طايفه ،همه شيفته و فريفتة
نِعَمِ ابدي و حور و قُصور شدند ،ولي اين يك طايفه همچنان بر بساط محبّت و معرفت ايستاده
ريد :خدايا تو ميداني كه
بودند .خطاب رسيد كه شما چه ميجوييد؟ گفتند «ان َّ َ
ك َل َت اعل َُم ما نُ ُ
مقصود ما چيست» .اين طايفه را نيز هزار قِسم كرد و به سَرِ كوي بال آورد و مُهالِك اين كوي
بديشان بنمود ،همه روي از كوي بال برتافتند ،جز يك طايفه كه عاشقوار سر ،به كوي بال
نهادند ،نه از بال انديشيدند و نه از عَنا و بر مقام توكّل نشستند ،از روي اختيار برخاستند و
خيمة رضا و تسليم بر كوي قضا و قَدَر زدند.
اينان كساني هستند كه سالها در كورة بال گداختهاند ،درد زدگاني هستند كه دردشان
را درماني نبوده ،آتشدِالنند كه شررشان را دودي نيست .با اين همه ،بانگ عشقِ آتشينِ
ايشان در عالَمِ ملكوت افتاده كه اي محبوب ما! گويِ جان به ميدان تو داريم ،هر كجا خواهي
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ت ب َربِّك اُم :آيا پروردگار شما نيستم» به سمعمان
بينداز .تو ما را گرفتار عشق خود نمودي « َا َل اس ُ
رسانيدي ،زهر بال چشانيدي ،سوگند به عزّتت ،تا جمالِ خود را بيپرده به ما ننمايي ،خريدار
بهشت نيستيم .در اين مقام است كه پردة جالل از جمال بردارد ،آن عاشقانِ سوختهدل،
بيواسطه كالم حق شنوند كه اي رضوان ،بهشت ترا؛ اي مالك ،دوزخ تـرا؛ اي كـرّوبيـان،
عرش شما را؛ اي عاشق دلسوختـة من كه مُهرِ مِهر در توست ،من ترا و تو مرا ،و بيپرده
جمال حق بينند.
آري ،هر كه قَدمْ به عالَمِ حقيقت گذاشت ،باالخص پا به عرصة عشق نهاد و بر سر كوي
محبوب ازلي خيمه زد ،او را به زنجير بال بندند و حلقة نيازش را از حلقة دَرِ بينيازي برآويزند.
همچنان كه امانتي را كه به كسي دهند ،مُهرْ بر آن نهند و چون بازخواهند ،آن را مطالعت
كنند تا ببينند مُهرْ در جاي خود باقي است ،در دل محبّ نيز امانتي به وديعت نهادهاند از
ت ب َربِّك اُم :آيا پروردگار شما نيستم» و مُهر « َبلي :آری» بر آن نهادهاند .چون عمر به
عهد « َا َل اس ُ

پايان رسد ،آن فرشته درآيد و ببيند آن مُهر به جاي خود باقي است يا نه .چه ،مُهر از مِهر
بود و مُهر آنجا نهند كه مِهر متجلي است.
حضرت رسول اكرم(ص) ،آن علت غايي كائنات ،حبيبي است كه تمام انبياء و اوصياء به
نام او نازند :حضرت موسي سالم اهلل عليه هرچه كوشيد آتش نديد ،ناگاه به جانب طور نگاه
س م ان جانب الطور نارا :آتشی را از دور در كنار طور مشاهده كرد» .آن
كرد و آتش ديد « آانَ َ

بزرگوار بر سر درخت ،صورت آتش ديد و در سُوَيْداي دل ،آتش عشق ديد .البته آتش صورت،
نياز باطني و معنوي انسان را رفع نميكند و او را به مقصد نميرساند .آتش عشق و محبت
خداست كه انسان را به مقصد و مقصودِ اصلي ميرساند.
حضرت موسي ساعتي زير آن درخت بايستاد ،درختي كه در باغ وَصلَت بود ،بيخش در
زمينِ محبت بود ،شاخش در آسمان صَفْوَت بود ،برگش قُربت بود ،شكوفهاش نسيم و بَهجت
بود .مسلّم است كه چنين درختي داراي كدام ميوه خواهد شد .ميوهاش در حقيقت ،ميوة

همان عشقي كه به مقام اعلي رسيده« ،انّي اَنا الل ُه :به حقيقت که خدا منم» بود .زير آن درخت
به مقام فناء فِياهلل رسيد ،تمام وجودش سمع گشت .به آن مقام رسيد كه خداي تبارك و
تعالي ميفرمايد :به سمع من بشنويد ،به زبان من گوييد .تَفرَقتْ به جمعيت رسيد ،ناگاه
ندايي برآمد كه اي موسي «انّي اَنا الل ُه» .شاخ عنايت ،بَرِ هدايت داد و بحرِ واليت ،نور كفايت

افكند.
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اي موسي! اين همه عنايات نسبت به تو در اثر حبّ كاملة تو به حبيب من است .عشق
او ،عشق من است ،عشق من ،عشق اوست .او پيغمبر آخرالزّمان ،حبيب من است؛ اين است
كه ميفرمايد :اي سيّد دو عالم ،اي مهتر ذُريّت آدم ،اي بر آسمانها و زمين مقدّم ،اي ناشر
اَعالم نبوت ،اي كاشف اسرار واليت ،اي واضع مِنْهاج شريعت ،تو حبيب مني.
اي حبيب من! تو نبودي كه ما در سَمتِ غربيِ كوه طورِ سينا با موسي از تو سخن
گفتيم و حديث تو كرديم .جاه و جالل و شكوه و قرب و منزلت ترا به او نموديم و گفتيم اي
موسي ،اگر خواهي كه در پيش ما رفعت يابي ،بر حبيب ما پيغمبر آخرالزّمان ،درود بسيار
گوي «اَللّ ُه َّم َص ِّل َعلي ُم َح َّمد َو اآل ُم َح َّمد :بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست» .او برگزيدة

ماست ،او نواختة لطف ماست ،او عارف به تعريف ماست ،او حُقة نور حكمت است ،نور حَدَقة
عالم قدرت است.
حضرت موسي گفت :الهي ،من ميخوانم در تورات حاالت امّتي را كه به زيورهاي الهي
در حدّ اعلي آراستهاند ،ايشان امّت كدام پيغمبرند؟ يا موسي! ايشان از امّت حبيب من ،پيغمبر
آخرالزّمانند.
آنانند كه مراتب معرفت و طاعتشان به حدّ كمال رسيده .آنانند كه روزه ميگيرند و
نماز ميخوانند ،هميشه در حال نماز و روزة باطني هستند .ايشانند كه به روزْ در منزلِ رازند
و به شبْ در مَحملِ ناز .به روزْ در نظر صنايعند و به شبْ در مشاهدة صانع .به روزْ راه پويند
و به شبْ راز گويند .خداي تبارك و تعالي روضة رضوان را به خاطر حبيب خود و دوستان او
آرايد ،و دوستان را به دل آرايد ،و دلِ دوستان را به نور جمال و كمال و جاللِ خويش آرايد.
دوستان خدا ،مجذوبين و محبوبين درگاه الهي ،آنانند كه نيستيِ خود را از لوح قِدَم
برخواندند ،رايَت نيستي خود بر عالَم هستي او زدند تا از نيستي به هستي رسيدند ،به حول
و قوة خود تكيه ننمودند .دَرِ اِحتيال و غرورِ اختيار بر خود بستند و به صدقِ اِفتِقار ،خود را
به بارگاه قدسِ الهي افكندند ،خداوند تبارك و تعالي نيز به رأفت و رحمت خويش آنان را به
پردة عنايت و كنف حمايت خود درآورد.

.
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بنگريم كه خداي تبارك و تعالي دربارة تقاضاي آن محبوبش چه فرمود:

ب اَرني
«قالَ َر ِّ

َانا ُظ ار ا َل اي َك :عرض كرد پروردگارا خود را به من بنمای تا بر تو بنگرم» .مسلّمًا مراد حضرت
موسي(ع) اين نبود كه با ديدگان ظاهر خدا را ببيند ،كه از آن شخصيتِ بزرگِ الهي بعيد است؛
بلكه اين همان درخواستي است كه حضرت سجاد(ع) از خدا مينمايد كه الهي ،جمال خود را
بيپرده به من بنما.
«قالَ

َل ان تَراني :فرمود هرگز مرا نخواهی ديد» با اين شرايط هرگز نتواني مرا ببيني و

مشاهده كني كه ديدار مرا « َو لكن انا ُ
اس َت َق َّر َمكانَ ُه َف َس او َف تَراني :ليكن به كوه
ظ ار ا َلي ا ال َ
ج َبل َفان ا

بنگر پس اگر بر جای خود قرار گرفت به زودی مرا خواهی ديد» شرط است.

جلّي َرب ُه
« َفل َّما تَ َ

ل ال َج َبل َج َعل َُه َدكّا َو َخ َّر ُموسي َصعقا :پس چون پروردگارش به كوه جلوه نمود ،آن را ريز ريز
ساخت و موسی بيهوش بر زمين افتاد» حضرت موسي بيهوش شد ،آن هوشِ ظاهري را از
دست داد و ديگر به آن تكيه نكرد تا به هوشِ حقيقي و الهي رسيد

َما ا َ
ك
س ابحانَ َ
« َفل ّ
َفاق قالَ ُ

ت ا َل اي َك :پس چون به خود آمد گفت تو منزّهی به درگاهت توبه كردم» حجابها از ميان
تُ اَب ُ

نين :و
رفت و آن بزرگوارْ جمال حق را بيپرده مشاهده كرد ،وگرنه چرا گفت « َو اَنا ا ََّولُ ا ال ُمؤا م َ
من نخستين مؤمنانم»!

حضرت موسي در آنجا به مقام «تَ َدلّي» رسيد ،مقامي كه بين محبّ و محبوبْ فاصلهاي

ُن م َن ّ
رين :پس آنچه
نيست .آنگاه اين نداي حق به گوشِ دل او رسيد « َفخُ اذ ما اتَ ايتُ َ
ك َو ك ا
الشاك َ

را به تو دادم بگير و از سپاسگزاران باش» .حاال ديگر ميان من و تو فاصلهاي نيست ،اين عطيّه

و موهبتِ خاص را برگير « َو َك َت اَبنا َل ُه في ااْلَ الواح م ان ُك ِّل َش ايء َم اوع َظة َو تَ افصيّل ل ُك ِّل َش ايء :و در
الواح برای او در هر موردی پندی و برای هر چيزی تفصيلی نگاشتيم».
آري ،تا كسي با چشمِ جان و حقيقتِ ايمان ،خداي خويش را نبيند ،او را چنان كه بايد
نميپرستد .بدون نگرش با ديدة جان ،ستايشْ ظاهري است و ستايشِ ظاهري ،ستايشْ نيست.
همچنين ،تا كسي با چشم جان ،متكلّم را نبيند ،كالمش را نميشنود ،اگر ظاهرا هم بشنود،
بهرة چنداني نخواهد داشت .اين است كه مردان الهي اول متكلّم را ميبينند ،سپس كالمش
را ميشنوند .حضرت رسول اكرم(ص) در معراجهاي خود ،اول حقيقت را با دلْ درمييافت ،بعد
با چشم ميديد.
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وظيفة بنده آن است كه به اَعمال شوريدة خود ننگرد و در اين عقلِ ظاهري خود ،به
ديدة اعجاب نظر نكند ،در هر حال كه باشد ،خستة تير بال يا غَرقة لطف و عطا ،به مقام تسليم
و رضا و شكر درآيد .دست به دامن لطف اليتناهي زند ،به او پناه بَرد ،از خلق به سوي او
گريزد « َففروا ا َلي الله :پس به سوی خدا فرار کنيد» ،كه فرار ،مقامي است از مقاماتِ سالكين

و منزلي است از منازلِ محبّين .كسي كه به اين مقام عالية الهيّه رسد،
 ،كه در
حدّ اعلي مهتر همة حضرات انبياء و اوصياء و اولياء ،حبيب خدا(ص) چنين بود و پيروان او كه
گزيدگان خَلقند ،صَفْوَت بشرند ،اَعالم اسالمند ،امان جهانند ،درود بر او و آل طاهرين او باد.
بنگريم بر حال آن مهتر عالم كه به او فرمود :اي حبيب من ،از دنيا اِعراض كن ،خود
را به من بسپار ،به مقام انقطاع درآي ،عزم و همّت به سوي ما دار ،دل از خاليق بپرداز ،جز
رضاي ما از تقاضا خاموش ،دو گيتي را فراموش.
آن بزرگوار ،اشرف كاينات ،مهتر عالم چنين بود؛ قدم از دايرة فرمانِ او بيرون ننهاد و
به نهي او قدم نگذاشت ،بيفرمانِ او دم نزد ،جز مراد خالق ،همة مرادات خود را زير پا نهاد.
اين است كه خداوند تبارك و تعالي ميفرمايد :اي حبيب ما ،ما نيز چنان كنيم كه مراد تو
باشد.
آن بزرگوار ،آن مهتر عالم ،در شب معراج چون از سدرةالمنتهي به ناحية عالَمِ جبروت
قدم گذارد و رو به سوي كعبة خاصّ خود نهاد ،اين ندا به سمع دل او رسيد
ما َطغي :نه ديده منحرف گشت و نه از حدّ درگذشت».

«ما َ
ص ُر َو
زاغ ا ال َب َ

حضرت موسي كه طمع «اَرني :پروردگارا خود را به من بنمای» در دل او به جوش آمد،

به تازيانة « َل ان تَراني :هرگز مرا نخواهی ديد» تأديبش كردند .اگرچه اين تأديب در مرتبهاي از
مراتب ،از ناحية دوستي بود ،اما آن مهتر عالم را خود ميبُرد .او تقاضا ميكرد ،خود ميرفت،
ولي اين را خود ميبُرد «ا اَسري ب َع ابده :شبانه بندهاش را سير داد» لذا اين حال را داشت

ا ال َب َص ُر َو ما َطغي».

«ما َ
زاغ

آري ،فرق است مابين آن ميهماني كه خود آيد و آن ميهماني كه به اِعزاز و اكرام
درآورند .اگر خود رَوي و به علم و قدرتِ خود تكيه كني ،درماني ،و هر قدم كه برداري،
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ماندهتر شوي؛ لكن اگر او بَرَد ،هر قدم كه برداري ،عاشقتر شوي .اگر خود رَوي ،عيّاران راهت
زنند ،اگر او بَرَد ،راهزنان غاشية تو كشند .چه كند عرشْ كه غاشية آن مرد الهي را نكشد كه
او در دل ،غاشية حكم و رضاي او را ميكشد.
خداي تبارك و تعالي حضرت ابراهيم را فرمود

«انّي ذاهب الي َربّي:

پروردگارم رهسپارم» اِخبار است از قول او .حضرت موسي را فرمود

من به سوی

عين
« َو ا اذ َ
واعدا نا ُموسي َا ار َب َ

َل ايلَة :و آنگاه كه با موسی چهل شب قرار گذاشتيم» اِخبار است از صفت حضرت موسي .لكن

به حبيب خود فرمود «ا اَسري ب َع ابده :شبانه بندهاش را سير داد» از صفت خود اِخبار است در

حقّ وي .زماني كه حضرت ابراهيم گفت «انّي ذاهب الي َربّي :من به سوی پروردگارم رهسپارم»

در مقام تَفرَقت بود ،لكن حضرت موسي در مقام جمع بود و حبيب خدا «ا اَسري ب َع ابده» در مقام

جمع اندر جمع .آن كه از خلق به حق ميرود ،در وادي تَفرَقت است و خدا را به دليل شناسد،
و آن كه از حق به خلق رود ،دليل را به حق شناسـد .حضرت ابراهيم كـه از خلق بـه سوي
حق ميرفت ،بَدايت امرِ او بود و چـون بـه
نهايت رسيد ،جمال توحيد به ديدة عيان ديد.
ا
جهي للَّذي َف َ
ض :من از روی
جها ُ
نشان تفرقتِ حضرت ابراهيم «انّي َو َّ
ط َر َّ
السموات َواْلَ ار َ
ت َو ا َ

اخالص روی خود را به سوی كسی گردانيدم كه آسمانها و زمين را پديد آورده است» بود،

نشان جمع حضرت موسي « َو َق َّربانا ُه نَجيّا :و او را رازگويان به خود نزديك ساختيم» بود ،و
نشان جمع در جمعِ حضرت مصطفي صلياهلل عليه و آله « َدنا َف َت َدلّي :نزديك آمد و نزديكتر
شد» بود.
اوست مهتر عالم كه در حدّ كمال به وظايف و تكاليف خويش عمل نمود .به سبب آن

انقطاع و تسليمِ محض بود كه به منزلگه جانان رسيد ،به منزل «ثُ َّم َدنا :سپس نزديك آمد»

قاب َق او َس اين :تا به قدر دو كمان» قرب
رسيد و بر بساط « َف َت َدلّي :پس آويخت» قدم نهاد و به « َ

بر رفته ،بر بالشِ عزّت «ا اَو ا اَدني :يا نزديكتر شد» تكيه نمود و شراب عشق نوشيد و راز دوست
شنيد و به وصال رسيد.
آري ،كسي كه تحفة

َ
ص ُر َو
«ما
زاغ ا ال َب َ

ما َطغي :نه ديده منحرف گشت و نه از حدّ

درگذشت» را بَرَد ،كمال انقطاع ،ارمغانِ« َف َا اوحي الي َع ابده ما ا اَوحي :آنگاه به بندهاش آنچه را بايد
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وحی كند ،وحی فرمود» آورَد .آيا محبّ ميتواند بدون تسليمِ محضِ فرمان محبوب ،به وصال
رسد و بدون تحمل فراق ،محبوب را در آغوش گيرد؟
از حالوت حلواي وصال كسي خبر دارد كه تلخي حَنظل فراق چشيده باشد .اين است

جاء نَ اص ُر الله َو ا ال َفت ُاح :چون ياری خدا
نصرت و فتحِ حقيقي كه آن بزرگوار را نصيب گرديد «اذا
َ
و پيروزی فرا رسد» و «نَ اصر م َن الله َو َفتاح َقريب :ياری و پيروزی نزديكی از جانب خدا» ،آيا مراد

فتح مكه است؟ فتح شهرستاني و كشوري چندان مهم نيست ،اگرچه در مرتبهاي از مراتب،
اشاره بر ظاهر شود .لكن در اين آيات مقدس ،اين نصرت ،نصرتِ دل است به سپاه نفس ،فتحِ
وسيع و عظيم شهرستانِ بشريّت است به سپاه حقيقت .اين نصرت در خزانة حكمت است،
مِفتاح اين فتح در خزانة مشيّت است .هر دستي به اين مفتاح نرسد ،دستي كه بدو رسد،
دست محبّ حقيقي است كه در آستين خِرقة بشريّت يافت نشود.
محبوبين الهي را حاالت و مقاماتي است ،يكي در شوقِ وَجد ،يكي در بحر كَشف ،يكي
در حيرت شهود ،يكي در نور قرب ،يكي در واليت وجود ،يكي در بهاءِ جمع ،يكي در حقيقت
اِفراد .آري ،بايد از اين هفت دريا گذشت تا به سرِ كوي توحيد رسيد ،كه اِستِقصاي اين هفت
دريا ،از هفتْ بطن قرآن كريم است.
سالكين و عارفين را گفتند بايـد از اين هفت دريا بگذريد بـه تـزكيـة نفس و تقـوي و
اخالص ،تا به سر كوي توحيد رسيد .اما اي حبيب الهي! تو داراي چه مقامي بودي كه اين
هفت دريا را گفتند از كوي حبيب ما بگذريد ،از هر موجي نتايجي اخذ كنيد ،از هر موجِ
امواج شرعِ حبيب ما ،توقيعي و توفيقي بستانيد و از عقد حبيب ما ،مدد خواهيد تا بتوانيد
منازل دوستان ما را شايسته گرديد!
خداي تبارك و تعالي حبيب خود را كه دلش سرشار از محبّت او بود ،محبوب و مُبيّن
كالم خويش خواند .خوشا به حال سالكيني كه تحت تعاليم عاليه اين معلم اوّل بشر قرار
گيرند .بدون مراجعه به حق و اين بزرگوار و عترت گرامي او ،به مقصد نميتوان رسيد چه
.

اين معلم اول انسانها ،نه تنها معاني ظاهريّة قرآن و احكام فرعي آن را به صورت سُنَنِ
قول و فعل و تقرير بيان فرمود ،بلكه حِكَم و معارف غيبي و لطايف شهودي و براهين عقلي و
آداب سير و سلوكِ مردان الهي و سُنَنِ تهذيب مُتَخلّقان خدايي را نيز بيان فرمود.

محمد(ص)ّ،اشرفّانبياءّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ65
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

آن بزرگوار ،آن اشرف كائنات ،چنان كه بر عالميان فضل داشت ،بر همة حضرات انبياء
و اوصياء نيز فضل داشت .سيّدي كه منشور تقدّم كَونين در كمر اقبال داشت .همچنان كه بر
همه انبياء و اولياء برتري داشت ،بُرهان نبوّتش نيز بر برهان نبوّت آنان برتري داشت.
معجزة خليل خدا آتش اَعدا بود ،برهان معجزة حضرت موسي عصا و يَدِ بيضا بود ،برهان
معجزة حضرت عيسي اِحياء موتي بود ،همة اينها محل اطالع و ابتالء ديدهها بود ،ظاهر و
آشكار .اگرچه اين بزرگوار هم معجزات بسياري داشت كه محل اطالع ديدهها بود ،لكن برهان
نبوت حضرت مصطفي(ص) ،كه بوستان با صَفوَت خدا و گلستان سرمستانِ بادة عشق بود ،از
راه دلها برآمد نه از راه ديدهها .معجزات ايشان ظاهر بود ،معجزة حبيب خدا ،باطن:

ل هُ َو
« َب ا

ذين اُوتُوا ا الع ال َم :بلكه قرآن آياتی روشن است در سينههای كسانی كه
اآيات َب ِّينات في ُ
ص ُدور الَّ َ
به آنان علم الهی داده شده است» .امتياز ديگرش نسبت به ايشان اين بود كـه حضرت موسي
تَحَدّي به عصا كرد ،حضرت عيسي تحدّي به دَمِ خود كرد ،اما

ا
ورة م ان م اثله :سورهای همانند آن بياوريد».
حبيب خدا تحدّي به كالم خدا كردَ « :فاتُوا ب ُ
س َ

اولياء خدا به ظاهر با خَلقند ،در باطن با حق؛ اين بود كه حبيب خدا چون به خويشتن

نگريست ،خود را از لحاظ صفت بشريّت مانند ايشان ديد و « :انَّما اَنا َب َشر م اث ُلك اُم :من هم بشری

مثل شما هستم» فرمود ،لكن چون به خصوصيّت نبوت نگريست ،خويشتن را مانند ايشان

نديد و « ُيوحي :ولی به من وحی میشود» فرمود .او ميان خود و خالقِ خود ،حجابي نداشت،
مجذوب و فاني در خدا بود.

حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :در موقع معراج در مكاشفات و منازالت خود ،قومي را
ديدم كه هنوز اشباح ظاهري ايشان به بندِ خلقت نرسيده و پرگارِ قدرت به دايرة وجود ايشان
نگرديده تا روزگاري ديگر ،زماني ديگر كه ارادت او رسد و مقادير به مَواقيت پيوندد ،آنان
ظهور كنند كه من ايشان را دوست دارم و ايشان نيز مرا دوست دارند .ايشان راهبرانند به
حق ،به نور خدا راه ميروند ،ايشانند كه خار كفر و غفلت را در مجاري اَقدار از قدمگاهِ خويش
و ديگران ريشهكن كردند؛ در ترويج علوم و در تعليم و تربيت كوشيدند ،خداي تبارك و تعالي
آنان را از علوم الهية خود برخوردار نمود ،و به نشر حقايق و بسط كلمات طيّبه توفيق داد ،و
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دُرَر علم و گوهرهاي دانش را بر ايشان نثار فرمود تا ناقل صواب و قائل سخنِ صدق گشتند.
ايشانند كه نه بر دل غباري نه بر پشت باري ،دل از اغيار سِتُرده به عاليترين مقام عبوديّت
رسيده ،در پيشگاه الهي مقام بزرگي دارند.
آري ،چه درّي گرانبهاتر از علم ،چه محبوبي زيباتر از شاهدِ دانش كه خداي تبارك و
تعالي بر ايشان كرامت فرموده است .نخستين روز كه لسان خواجة اوالد آدم بر كلمات تامّات
و طيّبه گويا شد ،مژدة فضيلت و معرفت داد

سان ما
«ا اق َراا َو َرب َ
ك ااْلَك َار ُم الَّذي َعلَّ َم با ال َقلَم َعلَّ َم ااْلنا َ

َل ام َي اعل اَم :بخوان و پروردگار تو كريمترين است .همان كه به وسيله قلم آموخت .آنچه را كه
انسان نمیدانست به او آموخت» .علم الهي بر روي اَحرارْ هميشه باز است و اسرار و رازهاي
نهفتة آن از مَطاري نمودار

خ ا
« َل او َانا َز النا َ
ص ِّدعا م ان َ
ش َية الله:
هذا ا ال ُق ار َ
ج َبل َل َراَياَ َت ُه خاشعا ُم َت َ
ان َعلي َ

اگر اين قرآن را بر كوهی فرو میفرستاديم يقينًا آن را از بيم خدا ،فروتن و از هم پاشيده
میديدی».
خوشا به حال كساني كه از اين سرچشمة عرفانِ ازلي سيراب شدند و از شهدِ اين
حقيقتْ كامِ جان ،شيرين ساختند .البته اين شرافت و منزلت ،كسي راست كه باغ سينة او
اَبحُر مِهرِ حق بود ،دل او قبضة عزّت و جان او در كنف مشاهدت؛ جوانمرداني كه قدم بر
بساط حق نهادند ،به مقام اتحاد رسيدند ،از دوئيّت برخاسته ،از خاليق و عاليق رسته ،معتكف
كوي جانان شدند:

«في

َم اق َعد صدا ق عن َاد َمليك ُم اق َتدر :در قرارگاه صدق نزد پادشاهی توانا

هستند».
الهي ،ما را از ياران خاص آن حبيب به شمار آر كه در بسياري از آيات قرآن مجيد،
آنان را سُتودهاي كه اَعالم اسالمند ،اركان دولت حقّند ،اختران سپهرِ دعوتند .بر بساط توحيد،
صف پيشينْ ايشانند ،در دفتر تفريد ،نخستين سطرْ ايشانند .آنانند كه خواب و آسايش بر
خود حرام كردند و در ميدان دين ،خَرام كردند ،روز و شب هميتاختند تا سراپردة كفر
برانداختند .تخم عبادت كاشتند ،بَرِ سعادت برداشتند .علمْ شعار ايشان؛ زهدْ دِثار ايشان؛
ون:سبقتگيرندگان،آری سبقتگيرندگان» آيت ايشان؛
الساب ُق َ
َلساب ُقون َ ّ
رحمتْ نثار ايشان؛«ا ّ

« َو

ذين ا اَح َسنُوا با ال ُح اسني :و آنان را كه نيكی كردهاند به نيكی پاداش دهد» بَدايت ايشان؛
َي ا
ي الَّ َ
جز َ

ش َرابا َ
اهُم َرب ُه ام َ
ط ُهورا :و پروردگارشان بادهای پاك به آنان مینوشاند» غايت ايشان؛ و «م َن
« َو َس َق ا

محمد(ص)ّ،اشرفّانبياءّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ67
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نين رجال :از ميان مؤمنان مردانی هستند كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا
ا ال ُمؤا م َ
كردند» در شأن ايشان.

درود بيحدّ بر تو اي حضرت خاتماالنبياء ،اي ناموس اعظم الهي و منبع كماالت ازلي
و مظهر اتّم صفات الهوتي ،كه شَرعَت ناسخ شرعها ،عَقدت فاسخ عقدها ،شرعي مُنْزَلْ نه
مُحْدَثْ ،عقدي مُبْرَم نه مُختَل ،شرعي مُؤَبّد نه موقّت ،عقدي مبسوط نه منثور.
سالم بر تو اي رسول خدا ،سالم بر تو اي خليل خدا ،درود بر تو اي صفّي خدا ،درود
بر تو اي رحمت خدا ،درود بر تو اي حبيب خدا.
السّل ُم
َلسّل ُم َعل اَي َ
ين ،يا َم اعد َن ا ال َو ا
حي ،يا قائما با الق اسطَّ ،
«ا َّ
لين ،يا خاتَ َم النَّب ّي َ
ك يا َس ِّي َد ا ال ُم ار َس َ

نير :درود بر تو اي سَرور فرستادگان الهي ،اي خاتم انبياء ،اي معدن وحي
َعل اَي َ
ك اَي َها ِّ
الس ُ
راج ا ال ُم ُ
و الهام ،اي آن كه عدل را به پا داشتي ،درود بر تو اي مشعل فروزان حق ،درود بر تو و آل
طاهرين تو»

ذكر كلمة مقدس «ْل ا َله اْل الل ُه» يا ساير اسماءالحسني ،موجب تقرّب به خداست.
اما به فرمودة بزرگان در پيشگاه الهي ،اجر موعود در صلوات بر محمد و آل او ،از همه
برتر و عاليتر است.
در صلوات ،اسرار و رموز اليتناهي و علوم بيشماري نهفته است كه ذكر آن در ابتدا،
وسط و اختتام دعا ،موجب قبولي دعاست .اگر فردي به توفيق الهي ،بدان اسرار پي برده،
عامل شود ،شقاوت دنيوي و اخروي او از بين رفته به سعادت ابدي رسد .چه ،رمزي از رموز
الهيّه و علمي از علوم خدايي نيست كه در صلوات نباشد؛ تمام علوم اولين و آخرين و همة
اسرار از ابتدا و انتها در آن جمع است.
در ابتداي صلوات ،با كلمة مقدس «اَللّ ُه َّم» قلوب متوجّه ذات حق گردد و در معنا ،تعليم

است كه اي قلوب مؤمنين ،اَوْلي است كه از ماسِوَياهلل منصرف شويد و كمال توجه را تنها
به ذات اقدس او كنيد ،كه جوهر و چكيدة علوم ،معرفت به ذات اقدس الهي است و كمالِ
سعادت در انقطاع به سوي اوست .اما موفقيّت در اين امر ممكن نيست مگر بعد از توجه به
كلمة « َص ِّل» ،زيرا در اين كلمة مقدس ،انوار صفات ذاتي ،اسمي و فعلي خداوند تبارك و تعالي،
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مُتجلّي است .و اين ،اشارت است كه از مظاهر ديگر منصرف شده و كمال توجه ،به اين مظاهر
مقدس اختصاص يابد.

تعليم ديگر در صلوات ،جملة « َعلي ُم َح َّمد» است كه در حدّ كمال ،انوار جمال و جالل

او در وجود مباركِ حضرت محمد(ص) جمع است .شناخت آن بزرگوار ،شناخت حق است و
هركس بخواهد تجلّيات كماليّة الهيّه را دريابد ،بايد به مرآت تمامنماي محمدي(ص) بنگرد كه
آن نور الهي ،مظهر اتمّ اسم اعظم خداست.

و در آخر صلوات ،جمله «اآل ُم َح َّمد» بيانگر اين است كه اهل بيت او نيز مظهر اعالي

صفات الهياند ،لذا در وجود مقدس آنان ،ميتوان تجلّي كماليِ صفاتِ افعالي ،اسمايي و ذاتي
خدا را مشاهده كرد و سرّي از اسرار مقبوليّتِ دعاي آميخته با صلوات را درك نمود.
الهي ،به خاطر اين مقربين بارگاه قُدسَت ،محبوبيني كه در عالَمِ ظاهر نمايان نيستند،
ولي باطنًا در همه جا حضور دارند ،تفصيل اين اجمال را در قلبمان ايجاد فرما ،و معاني كماليّة
صلوات را به ما تعليم نما ،تا كمال توجه ما به حق شده به سعادت دارَين نايل گرديم ،به
وصال موفق شده ،فناء در خود و بقاء در تو پيدا كنيم.

خ
ب
ش دوم

امامت

امامت بر دو قسم است:
اول  -امامت مُطلقه ،و آن اعتقاد به اين است كه بعد از حضرت پيغمبر(ص) ،بايد يك
خليفه يا جانشين براي آن حضرت باشد تا دين او را باقي بدارد و احكام الهي را به مردم
برساند.
دوم  -امامت خاصّه ،يعني بر هر كس واجب است كه اعتقاد نمايد كه حضرت رسول
اكرم(ص) ،دوازده تن را از جانب حقتعالي به جانشيني خود برگزيده كه دوستي و اطاعت
ايشان در امر دين و دنيا واجب است.
بنابراين ،در امامت دو معني ملحوظ است :يكي به حسب تصوّر و ديگري به حسب
تصديق .امامت به معني تصوّر عبارت است از رياست عامّه بر همة مكلّفين براي شخص
واحدي از ايشان در امور دين و دنيا ،بر سبيل نيابت و خالفت از پيغمبر ،بر تنصيص خدا و
رسول او.
امامت به معني تصديق عبارت است از اعتقاد كردن به قلب و اقرار نمودن به زبان بر
اين كه حجت خدا و وصيّ رسول خدا بعد از آن حضرت كه منصوب از جانب حقتعالي و
منصوص از پيغمبر باشد ،منحصر است در علي بن ابيطالب(ع) و يازده تن از اوالد طاهرين
او ،به نصّ پيغمبر و به نصّ امامِ مقدّم بر امامت مُؤَخَّر از ايشان.
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بر خدا و رسول او واجب است نصب كردن امام ،و اثبات اين مطلب ،در نهايت ظهور
است
 .چنان كه وجود پيغمبر ضروري است،
واجب است عقالا بر خدا كه بعد از پيغمبر ،شخصي به جانشيني او نصب كند كه حافظ
احكام الهي بوده و آنها را به كساني كه از شريعت نبي بيخبرند برساند ،و مردم را به اختيار
دين الهي وادار نمايد و دين حقّه را به طريقي كه هست ،بي كم و زياد در اقطار عالَم منتشر
سازد.
واضح است كه آمدن نبي و آوردن تكاليف و احكام و رفتن او از ميان مردم كفايت
نميكند ،چنان كه اگر بعد از نبي خليفه نصب نشود ،در اندك زماني قاعده و رسوم دين و
احكام الهي برطرف شده و از بين ميرود ،پس به حكم عقلْ واجب است بر خدا نصب امامْ
بعد از نبي كه حافظ قانون الهي شود.

اطاعت خدا و رسول و اولوااالمر را در آية شريفه بر يك نَسَق شمردن كه ميفرمايد:

سولَ
الر ُ
«اَطي ُعوا الل َه َو اَطي ُعوا َّ

َو اُولي ااْلَ امر م انك اُم :خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اوليای امر خود

را نيز اطاعت كنيد» دليل واضح است بر اين مدّعا كه خداوند عالم ،اطاعت امام را مقرون به
اطاعت خود و اطاعت رسولِ خود نموده،

دليل اصلي بر وجوب وجود امام در هر زمان به دو وجه است :عقلي و سمعي .اما دليل
عقلي آن كه مقتضي حكمتِ بالغة خداوندي در بقاء شريعتِ محمديّه و استمـرار آن تا روز
قيامت ،محتاج بودن آن است به حافظي كه معصوم باشد.
اگـر كسي گويد عقلْ كافي است در محفوظ مانـدن شريعت ،جواب گوييم كه
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 .پس البدّ است مر عقل را كه حجت باطنيّه است ،از معاوني
كه او را از قيد اسيري اين دو قوّه رهاند و از ظلمات جهل نجات دهد ،و اين معاون ،همين
حجّت ظاهريّه است كه ما در اثبات وجوبِ وجود او برميآييم.
واجب است كه روي عالَم در هر عصري خالي از حجّت خدا نباشد .اگر كسي گويد
كه شرعْ بِنَفْسِها از زوال محفوظ است مانند قرآن ،زيرا كه شرع عبارت است از احكام ثابته
در كتاباهلل مجيد و سنّت نبوي؛ چنان كه وجودِ با بركات قرآن ،از آفات و عاهات دوران
محفوظ است ،همچنين سنت نبوي نيز به جهت وجود صحابة كِرام كه بيست سال يا كمتر،
مالزمت صحبت آن حضرت را اختيار كردند و تلقّي احكام الهي از بيانات كافيّه و وافيّهاش
نمودند ،از زوالْ مأمون است و احتياج به حافظ خاصيّ ندارد ،جواب گوييم كه:
قياس سنت نبوي به آيات قرآن ،قياس مَعالفارق است ،زيرا كه قرآن مجيد از مصدرِ
جالل الهي صادر شده ،و حُفّاظ و كُتّاب در حين نزول درصدد محافظت و تقييد آن در
اوراق و صحايف از چرم و استخوان برآمدند و بدين ترتيب متواتر شد و باقي ماند .ليكن
سنت نبويّه كه از بيانات آن حضرت درآمده ،كه بعضي از آنها در عرض يك سال و بعضي
در مدت بيست و دو سال در مقامات احتياجات و موارد ابتالئات از آن حضرت صادر شده،
و چنان نبوده كه آن حضرت در بيان هر حكم جميع صحابه را طلب نمايد ،و نيز چنان
نبوده كه مستمعين همه در مقام ضبط و درصدد نوشتن بيانات آن حضرت باشند .پس
آنچه الزمُاالعتراف است عبارت است از اين كه جمعي از صحابه درصدد حفظ نمودن بيانات
آن حضرت بودند ،و اما اين كه ايشان همه در مسموعات و محفوظات اتفاق داشتهاند يا نه،
اين نكته قابل تأمل است.
صحابه را حافظ نتوان گفت و چنين حُفّاظ كفايت در بقاء شريعت نميكند ،زيرا هر
يك از صحابه به ديگري محتاج است در محفوظات خاصة او ،پس شريعتِ ابدُاآلباد را نتوان
مستند به محفوظات صحابه كرد.
اگر گويند بقاء شريعت به نحوي كه در زمان حضرت رسول اكرم صلياهلل عليه و آله
بوده مطلوب است ،كه نُوّاب و رسوالن آن حضرت در كليّات مسائل به قول آن حضرت عمل
ميكردند و در جزئيات آن اجتهاد مينمودند ،چنان كه خود آن حضرت نيز در جزئيّاتِ
مسائل ،مكرّر در محاكمات و قضايا با اصحاب مشاوره مينمود ،پس حفظ شريعت با اجتهادِ
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صحابه و اجتهاد نُوّاب و وُالة به طريق مذكور ممكن است؛ جواب گوييم كه :بقاء شريعت را
دو دليل است :يكي اجماع و ضرورت ،و ديگري كتاب و سنّت .اما اجماع و ضرورت را داللت
بر كيفيت بقاءِ شريعت نيست و آنچه با آنها ثابت ميشود ،بقاءِ فِيالجمله است كه به معارف
پنجگانه و ضروريات فروعْ حاصل ميشود .اما كتاب و سنّت كه مُستفاد با آنها موجب بقاء
جميع احكامِ واقعة الهيّه است تا روز قيامت به نَهْجي كه بوده است ،بقاء شريعت به چنين
طريق كه بيتغيير و تبديل و زياده و نُقصان بوده باشد ،بدون حافظ خاص ،از مُمتَنعات و
محاالت است.
اگر خدا را غرضي است در بقاءِ شريعتْ بيتغيير و تبديل ،واجب است بر او كه عالِمِ
معصوم از خطا را در ميان امّت بگمارد.
اگر گويند حضرت رسول اكرم صلياهلل عليه و آله جميع تكاليف و رسالت خود را
رسانيد به جميع ناس و احكام را اجرا نمود ،بنابراين احتياج به حجّت نيست ،گوييم:
آري ،آن حضرت ما فِيالقرآن را به امّت خود رسانيد ولي امّت مُستَغني نشدند و
نميشوند مگر به بيان و توضيح حجت ،زيرا كه قرآن مشتمل است به رموز و محكمات و
متشابهات ،و بُطون و ظواهر ،و ناسِخات و منسوخات ،و عمومات و خصوصات ،و مُطلقات و
مقيّدات ،كه هر كسي نتواند به آن رسد مگر كسي كه صاحب بصيرت تامّه شده و مانند
خودِ پيغمبر باشد در علوم ربّاني و القاء رحماني و سماعْ از حضرت سبحاني.
جواب سؤال سائلين و تنبيه غافلين و رفع اختالف مختلفين كه مظهر مَعالِم دين
باشد ،ممكن نيست مگر به اِنهاض شخصي كه مردم رجوع كنند به سوي او براي حل
مشكالت ،و اين شخص بايد كسي باشد كه نفوسْ ساكت شوند به جواب او و اعتماد كنند
به كمالِ علم او ،و نيست او مگر امام و حجت بعد از نبي.

 ،پس نصب امام بعد از نبي ،لطف
است و لطف نيز بر حقتعالي واجب است ،پس نصب امام واجب خواهد شد.
همچنين نصب امام ،مدخليّت در اطاعت و انقياد اوامر و نواهي الهي دارد ،يعني اگر
امّت را پيشوايي بوَد كه امر و سَطْوَت او نافذ بوده باشد ،هر آينه نهي ميكند ايشان را از
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مُحرّمات و امر ميكند به واجبات ،و مصالح و مفاسد دينيّه و دنيويّه را بيان ميكند ،پس
وجود چنين شخصي واجب است.
اين كه لطف بر خداوند تعالي واجب است ،اجماالا بيانش اين است كه افعال الهي
مُعلّل ميباشد به غرض او و اِلّا سَفَه الزم آيد ،و نيز ترك لطفْ مفسده است ،پس فعلش
واجب است ،و همچنين قدرت بر لطفْ از واضحات و داعي بر آن موجود است ،پس با
اجتماع قدرت و داعي ،فعل واجب ميشود.

 .عقلْ قطع ميكند به صدور لطف از
حقتعالي ،و مرجع اين وجه ،به لزومِ اين فعلْ اصلح است بر فيّاض.
پس وجوب لطفِ حقتعالي را سه دليل است:
اول  -آن كه ترك لطفْ موجب نقضِ غرض است ،و نقض غرض قبيح است و قبيحْ از
خداي حكيم سر نزند.
دوم  -آن كه لطف ،فعل اختياري است و داعي صدور آن در امر موجود است و با فعل
اختياري و داعي و عدم مانع ،لطف تخلّف ننمايد.
سوم  -ذات باريتعالي علت افاضه و مبدأ صدور خيرات است ،و لطفْ فيضي است از
فيوضات و مصلحتي است از مصالح بيمانع ،الجَرَم از افاضة فياضْ تخلّف ننمايد.
تماميّت ادلّه موقوف است بر اين كه مفسدة نصب امام ،معلومُالعدم است .چه ،احراز
عدم مفسده در لزوم لطفْ شرط است و اِلّا اَدلّة مذكوره هيچ يك اقتضاي وجوبِ وجود امام
نكند.
اگر گويند نصب امام وقتي لطف است كه امام در حاضر بوده و قادر باشد بر تنفيذ
احكام و اِعالي لَواي اسالم ،بنابراين تجويز غيبت امام منافات دارد با طريقة لطف ،اجماالا
جوابش اين است كه:
چنانكه حضور او لطف است ،در غيبت او نيز لطف ديگري است و عدم درك فيض ،از
جانب رعيّت است نه از جانب حقتعالي ،پس آنچه واجب است بر حقتعالي ،ايجادِ امام
است ،اما تصرّف دادن او در امور ،به اختيار رعيّت است تا جبر ،الزم نيايد.
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جوهر مُفارقه را گاه وجود نسبي عارض شود ،مانند نفس ناطقه كه وجود آن لِنَفْسِها
عبارت است از وجود حقيقيِ آن ،و وجود او نسبت به بدن ،وجودِ نسبي است و وقتي كه
تعلق او از بدن قطع شد ،وجود نسبيِ او زايل ميگردد؛ ولي ذات و حقيقت آن باقي ميماند،
زيرا وجود نسبي ،سواي وجود حقيقي آن است.
اما اَعراض كه وجود حقيقي آنها وجود نسبي آنها است ،وقتي كه از محلّي زايل شد،
باطل ميشود و باقي نميماند.
 .حججاهلل به جهت مرتفع بودن ذوات ايشان از موادّ جسمانيّه ،باقياند به اِبقاء
حقتعالي ،و ذوات ايشان پيش از خلقاند از اين جهت كه ايشان واسطهاند در ايجاد خلق،
و بعد از خلقاند از اين جهت كه غاياتي هستند كه منتهي ميشود به سوي ايشان جسمانيّت
و روحانيّت.
حجج اهلل طاهره خلق شدهاند براي اِهتداء مردم ،تا انتفاعِ سافل به غايت رسد و موجودِ
عالي شود .اما

بلكه غايت ما فيالباب،

 ،آن چنان افعالي كه مترتّب شود بر او كماالت ،چنان كه مترتّب ميشود
بر حركاتِ اجرام فلكيّه ،شب و روز و نفع سافالت از نباتات و حيوانات و جمادات به وقوع
اشعّة آنها بر آن سافالت ،و اختالف و تفضيل فصول اربعه بر سبيل تبعيّت .ولي فرق است
ميان تأثيرات اجرام و اهتداء ،زيرا كه اجرام عُلويّه مُسخّرند به امر پروردگار و مقيّدند به زمام
تقدير ،ولي حججاهلل غاياتي هستند بر كماالت و هادي هستند بر آن كه اهتداء خواهد.
هر آنچه اشرف و اَعالي موجودات باشد ،سبب كمال و علّت غائيه است ،و حججاهلل
چون اشرف و اعالي موجودات هستند سبب كمال و علّت غائيهاند و جميع عالم به وجود
آمده براي ايشان،
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وقتي كه اراده و مشيّت الهي تعلّق گيرد به تشريع شرعي از براي قومي ،الجَرَم بَعثِ
نبي بر او واجب ميشود ،و الّا امتثال احكام آن شريعت كه محل اراده و مشيّت الهي شده،
مُمتنعالحصول است ،و مؤاخذه كردن آن قوم را بر حالل و حرام آن شريعت ،ستم بوده و
تكليفِ مااليطاق خواهد بود.
بعد از بعث نبي ،هرگاه آن قوم مبادرت كنند به قتل آن نبي ،واجب نيست بر حقتعالي
كه بعثِ نبي ديگر كند به جاي او ،و يا آن كه آن نبي را زنده نمايد ،زيرا در همة احوال،
حجّت الهي تمام است و ارسال نبي ديگر بالفاصله از براي آن قوم و يا اَعقاب و اوالد آن
قوْم واجب نيست .و همچنين است اگر نبي را حبس كنند در چاهي و يا در محلي كه او را
نبينند ،و يا خود نبي از خوف امّتْ فرار اختيار نموده و در صُقْعي از اَصقاعِ ارض پنهان شود.
 .پس بعد از تعلق ارادة حقتعالي به تشريع شرع ،واجب است بر او بعث نبي،
و هرگاه نبي به عالم بقاءْ رحلت نمود ،نصب امام بر حقتعالي واجب است ،بنابر تقدير تعلقِ
مشيّت به بقاءِ شريعت.
حالِ امّت بعد از بعث نبي ،مثل حال ايشان است قبل از بعث نبي در تعيين حجت و
مُبين احكام .چنان كه بر فرضِ تعلق مشيّت به تشريع شرع ،واجب است بعث نبي ،همچنين
بر فرض تعلّق مشيّت به بقاءِ شريعت ،نصب امام واجب است بر حقتعالي .چنان كه ارادة
امتثال احكامِ آن شريعت از عِباداهلل با عدم بعث نبي منافات دارد ،همچنين ارادة بقاءِشريعتْ
با عدم نصب امام نيز منافات دارد.
بعد از نصب امام ،هرگاه امّت مُسارعت كنند به قتل او ،واجب نيست بر حقتعالي
ممانعت از ايشان ،بلكه جايز است كه ايشان را به حال خود واگذارد.
اصل نصب امام در بقاءِ شريعت ،مثل بعث نبي است در زمان احداث شريعت ،و چنان
كه بعث نبي ثاني واجب نيست بر حقتعالي ،همچنين ابقاءِ امام بر حقتعالي واجب نيست،
بلكه نصب امامْ واجب است بر حقتعالي نه ابقاء او به اسباب قهريّه.
اگر امّتْ امامِ منصوب را هَجْر كنند و به شهوات انفسِ خود ،امام ديگري تعيين نمايند،
واجب نيست بر حقتعالي ممانعت ايشان ،و همچنين است كه اگر خودِ امام از خوف امّت
در صُقعي از اَصقاعِ ارضْ مستور شود ،و اين ازمنة غيبت ،منافي قاعدة لطف نخواهد بود.
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قياس بقاءْ به حدوثْ در باب وجود امامْ ميان امّت ،قياس مَعالفارق است و تالزُمِ ميان
وجوبِ حدوث و وجوب بقاء نيست ،پس بعد از نبي ،نصب امامْ موجب بقاءِ شريعت و مُقرب
طاعتي است خالي از مفسده ،و هر آنچه چنين شود كمال لطف بوده و واجب است صدور
آن از حقتعالي.
ابقاءِ امام اگرچه مقرب طاعت است ،ليكن شرط سالمتي از مفسدة باطنه در او مُحرَز
و ثابت نيست.
عدم اشتمال فيوضات در صورتي است كه انقطاع فيضِ وجود امام ،مستند به امّت و
طغيان و عصيان ايشان باشد.
مراد از بقاءِ شريعت ،ابقاءِ فعل تكويني است ،يعني مشيّت الهي تعلق گيرد به وجود
فعليِ آن ،و معلوم است مشيت الهي به نَهجِ مذكور ،تعلق به ايمان و كفر و طاعت و معصيت
ندارد ،و الّا كفر و معصيتي در روي زمين پيدا نميشد.
بقاء شريعت به اين معني ،تخلّف از وجود امامِ مُتصرف كه مدار شريعتِ غرّا و مُبين
احكامِ خالقِ ارض و سماء باشد نميكند.
امّت
.

نصب امام ،لطفي است و ابقاءِ آن لطف ديگر ،و لطف اوّل را مانع نتواند بود بلكه عدم
آن در فعل حكيمِ قادر ممتنع است ،ولي لطف ثاني را كه لطف بقاء باشد ،ميتواند عصيان
امّت مانع شود.

فرق است ميان بعث نبي و ابقاءِ او ،همچنين فرق است بين نصب امام و ابقاءِ او ،و از
براي اوّلي يعني بعث نبي و نصب امامْ بعد از استعداد خلقِ زمان به تحصيل احكام ،مانعْ
معقول نيست و از براي ثاني يعني ابقاء ،معقول است كه عصيان امّت مانع شود.

هيچ پيغمبري از پيغمبران اولواالعزم از دنيا نرفت مگر اين كه قائم مقامي در امر امّت
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گذاشت براي حفظ شريعت كه تغيّر و تبدّل در آن واقع نشود .پس حضرت سيّد انبياء
كه شريعت او از شرايع آنها اكمل ،و زمان بقاء آن اَطوَل و دايرة عمومش اَوسَع باشد ،چگونه
ميشود كه از شيَم و سنن ايشان خارج شده و قائم مقامي براي خود نگمارد؟!
استخالف و استيصاء حضرت خاتماالنبياء صلياهلل عليه و آله به مرتبهاي از وضوح
است كه هيچ عاقلي احتمال خالف آن ندهد.
اگر گويند حضرت پيغمبر(ص) از حال امّت فهميده بود كه تمكين از امامِ منصوب
نميكنند ،لهذا نصب و تعيين حجت نفرمود ،جوابش اين است كه:
اوّالا عصيان امّت چنان كه نميتواند از بعث نبي مانع شود ،همچنين نميتواند از وجود
ابتدايي امام ممانعت كند،
 .ثانيًا بر فرض تسليم اين ايراد ،فساد مذهب مخالفين ثابت ميشود ،زيرا كه
اين اعتراف است به قابل نبودن ايشان بر امـر خالفت و غاصب بودن ايشان امـر امامت را
به تسبيب و تمهيد و استعمال حيَل.
به اتفاق همة مسلمين ،وجود امام الزم است و به غير از حضرت علي بن ابيطالب
عليهالسالم ،كسي سزاوار اين منصب الهي نبوده و ديگران به زور و ستمْ حق او را غصب
كردند.
وقتي كه مالحظه كرديم احوال و آثار و احكام انبياء سلف را و دقّت نموديم در اقوال
و افعال ايشان ،درمييابيم آنچه را كه واقع شده است در جزءِ زماني از زمانِ ايشان ،در نَبْذ
كتاب و تحريف شرايع و تغيير سنن ،حتي از خود امّت پيغمبر صلياهلل عليه و آله كه اگر
حجج و اوصياء نبودند ،امّت نميتوانستند تحصيل احكام و سنت كنند .پس البدّ است كه
آن حضرت به مقتضاي حكمت بالغة الهيّه كه امّت خود را بيوصي و خليفه نگذارد ،خصوصًا
بعد از مطلّع شدن به هوي و هوس و اختالف آراء امّت و شهوات نفسانيّة بعضي از صحابه و
مهاجر و انصار كه ميدانست بعد از او چند فرقه خواهند شد.
 .پس
واجب است بر حقتعالي به مقتضاي لطف و حكمت خود ،كسي را اختيار كند بعد از نبي
كه داراي صفات و كماالت او بوده و مردم را به طريق حق هدايت نمايد.
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اگر حقتعالي امّت را بيحجت بگذارد ،الزم آيد يكي از سه چيز :يا عدم علم او به
احتياج عباد به حجّت ،يا عدم قدرت او بر خَلق و نصب امام ،يا بخل؛ و هر سه الزم ،باطل
و بالضّروره ممتنع است در شأن حقتعالي.
كاشف از شدّت احتياج عباد به حجت ،مالحظة احتياج قواي انساني است به غذا و
لباس و منزل و تهية وسايل شِتاء و لوازم صَيف در تعيش و غير آن از منافع ضروريّه ،در
صورتي كه احتياج بشر به حجت ،اشدّ و اهمّ است از اين مذكورات ،زيرا كه به حجت است
نجات از ضاللت و هدايت به نعيم دائمِ آخرت.
ما ميبينيم كه حقتعالي وجود بشر را بيحجّت باطني نگذاشته كه عبارت باشد از
نفس ناطقه يا عقل يا دل ،پس چگونه روا باشد كه يك عالَم را بيحجت بگذارد؟
واجب است بر حقتعالي كه امّت را بيحجت نگذارد ،كه رادِع طُغاة و معلّم جُهّال و
مُحتذِر از خِالل و مانع عُصاة و مُنَفذ احكام و مبيّن حق از باطل ،و فاصل بين اهل خالف و
حامي كيانِ اسالم باشد.

 .قبل از شروع در استدالل ،البدّ است از ذكر اقوال و بيان مباني آنها و طُرَف اشتباه
ايشان اجماالا ،كه اختالف كردهاند در بيان معني امامت و تعريف آن.
قول جمهور اَعاظِم ايشان اين است كه امامت ،رياست عامّهاي است در امر دين و
دنيا ،و خالفت است از جهت نبي براي اقامة دين و حفظ حوزة ملّت ،و واجب است اِتّباع
ايشان بر كافّة امّت.
از كالم بعضي چنين مُستفاد ميشود كه امامت ،حكومت دنيويّه است و از اين جهت،
تجويز كردهاند حكومت و امامتِ مَفضول را به رضاي فاضل.
اكثر ايشان شرط كردهاند در امامت ،قُرَشي بودن و عدم ظهور فسق را .ما محتاج به
ذكر تفصيل اين مراتب نيستيم ،زيرا كه مبناي همة اين اقوال ،بر صحت نصب امام است
بدون تعيين حقتعالي.

امامتّوّعصمتّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 81
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

بعضي از ايشان قائلند به عدم وجوب امامتْ وقتِ ظهور عدل و انصاف ،و قائلند به
وجوب آن بر امّتْ وقتِ ظهور ظلم ،و بعضي به عكس اين قائلند.
بعضي از مخالفين معتقدند بر صحّت انعقاد آن بر امّت مطلقًا ،و بعضي قائلند به وجوب
آن سمعًا ،و بعضي قائلند به وجوب آن عقالا ،و بعضي قائلند به وجوب آن بر امّتْ سمعًا و
عقالا.
طايفهاي از ايشان معتقدند بر صحّت انعقاد آن به نصّ از خدا و رسول و تعيين او از
امامِ سابق و به اختيار امّت ،يعني هر يكي از اين سه چيز ،به تنهايي در نصب امام كافي
است.
قومي از ايشان قائلند بر اين كه منعقد نميشود امامت ،مگر با بيعت همة اهل حلّ و
عقد ،تا رضاي عامّه بر آن بوده و قيام امامتْ اجماعي باشد ،و حال آن كه اين قول مدفوع
است با بيعت ابوبكر كه آن با بيعت حاضرين شد و منتظر آمدن غايبين نشدند ،و نيز دليل
است بر عدم تحقق روز سقيفه از بيعت همة اهل حلّ و عقد.
!

طايفهاي از ايشان معتقدند بر صحّت انعقاد آن بر سه نفر ،تا اين كه يكي از ايشان
عقد كند به رضاي دو نفر ديگر ،يا اين كه يكي از ايشان حاكم شود و دو نفر ديگر شاهد،
چنان كه عقد نكاح صحيح ميشود با حضور يك وليّ و دو شاهد .مسلّم است كه كالم ايشان
عين انقياس است و بطالن آن نزد اماميّه واضح است :اوالا در عقد نكاح وجود شاهدَيْن واجب
نيست ،ثانيًا آن از احكام فرعيّه است و اين از اعظمِ مسائل اصوليّه.
طايفهاي از ايشان معتقدند بر صحّت انعقاد امامت به نصّ از امامِ سابق ،يا با بيعت از
اهل حلّ و عقد ،يا با قهر و استيال بدون بيعت و استخالف ،يعني اگر كسي مقهور كرد مردم
را با شوكتِ خود ،منعقد ميشود خالفت او و بعد از آن ،اگر ديگري او را مقهور ساخت ،قاهرْ
امام ميشود! و نيز گفتهاند امامْ به فسق و اغماء مُنْعَزِل نميشود ،بلكه منعزل ميشود با
جنون و كوري و كري و اللي ،يا به مرضي مبتال شود كه علوم را فراموش كنـد!
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اكثر ايشان تصريح كردهاند بر اين كه ،مسأله امامت اَشبه است به مسأله فروع ،و
گفتهاند مسأله امامت از فروض كِفايات است ،پس اين مسأله از احكام عمليّه بوده و داخل
در مسائل اعتقاديّه نميباشد ،و مبناي اين هم بر صحّت اختيار است.
 ،چنان خالفتي كه قائم مقام نبوّت و تولية امور دين و موروث حضرات انبياء
و رسل است.

مذهب قائلين به وجوب امام سه قسم است:
اول  -آن كه نصب امام عقالا واجب است نه به اوامر سمعيّه از اخبار و احاديث وارده.
دوم  -آن كه وجوب آن سمعي است بر امّت ،و قائل به تحسين و تقبيح عقل نيستند.
سوم  -آن كه عقالا و سمعًا واجب است.
جميع اهل سنت قائلند بر اين كه نصب امام واجب است بر خلق نه بر خالق ،ولي

طايفة جليلة اماميّة اثنيعشري معتقدند بر اين كه ،نصب امام واجب است بر خالق
نه بر مخلوق ،و مذهب منصورِ حق اين است به داليل چند:
اَدلّة دالّه بر وجوب نصب امام بر حقتعالي بسيار است ،و ادلّة عقلي آن به چند وجه
است:
اول  -هر علتي كه مربوط با رسالتِ رسل و بعث نبي باشد ،در امام هم موجود است
چه ،مدخليّت نبي و امام در دين ،يكي است.
دوم  -آن كه نصب امام ،لطف است در واجبات و حقتعالي ترك واجب نميكند.
اگر گويند لطفْ آن باشد كه از جميع جهاتِ قبحْ خالي شود ،پس امر مشتمل بر وجه
قبحْ اگر هم مشتمل باشد بر مصالح كثيره ،محال است جزم بر وجوب آن از حقتعالي؛
گوييم مفاسد مفروضه معلومُاالنتفاء است و مفاسدْ كالا معلوم و محصور است از جهت
اجتناب مكلّف از آنها ،پس در اين وقت باقي نميماند مگر وجه خالي از مفسده.
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سوم  -آن كه امام بايد معصوم باشد و معصوم را نميشناسد مگر حقتعالي ،زيرا كه
او عالِم است بر ضمايرِ عباد خود .پس وجوب نصب امام بر امّت ،تكليف مااليطاق است.
عالوه بر آن ،وجوب نصب امام بر امت ،مستلزم تعدّد امام است در يك وقت ،در اين صورت
الزم آيد ترجيح بِالمُرَجّح.
چهارم  -آيات مُتكاثره و اخبار مُتواتره در لعن و طعن ظالمين و فاسقين بسيار است
و منصب عظماي امامت شايسته آنها نيست .اگر كسي دقت كند در مقاالت ايشان ،ميداند
كه چيزي جز عِناد و تعصّب در ميان نيست؛ و نيز معلوم ميشود كه هواي رياست ،مَجال
نداد ايشان را كه ملتفتِ اين امر عظيم باشند كه منصب عظماي خالفت و امامت بر ظُالّم
نميرسد ،چنان كه حقتعالي خطاب به رسول خود حضرت ابراهيم عليهالسالم ميفرمايد:

ُك للنّاس اماما ،قالَ َو م ان ُذر يَّتي قالَ
«انّي جاعل َ

ْل َينالُ َعها ديال ّ
مين :من تو را امام مردم قرار
ظال َ

دادم .ابراهيم پرسيد از دودمانم چطور؟ فرمود پيمان من به ظالمان

نمیرسد».

پنجم  -آن كه خداوند عالم ،خلق فرموده است در عبادِ خود قواي شهويّه و غضبيّه
را ،و مقتضاي حكمت الهيّه نيز آن است كه تكليف بر ايشان كند تا عبث و اختالل و فساد
الزم نيايد ،چون تكليف ثابت شد ،همان اضطرار كه در بعث نبي ذكر گرديد ،در نصب امام
نيز ميآيد ،پس تكليفْ تمام نميشود مگر با نصب امام.
ششم  -آن كه واجب است تكليف سمعي به جهت آن كه لطف است در تكليف عقلي،
و نصب امامْ لطف است در تكليف سمعي ،و لطف اندر لطف در شيء ،كمال لطف ميباشد
در آن شيء ،پس نصب امام واجب است بر حقتعالي.
هفتم  -آن كه عقلِ سليم محال ميداند بر خداي حكيم و رسول كريم با وجود
مبعوث بودن آن حضرت بر كافّة اَنام و بقاءِ شريعت او تا روز قيام ،كه مُهمل بگذارد امّت را
با آن غايت رأفتش و نهايت شَفقتش در حق ايشان؛ و اين كه پيغمبر بگذارد كتابي در غايت
اِجمال و نهايت اَشكال كه براي او وجوه عَديده و مَحامل كثيره بوده باشد ،كه هر كسي از
امّت ميتواند حمل به رأي و هواي نفس خود كند ،با وجود اين تعيين نكند حجتي بر
همچو امر عظيم كه رجوع كنند عباد به او در حل مشكالت ،و اعتماد نمايند بر او در امور
دينيّه و دنيويّه.
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خود ايشان عقيده دارند بر حسن وصيّت در اوالد و اموال و در هر چه مرد بر آن
سايِس است و تسلط در او دارد .گذشته از اينها ،در پيش آن حضرت ودايعي بود كه بايست
به صاحبانش ردّ شود ،و ديوني داشت الزماالداء ،و وعدههايي براي بعضي كرده بـود كه
بايست وفا كـرده بشـود .البته از عهـدة انجام اين كارها بعد از آن حضرت كسي ميتواند
برآيد كه در كماالت ،مثل خود آن حضرت باشد.
هشتم  -جمهور مخالفين اعتراف دارند بر
 ،و خود آن حضرت نيز
هنگام سفر كردن ،خليفهاي در مدينه تعيين ميكرد با وجود قُربِ سفر و سرعت عَود.
از مالحظة حاالت آن حضرت و تصوّر اِتقان شريعت او كه كاملتر از آن بزرگوارْ خداوند
عالَم كسي را خلق نفرموده ،چگونه شد كه آن سنّت و عادت قديمه در حق اين سَرور كائناتْ
مختل شد و تغيير يافت ،كه امّت را مُهمل گذاشت كه در وادي ضاللت سرگردان و حيران
بمانند ،و تعيين كسي را كه در كماالت و اوصاف و جميع شرايط مانند خود آن حضرت
باشد (مگر خصايص مختصّه خويش) به عهدة امّت واگذارد ،با انقطاع نبوّت و رسالت و بقاء
تكليف و اطاعت؟!
دليل نهم  -تمكين مكلّفين است از وصول به سوي علم بر آنچه مكلّفند ،و البدّ است
آن مرجع را حافظي؛ پس گوييم براي شريعت اسالميّه ،حافظي نيست مگر امام ،و نصب او
واجب است بر حقتعالي.
اگر حافظْ امام نباشد ،خالي نيست از اين كه يا كتاب حافظ خواهد شد يا سنّت يا
امّت يا مجموع .اما كتاب نميتواند حافظ شود ،به جهت آن كه كتاب وافي نيست بر همة
احكام شرعيّة تفصيليّه ،و ديگر اين كه تنازع واقع است در داللت آن بر حُكم ،به اعتبار آنچه
عارض شده است بر لفظْ از احتماالت و اختالفاتِ قرائت و اشتمال آن بر محكمات و
متشابهات كه

ا
ون في ا الع الم:
الراسخُ َ
« َو ما َي اعل َُم تَاويل َُه اْل الل ُه َو ّ

تأويلش را جز خدا و ريشهداران

در دانش كسی نمیداند»؛ و البدّ است در فهم كالم خدا ،رجوع به سوي كسي كه عالِم باشد
بر آن .پس كتاب نميتواند حافظ شود ،بلكه به مقتضاي خبر ثقلين كه متفق عليهِ مسلمين
است ،عدم ضاللت امّتِ پيغمبر(ص) بعد از آن حضرت ،موقوف است به تمسّك هر دو نه تنها
كتاب.
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اما سنت هم نميتواند حافظ مرجع شود ،به همان دليل كه در كتاب ذكر شد و به
اتفاق مسلمين ،سنتْ حافظ شريعت نيست.
امّت نيز نميتواند حافظ شريعت باشد ،زيرا مستلزم آن است كه همة ايشان معصوم
باشند و اين محال است ،و دليل جواز خطا بر امّت ،قائم است از قرآن و غيره.
مرتبة امامت مثل مرتبة نبوّت است ،چنان كه جايز نيست بر خلقْ تعيين نبي،
همچنان جايز نيست بر خلق تعيين امام ،به جهت آن كه عقولِ ناس و اَفهام ايشان ،قاصر
است از معرفت و شناختن كسي كه شايسته اين مقام عظيم باشد.
اثبات معصوم بودن مجموع امّت اگر عقلي باشد ،الزم آيد كه همة اجماعات حجت
باشند ،پس اجماع يهود و نصاري حجت ميباشد .و اگر دليل نقلي باشد ،نقليّاتْ نسخ دارد،
تخصيص دارد ،عام دارد ،خاص دارد ،و بايد كه عدم ناسخ و مُخَصص معلوم باشد ،و اين هم
تمام نميشود مگر اين كه براي ما معلوم شود كه امت ،اِضالل به نقلِ شرايع نميكند ،پس
امّت نيز نميتواند حافظ مرجع شود.
مجموع هر سه نيز نميتواند حافظ شود ،چنان كه ذكر شد هر كدام به تنهايي قابل
اعتماد نيست به جهت عدم احاطه به كلّ احكام ،پس مجموع نيز نميتواند حافظ شريعت
باشد ،به جهت آن كه مسأله خود مُتَنازع فيه است.
وقتي كه اين مذكورات نتوانست حافظ شود ،پس حافظْ منحصر به امام ميشود و اِالّ
از جهت عدم حافظ ،تضييعِ شريعت الزم آيد.
چگونه تجويز ميكنند كه آن حضرت چنين واجبي را ترك كرده و الاقل امر نفرموده
است كه شما بعد از من تعيين خليفه كنيد ،و حال آن كه آن حضرت ،مبعوث نشده مگر
براي تبليغ و بيان احكام ،و خداوند متعال او را قبض نفرمود مگر بعد از اتمام تبليغ و اكمال
ضيت َلك ُُم ااْل اسّل َم دينا :امروز
ت َعل اَيك اُم ن اع َمتي َو َر
ُ
ت َلك اُم دي َنك اُم َو َاتا َم ام ُ
دين به دليل « َا ال َي او َم َاك َام ال ُ

دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و اسالم را برای شما به
عنوان آيينی برگزيدم» ،چنان كه نمانده بود حكمي از احكام و ادبي از آداب كه آن حضرت
بيان نفرموده و ارشاد به آن ننموده باشد.
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اين قوم دانسته و فهميده ،ديدة حقبين خود را بستند تا نبينند ،و گوش حقشنوا را
پنبة تَجاهل گذاشتند تا نشنوند.

عالوه بر اينها ،سخن دربارة خليفة خداست و خليفه و امامي كه مردم تعيين كنند،
آن خليفه منصوب مردم است نه منصوب خدا.
به اتفاق بيغرضانِ اهل ايمان ،ايشان مشغول به تجهيز حضرت رسالتپناه بودند و در
مجلس عقد خالفتِ مغرضان حاضر نشدند ،در چنين صورت امر اجماع چگونه متحقّق شد؟
بنابر عقيدة مُغرضان كه آن حضرت براي خود وصي تعيين ننمود ،پس چگونه امّت
براي او وصي تعيين نمود؟ و بدون تعيين و اذن آن حضرت ،امر خالفت چگونه انجام يافت؟

واجب است كه امام هم مثل پيغمبر باشد در عدم صدور خطا و نسيان و كذب و
معاصي ،و همچو كسي را نميشناسد مگر خداوند تبارك و تعالي ،پس تعيين امام مختصّ
حضرت اقدس الهي ميباشد.
اگر جايز باشد خطا بر امام ،علّت احتياج بر امام در امامِ مذكور هم موجود ميباشد،
پس محتاج ميشويم به امام ديگر و هكذا ،در اين صورت تسلسل الزم ميآيد .و اگر گويند
اِشكالي نيست به جهت آن كه انتهاي احتياج به سوي نبي و قرآن شده تسلسل منقطع
ميشود ،جواب گوييم كالم ما در وجوب نصب امام است و آن بعد از فراغ از نبي و قرآن
است.
در صورت صدور معصيت از امام ،اگر زجر و منع او بر رعيّت از باب نهي از منكر واجب
باشد ،در اين صورت جهت الزامي و قهري از براي امّت بر او خواهد شد ،و كسي كه امّت
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تواند بر او الزام و قهر نمود ،نتواند قاهر و مُطاع بر امّت باشد و ممكن است كه گاهي مستحقّ
حدّ و قتل باشد! البته اطاعت چنين شخصي از قبايح است ،اين است كه علماي اهل سنّت،
عدم اشتراطِ عصمت را در دفع فساد ،به اين نحو بيان كردهاند كه اگر امام از اطاعت خدا
خارج شود ،بر امّت است كه او را از مقام امامت عزل نموده و ديگري را براي خود امام
تعيين كنند.
سلطان دين ،اگر تعيين وي بر عهدة امّت باشد ،منشأ فساد خواهد شد به جهت عدم
قدرت امّت در تعيين معصوم ،و گاهي ميشود كه طغيان نموده و تَوَغل در معاصي و احكام
الهي نمايد كه با وجوب اطاعت او ،در اين صورت وجوبِ نهي از منكر ساقط ميشود.
اگر معصيت صادر شود از امام ،وثوق به قول او نميباشد ،به جهت آن كه احتمال
است خطا شود ،و اين مُناقِض غرضِ از نصب اوست.
اگر گناه از امام صادر شود ،هر آينه شهادتش به اقلّ اشياء مقبول نميشود تا چه رسد
شهادت او به دين نبي .اگر امام معصوم نباشد ،الزم آيد الزام او ،و الزام او باطل است ،پس
غير معصوم بودنِ او نيز باطل است.
عقول مردم كافي نيست به درك تفاصيلِ كتاب و سنّت ،پس واجب است كه خداوند
متعال فردي را جعل نمايد كه عالِم به همة مذكورات شود تا خلق به او رجوع كنند ،و محال
است كه غير از حقتعالي كسي بر تعيين همچو امامي قادر باشد.
خداوند متعال هر شيء را در قرآن كريم بيان فرموده ،چنان كه ميفرمايد:
في ا الكتاب م ان َش ايء :ما هيچ چيزی را در كتاب فروگذار نكردهايم»؛

ل ُك ِّل َش ايء :و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزی است بر تو نازل

«ما َف َّر ا
طنا

تاب ت ابيانا
«نَ َّز النا َعل اَي َ
ك ا الك َ

ل َ
ص النا ُه
كرديم»؛ « ُ
ش ايء َف َّ
ك َّ

تَفصيّل :و هر چيزی را به روشنی باز نموديم » و « َو ْل َر اطب َو ْل يابس ا ّْل في كتاب ُمبين :و
هيچ تر و خشكی نيست مگر اين كه در كتابی روشن است».
بقاء كتاب و سنّت ،بدون حجّت كه عالِم باشد به همة آنها ممكن نيست ،به جهت آن كه
كتاب ،محكم و متشابه و مجمل و مُأوَّل و ناسخ و منسوخ و عام و خاصّ و مطلق و مقيّد
دارد ،و همچنين است سنّت بنا بر وقوع تحريف و كذب و تصحيف.
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بنابراين ،نصب امام واجب است بر حقتعالي به داليل عقلي ،و داليل نقلي نيز بسيار
است ،از جمله قول حقتعالي است كه ميفرمايد:

شاء َو َي ا
ك َي ا
كان َل ُه ُم
تار َو ما
« َو َرب َ
َ
خل ُ
ُق ما َي ُ
خ ُ

حان الله َو تَعالي َع ّما ُي ا
ُون :و پروردگار تو هر چه را بخواهد میآفريند و برمیگزيند
شرك َ
س اب َ
ا الخ َي َرة ُ
و آنان اختياری ندارند ،منزّه است خدا و از آنچه با او شريك میگردانند برتر است» كه

منطوق آن داللت ميكند بر اين كه اختيار در دست خداست ،و مفهوم آن داللت ميكند
كه عباد را اختيارِ تصرّف نيست در تعيين كمالِ خير ،و غير از حقتعالي كسي نميداند و
نميشناسد چه كسي اليق است به اين مقام كه امور دينيّه و دنيويّه را به نحو احسن اداره
كند ،پس واجب است كه مُعَيِّن و گزينندة امام ،خدا باشد.

س َل َك م َن ااْلَ امر َش ايء :هيچ يك از
خداوند تبارك و تعالي به رسول خود ميفرمايدَ « :ل اي َ

اين كارها در اختيار تو نيست» و نيز ميفرمايد« :انَّ ااْلَ ام َر ُكلَّ ُه لله :بگو سررشته كارها يكسره
به دست خداست» پس در جايي كه پيغمبر را اختيار نباشد ،در امّت به طريق اَوْلي اختيار

نخواهد بود.
دليلي از ادلّة نقليّه كه داللت دارد بر وجوب عصمت امام ،چنان كه قبالا ذكر شد ،آيه

«ْل َينالُ

َعها دي ال ّ
مين :عهد و پيمان من به ظالمان نمیرسد» است .مراد از عهد در آية
ظال َ

شريفه ،عهد امامت است به جهت آن كه مرجعْ غير آن نيست.

گوييم سؤال حضرت ابراهيم(ع) مقام امامت را ،يا براي ذرّية او بود كه مُسْلِم و عادل
باشند در مدت عمرشان ،و يا ذرّيهاي بود كه ظالم باشند در مدت عمرشان ،و يا براي
ذرّيهاي بود كه در بعضي از مدت عمرشان ظالم و در بعضي از آن عادل باشند.
بنابر اوّلي ،الزم آيد كه جواب مطابق سؤال نباشد ،و بنابر ثاني ،الزم آيد كه حضرت
خليل با آن منصب جليل ،مقام امامت را بر ذرّية ظالم خود خواستار باشد و اين هم از اَدني
جاهلي صادر نميشود ،و بنابر سومي ،كه مطلوب ماست اين است كه ،مقام امامت نميرسد
به كسي كه فِيالجمله كافر يا ظالم باشد در مدتي از عمر،
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اگر علماي اهل سنّت ،پردة لجاجت را از پيش چشم خود بردارند و پنبة عناد را از
گوشِ هوش بيرون كنند ،حقيقت امر بر ايشان روشن خواهد شد.

در آية

سولَ
الر ُ
«اَطي ُعوا الل َه َو اَطي ُعوا َّ

َو اُولي ااْلَ امر م انك اُم :خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و

اوليای امر خود را نيز اطاعت كنيد»

هر آيه كه در قرآن كريم مشتمل بر ذمّ صفتي يا فعلي است كه حقتعالي آن را
دوست نميدارد يا وعدة عذاب بر آن كرده است ،همة آنها در غير معصوم ممكن است يا
فعالا متّصف باشد به يكي از آنها يا در ماضي يا در مستقبل ،كه داللت دارد بر عدم قابليّت
به مقام امامت ،پس بايد امام معصوم باشد.
هر غير معصوم ممكنالخطاست و اولوااالمر و صادقين كه اطاعت ايشان بر ديگران
واجب شده ،غير ممكنالخطا هستند ،و امر كردنِ غير ممكنالخطا به طاعت ممكنالخطا،
معقول نيست .پس هميشه بايد غير معصوم به معصوم اقتداء كند و اين هم موقوف است بر
اين كه آن معصوم معلوم بوده و متّصِف به صفت عصمت باشد.

بايـد امام افضل باشـد از جميع امّت مِن جميعالجهـات ،و تقديم مفضول بر فاضل و
رفع مرتبة مفضول و خَفْضِ مرتبة فاضل از قبايح است.
از جملـة اوصاف امـامْ شجاع بودن است و بايد امام اَشجعِ ناس باشد تـا مردم به او
بگروند.
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از جملة اوصاف امامْ حلم و كرم و ورع است كه عدم هر يكي ،موجب وجود ضدّ آن
است ،و ضد صفات مذكوره را آثاري است كه عقالا قبيح ميباشد ،بلكه طهارت از همة رذايل
و صفات غير مرضيّه در امام الزم است.
واجب است كه
امام منزّه باشد از جميع گناهانِ صغيره و كبيره و سهو و خطا و اخالق ذميمه و عيوب و
امراض مُزمِنة منفوره و دَنائت آباء .چه ،همة اينها موجب نفرت و عدم رغبت طبايع است و
مُنافي وجوب اطاعت و انقياد.

قدرت قيام بر مصالح ،در امام بايد مستمر باشد زيرا كه كمالِ داعية اقتدار ،استقرار و
ثبوت ميخواهد.
ظاهر امام بايد افضل باشد از ظاهر غير او ،در غير اين صورت الزم آيد تنفّر طِباع و
نيز بايد باطن او مساوي يا بهتر از ظاهر او شود ،به جهت آن كه او معصوم است و محال
است كه باطن او مخالف ظاهر او باشد.
بنابراين شرط است در امام هشت چيز:
اول  -عصمت.
دوم  -علم به جميع آنچه امّت به آن محتاجند از امور دين و دنيا ،به جهت آن كه
غرض از او حاصل نشود مگر با علم.
سوم  -آن كه امام بايد اشجع باشد از جميع رعيّت تا فِتَن را دفع كند و باطل را
استيصال نمايد.
چهارم  -آن كه بايد امام افضل باشد از رعايا در جميع صفات كماليه تا الزم نيايد
تقديم مفضول بر فاضل.
پنجم  -بايد مبرّا باشد از جميع عيوب موجبه بر نفرت در خَلق و خُلق.
ششم  -آن كه ازهدِ ناس و اَطوَعِ ايشان باشد بر حقتعالي.
هفتم  -آن كه ظاهر شود از او معجزههايي كه ديگري عاجز شود از اِتيان مثل آن ،تا
دليل شود بر امامت او.
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هشتم  -آن كه امامت او عام بوده و منحصر به طايفهاي نباشد.
آري امام بايد در غايت تفرّد و يگانگي باشد در علم و كماالت .امام كه مُطاع اهل عالم
و مبدأ فيضان علوم بعد از نبي است ،تا به مراتب مذكوره ،نرسد محلّ حوائج نفوس نميباشد.
پس گوييم امام كسي است كه اَوْلي به تصرّف بوده و محبوبتر در پيش حضرت داور ،و
طبيب نفوس بشر باشد.
نزاهت از نقايص مطلقًا در امام معتبر است .اگرچه اين مرتبه داخل در مفهوم عصمت
نيست ولي چون تحقق وجوب آن در امام ،به دليل است بنابراين ميتوانيم اين معني را هم
در مفهوم عصمت اصالح كرده و عصمت گوييم و نيز غريزة مانعه از حدوثِ داعية ذنب ،در
امام واجب است.

اهل سنت نيز در امامت شرط كردهاند هشت چيز را:
اول  -اجتهاد در اصول و فروع دين.
دوم  -وقوف در امر حَرب.
سوم  -شجاعت.
اجتهاد بر دو معني مستعمل شده :اول استنباط احكام از كالماهلل و اخبار نبويّه.
الحمدلِلّه كه ايشان در فهم قرآن معطّل بودند و بر فرض فهم و دانش ،اجتهاد به اين معني
مقصود ايشان نبود ،و اگر اين معني مقصود ايشان باشد ،داخل در افضليت است .دوم اختراع
احكام به هواي نفس كه عين بدعت و ضاللت است ،و اجتهاد به اين معني در خلفاي ثالثه
موجود بود مانند تحريم مُتْعَتان ،كه در جزئي از زمانِ ابيبكر به آن عمل ميكردند.
اما شجاعـت و وقوفشـان در مراسـم حَرب ،معلـوم بـود كه بـه كشتن شخص غيـر
واجبالقتلي امر ميكردند و
چهارم  -عدالت ،و

پنجم  -كمال عقل ،و اين هم از جملة بديهيّات بود به جهت آن كه عمل هر كسي
معرّف كيفيّت عقل اوست.
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ششم  -حُريّت.
هفتم  -ذكوريّت.
هشتم  -بلوغ.
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معرفت هر شيء ،موقوف است بر صفات و عاليم آن شيء ،و براي معرفت امام دو
طريق واضح است:
اول  -نصّ از خدا يا رسول ،يا امام سابق ،بر الحِق.
دوم  -معجزه ،كه عبارت است از خارق عادت مقرون به دعوي امامت.

مُجمل و مُلَخَّص آنچه از مقاالت و استدالالت اهل سنّت ظاهر شد ،اين است كه امر
داير شده ميان نصّ و اختيار ،و ميگويند چون نصّ وارد نيست ،پس ثابت شد اختيار! اما
اتفاق اماميّه بر آن است كه اساسًا صدور نصّ از خدا و رسول واجب است ،و تحصيل علم به
امام از راه غير تنصيص كه ثبوت عصمت كند ممكن نيست ،زيرا كه عصمت از امور باطنيّه
و خفيّه است و اطالع بر آن محال ميباشد مگر با مطلع ساختن و خبر دادن خدا.
باطل است اعتراض مخالفين كه گفتهاند اگر نصّ صادر ميشد ،هر آينه ظاهر ميبود
و به ما ميرسيد و صحابه نيز توقف نميكردند و در تحقق خالفت محتاج به بيعت نميشدند.
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وجه بطالن اين اعتراض ،ظاهر است به جهت آن كه خالفت ،اعظم مراتب مُلْك و
سلطنت ،و اسالم ايشان به طمع دنيـا بود و بعـد از آن كه ثابت شـد وجوب صدور نصّ،
اعتراض ايشان با اين احتمال سخيف ناشي از عناد است.
چگونه حضرت رسول اكرم(ص) امّت خود را بيحجت گذاشت و حال آن كه از زمان
حضرت آدم تا زمان حضرت خاتماالنبياء(ص) پيغمبري از پيغمبران گذشته امّت خود را
بيحجت نگذاشته است ،بلكه نَص خالفت بر خليفة خود نموده و نيز هيچ يك از انبياء،
نصب خليفه را به عهدة رعيّت و اختيار امّت نگذاشته است!
اگر مراد ايشان اين است كه وارد نشده چيزي از خدا و رسول او كه علم حاصل شود
به اختصاص شخص خاصيّ به اين منصب عظمي ،اين هم كذب محض است .زيرا اخباري
كه خود ايشان روايت كرده و مقبول است نزد ايشان ،واضح است بر مختص بودن حضرت
علي بن ابيطالب عليهالسالم ،كه اعتنايي بدان ندارند و اگر هم ذكر كنند ،ميگويند اين
اخبار از جهت ،مُجملند و البته اَخبار اِجمالي هم مستلزم اختيار نيست .معلوم ميشود كسي
كه بناي او بر تصحيح و تصديق حكايت سقيفه است ،متوجه اين اخبار نخواهد شد.
آنچه از تتبع كيفيّت استدالالت ايشان برميآيد اين است كه هر وقت چيزي ديدند
كه موافق مقصودشان است بر حكايت سقيفه ،قبول ميكنند و به آن تمسّك مينمايند
هرچند ظاهرُالكذب باشد و بَعيدالدالله.
اگر گويند آن حضرت تصريح نفرمود اسم شخص معيّني را ،گوييم آن حضرت به امر
خدا در مرتبة كمال ،عالم و عامل بود و همواره به مقتضاي مصلحت و با مالحظة عدم ترتّب
مفسده عمل ميكرد و عالوه بر اين ،عدم تصريح اسم شخص معيّن به عقيدة شما ،اثبات
اختيار نميكند.

و اگر هم ذكر كنند آن را ،تأويل مينمايند ،زيرا
كه كار از كار گذشته!
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(ع)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
علی
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

اختالف اهل سنت و شيعه در مسألة امامت ،راجـع است به نفـي و اثبـات .چنان كه
منكر نبوت در مقابل مدّعي نبوت ،نافي است و مطالبة دليل از مدّعي نبوت ميكند،
همچنين منكر امامت در مقابل مدّعي آن نافي است و او راست مطالبة دليل و مدّعي راست
اقامة دليل.
بر اساس اين قاعدة مسلّمه ،بايد اهل سنت در ادلّه شيعه و اماميّه نظر كند ،و آن را
به ديدة انصاف و نظر ترك اِعتِساف مالحظه و تأمل نمايد و بعد از آن كه آن را ناتمام ديد،
انشاء دعويِ خالفتِ خلفاي غيرِ حضرت علي(ع) را بكند.
بايد دانست كه كلية امور بر دو قسم است :ممكن و محال ،و محال به دو قسمت
تقسيم ميشود :محال عادي و محال عقلي .در محال عادي به مالحظة عادت ،علم حاصل
شود به عدم وجود ،و در محال عقلي هيچ دليل نتواند خالف آن را ثابت كند.
در محال عادي به عادت ،خالف آن ثابت نشود مگر اين كه الزم آيد آن شيء محال
عادي نباشد ،ولي خالف آن به دليل عقلي ثابت ميشود به جهت آن كه منافات ندارد امتناع
شيء به حسب عادت ،و وقوع آن به قدرت الهي.
ادلّه شرعي نيز به دو قسم است :قطعي و ظنّي .دليل قطعي آن است كه احتمال
خالف در مدلول و مفاد آن نرود ،ولي در دليل ظنّي اين احتمال باشد .قسم اوّل قابل
معارضه نيست اما در قسم دوم ،هر دليل قطعي چه عقلي باشد و چه عادي ،ميتواند با آن
معارضه كرده و آن را باطل سازد .در قسم اول هيچ دليل ،خالف آن را نتواند ثابت كند و
هرچه در مقابل آن شود ،صورت دليل است نه حقيقت دليل.
بنابراين ،هر دليلي كه داللت كند بر تعيين امام از جانب خدا و رسول ،منافات دارد
با ادلّة تعيين امّت ،و از ادلّهاي كه ثابت ميكند خالفت حضرت علي بن ابيطالب(ع) را ،فساد
خالفت خلفاي ايشان و بطالن تصرف اينان در امر شريعت ظاهر ميشود.

نبوت و امامت ارثي نيست بلكه اين منصب موهبت الهي است ،و عنايت رحماني
مختص ميكند هر كسي را كه ميخواهد.
فرقة شيعه برآنند كـه خليفة بِالفصل و اَوْلي به تصرفْ بعـد از حضـرت رسول اكـرم
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صلياهلل عليه و آله ،حضرت علي بن ابيطالب(ع) ،اِبْنِ عمّ آن حضرت و داماد آن مهترِ عالَم
بوده است ،بنابر آنچه ثابت شد از وجوبِ وجودِ امام و وجوب تحقق عصمت در او؛ پس عدمِ
تحققِ عصمت در غير حضرت علي(ع) از اصحاب ،معلوم است.
چون اعتبار كرديم اتّصاف امام را به صفات كمال و نزاهت از نقايص مُطلقًا ،پس خارج
شدند از احتمال عصمت ،جميعِ اهلِ عيوب و نقايص و جهّال و اطفال و مجانين و جماعتي
كه معلومالحال بودند .و اين جماعت هم بر تقديرِ استجماع كماالت و تنزّه از نقايص و افعال
ذميمه ،بيرون شدند بنابر سَبَق كفر

حضرت علي(ع) به اتفاق كلّ ،در حين نزول آيه ،ده ساله بود و محققين برآنند كه از
ذكور ،اول كسي كه به اسالم مشرّف شد حضرت علي(ع) بود و علماي اهل سنت نيز اين را
در كتب معتبرة خود نقل كردهاند .بِالجمله جميع امّت برآنند كه تشرّف آن حضرت به دين
اسالم قبل از بلوغ و در هنگام كودكي بود ،چنان كه علم قطعي بر اين مطلب حاصل است.
سَبَق كفر در حضرت علي(ع) اصالا متحقق نشد ،و تفرّد ذات آن حضرت در اتّصاف به
صفات كمال و تنزّه از نقايص و اشرفيّت و اكرميّت آباء و اُمّهات و عشيره و قبيله و نسب
بيش از همه روشنتر است ،و در آن حضرت هيچ گونه مانعي از تحقّق عصمت نبوده ،ولي
در غير او از صحابه ،مانعي بلكه موانعي از تحقق عصمت متحقق شده بود و شايستة منصب
امامت نبودند.
دليل ديگر از راه عصمت به امامت آن حضرت ،اجماع مركّب است .به جهت آن كه
جميع امّت متّفقند بر اين كه امام بعد از پيغمبر يا علي است يا ابي بكر يا عباس ،و به جز
اين سه نفر امام نيست و اجماع واقع شده بر نفي امامت غير از اين سه نفر ،چون عصمت
شرط امامت است ،اين منصب رحماني منتفي ميشود از ابيبكر و عباس ،بنابراين شايستة
اين منصب الهي حضرت علي(ع) است و ابي بكر و عباس ،امام نيستند بنابر انتفاء شرط
امامت از ايشان كه عصمت است.
تقرير ديگر از راه عصمت اجماع مركب را آن است كه جميع امّت مجتمعند در دو
قول :يكي قول به وجوب عصمت و ديگري قول به عدم وجوب عصمت .هر كه قائل است به
وجوب عصمت ،قائل است به امامت حضرت علي(ع) ،و هر كه قائل نيست به امامت حضرت
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علی
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علي(ع) ،قائل است به عدم وجوب عصمت در امام و قائل است به امامت غير علي ،در چنين
صورت چنين شخص خرق اجماع مركب كرده و آن باطل است.

نورالهدايه» در رجوع از مذهب اهل سنّت گويد :بنا به خبر
محقّق دواني در كتاب « ُ

مُخبرينِ اولين و آخرين ،خلفاي ثالثه سابقًا مشرك بودند و بعد در اين صدد آمدند كه قبول
اسالم كنند و بنا به قول مصطفوي و به محض دليل عقلي ،ايشان ايمان نياوردند ،چنان كه
َك ُع َم ُر :اگر علی
در كارها غلط ميرفتند و اعتراف به آن مينمودند و حديث « َل او ْل َعلي َل َهل َ

نبود هرآينه عمر هالک شده بود» اشهر از آن است كه كسي گويد ،كه در چند مجلس گفته
بود .چون قول دو فرقه را به عقل سنجيدم ،يقين كردم كه خليفة بِالفصل حضرت
خاتماالنبياء صلياهلل عليه و آله حضرت علي و بعد از ايشان حضرت امام حسن و بعد از
ايشان حضرت امام حسين الي حضرت مهديالهادي صلواتاهلل عليهم اجمعين است ،و در
تحقّق عصمت همة ايشان احدي انكار ندارد ،پس به توفيق الهي از تقليد وارستم و به تحقيق
پيوستم.

دليل نقلي بر عصمت امام بعد از همة اين مذكورات ،قول حقتعالي است در اِذهاب
رِجس از اهل بيت پيامبر(ص).
خداي تبارك و تعالي را ارادهاي است تكويني كه به محض اين اراده ،مراد تحقق
مييابد ،يعني ميان ارادة تكويني و تحقق مراد فاصلهاي نيست:

َراد َ
ش ايئا اَنا َي ُقولَ
«انَّما َا ام ُر ُه اذا ا َ

ُون :چون به چيزی اراده فرمايد كارش اين بس كه میگويد باش پس بیدرنگ
ُن َف َيك ُ
َل ُه ك ا
موجود میشود».
«ك اُن :باش»

موجود میشود»

ُون
« َف َيك ُ

پس

ُون براي بيان ترتّب وجودي است نه
و حرف «فاء» در اول َف َيك ُ

انفكاك زماني ،زيرا اين اراده را خداوند تبارك و تعالي به خود نسبت داده نه به فعل ديگري.
و نيز خـداي تبارك و تعالي را ارادهاي است تشـريعـي كه به محض اراده ،بالفاصله
مراد تحقق نمييابد يعني ميان ارادة تشريعـي و تحقق مراد ،فاصـلـه است و حتي ممکن
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است كه مراد به مقام تحقق در نيايد ،مثل ارادة خدا بر تحقق طهارت انسانها از راه امتثال
تكاليف .به محض اين ارادة تشريعي ،البته مراد اول كه همانا جعل قانون است به مقام تحقق
ميآيد كه در نوبت خود توان گفت ارادة تكويني است اما مراد ديگر كه طهارت انسانهاست،
بالفاصله تحقق نمييابد .تحقق اين مراد بسته به وجود شرايطي است كه اگر در انسان جمع
شود ،ارادة خداوند تبارك و تعالي در او به مقام تحقق ميآيد .پس در ارادة تشريعي به
محض اراده بالفاصله قانون الهي جعل ميگردد ،ولي انسان يا با حسن اختيار خود طبق آن
قانون الهي رفتار كرده و طهارت در او تحقق مييابد ،و يا برخالف قانون الهي رفتار نموده
و مراد در او تحقق نمييابد.
خداي تبارك و تعالي در قرآن

ل
الر ا
مجيد ميفرمايد «انَّما ُي ُ
س اَها َ
ب َع انك ُُم ِّ
ريد الل ُه ل ُي اذه َ
ج َ

ا ال َب ايت َو ُي َطهِّ َرك اُم تَ اطهيرا» .ظاهر معناي آيه شريفه اين است كه« :جز اين نيست كه خداي

تبارك و تعالي ميخواهد ببرد از شما اهل بيت رِجس را و پاكيزه گرداند شما را پاكيزه
گرداندني».

ريد الل ُه :جز اين نيست که خدا میخواهد»
وجه داللت آيه بر عصمت آن است كه «انَّما ُي ُ

خالي نيست از اين كه يا ارادة محض است كه به مقام فعليّت و اِذهاب رِجس نيامده باشد،
و يا اين كه اراده شد و به مقام فعليّت هم آمد .اگر مراد اولي باشد باطل است به چند وجه:
اول  -آن كه لفظ آية شريفه ،مقتضي اختصاص اهل بيت است نه بر غير ايشان ،بنابر

ريد» نموده،
قاعدة حصر به «انَّما» ،كه به مقتضاي استمرار طهارت ،تعبير از فعل مضارع « ُي ُ

كه نمايندة اين است كه هر آني خداي تبارك و تعالي به ارادة تكويني ،كمال طهارت ايشان
را خواسته و لذا جزئًا و كلًّا به حريم قِداست ايشان ،رجس راه نمييابد.
اما ارادة طهارت از گناهان بدون آن كه به مقام فعليّت آيد ،اختصاص به اهل بيت
ندارد بلكه خداوند عالَم ميخواهد كه همة مكلّفين پاك باشند از معاصي و نميباشند،
وليكن اهل بيت عصمت را خواسته و شدهاند .بنابراين فرق ميان آيه شريفة مذكور با آية
طهِّ َرك اُم َو ل ُيت َّم ن اع َم َت ُه َعل اَيك اُم َل َعلَّك اُم تَ ا
ريد ل ُي َ
ون :وليكن میخواهد شما را
شك ُُر َ
شريفهَ ..« :و لك ان ُي ُ

پاك بدارد و نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد كه سپاس او بداريد» روشن ميگردد ،زيرا
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در اينجا تحقق اِكمال نعمت و طهارت ،از راه امتثال وظايف و تكاليف است ،و اين نه با ارادة
تكويني منافات دارد نه با تحقّق طهارت يا عدم آن.
دوم  -آن كه آيه اقتضاء ميكند مدح كساني را كه تشريف و تعظيم پروردگار عالم،
شامل ايشان است و سبب نزول ،مقتضي مدح و تشريف است ،و تشريف و مدح در ارادة
محض ،بدون فعليّت از كفار و غير كفار متصوّر نيست .پس باطل شد حمل كردن آيه بر
ازواج ،زيرا كه صدر آيه ،قبل از خطابة ذيل آيه ،و ذيل آيه ،بعد از ذكر ازواج و خطاب ايشان
آمده (سورة احزاب /آية )33؛ شاهد اين مطلب آن است كه در ذيل آيه ،ضمير جمع مؤنث
نيامده ولي ماتقدّم و ماتأخّرِ صدر آيه با ضمير جمع مؤنث آمده است .زيرا قرآن مجيد مانند
ساير اخبار و آثار نيست كه اگر صدر كالم در مطلبي شد ،ذيل كالم نيز بايد در همان مطلب
باشد ،و آيات بسياري است كه صدر آنها داللت ميكند بر امري و ذيل آنها داللت ميكند
بر امر ديگري ،پس دخول ازواج بر تحت خطاب ذيل آيه ،تكذيب خدا و رسول است.
 ،و اين انحصار به آيات قرآن دارد و ايجاد چنين ارتباطي در كالم بشري
ميسّر نشده است .در آية مذكور نيز كه صدر آن مربوط به ازواج پيامبر(ص) و ذيل آن مربوط
به اهل بيت عصمت(ع) است ،بين اين دو از لحاظ پاية معنويات ،ارتباط چنداني نيست مگر
به لحاظ ربط درك معني .چه ،وقتي قبايح كسي ذكر و سپس فضايل شخص ديگري مطرح
ميشود ،مسلمًا بحث در ذمائم اوّلي ،مؤثر در ادراك محامد دوّمي شده ،مكارم او را بهتر در
قبال ديدة بصيرت متجلي مينمايد.
آية شريفه در مرتبهاي از مراتب ،داللت دارد بر اين كه همه با اطمينان كامل از اهل
بيت عصمت پيروي كنند ،چرا كه هيچ اثري از آثار رجسِ جزئي يا كلي بر وجود مقدس
ايشان راه نمييابد ،و معلوم ميگردد كه خداوند تبارك و تعالي اين استمرار طهارت را از
اوّل تا آخر ،مخصوص ايشان گردانيده است.
رجس در لغت معانـي مختلفـه دارد :اول قَـذَر ،دوم اعم از نجاسات ،سـوم عقاب و
غضب ،چهارم لعنت در دنيا و عذاب در آخرت ،پنجم كفر ،ششم قول زور ،هفتم عَناء،
هشتم شك .خالصه رجس بـه هـر معني از معاني لُغَويّـه يا تفسيريّـه باشـد ،از اهل بيـت
عصمت برداشته شده است.
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طهارت نيز از حيث معاني به نسبت موارد است ،چنان كه طهارت به معني اصالح و
پاكيزگي و نيز به معني تنزّه از ذنوب و پاكي باطن آمده ،خالصه معني طهارت به اعتبار
مورد و متعلَّق است.
رجس به معني شك در خبر مذكور كه خداوند متعال اراده كرد اِذهاب شك را ،نه به
اين معني است كه در ايشان شك بود و آن را برداشت ،بلكه اصالا جعل شك در ايشان
نكرد ،و نيز دفع توهّم است بر مخالفين كه مبادا خيال كنند كه در ايشان شك بود.
س» يعني رجس
الر ا
ب َع انك ُُم ِّ
خداوند تبارك و تعالي فرمود «ل ُي اذه َ
ج َ
را از ايشان دفع ميكند نه آنان را از رجس! كه احيانًا با تمايالت نفساني آنها سازگار باشد
هرچند مرتكب خطايي يا گناهي هم نباشند .چنان كه خداي تبارك و تعالي دربارة حضرت
شاء ان َّ ُه م ان عبادنَا ا ال ُم ا
َصين :ما رجس و
خل
َصر َ
ك لن ا
يوسف ميفرمايد «كَذل َ
وء َو ا ال َف ا
َ
ح َ
ف َعن ُاه الس َ

فحشاء را از يوسف منصرف ميكنيم» ،تعبير اين نيست كه حضرت يوسف را از رجس دور
ميكنيم .لذا رجس جزئًا و كلًّا بر كوي صدّيقين و مخلَصين راه نمييابد و كساني كه در
رديف مخلَصين به شمار ميآيند ،خداي تبارك و تعالي رجس را از ايشان دور ميدارد.

 ،و از جميع قبايح و معاصي و اَدناس و اَخباثِ ظاهري
و معنوي پاك و منزّهند.
اهل بيت عصمت(ع) در نظر تمام مسليمن جهان ،اطالق بر خانوادة حضرت رسول
اكرم(ص) ميشود كه صدقه و زكات بر آنها حرام است ولي خمس به ايشان تعلق ميگيرد.
عترت به معني عشيره و ذريّه آمده و نيز عشيره و ذريّه ،رشتة اوالد است تا هر اندازه كه
رشته نگسلد .به عبارت ديگر ،عشيره عبارت است از اهل و دودمان و هرچه نزول كند و
پايين آيد ،چنان كه خداوند متعال در قرآن مجيد فرمايد:

وب
سل اَي َ
داو َد َو ُ
« َو م ان ُذر يَّته ُ
مان َو اَي َ

ا
اس كُل م َن
ون َو كَذل َ
هار َ
نين َو َزكَر يّا َو َي ا
جزي ا ال ُم ا
ك نَ ا
وس َ
حس َ
َو ُي ُ
ف َو ُموسي َو ُ
حيي َو عيسي َو الي َ

حين :و از نسل او داوود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون را ،و اين گونه
ّ
الصال َ
نيكوكاران را پاداش میدهيم ،و زكريا و يحيی و عيسی و الياس را كه همه از شايستگان
بودند» كه همة اين پيغمبران را قرآن مجيد ،ذريّه حضرت ابراهيم معرفي نموده است.
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(ع)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
علی
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

از مناصب اختصاصي اهل بيت عصمت(ع) ،منصب امامت است كه ارثي نيست .اگر
ارثي بود ،امامت از حضرت امام حسن(ع) به حضرت امام حسين(ع) منتقل نميگرديد؛ يا در
ساير حضرات ائمه اطهار كه چندين اوالد ذكور داشتند ،الزم ميآمد كه در مقام
امامت ْشريك ميشدند؛ و يا در آن صورت شيعه بايد معتقد ميشد كه بعد از امام دوازدهم،
اوالد ايشان هم به مقام امامت برسند! در حالي كه اين مقام و درجه و اين منصب و مرتبة
آسماني منحصر به آنهاست .ايشان سادات و موالي شيعيان و اعلم و اشجع مردم بوده در
ترويج و حفظ دين از هيچ گونه فداكاري خودداري ننموده ،در حوادث زندگي و مواجهه با
مشكالتِ خلفاي معاصر و دشمنان و سِعايت كنندگان ،هميشه حق و حقيقت را بر منافع
شخصي و مصالح فردي ترجيح ميدادند .ايشان از جان و مال و اوالد در راه دين دريغي
نداشته در هر حال و در هر كجا كه بودند از حمايت دين و اجراي قوانين قرآن ،خودداري
نميكردند.

امامت آن سرور و خالفت آن وصيّ پيغمبر در ميان اهل سنت و شيعه متفقعليه
است ،ليكن اهل سنّت ادعاي واسطه ميكند و شيعه ،نفي واسطه مينمايد ،و ايشان را
مُستَمسكي غير از اخبار مجعوله و اجماع مخصوصة خود نميباشد ،و براي اثبات واسطه هم
دليل ميخواهد ،پس كافي است نفي واسطه به دليل افضليّت.
دليل اماميّه بر حسب افضليّت است و تا اين دليل را فِيصل ندهند ،اهل سنت را
نميرسد كه ادعاي حقانيّت خلفاي خود را كنند و ايشان را دليلي نيست مگر به اجماع و
اختيار و اين هر دو ،هم عقالا و هم نقالا در معرض بطالن است.
مقصود از افضليّت شخصي بر ديگران ،آن است كه جهات فضل او نسبت به سايرين
بيشتر باشد و فضل ،صفاتي است كه شخصِ متصّف به آنها ،مطلقًا مستحقّ مدح و تحسين
شود.
جهات فضل دو قسم است :كماالت نفسانـي و كماالت جسمانـي .قسم ثانـي عبارت
است از علوّ حسب و نسب ،و قسم اوّلي عبارت است از علم و فهم و ذكاوت و كثرت عبادت
و اطاعت بر حقتعالي ،و همة اين مراتب در حضرت علي(ع) از ديگران بيشتر بود.
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اين افضليت آن بزرگوار متفقعليهِ عامّه نيست چه ،با وجود نزول آيات متكاثره در
خصوص شأن آن حضرت و ورود اخبار متواتره از رسول خدا صلياهلل عليه و آله ،جمعي
ادعاي افضليّت ابيبكر را ميكنند و بعضي مساوي دانستهاند و بعضي هر دو را افضل ميدانند
و بر اين ادعاي خود ،مستندي جز عناد و تعصب ندارند.
»
«
»
«

ابن ابيالحديد در شرح نهجالبالغه گويد :چه گويم در اوصاف مردي كه اعدايش ،اقرار
و اذعان به فضلش كرده و خصمانش ،انكار و كتمان مَناقبش نتوانستهاند.
مشهور است كه از عالِمي دربارة فضايل آن حضرت سؤال كردند ،گفت:
و براي فضل او كفايت ميكند قول
حضرت رسول اكرم صلياهلل عليه و آله كه كتب اهل سنّت از اين قول مشحون است:
َمدينََة ا الع الم َو َعلِّي با ُبها :من شهر علم هستم و علی دروازه آن است».

«اَنا

گويند تقديم مفضول بر فاضل رواست و انكار حكم عقل و شرع در اين باب ميكنند،
تا قَدْح در خالفت خلفاي ثالثه نشود با وجود حضرت علي بن ابيطالب(ع) كه اشجع و افضل
و ازهد و اكملِ ناس بود.
عذر آوردهاند كه اگر فاضل را مقدّم ميكردند ،حِقد و حسد او در خاطرها بود و مردم
جمله مُرتد ميشدند ،پس به سبب حفظ اسالم ،مفضول را مقدم كردند! جواب آن است كه
اين سخن باطل و منقوض است به دليل رسالت ،كه بايستي حقتعالي تكليف نميفرمود
مردم را به مُطاوعتِ امر حضرت رسول اكرم(ص) كه نزد ارسال او ،بيشترِ مردم عناد كردند.
اگر اين فساد ،قَدح باشد در امامت حضرت علي عليهالسالم ،هر آينه موجب قدح
خواهد شد در نبوّت حضرت پيغمبر(ص)  ،بلكه در نبوت همه انبياء عليهمالسالم به وقوع
حُروب و مخاصمات و مقتولين و در حكايت حضرت نوح(ع) و حضرت موسي(ع) كه عدة
كثيري به باد فناء رفتند.
آيات واضحُالدالله بر مقدم داشتن اعلم و افضل در امر واليت بسيار است از جمله اين
ون :يعني
حك ُُم َ
ف تَ ا
ح ِّ
قا َ
َحق اَنا ُيَت َََّب َع َا َّم ان ْل َيه ّدي ا ّْل اَنا ُيها دي َفما َلك اُم ك اَي َ
آيهَ « :ا َف َم ان َيها دي ا َلي ا ال َ
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(ع)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
علی
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

آيا كسي كه هدايت ميكند به سوي حق ،سزاوارتر است كه پيروي كنند از او يا كسي كه
هدايت نمييابد مگر اين كه ديگري او را هدايت كند ،پس چيست شما را و چگونه حكم
ميكنيد؟»
آية شريفه ،داللت ميكند بر اين كه هاديِ طريق حق ،سزاوارتر است براي تبعيّت و
بايد آن هم افضل باشد ،و

از جمله ادلّة دالّه بر صحت امامت آن حضرت ،اظهار معجزه است ،و غير از آن حضرت
كسي از خلفاء چنين نكرده و راه اعجاز و كشف و كرامت بر ايشان مسدود بود.
ادعاي امامت آن حضرت از واضحات و مسلّمات است و بنا به اعتراف عامّه و خاصّه،
اليق اين منصب الهي ،علي(ع) بود ،و ميان علماء مشهور است كه آن حضرت بعد از فراغ از
تجهيز رسول خدا(ص) ،در مقام احتجاج و طلب حق خود برآمد.
چنان كه دعوي نبوّت ،مقرون به اعجاز ،اثبات نبوت ميكند ،همچنين است در امامت،
به جهت آن كه هر دو سفيرند از جانب حقتعالي و مساويند در اين دو منصبِ عظيم ،مگر
در آنچه سابق ذكر شد.
در آشكار و نهان ،آن حضرت اظهـار امامت ميكـرد و به خانههاي مهاجـر و انصار
براي اخذ بيعت ميرفت .چنان كه خليفة ثاني چند بار ذكر كرده كه به اين منصب الهي،
علي(ع) سزاوارتر و احقّ است.
متّفقعليه است نزد عامّه كه حضرت علي(ع) راضي نبود به خالفت ابيبكر ،و در كراهت
و عدم رضا باقي بود ،و معلوم است كه عدم تمكين و رضاي او به جهت اين نبود كه امّت را
به خليفه و امير احتياج نيست ،و يا اين كه غيرِ خود از صحابه ،به خالفت احقّ است ،بلكه
بـه جهت حقانيّت خود بود ،چنان كـه در خُطَب نهجالبالغه تصريح فرموده كه
به خالفت و امامت ،من احقّم از ديگران.

« َم اظ َه ُرا ال َعجايب َو َم اظ َه ُرا الغَرايب»
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ادلّة دالّه بر صحت امامت حضرت علي(ع) از كتاباهلل بسيار است .از جمله اين آيات
شريفه ميباشد:
-

هُم
الصلوة َو ُيؤا تُ َ
ون َّ
قيم َ
ون ال َّزكوة َو ا
ذين آا َمنُوا الَّ َ
سولُ ُه َوالَّ َ
ذين َي ُ
«انَّما َو ليك ُُم الل ُه َو َر ُ

ون :ولیّ شما تنها خدا و پيامبر اوست و كسانی كه ايمان آوردهاند همان كسانی كه
راك ُع َ
نماز برپا میدارند و در حال ركوع زكات میدهند» به اتفاق فريقين ،اين آية شريفه در شأن
آن راكع حقيقي معبود بر حق و عابد محراب حقيقت ،اسداهللِ غالب و مطلوبِ كل طالب،
حضرت علي بن ابيطالب سالم اهلل عليه نازل گرديده است.
از طُرق عامّه احاديث بسيار وارد شده و در همة آنها تصريح است بر اين كه اين آية
شريفه در شأن حضرت علي بن ابيطالب عليهالسالم نازل شده ،و به طريق خاصّه نيز احاديث
بسيار است .و در اين كه اين آيه در شأن حضرت علي(ع) نازل گرديده نه در شأن غير آن
حضرت ،اجماع واقع شده و احدي را بر آن خالف نيست.
وجه داللت آيه آن است كه
ولي»
« ّ

«انَّما»

«

»

 .پس مراد از اَوْلي بودن حقتعالي آن است كه او متولّي
امورِ خلق است ،و مراد از اَوْلي بودن رسول خدا صلياهلل عليه و آله واليت امر و تصرف است
در امور مردم ،و همچنين است واليت حضرت علي بن ابيطالب(ع).
ولي» را حمل بر ناصر و محبّ كردهاند ،اما ابنحجر و بسياري از
بعضي از اهل سنّت « ّ

علماي اهل سنت ،كلمة وليّ را متصرّف در امور حمل كردهاند،
 ،به جهت آن كه نصرت و محبت
به طور مطلق در سايرين ممكن نيست .كلمة وليّ چون مُطلقيّت دارد ،شامل همة انحاء
نصرت و محبت است ،و محبت و نصرتِ مطلق در جميع امور دين و دنيا مخصوص است بر
خدا و رسول و به مؤمنين مذكور ،به جهت آن كه نصرت و محبت سايرين در بعضي امور
ميباشد نه در همة امور .اگر مراد از وليّ ،محب و ناصر ميبود ،در ميان مؤمنين كه اكابر و
اعاظم بود هر آينه بيان آن ميكردند ،زيرا كه ايشان عارف و عالم به معاني قرآن و احاديث
بودند و هرگز عجز خود را به معرفت آن ظاهر نمينمودند.
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(ع)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
علی
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

خداوند ،عالِم بر عواقب امورِ مردمِ عالَم است و ميدانست كه مردم بعد از آن حضرت،
اختالف خواهند نمود .لهذا اين آيه را با كلمة حصر نازل كرد تا داللت كند بر نفيِ امامتِ

غير مذكورين و معلوم شود كه ولي بعد از پيغمبر كيست ،و االّ الزم آيد كه كلمة «انَّما» لغو

باشد كه داللت بر حصر موضوع ميكند و اين باطل است بِالبِداهه ،به جهت آن كه لَغْوي
در قرآن ،به اتفاق كلّ نيست.
ون» صيغة جمع است و علي(ع) يك نفر است
اَعجَب اين است كه بعضي گفتهاند «راك ُع َ

پس بايد مراد او نباشد ،جوابش اين است كه اوّالا آيه با لفظ جمع آمده تا شامل همة ائمه
اطهار عليهمالسالم باشد .ثانيًا در علم عربيّت و در محاورات عُرفيّه ،مشهور و معروف است
اطالق لفظ جمع به يك نفر براي تعظيم شأن او .پس اطالق صيغة جمع به يك نفر عقالا و
علمًا ممنوع و مطرود نيست.
ايرادي كه بعضي از اهل سنّت به اين آيه كردهاند اين است كه گويند :در داللت آيه
كريمه به واليت حضرت علي بن ابيطالب كالمي نيست ،بلكه كالم در اين است كه
آيه مقيّد است به زمان واليت آن حضرت بعد از وفات عثمان! چنان كه ابوشكور محمدبن
عبدالسعيد كه از معتبرين علماي اهل سنّت است ،در «التمهيد في بيان التوحيد» نقل كرده
است.
بنا به اقرار ابوشكور ،داللت آيه ثابت است بر واليت حضرت علي بن ابيطالب عليه
السالم ،وليكن ميگويد مقيّد است به زمان بعد از وفات عثمان .اين عالِم متعصّب ،نفهميده
است كه جواب تقييد او را خليفة ثاني در روز غدير خُم داده است ،آن وقتي كه به مقام
بيعت و تهنيت پيش آن حضرت آمد .حالِ اين عالِم شبيه است به حال آن عدهاي كه اقرار
بـه نبوّت حضرت ختمي مرتبت كردند ولي گفتند نبوّت او مختص است به طايفة
عرب نه بر ما!
ما محتاج به ردّ اين تأويل عليل و جواب از اين تقييد و تسويل نيستيم ،به جهت آن
كه تأويل و تقييد محتاج به شواهد و دليل است ،و به قاعدة اصول مُحْكمه و قواعد ممهّدة
مسلّمه ،عمل به اطالق لفظ است تا ثابت شود مقيّد و مقام شك در تقييد .اصل ،عدم تقييد

امامت

ّ106

است مگر با اقامة برهان ثابت كنند و نيز دليل بر خالف آن ،از قول و فعل خليفة ثاني
مُبَرْهَن است.
اگر گويند اجماع مقيِّد است ،گوييم اجماع ،ثابت نشده است و غير از ابوشكور هيچ
يك از علماي اهل سنت اين سخن را نگفته است.
جملة اسميّه ،به اتفاقِ اهلِ عرف و اهل لغت و نحويّون ،داللت بر ثبوت و استمرار
دارد ،چون اين آيه هم جملة اسميّه است ،داللت ميكند بر واليت ،از حين نزول الي
آخرالزّمان.
واليت خدا و رسول خدا ثابت است ،و نزول آيه ،به اتفاق ،واليت حضرت علي بن
ابيطالب را ثابت ميكند وگرنه تفكيك الزم آيد ،يكي داللت كند بر شأني و ديگري داللت
كند بر فعلي ،و اين باطل است ،پس ثابت شد استحقاق حضرت علي بن ابيطالب(ع) به اين
مرتبة عُظمي بعد از رسول خدا بدون فاصله.
قين :ای كسانی كه ايمان آوردهايد
ذين آا َمنُوا ات َّ ُقوا الل َه َو كُونُوا َم َع ّ
الصاد َ
« -يا اَي َها الَّ َ

از خدا پروا كنيد و با راستان باشيد».

قين» وجوبِ بودن با راستگويان و صدّيقين است و مراد،
مقصود از امرِ «كُونُوا َم َع ّ
الصاد َ

اجماع جسمي و ظاهري نيست بلكه مراد ،وجوبِ متابعت ايشان است در اقوال و افعال ،در
هر حال و در هر زمان و در هر مكان.
نظر از صادق ،صادق فِيالجمله نيست و اگر چنين نباشد ،الزم آيد اِتّباع كسي كه
چند بار راست گفته باشد يا چند بار عمل شايسته از او ظاهر شود ،بلكه مقصودْ كسي است
كه در هر حال و در همة اقوال و افعالْ صادق باشد كه تعبير ميآورند از آن به صادقِ مطلق.
وصف اين صفت يعني صدقِ مطلق پيدا نميشود مگر در معصوم ،پس البدّ است در هر
عصر ،وجود معصومي و در آن زمان هم غير از علي(ع) معصومي نبود.
از كسانـي است كـه محامد و مَآثِر او در ميان عامّه ،مشهـور و معـروف است،
كه از معتبرينِ علمايِ عامّه است دربارة او گفته :ثعلبي خير علماء بل بحر
حتي
ايشان ،و نجم فضالء بل بدر ايشان و زَين ائمّه بل فخر ايشان و اَوْحَدِ امّت بلكه صدر ايشان
است.
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(ع)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
علی
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ثعلبي كه از اجلّة علماي اهل سنت ميباشد دربارة اين آية شريفه ذكر كرده كه مراد
از صادقين ،حضرت محمد و حضرت علي صلواتاهلل عليهما ميباشند.
-

ضيت َلك ُُم ااْل اسّل َم دينا:
ت َعل اَيك اُم ن اع َمتي َو َر
ُ
ت َلك اُم دي َنك اُم َو َاتا َم ام ُ
« َا ال َي او َم َاك َام ال ُ

امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و اسالم را برای شما
به عنوان آيينی برگزيدم».
و كمال دين و تماميّت نعمت خداوند
عالَم بر امّت پيغمبر ،با واليت و خالفت آن حضرت تحقّق پذيرفته است.
از اصول دين باقي نمانده بود االّ يك اصل و آن هم تعيين امام و التزام و اعتقاد به
اطاعت او بود ،و آن هم امروز صورتِ تحقق يافت كه حضرت رسول اكرم صلي اهلل عليه و
آله ،حضرت علي بن ابيطالب(ع) را به جانشيني خود برگزيد.
عامّه ،اكثر وقايع را خالي از حكم ميدانند و استخراج احكام آنها را به نظرِ مجتهد
ميدانند و گويند :هرچه مجتهد آن را پسنديد از طريق قياس و استحسان و ادلّه ،آن حكم
خدا خواهد بود.
.

چنان كه عامّه معتقدند اين مقدار از شرايع و تشريع و انزال كفايت نميكند در اكمال
دين و اتمام نعمت،
 .در اين صورت نيز الزم بود بفرمايد

َك َو
ك دين َ
ت َل َ
« َا ال َي او َم َاك َام ال ُ

ت َعل اَي َك ن اع َمتي» نه اين كه در مقام منّت و امّت « ََك اُم» فرمايد.
َاتا َم ام ُ

اگر گويند چه اشكال دارد كه اكمال دين و اتمام نعمت ،اشاره است به وجوب اجتهاد
در وقايع غير معلومُالحُكم ،و اين حكم بـه انضمام احكام نازلـه ،اكمال دين و اتمام
نعمت است؛ جواب گوييم كه :با وجود اين دعوي غايتُالبُعد ،اوّالا از براي ايجاب اجتهاد بر

ت َلك اُم دي َنك اُم» اشاره باشد به آن.
امّت به روز معيّني ،نصّي و وحيي نرسيده تا « َا ال َي او َم َاك َام ال ُ
ثانيًا
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 .پس داللت آية شريفه با مالحظة آنچه ذكر شد به قرينة عقل و اعتبار صحيح بر عق ِد
عهد امامت و واليت است به جهت يكي از آحاد امّت ،و آن نيست مگر حضرت علي بن
ابيطالب(ع).
َ « -واعا َتص ُموا ب َح ابل الله َجميعا َو ْل تَ َف َّرقُوا :و همگی به ريسمان خدا چنگ

زنيد و پراكنده نشويد».
(ع)

-

يم َرب ُه ب َ
ُك للنّاس اماما ،قالَ َو م ان
ن قالَ انّي جاعل َ
كلَمات َف َاتَ َّم ُه َّ
« َو اذاباَ َتلي اباراه َ

ُذر يَّتي قالَ ْل َينالُ َعها دي ال ّ
مين :و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتی بيازمود و وی آن
ظال َ
همه را به انجام رسانيـد ،خـدا به او فرمود من تو را پيشـوای مـردم قرار دادم.
ابراهيم پرسيد از دودمانم چطور؟ فرمود پيمان من به ظالمان نمیرسد».

چنان كه در بيان وجوب عصمتِ امام ذكر شد
 .تعجّب در اين است كه علماي عامّه اين اخبار
و تفاسير را در كتب خودشان نقل كرده و تصحيح ميكنند آنها را ،ليكن عمل نمينمايند

« َي ُقولُ َ ا
س في قُلُوبه ام :به زبان خويش چيزی میگفتند كه در دلهايشان نبود».
ون ب َافواهه ام ما َل اي َ

الر ُسولَ َو اُولي ااْلَ امر م انك اُم :خدا را اطاعت كنيد و پيامبر
« -اَطي ُعوا الل َه َو اَطي ُعوا َّ

و اوليای امر خود را نيز اطاعت

كنيد».

البته معصوم بايد امام باشد و

«اُولي ااْلَ امر

چه ،هرگاه معصوم نبوده و عالِم به جميع احكام نشود ،ايجابِ
اطاعت او بر مردم قبيح است ،و توضيح اين به نحوي كـه بايست و شايست در ادلّة
عقليّه گذشت ،و اقامة دليل بر وجوب عصمت امام ،داللت ميكند بر حقانيّت اماميّه.
چون علماي اهل سنّت ،عصمت را در امامْ شرط نكردهاند ،اين است كه گاهي گويند
مراد از اولوااالمر خلفاي حضرت رسولاند ،و گاهي گويند سالطين اسالمند ،و گاهي گويند
مراد از اولوااالمر علمايند .هيچ عاقلي باور نميكند كه خداوند عليم و حكيم امر كند مردم
را به اطاعت فاسق و زاني و الطي و شاربُالخَمر و تارك صلوة و صَوْم ،و همة اين گناهانِ
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(ع)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
علی
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

مذكوره در سابقين و الحقين بوده و ميباشد ،و غالب سالطين در مقام حفظ مُلْك و
سلطنت ،رعايت دين و مذهب نكنند.
بعضي از علماي عامّه در تفسير اين آية شريفه چنين گفتهاند كه :اگر كسي به قهر و
غلبه سلطان شد ،طاعت او واجب است .مقتضي كالم ايشان اين است كه دين پيغمبر ما،
دين غضب و عذابي است كه هرگز خالصي از آن ممكن نيست! هيچ ابلهي به پيروان خود
در وقت رحلت از دنيا چنين وصيتي نميكند كه بعد از وفات من شمشير در ميان نهيد و
هركه غالب و قاهر شد ،ديگران او را اطاعت كنند.
ل ِّ
ون :پس اگر نمیدانيد از اهل ذکر بپرسيد».
الذكار انا ُ
كناَ ُت ام ْل تَ اعل َُم َ
َ « -ف اس َئلُوا اَها َ

 .ثعلبي نيز در تفسير اين آيه ذكر كرده كه مراد از اهل ذكر ،عبارت
است از حضرت علي بن ابيطالب(ع) و اوالد طاهرين او سالماهلل عليهم اجمعين.
به اتفاق همة طوايف ،اهل بيت نبوّت در شرف و بزرگي و علم و فضل ،مقدّم بر همة

ون» ،اطالق دارد بر همة چيزي از امور دنيا و عقبي و اصول و
اهل عالَمند و متعلَّق «ْل تَ اعل َُم َ
فروع و جزئي و كلّي و معقول و منقول و مَرئي و محسوس .معني آية شريفه اين است كه
بپرسيد هرچه را كه ندانيد ،از اهل بيت نبوّت كه اعلم و افضل و اكملِ اهلِ عالَمند ،پس
مرجعِ كلّ امور حضرت رسول اكرم(ص) و وصيّ بالفصل آن حضرت ،حضرت علي بن
ابيطالب(ع) و اوالد طاهرين او سالماهلل عليهم اجمعين شدند.
-

ت رسا َل َت ُه َو الل ُه
ك م ان َر ِّب َ
سولُ َبلِّ اغ ما اُنازلَ ا َل اي َ
ل َفما َبلَّ اغ َ
ك َو انا َل ام تَ اف َع ا
الر ُ
«يا اَي َها َّ

رين :ای پيامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوی
َي اعص ُم َ
ك م َن النّاس انَّ الل َه ْل َيها دي ا ال َق او َم ا الكاف َ
تو نازل شده ابالغ كن و اگر نكنی رسالتش را به جا نياوردهای و خدا تو را از گزند مردم
نگاه میدارد آری خدا گروه كافران را هدايت نمیكند».
به طريق عامّه و خاصّه ،احاديث بسيار وارد شده كه اين آية شريفه در خصوص حضرت
علي بن ابيطالب عليهالسالم است.
المهمه» خود ذكر كرده ،بعد
كه از معتبرين علماي عامّه است ،در كتاب «فصول
ّ

از آن كه اين آية شريفه نازل شد ،حضرت رسول خدا صلياهلل عليه و آله ابالغ نمود امامت

ت َلك اُم دي َنك اُم  :...امروز دين
و خالفت حضرت علي را ،بعد از آن حقتعالي فرمود « َا ال َي او َم َاك َام ال ُ

امامت

ّ110

شما را برايتان كامل کردم» يعني به جهت ابالغ اين رسالت امروز كامل كردم براي شما
دين شما را و تمام كردم بر شما نعمت خود را .پس معلوم ميشود كه خداوند عالَم موالئيّت
حضرت علي را موجب اكمال دين و اتمام نعمت قرار داد.
«ما اُنازلَ ا َل اي َك م ان َربِّ َك :آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده»

مراد از اجتماع در غدير خم ،ابالغ امامت و خالفت آن بزرگوار بود كه حقتعالي به
رسول خود ميفرمايد :اگر ابالغ اين رسالت نكني ،تبليغ هيچ رسالتي نكرده باشي .اين
تأكيد و تهديد ،دليل واضح است بر اين كه اين امر ،به غايت مهمّ بود كه عدم تبليغ آن ،در
حكم عـدم تبليـغ ساير احكام است كه خـداوند متعال ميفرمـايـد
رسا َل َت ُه :و اگر نكنی رسالتش را به جا نياوردهای».

ت
ل َفما َبلَّ اغ َ
« َو انا َل ام تَ اف َع ا

اساسًا ابالغ تعيين خالفت و امامت حضرت علي(ع) از جانب خداوند ،مدتي قبل از غدير
خم بود نه در همان روز ،و حضرت در انديشه بود كه چسان اين حكم را ابالغ نمايد .حضرت
رسول اكرم صلياهلل عليه و آله با آن تسلّط تامّ كه داشت ،از تبليغ اين امر خوف مينمود،

اين بود كه حقتعالي فرمودَ « :والل ُه َي اعص ُم َك م َن النّاس :يعني خدا نگهدار تو است از شرّ مردم».
عداوت اهل عِناد نيز دليل واضح است بر اين كه ابالغ اين امر بسي دشوار بود به جهت آن
كه بر طِباع ناگوار ميآمد.
حضرت رسول خدا(ص) در تبليغ اين امر ميدانست كه او را تكذيب خواهند نمود و
جرأت تمام نميكرد كه تبليغ اين امر كند ،و كالم آن حضرت كه عرض ميكند «خدايا من
تنها هستم چه كنم با مردم!» كاشف است كه در ميان اصحاب چقدر اشخاص بد طبع بودند،
كـه آن حضرت از ابالغ اين امر خوف داشت كه حقتعالي وعدة عصمت و نگهداري
از شرّ دشمنان به آن حضرت داد.
اگر گويند خوف آن حضرت از كفّار بود نه از صحابه ،گوييم روز غدير خم از كفار
كسي در آن محضر نبود .و اگر گويند شايد خوف آن حضرت از منافقيني بود كه در مجمع
بودند ،گوييم عين مدّعاي ما همين است كه آن حضرت از منافقين صحابه خوف داشت؛
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(ع)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
علی
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

از حضرات عامه ميپرسيم كه آيا ميتوانيد براي ما بيان كنيد كه مراد از «ما اُنازلَ ا َل اي َك»

كدام حكم بود كه حضرت ختمي مَآب صلياهلل عليه و آله مأمور به ابالغ آن شد ،و حقتعالي
وعدة عصمت از شرّ مردم به او داد؟!
عجب است از اين كه وقتي ما به ايشان اين حجج جَليّه و نصوص صريحه را ميگوييم،
عدهاي از ايشان چنين گويند كه ما منكر نيستيم و شهادت قوم در روز غدير از شنيدن
نصّ ،شهرت يافته است ،ليكن حضرت پيغمبر(ص) وصيت كرد او را به چيزي كه در دست
داشت و مالكِ او بود نه بر امر امامت و خالفت!
از جملة اَغالط ايشان آن است كه گويند ،اگر حضرت رسول(ص) نصّ ميكرد بر امامت
و خالفت حضرت علي(ع) ،هر آينه همة عامّ و خاص ذكر ميكردند و خالفْ ميان قوم واقع
نميشد ،پس وجود خالفْ دليل است بر عدم نصّ .و حال آن كه خودشان يقين ميدانند
كه پيغمبر بسياري چيزها را نصّ فرمود وليكن خالف در بين موجود است و هرگز به آن
اتفاق نميكنند ،از جمله وضو است كه چقدر خالف در كيفيت آن از مسح سر و رِجْلين
كردند ،و در احكام نماز كه حَضَرا و سَفَرا ديدند كه آن حضرت چگونه نماز ميكرد ،و مكرّر
اذان را از خود آن حضرت و مؤذّنينش شنيدند ،و نيز همة حاضرين در حجةالوداع ،حج آن
حضرت را ديدند و كيفيت آن را مشاهده نمودند ،با اين همه چهها بر اين اعمال زياد كردند
و چه چيزها را كم نمودند ،و هكذا اجرای حدود بر سارقين را ديدند با اين همه ،در قطع
يَدِ سارق چه خالفها دارند كه همة آنها بعد از دخول بر فقه ايشان معلوم ميشود .در اين
جزئيات كه چندان دخل به عالَمِ رياست ندارد ،اين قدر اختالف كردهاند تا چه رسد به امر
خالفت و امامت ،و نيست اين مگر تجاهل و تعصّب و عناد ايشان.
اظهار آن امـر عظيم در همچو مكاني و در چنين وقتي ،نبود مگر از جانب حقتعالي
نه به اجتهاد حضرت رسول(ص) ،كه عامّه تجويز كردهاند و نفهميدهاند كه اين قول منافي
نصّ قرآن است كه فرموده

احك اُم َب اين َُه ام بما َانا َزلَ
« َو اَن ا

الل ُه :و ميان آنان به موجب آنچه خدا

نازل كرده داوری كن» يعني نه به اجتهاد ،و نيز فرمود

حي
هُو اْل َو ا
« َو ما َيَناط ُ
ق َعن ا ال َهوي انا َ

ُيوحي :و از سر هوس سخن نمیگويد اين سخن به جز وحيی كه وحی میشود نيست».

مقام وحي غير از مقام اجتهاد است و اگر پيغمبر(ص) مجتهد بود ،مخالفت او بر امّت
جايز ميشد ،زيرا اجماعْ منعقد است بر آن كه حكم اجتهاد آن است كه مجتهدِ ديگري را
مخالفت آن جايز باشد ،در صورتي كه مخالفت با پيغمبر(ص) حرام است .و نيز مجتهد گاهي

امامت

ّ112

خطا ميكند ولي نزد ما صدور گناه از نبي محال است چنان كه در بيان عصمت انبياء ذكر
شد؛ و نيز اگر حضرت پيغمبر(ص) به اجتهاد خود عمل مينمود ،جواب سؤال سائلين را به
تأخير نميانداخت تا وحي نازل شود.
آنچه حاصل ميشود از اجتهاد ،ظنّ است ولي از وحي ،قطعْ حاصل است و كالم آن
حضرت خالي از آلودگي ريب است ولي كالم مجتهد چنين نيست ،و فهميدن آن حضرت
حكم را در آنچه حقتعالي تصريح فرموده ،اجتهاد نيست.
ُ « -ع ار َوة ا ال ُوثاقي َْل انافصا َم َلها :دستاويزی استوار كه آن را گسستن نيست».

حضرت رسول اكرم صلي اهلل عليه و آله فرمود :هر كسي كه ميخواهد چنگ زند به
عروةالوثقي ،چنگ زند به واليت علي بن ابيطالب(ع) ،به درستي كه واليت او واليت من و
اطاعت او اطاعت من است ،و هر كسي كه ميخواهد بشناسد حجت را بعد از من ،بشناسد
ات َم اوْل ُه َفهذا َعلي َم اوْل ُه :يعني كسي كه من موالي
علي بن ابيطالب(ع) را ،و نيز فرمودَ « :م ان ُ
كن ُ
او هستم ،پس اين علي موالي اوست».

هُم َخ اي ُر ا ال َبر يََّة :آنانند كه بهترين آفريدگانند».
 «اُولئ َك ا

احاديث بسيار وارد گرديده از طرق عامه كه حضرت رسول خدا(ص) فرمود :در اين آية
شريفه ،مراد از خَيرُالبَريّه علي بن ابيطالب و اوالد طاهرين(ع) او ميباشند ،پس ايشان به
امامت و خالفت اليقترند.

.

چگونه دليل ميآورند و چگونه طعن ميكنند علماي خاصّه را در ثبوت امامت حضرت
علي بن ابيطالب(ع) و اين نيست مگر بيفهمي يا عدم تحقيق در حقيقت مطلب و يا عِناد
ايشان ،و اجماعي كه از اهل مدينه يا از اهل حلّ و عقد منعقد شود ،در مقابل اين نصوص
چه ثمر دارد؟!
يكي از علماي خاصّه گويد كه با مُستبصري صحبت داشتم ،در بين گفتگو وجه
برگشتن او را پرسيدم ،گفت :خالوئي دارم كه فعالا شيخاالسالم است .شبي عرض كردم به
خدمت او كه من گمراهم ،مرا به راه حق هدايت نما وگرنه وزر و وبالم به ذمّه توست.
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(ع)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
علی
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

گفت :حقيقت مطلب آن است كه حق با شيعه است بنابر آنچه از كتب اخبار و علماي
اخيار و به خودِ من معلوم ميباشد .زيرا آنچه حضرت رسول خدا(ص) در خصوص حضرت
علي بن ابيطالب(ع) فرمود ،مشترك است ميان عامّه و خاصّه ،و آنچه را كه اهل سنّت بر آن
منفردند ،علماي خاصّه همة آنها را ردّ كردهاند.
گفتم :حال كه چنين است ،چرا حق را نميگوييد؟
گفت :خواهر زاده! با گفتن من محال است كه كسي از مذهب خود برگردد ،زيرا
علماي حاضرين ،مستمريخور دولتِ خود ميباشند و اگر اتفاق كنند همه را ميكُشند ،يا
الاقل مستمري ايشان را قطع ميكنند .حاال امر ،مشكل شده و كار از كار گذشته مگر اين
كه حضرت قائم آل محمد(ص) ظهور فرموده و عالَم را از اين مذهب پاك نمايد.
چون اين بشنيدم ،خدشة فِيالجمله كه در دل بود ،بِالمرّه زايل گرديد و چنگ به
واليت حلّال مشكالت ،حضرت علي بن ابيطالب(ع) زدم و حق از باطل و نور از ظلمت مثل
صبح صادق از افق توفيقِ ربّاني تميز يافت.
اين را ميگفت و دُرّ حق را به الماس آب ديده ميسُفت و بر ايام ماضيّه تأسف
ميخورد و گَرد و غبار ضاللت و جهالت را از زانوي هدايت ميتكانيد.

محبّت و اطاعت اهل بيت عصمت(ع) بر همه كس واجب ،و عداوت و مخالفت ايشان
بر همه كس حرام شده است ،چنان كه اطاعت ايشان ،عالمت ايمان و مخالفت ايشان،
عالمت كفر است .وجوب مودّت ،مستلزم وجوب اطاعت است و اطاعت واجب نميشود مگر
با عصمت چه ،با وجود صدور خطا ،ترك مودّت واجب ميشود.
اخبار مشتركه مربوط به واليت حضرت علي بن ابيطالب(ع) فزون از حدّ و احصاء است
كه در كتب عامّه و خاصّه ضبط شده ،ولي چون بنابراين است كه ما ذكر ننماييم مگر آنچه
از خود ايشان وارد شده ،لهذا قناعت ميكنيم بر اخبار متواترة چندي از علماي عامّه:
از مشهورترين علماي اهل تسنّن كه،
ابن ابيالحديد نقل كرده از
حضرت رسول(ص) خطبهاي خواند و فرمود :اي مردم وصيت ميكنم شما را به حبّ و اطاعت
برادرم
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و پسر عمّم علي .و نيز فرمود :دوست او نيست مگر مؤمن و دشمن او نيست مگر
كافر .دوست او دوست من و دشمن او دشمن من است.

به چند طريق نقل شده كه مضمون آنها چنين است كه حضرت
در
رسول(ص) فرمود :هر كس علي را برنجاند مرا رنجانيده.
مَرْوي است از عُمَر كه حضرت رسول(ص) فرمود :حبّ علي برائت است
از آتش دوزخ ،و اين مضمون به چند طريق از علماي ايشان نقل شده با تفاوت الفاظ ،كه

عطيه» و «ابن َب ِّطع» و «ابن ماجه» و «يزيدي» و
همه از اكابر و اعاظم علماي ايشانند مانند «
ّ
«موصلي».

خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد:

« َو َي او َم َي َعض ال ّ
ظال ُم َعلي َي َدياه َي ُقولُ يا َل اي َتني

الر ُسول َسبيّل يا َو ايلَتي َل اي َتني َل ام َاتَّخ اذ ُفّلنا َخليّل :و روزی است كه ستمكار دستهای
اتَّخَ اذ ُ
ت َم َع َّ
خود را میگزد و میگويد ای كاش با پيامبر راهی برمیگرفتم ای وای كاش فالنی را دوست
خود نگرفته بودم» .در اين آية شريفه ،الف و الم «ال ّظال ُم» اشاره به ظالم معيّني بوده و

« ُفّلنا

» نيز كنايه از شخص معيّني است ،يعني همان تعدادي از صحابه كه مُرتد شدند .در آية
ب انَّ َق اومي اتَّخَ ُذوا َ
هذا ا ال ُق ارا َآن َمها ُجورا :و پيامبر گفت پروردگارا
الر ُ
سولُ يا َر ِّ
بعد ميفرمايدَ « :و قالَ َّ

قوم من اين قرآن را رها كردند».
اخبـاري كـه از علماي عامّه وارد شـده معلوم ميشـود كـه اين آية شريفـه ،داللـت
واضحه دارد بر مدّعي ،كه مضمون مشتركة آن اخبار اين است كه
قومِ شكايت شده از ايشان ،يهود و نصاري و زَنادِقه نتوانند بود ،زيرا كه يهود قوم
حضرت موسي بودند نه قوم حضرت ختمي مَآب ،و نسبت اخذ قرآن به ايشان به طريق
هِجْر ،منافات دارد .و نيز مرادْ كافرِ محض نيست ،زيرا كه ايشان اصالا قدم به عرصة اسالم
هجورا» ،صحيح
نگذاشتند و سر و كاري با قرآن نداشتند ،و نسبت اخذ قرآن به ايشان « َم ُ
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(ع)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
علی
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نباشد .پس مرادْ قومي از مسلمانان بودند كه در مذهب و عقيده و آئين ايشان ،فساد و خللي
بوده است.
از حضرت رسول اكرم صلياهلل عليه و آله در كتاب
به روايت
خود نقل كرده كه آن حضرت فرمود :دوازده نفر بعد از من امام شوند كه همة آنها از قريش
باشند و اسالم هميشه با ايشان ،عزيز خواهد شد.
نقل نموده است.
همين روايت را از قول
و باز
در كتاب خود نقل ميكند كه حضرت پيغمبر(ص) فرمود :دوازده نفر بعد از من
امام و خليفه شوند كه همة آنها از قريش باشند.
نقل ميكند كه با پدرم رفتيم خدمت حضرت پيغمبر(ص) و آن
از
حضرت فرمود :بعد از من ،دوازده نفر امام و خليفه شوند و كلمهاي را كه نشنيدم ،پدرم
گفت كه آن حضرت فرمود :همة ايشان از قريش باشند.
اين مرد عدم عصمت را موقوف ساخته بر
امامت ابيبكر ،و ثبوت امامت او را موقوف كرده بر عدم اشتراط عصمت.

هر چيزي مشتمل است بر وجودات اربعة ذهني و لفظي و كَتبي و خارجي ،و اثر تامّ
در اشياء براي وجود خارجي است ،مانند دارو كه وجود ذهني و لفظي و كتبي آن اثري
ندارد و رفع مرض نميكند؛ يعني بايد براي دفع مرضْ اجرا شود و اجرا مُجري ميخواهد و
اجرا كننده بايد بداند و بتواند و بخواهد .چنان كـه اگر بهترين طبيب را براي مريض بياوريم
و كاملترين نسخه را بنويسد ولي پرستار نتواند بخواند و يا نتواند اجرا كند و يا نخواهد ،آن
نسخه نتيجهاي نداده و رفع مرض نميكند.
همان طور است قوانين آسماني ،بِالخصوص قوانين اسالم كه بهترينِ قوانين ،و قرآن
كه اكمل كتب سماوي بوده و كاملترين نسخههاست براي معالجة امراض جسمي و روحي
و اجتماعي ،بعد از حضرت پيغمبر(ص) مُجري ميخواست و واگذار كردن اين قانون به عهدة
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كسي كه بر آن عالِم نيست ،عين سَفاهت است زيرا محال است كه چنين شخصي اين قانون
مقدس را حفظ كند و اجرا نمايد.
حضرت علي(ع) از جميع صحابه افضل بود به علت زيادي علم و حلم و شجاعت و
سخاوت و حكمت و عصمت و عفّتِ نفس ،پس سزاوار نيست كه ديگري بر او مقدم شود تا
ترجيحِ مفضول بر فاضل الزم آيد.
آن حضرت چنان غرقِ درياي وحدت و متوّجه به حق جَلّ و عَال بود كه هيچ
نميخواست جز خدا ،و هيچ نميديد غير از خدا .معالتّأسف جمعي ميان مردم اختالف
انداختند و سمند جهل را در ميدان هوي و هوس تاختند و حق را پايمال كردند.
« »

هركه خواهد راه سعادت ابدي را بپيمايد و درّ گرانبهاي حقيقي را از درياي حقيقت
و معرفت بجويد ،بايد مِهر آن حضرت را بر صفحة دل نقش كرده و با برقِ وِالي او ،خانة دل
را روشن سازد.

در استدالل بر امامت ايشان ،طرق چندي است:
طريق اوّل آن است كه ايشان مختص ميباشند به عصمت و غير از اين دوازده نفر
معصومي نبود ،پس اگر كسي در عهد يكي از ايشان ادّعاي امامت كند ،دعوي او به جهت
عدم عصمت باطل است.
طريق دوم آن است كه هر يك از ايشان در عهد خود ،رسيد به كمال قوة علميّه و
عمليّه نسبت به شخص و نوع ،و عقالا قبيح است تقديم مفضول بر فاضل.
طريق سوم آن كه حضرت رسول اكرم صلياهلل عليه و آله نصّ فرموده است بر امامت
هر يك از ايشان ،چنان نصّي كه قابل تأويل نيست.
طريق چهارم نصّ هر يك از ايشان است بر امامت امام بعد از خود.
طريق پنجم معجزات ظاهرات باهرات است كه در دعوي امامتِ خود ظاهر نمودند.
خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد

َ
« َو َل َقدا ا َ
رائيل َو َب َع اثنا من ُاه ُم
ميثاق َبني ا اس
َخ َذ الل ُه
َ

اثاَن اَي َع َش َر نَقيبا :در حقيقت خدا از فرزندان اسرائيل پيمان گرفت و از آنان دوازده سرپرست
برانگيختيم» .در اين آية شريفه ،خداوند تبارك و تعالي نُقَباء بنياسرائيل را دوازده نفر
فرموده ،و حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :آنچه اديان گذشته داشتهاند ،دين من هم از آن
سُنَن الهي بر كنار نيست؛ لذا نُقَباء و ائمه دين اسالم را كه اَوْلي به تصرّف در عالَم باشند،
دوازده نفر مقرّر فرموده است.
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خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد« :انَّ ع َّدة الش ُهور عن َادالله اثاني َع َش َر َشها را :در
حقيقت شماره ماهها نزد خدا از روزی كه آسمانها و زمين را آفريده ،در كتاب خدا دوازده
ماه است» .مصالح معاش عالَم در حصول مطلوب ،نيازمند به پيدايش زمان است كه در
دوازده بُرج پديدار شود ،بايد منظومه شمسي در اين بروج سِير كند و از اين سير و گردش
كواكب ،شب و روز و ماه و سال پديد آيد.
در اجتماع عالم بشريت ،نور الوهيّت در قلب مقدس حضرت رسول اكرم(ص) تابيدن
گرفت ،و ايشان پس از بيست و سه سال دوران نبوت ،دو مركز ثقل مهم را در جامعه باقي
گذاشت و فرمود :اين دو مُتَالزِم يكديگرند و از هم تفكيك نميشوند .آن بزرگوار در حالي
كه مردم عربستان را زير پرچم سبز توحيد درآورده بود ،اين نيروي تصرّف و واليت را به
امر الهي به دوازده مِهر سپهر واليت سپرد.
نور الوهيّت از وجود مقدس آن آفتاب عالَم انسانيّت ،در بروج امامت سير نمود و از
مشرق وجود آنان نيز بر قلوب صافيّة اولياء تابش كرد تا طريق سير به سوي حق را براي
مردم تشريح كنند .همان طور كه نور آفتاب در منازل كواكب سير ميكند ،نور نبوت نيز از
بُرج حَمَل واليت تا برج حوتِ امامت ،در قلوب مقدّس حضرات ائمه اطهار سير كرده سبب
ارشاد امّت شده است.
حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليهالسالم اولين برج منظومة شمسي نبوّت،
باب مدينة علم بود .آفتاب نبوّت بر او تابيد و آنچه بر دل پاكِ حضرت رسول اكرم(ص) از
منبع وحي و الهام تابيده بود ،بر آئينة مصفّاي قلب او انعكاس يافت .سپس نور الهي از برج
عَلَوي تا آخرين خط سيرِ خود يعني حضرت قائم آل محمد(ص) ،حامل مراكز ثقل دين مُبين
اسالم كه مشعلدار هدايت و ارشادند ،يك دور گردش كامل كرده ،در مدت سه قرن از آغاز
هجرت تا زمان غيبت كبري ،يك نقطة انحراف از ايشان حاصل نشد.
سير تكامل دين از نزول اولين آية قرآن مجيد تا نزول آخرين آية آن ،در سازمان
تشكيالت اداري و معنوي اسالم ،با تفسير و تشريح احكام در مدت سه قرن ،كه از ختم
نبوت به ختم واليت خاتمه يافت ،رشد عقلي و رَقاءِ علمي بشر را با عمل كردن به اين
دستورات و اجراي اين قوانين مقدس تضمين كرد.
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اينك ضمن مرور اجمالي بر امامت اين كواكب فروزان معنوي ،و نه توضيح مبسوط
در تاريخچة زندگانيشان ،بعضًا به تشريح تعاليمي از آن بزرگواران بسنده نموده به مناسبت،
به كمالي از كماالت مقام شامخ واليت اشاره ميكنيم.
 اخبار كثيرة متواتره در وصيّت حضرت علي بن ابيطالبعليهالسالم بر فرزند خود ،حضرت امام حسن(ع) و اختصاص آن بزرگوار به خلعت امامت وارد
گرديده است .علماي شيعه اجماع دارند بر اين كه حضرت امام حسن(ع) بعد از رحلت پدر
بزرگوارش مردم را به بيعت خود دعوت نمود ،و اين را بسياري از علماي عامّه نيز مانند
نقل كردهاند.
در
احمد بن حنبل در مُسند خود و
امامت حضرت علي بن ابيطالب(ع) ولو در مرتبة چهارم بنا به قول عامّه ،ثابت است.
بعد از ثبوت امامت او قول او حجت ميباشد ،و
حضرت حسن(ع) امام دوم شيعيان داراي مقام عصمت و جامع جميع كماالت بوده و
كلّ صفات حميده و مَلَكات فاضله در وجود مقدسش فعليّت داشته و بِاالتفاق بعد از پدر
بزرگوارش ،كليّه رياست مطلقة الهي را واجد بوده است.
امامت حضرت امام حسن(ع) بنا به قول عامّه ثابت است ،پس چگونه معاويه را به
خالفت برگزيدند؟ اگر گويند خالفت او به اجتهاد بوده ،گوييم اين امر پيش عامّه جايز
نيست ،و اگر گويند اهل شام او را به خالفت برگزيدند ،پس اخبار بودن ائمه از قريش به
كجا حمل شود؟ و اگر گويند معاويه هم از قريش بود ،بنا به قول عامّه حضرت رسول
صلياهلل عليه و آله فرمود :اگر دو نفر در يك زمان ادّعاي خالفت و امامت كنند يكي را
بكشيد ،پس حضرت امام حسن(ع) كه مقدّم بود ،چرا معاويه را نكشتند؟ و اگر نتوانستند
بكشند چرا او را به خالفت انتخاب كردند؟
و اگر گويند حضرت امام حسن(ع) به مصلحتي خودْ خالفت را به معاويه تسليم نمود،
گوييم چگونه شخص شخيصي كه به خالفت و امامت منصوص از خدا و رسول صلياهلل
عليه و آله و حضرت علي بن ابيطالب(ع) باشد ،اين مقام و منصب را از خود نَزْع كرده تسليم
حاشا و كالّ ،و اين نظير قولي
كند
است كه در بيعت ابيبكر ذكر كردهاند.
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اصوالا ذيروح واجباالطاعه است نه غير ذيروح .ذيروح نيز كالا يا «غالب با ال ُقدا َرة :غالب

اصوب ب ا
اجتماع :منصوب از طرف جامعه» و يا « َمن ُاصوب م ان عن َادالله:
الَ ا
به قدرت» است يا « َمن ُ

منصوب از نزد خدا».
اطاعت از ذيروح غالببِالقُدرة معقول و جايز نيست .كسي كه منصوببِاالجتماع است،
او هم اليق اطاعت به تمام معني نتواند بود .زيرا آن كه اجتماع او را نصب كرده ،هر فرد
اجتماع شايد به خصوصيّتي از او عالقهمند باشد ،و آن صفت هم معلوم نيست در عالَم معنا
مقبول باشد يا نه ،و بر فرض مقبوليّت ،ممكن است ساير صفاتش مقبول نباشد.
اما فرد منصوب مِن عِنداهلل كسي است كه فاقد صفات رذيله و واجد كمال صفات
حميده باشد .اطاعت از او ،تبعيّت از عقل است ،عقلي كه سوق به معنويّات ميدهد و عدم
اطاعت او تبعيت از نفس است ،نفسي كه سوق به ماديّات ميدهد .قسم اول ،قوي است و
قسم ثاني ضعيف؛ اوّلي اَيْمَن است و ديگري اَيْسَر.
حضرت امام حسن مجتبي(ع) ،امام منصوب مِن عنداهلل ،ركن ركين عالم امكان است.
هر موجودي قائم به ركن است و كمال صحّت قيام آن منوط است به اجتماع شرايطي؛ از
جمله وجود يك پايه در شيء موجب انحراف است در قائميّت آن .همچنين اگر در ركني
از اركانِ شيء خللي افتد يا نفوذ پايه در آن كاستي پذيرد ،در قوامش تزلزل پديد آيد و
توابع و متعلقاتش رو به كاهش نهد .زيرا انهدام و فقدان علّت ،موجب انهدام و زوال معلولين
است ،لذا از علت ،اتّصاالا آثار و انوار وجودي به معلولْ افاضه ميشود.
آري ،هر موجودي نور است و در هر نوري جمال حق نمايان ،اما همة اين انوار از
اِشراق نور ازلي پديد آمدهاند .ركن ركين عالم امكان ،آن نوري كه جوهر و چكيدة ماسِوياهلل
در آن نمايان است ،عبارتست از نورُاالَنوار يا نور قاهر واليت .اين است كه بدون وجود مقدس
امامِ منصوب مِن عنداهلل ،قائميّت تمام موجودات زايل شده شيرازة عالَمِ امكان گسسته ،همه
در ظلمت عدم فرو ريزند.
بنابراين ،ركن عظيم علم الهي ،معرفت به امام است كه بدون اتّصال دل بدان مقام و
استِناره از آن نور قاهر واليت ،مصباح هدايت شدن ،ممكن نيست .اين است سرّ اشاره
حضرت امام حسن مجتبي(ع) به ياران خود كه بكوشيد اَوْعِيه علم و دانش شويد تا راه را
ببينيد ،مصباح هدايت شويد تا راه را به ديگران نشان دهيد.
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 ادلّة دالّه بر امامت حضرت حسين بن علي ،همان ادلّه دالّهبر امامت حضرت علي بن ابيطالب(ع) و حضرت امام حسن(ع) است كه در سابق ذكر شد.
آن يگانه انسان خدايي ،مجسمة حق و حقيقت و تقوي و خداپرستي و فدايي راه خدا
و زندهكنندة دين خاتمِ انبياء صلياهلل عليه و آله ،سيّد و موالي شهداء ،به نصّ و تصريح جدّ
بزرگوارش و پدر عاليمقدار و تعيين برادرش حضرت امام حسن(ع) و به دليل عصمت ،امام
و وليّ و حجّت خدا بود .و اين مقامي است باالتر از نبوّت ،زيرا در نبوّت ،رياست الهيّة اصليّه
ممكن است بر عدهاي معيّن باشد اما در امامت ،رياست مطلقة كليّه الهيّه بر همه افراد بشر
است .البته حضرت رسول اكرم(ص) و ساير انبياء اولواالعزم ،هم مقام نبوّت و رسالت را واجد
بودند و هم سِمَت امامت را ،چنان كه در قرآن مجيد به امامت حضرت ابراهيم خليل اشاره
شده است.
چه،
آن نور است و اين شعاع؛ آن اصل است و اين فرع؛ آن عين است و اين اثر؛ وليّ مخاطب به

خطاب « َا اقبل :روبيار» است و نبي مخاطب به خطاب «ا اَدبر :برگرد» .ادبر بعد از اقبل است و

نبوّت خاصّه نيز بيواليت ،صورت نبندد.
حضرت حسين بن علي(ع) چنان كه به ظاهرِ اعمالْ پيشوا و رهنما بود ،در باطن نيز
سِمَت پيشوايي و رهبري داشت .او قافلهساالر كاروان انسانيّت بود كه از راه باطن به سوي
حق ميبَرد .آري ،امام عالوه بر ارشاد و هدايت ظاهري ،نوعي هدايت و جَذْبة معنوي دارد
كه از سنخِ عالَمِ امر و تجرّد است و به واسطة كمال حقيقت و نورانيّت باطن ،در قلوب
شايسته تصرّف كرده آنها را به سوي مرتبة كمال و غايت ايجاد ،جذب ميكند.
ميان جاذب و مجذوب سنخيّتي است و اين دو نيرو در همة عوالم هستي موجودند.
گرچه اين قدرتها در عرشِ معالّي الهي در حدّ كمالند ،اما جاذبة الهي در اصل مجذوب
قطب ذاتي حق ،يعني قلوب انسانهاست .انوار جماليّه و جالليّة حقتعالي با سِير نزوليِ
خود ،همة كاينات را فراگرفتهاند و هيچ نقطهاي نيست كه از آن خالي باشد ،ولي تجمّع و
سير اين انوار به سوي قلوب مصفّاست متناسب با پاكي و صفاي آنها .البته در تجلّي انوار
الهيّه ،شدّت و ضعفي مشهود نيست ،كميّت و كيفيّت از آن ماسِواي حق است و به حريم
او راهي ندارد .متقابالا از دلهاي مُزكّي و آراسته به كمال نيز انوار صعودي ساطع است كه
به مرتبة نورانيّتشان ،مجذوب جاذبة ذات اقدس حقّاند .كمال اين جاذبيّت و مجذوبيّت در
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قلب انسان كامل است كه در آنجا اين انوار و قوا يكي شده ،ميان جاذب و مجذوب و نور،
يا طالب و مطلوب و طلب ،فاصلهاي نيست .در اين مقام است كه او مظهر واالي جاذبيّت و
مجذوبيّتِ حق و اسم مقدّس « ُم َقلِّ ُب ا ال ُقلُوب َو ااْلَباصار :دگرگونکننده دلها وديدهها» است،

و اين جاذبة ملكوتي در حضرت امام حسين عليهالسالم به حدّ اعلي بود.
عبادت و زهد و سخاوت و شجاعت و تقوي و علم و عصمت و كماالت ديگر آن حضرت
را ،دوست و دشمن و شيعه و سنّي اعتراف دارند؛ و هر كمالي كه ثابت است بر حضرت علي
بن ابيطالب(ع) و حضرت امام حسن(ع) ،بر آن حضرت نيز ثابت ميباشد.
حضرت حسين بن علي(ع) جامع جميع كماالت بود و حضرت رسول اكرم(ص) آن
حضرت را بينهايت دوست ميداشت ،و اين محبّت نه از جنبة بشري صِرف ،كه براي خدا
و روي كماالت او بود.
حضرت حسين بن علي عليهالسالم مانند پدر بزرگوارش ،شبها طعام به خانه فقرا و
ايتام و بيوهزنان ميبُرد .آن حضرت بسيار بزرگمنش و مَنيعالطّبع بود و زير بار ذلت نرفت
تا شهيد شد .درس شهادت را خداي اليزال ،روز اول به او آموخته و آن قَبا را روز ازل به
قامت او دوخته ،و چنان جام شهادت را او بايد مينوشيد و آن خلعت زيبا را او بايد ميپوشيد.
حضرت حسينبن علي(ع) مظهر قدرت و جود و كرم خدا بود و ميدان كربال را كه
تشكيل داد و صبر و شجاعتي كه از آن حضرت در روز عاشورا بروز كرد ،همه را به تعجب
آورد و اين مبارزه ،يك جنگ معمولي دنيايي نبوده بلكه مبارزة عقل و جهل ،نور و ظلمت،
ايمان و كفر ،عدل و ظلم و حقيقت با مجاز و آخرت با دنيا بود؛ خالصه مبارزة آن بزرگوار
براي خدا و تكميل نفوس بشريّه بود و بس.
حضرت حسينبن علي(ع) فرمود :من اصحابي باوفاتر از اصحاب خود سراغ ندارم .و در
حقيقت همچنين بودند و پيمانة ايشان از محبت حضرت حسينبن علي لبريز و سراسر
وجود ايشان را عشق خدايي فراگرفته بود.

حضرت حسينبن علي(ع) زير بار ذلّت نرفت و ظلم يزيد و يزيديان را بر عالم ثابت
نمود .اين كه گفتهاند آن حضرت آخر كار در گودال از آن جماعت يا قاتلش طلب آب نمود،
براي اتمام حجت بود .او مايل بود با لب تشنه جان به جانان سپارد و عطش هم ،عمده نه
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همان عطش ظاهريِ جسماني است،
حضرت علي بنالحسين ،امام چهارم شيعيان به تصريح
صريح از حضرت خاتماالنبياء(ص) و جـدّش حضـرت اميـرمؤمنـان(ع) و پـدر بزرگوارش
حضرت امام حسين عليهالسالم ،پيشواي خلق و داراي مقام عصمت و حافظ دين و
بيانكنندة آيات قرآني و احكام شريعت سيّدالمرسلين است.
اين مقام ،مستلزم اِشراف و احاطه است به حقيقت قرآن.
«اَنَّ

كَّل َم ا الباري ُس ابحانَ ُه ْل ُي اشب ُه كَّل َم ا الخَ الق كَماْل ُي اشب ُه ا اَفعالُ ُه ا اَفعا َل ُه ام :همانا کالم خدای سبحان
شبيه کالم خلق نيست ،چنان که افعال او نيز شبيه افعال آنان نمیباشد» .خداي تبارك و
تعالي با نورافكن وحي به جهانيان فهمانيده كه هر كسي نميتواند به كنه قرآن راه يابد،
تنها پاكانند كه به كُنه قرآن رسيدهاند.
معرفت حضرت سجّاد(ع) به قرآن مجيد ،در حدّ اعلي بود زيرا كه طهارتِ محض در
وجود مقدسش تحقّق يافته بود ،چنان معرفتي كه بين او و حقيقت قرآن ،فاصلهاي نبود.
چه ،محبوبين الهي ،فيضِ واحدِ منبسط
را در كثرت مشاهده ميكنند و سروش غيبي را از زبان محبوب ميشنوند ،و تشابه را در
محدودة الفاظ و موطن كثرت ،محصور مينمايند ،كه در موطن وحدت و معنا ،جايي براي
تشابه نيست.
 .قرآن را سرّ و عَلَن است و هر يك را ظاهري است و باطني.
انسان كامل ،داراي اين ابعاد چهارگانه است و هر مرحله از او ،همسان مرحلة خاصي است
از قرآن .اين است كه محبوبين الهي در مقام تَمدح ،خود را همتا و شريك قرآن بازگو

ك يا َ
ريك ا ال ُق اراآن :سالم
ش َ
َلسّل ُم َعل اَي َ
فرمودهاند ،و در عرض سالم به پيشگاه مقدسشان گوييم «ا َّ

بر تو ای شريک قرآن».
 .گرچه حقيقت قرآن و حقيقت واليت از لحاظ مفهوم متفاوتند ،لكن
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بين حقيقت قرآن و حقيقت واليت ،فاصلهاي نيست .آگاهي اين صاحبان واليت كليّه به
اسرار جهان و سلطة وجودي ايشان به آن ،در حدّ اعالست .آنان هميشه محسوسشان،
مَسبوق بر معقولشان است؛ از معقول به محسوس ميرسند .اما ساير مردم ،معقول آنها
مسبوق بر محسوس آنهاست؛ ميخواهند از طريق محسوس به معقول راه يابند .منطق آنها

اين است « َم ان َف َق َد ح ّسا َف َق َد ع الما :هر که حسی را از دست دهد ،علمی را از دست دهد» ،لكن

كنُون ْل َي َمس ُه اْل ا ال ُم َ
منطق و مَشرَب مردان الهي ،چنين است «ان َّ ُه َل ُق اران كَريم في ك تاب َم ا
ون:
طهَّ ُر َ

اين قطعًا قرآنی است ارجمند ،در كتابی نهفته كه جز پاكان با آن تماس ندارند».

كماالت هر كسي به ميزان برخورداري اوست از حقيقت قرآن ،و وجود مقدس امام
سجّاد(ع) جامع جميع فضايل ظاهري و باطني بود .زهد و تقواي آن حضرت ،محل اتفاق
عامّه و خاصّه است و اعمالش سرلوحة كتاب انسانيّت.
آن حضرت وقايع كربال را به اتمام ديد به انضمام تحمّل آن اسارت طاقتفرسا ،ولي
هيچ اظهار كراهت ننمود .آن بزرگوار در مناعت و علوّ طبعْ به اعلي درجه بوده از كربال تا
شام با مأمورين سخني نگفت و اظهار حاجتي ننمود .حتي در پاسخ يزيد كه گفت هر
حاجتي داري بخواه ،فرمود :من هرگـز از تـو چيـزي نخواهم و حاجتي به تو نـدارم .آن
حضرت در برآوردن حاجات مردم ،بينهايت ساعي بود.
 از حضرت سجّاد(ع) معجزات و كرامات و خوارق عادات بسيار بروز» است كه در
كرده ،ولي بهترين يادگاري كه از حضرتش به جاي مانده« ،
فصاحت و بالغت ،تالي قرآن و نهجالبالغه است.
ذيالا به تبيين و توضيح فقراتي از دعاي مكارماالخالق از اين گنجينه واالي معنوي
ميپردازيم:

ل ا ال َيقين َو
ل َيقيني ا اَف َ
ل ااْليمان َو ا
اج َع ا
ص ِّ
«اَللّ ُه َّم َ
ض َ
ح َّمد َو اآله َو َبلِّ اغ بايماني َاك َام َ
ل َعلي ُم َ

اناَ َته بن َّيتي الي ا اَح َسن الن ِّّيات َو ب َع َملي الي ا اَح َسن ااْلَعا مال :خداوندا بر محمد و آلش رحمت
فرست و ايمان مرا به كاملترين ايمان برسان ،و يقين مرا فاضلترين يقين ساز ،و نيّتم را
به درجه بهترين نيتها و عمل مرا به بهترين اعمال ترفيع ده».
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آن حضرت در اين دعا ابتدا به صلوات نموده ،زيرا در اجابت دعا اثري فوقالعاده دارد.
از حضرت علي بن ابيطالب(ع) روايت است كه فرموده :چون از خدا حاجت خواهي ،ابتدا كن
به صلوات و بعد حاجت خود را بخواه كه در اجابت دعا اثر فوقالعاده دارد ،زيرا خداي
رحمان ،اجلّ است از آن كه از او دو حاجت خواهند ،يكي را اجابت فرمايد و ديگري را منع
نمايد؛ يعني طلب رحمت بر پيغمبر(ص) را قبول ميفرمايد و حاجت ديگر را نيز اجابت خواهد
فرمود.
امام سجّاد(ع) بعد از ذكر صلوات ،كاملترين ايمان و يقين ،و نيكوترين نيات و اعمال
را از خداوند خواستار است .گرچه ايمانِ حضرات معصومين(ع) در مرتبة كمال است ولي به
دو علت چنين دعا نمودهاند :اوالا دعاها و راز و نيازها و مناجات آنان مخصوص خودشان
نبوده ،بلكه براي عموم مؤمنين روش دعا و مناجات را تعليم ميفرمايند ،و اَوْلي است كه
هر كس بخواهد با خدا به مقام راز و نياز آيد ،چنگ به مناجات ايشان زند .ثانيًا رحمت
خداوندي حدّ و حصري ندارد و الزم است كه در خارج نيز مظهر داشته باشد ،لذا هر مرحله
از ايمان را مرتبه باالتري است و ايمان و يقين و كمال ،به اقتضاي رحمت واسعة الهي ،حدّ
و حصري ندارد.
مشتق است از كلمة امن و اين كه به معني اِذعان و تصديق برآمده ،به اعتبار
آن است كه شخص مؤمن به خدا و رسول و آخرت ،از عذاب الهي ايمن است.
در لغت علمي است كه
آن حضـرت كاملترين يقين را از خـدا خواهان است.
شكي در او نباشد و در اصطالح ،علمي است كه از راه نظر و استدالل حاصل شود .يقين،
مركّب است از دو چيز :يكي علم به معلوم و ديگري آن كه خالف آن محال است.
يقين مراتبي دارد :مرتبة اول علماليقين و مرتبة دوم عيناليقين و مرتبة سوم
حقّاليقين است .مرتبة اول مقام بُرهان است .مرتبة دوم آن است كه عالِم عينًا معلوم را
ببيند و اين مقام ،ماوراء مقام برهان است ،چنان كه بزرگان فرمودهاند:

س ا الخَ َب ُر كَا ال َعيان:
« َل اي َ

خبر مانند ديدن نيست» .مرتبة سوم آن است كه عالِم و علم و معلوم يكي باشد كه اين
مرتبه ،مقام واصلين است.
حضرت علي بن موسيالرضا(ع) ميفرمايد :ايمان مافوق اسالم ،و تقوي مافوق ايمان ،و
يقين مافوق تقوي است .و نيز فرموده :تقسيم نشده است بين بندگان خدا چيزي كمتر از
يقين! آري قلّت هر چيزي دليل است بر كمال ارزش آن ،چنان كه فرمودهاند:

«ما َ
َق الل ُه
خل َ
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في ااْلَ ارض َا َق َّل م َن ا ال َع اقلَ ،فانَّ ا ال َع اق َل في ااْلَ ارض َا َقل م ان ك ابرية ااْلَ اح َمر :خداوند چيزي كمتر از
عقل نيافريده و عقل كمتر است از كبريت احمر» .چنين توصيفي از يك چيز ،دليل بر كمال
ارزش آن است ،چنان كه حضرت صادق(ع) نيز ميفرمايد :عمل كم با يقين ،افضل است از
عمل بسيار ،كه بدون يقين باشد.

قول آن حضرتَ « :واناَ َته بن َّيتي الي ا اَح َسن الن ِّّيات :و نيت مرا بهترين نيّتها بگردان» ،نيّت

ارادة ايجادِ فعل است .ممكن است از كسي عملي سرزند كه صورتًا عبادت باشد ،ولي چون
نيّتْ فاسد بوده ،اجر اخروي نخواهد داشت .حضرت امام زينالعابدين عليهالسالم از خداي
خويش مسألت مينمايد كه نيّت و قصد او در همه وقتْ خير بوده و براي خدا باشد؛ اين
گونه نيّت را نيّت صادقه نامند.

از اين حديث چنين استفاده ميشود كه انسان
بايد در تمام اعمالش حتي در امور طبيعي و عادي مانند خوردن و آشاميدن و لباس پوشيدن
و نكاح كردن ،نيّت خالص داشته باشد.
قصد تقرّب در عبادات شرط شده و اگر كسي عبادت كند براي گرفتن اجر و مزد و
بهشت رفتن ،خالص نخواهد بود؛ اگرچه چنين نيّت اِسقاطِ تكاليف ظاهري ميكند ولي تا
محض تقرّب به خدا نباشد ،خالص نيست؛ چنان كه حضرت علي بن ابيطالب(ع) عرض
ميكند :خدايا من عبادت ميكنم ترا نه از روي ترسِ از عذاب تو و طمع بهشت ،بلكه چون
ترا سزاوار پرستش يافتهام ،عبادت ميكنم .اين كه به حضرت موسي(ع) خطاب شد:
نَ اعل اَي َك :نعلين خود را درآور»

« َف ا
اخل اَع

.

اين نيّت است كه بهتر است از عملش ،زيرا كه آن عملِ قلب است و قلبْ اَشرف است از
اعضاء ،پس عمل او هم اشرف خواهد بود.

و قول آن حضرتَ « :و ب َع َملي الي ا اَح َسن ااْلَعا مال :و عمل مرا بهترين اعمال قرار ده»

عمل آن است كه از انسان صادر شود ،قلبي باشد يا قالبي ،و خوبي و بدي عمل ،فرع نيّت
است.
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و قول آن حضرت « َواعا ص امني م َن ا ال َف اخر :يعني نگهدار مرا از تفاخر» .فخر ادعاي عظمت
و شرف است ،دارا باشد يا نباشد؛ يا فخر ،تطاول بر مردم است به شمردن مَناقبِ خود.
ممكن است كسي داراي مكارم اخالق شود ،ولي نفس امّاره او را وابدارد بر فخر و مباهات.
حضرات انبياء و اولياء نيز كه مناقب و فضايل و حَسَب و نسبِ خويش را بيان
نمودهاند ،نه از باب فخر و مباهات و خودستايي ،كه براي ذكر نعمت الهي و اتمام حجّت
بوده است.
و قول آن حضرت:

ط ا
ح َ
حد ُ
ث
ط َتني عن َاد نَ افسي م اثلَها َو ْل تُ ا
جة ا ّْل َ
« َو ْل تَ ار َف اعني في النّاس َد َر َ

ت لي ذلَّة باطنََة عن َاد نَ افسي ب َق َدرها» :و مرا در ميان مردم به درجهاي ترفيع
َح َدثا َ
لي ع ّزا ظاهرا ا ّْل ا ا
مده مگر آن كه به همان اندازه مرا پيش نفس خودم پست گرداني ،و عزتي آشكارا برايم به
وجود مياور مگر آن كه به همان نسبت مرا پيش نفسم ،خوار سازي».
قول آن حضرت:

ح َّمد َو َمت اِّعني ب ُهدي صالح ْل ا اَس َت اَبدلُ به َو
ص ِّ
« َاللّ ُه َّم َ
ح َّمد َو اآل ُم َ
ل َعلي ُم َ

َ
ط َ
ريقة َحق ْل اَزيغُ َعناها َو نيَّة ُر اشد ْل ا َُشك فيها» :خدايا بر محمد و آلش درود فرست ،و مرا به

راه راست و شايستهاي هدايت كن كه آن را به راه ديگر عوض نكنم ،و از مذهب حقي
برخوردار كن كه از آن منحـرف نگردم ،و به نيّت صوابـي كه در آن شك نكنم».
مدار فقرات سهگانة اين دعا بر طلب استقامت است در اعتقادات و اعمال.

ديگر از فرمايشات آن حضرت در دعاي مكارم اخالق:

كان ُع امري ب اذ َلة في
« َو َع ِّم ارني ما
َ

كان ُع امري َم ارتَعا ل َّ
لش ايطان َفا اقب ا
ك
حك َم َغ َ
ك َفاذا
ض ُب َ
ل اَنا َي اسب َق َم اقتُ َ
ضني ا َل اي َ
طاعت َ
َ
َ
ي ا اَو َي اس َت ا
ك َق اب َ
ك ا َل َّ

َعل ََّي :و مرا تا آنگاه كه عمرم در طاعت تو به كار رود باقي دار .پس هرگاه بخواهد كه عمرم
چراگاه شيطان گردد ،پيش از آن كه غضب شديدت به من رو آورد يا خشمت بر من
مستحكم گردد ،مرا به سوي خود گير».
از اين دعا معلوم ميشود
.
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َ
ض َم ان َغ َّ
ج َرني
شني بالن ا
صح َو ا ا
ص ِّ
«اَللّ ُه َّم َ
ي َم ان هَ َ
ل َعلي ُم َ
َجز َ
ح َّمد َو اآله َو َس ِّد ادني ْلنا اُعار َ

ف َمن ا
ح اسن ِّ
ح َر َمني با ال َب اذل َو اُكافي َم ان َق َ
الذكار َو
ط َعني ب ِّ
اغتا َبني الي ُ
ُثيب َم ان َ
الصلَة َو اُخال َ
با الب ِّر َو ا َ
َ

اَنا ا ا
الس ِّي َئَة :خدايا درود فرست بر محمد و آلش ،و مرا توفيق ده تا
ح َسنََة َو ا اُغض َي َعن َّ
َشك َُر ا ال َ
با آن كس كه با من غشّ و دغلي كرده ،به نصيحت و اخالص مقابله كنم .و آن را كه از من
دوري گزيده ،به نيكويي پاداش دهم .و به آن كه مرا محروم ساخته ،به بخشش عوض دهم.
و آن را كه از من بريده ،با پيوستن مكافات كنم .و با كسي كه از من غيبت كرده ،به وسيله
ذكرِ خيرش ،مخالفت كنم ،و در برابر نيكي ،سپاسگزاري نمايم و از بدي ،چشم بپوشم».

َّقين في َب اسط ا ال َعدا ل
حلِّني بح ال َية ّ
ص ِّ
«اَللّ ُه َّم َ
ح َّمد َو اآله َو َ
ل َعلي ُم َ
حين َو َا الب اسني زينََة ا ال ُمت َ
الصال َ

َو َك اظم ا الغ اَيظ َو ا اطفاء النّائ َرة :خدايا بر محمد و آلش درود فرست و مرا به زيور صالحين بياراي،
و زينت پرهيزگاران را بر من بپوشان ،در گستردن داد و فرو خوردن خشم و خاموش كردن
فتنه».
آن حضرت لباس تقوي را كه زينت پرهيزگاران است از خدا خواسته ،و حال آن كه
خود داراي آن لباس بلكه حقيقت تقوي بود .اين دعا تعليم عاليهاي است براي ما و
دليل است بر اهميّت تقوي ،زيرا كه امتياز بشر در اسالم به چيزي جز تقوي نيست كه

الزمة ايمانِ كامل است ،و به مفاد آية «انَّ َاك َار َمك اُم عن َادالله َاتاقيك اُم :گراميترين مردم نزد خدا
با تقويترين شخص است«.

حسَب و نسب و ثروت را پيغمبر اسالم(ص) و ائمّة كرام مورد توجه قرار ندادهاند .تقوي
را نيز مراتبي است و با آن كه آن حضرت ،مراتب عاليه تقوي را دارا بوده ،باز باالتر از آن را
خواسته ،به جهت آن كه فيض حق را حدّ و اندازهاي نيست.
پرهيزگاري نگاه داشتن نفس است از آنچه براي آخرت مُفسِد باشد ،اين است كه
حضرت علي بن ابيطالب(ع) نيز فرموده است :مردم با تقوي چشم ميپوشند از آنچه خدا بر
ايشان حرام كرده.
حتّي اذا جاؤُ وها
خداوند تبارك و تعالي ميفرمايدَ « :و
َ
جنََّة ُز َمرا َ
ذين ات َّ َق اوا َربَّ ُه ام ا َلي ا ال َ
سيق الَّ َ

اد ُ
ت َاباوا ُبها َو قالَ َل ُه ام َ
دين :روز قيامت فرشتگان با
ح ا
خ َزنََتُها َسّلم َعل اَيكُم ط ابَتُ ام َف ا
َو ُفت َ
خلُوها خال َ
اكرام و احترام و با شتابِ تمام ،اهل تقوي را به سوي بهشت ميبرند در حالي كه درهاي
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بهشت گشاده باشند ،و خازنان جنّت پيش آيند براي تحيّت و سالم ،و از جانب حقتعالي
گويند :خوشا به حال شما كه پاك كرديد خود را و هميشه در بهشت خواهيد بود».

تقاضاي امام جهت بسط عدل از خدا ،براي اين است كه خداوند متعال او را با لباس
عدل ملبّس نموده و به زينت پرهيزگاران او را مزيّن كرده و توفيق كماليّة بسط عدلْ كرامت
فرموده تا عدالت را به نحو كمال در ميان خلق جاري سازد.
 ،اين است
كه آن حضرت در دعا ،طلب عدل را بر همه چيز مقدّم داشته .عدل وقتي بالقوّه است ،و آن
حالتي است نفسانيّه كه سبب تعادل بين افراط و تفريط شود ،و وقتي بالفعل است ،و آن
امري است متوسط بين افراط و تفريط؛ پس عدل اساس كلّ فضايل است.
پيغمبر اسالم(ص) به عدل و عادل اهميت فوقالعاده داده و عدل را در بسياري از احكام
دخالت داده است ،مثالا نماز جماعت را با امام عادل ميشود خواند ،و طالق بايد در حضور
عدلَيْن انجام يابد ،شهادت و خبر عادل اعتبار دارد و حاكم شرع و مفتي بايد عادل باشند.
السمو ُ ا
ض :برپايی
اين كه حكماء فرمودهاند« :با ال َعدا ل قا َمت َّ
ات َواْلَ ار ُ

آسمانها و زمين به عدل است» علتش معلوم است چه ،اگر اندكي از مواد موجودات عالم و
اصول آنها زايد بر ديگري يا ناقص از او باشد ،نظام بر هم ميخورد؛ مثالا قوة جاذبه و مجذوبه
كه بين كُرات است بايد به حدّ اعتدال باشد ،و قرب و بُعدِ شمس نسبت به كرة زمين اگر
كم و زياد ميشد ،موجب حرارت بينهايت يا بُرودت فوقالطّاقه ميبود.

خداوند تبارك و تعالي فرمايد« :انَّ الل َه َياا ُم ُر با ال َعدا ل َو ااْل احسان :در حقيقت خدا به

حك اُم َب اين َُه ام با الق اسط انَّ الل َه
دادگری و نيكوكاری فرمان میدهد» و در جاي ديگر ميفرمايدَ « :فا ا
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طين :يعني حكم كن بين ايشان با عدالت كه خداوند متعال عدالتكنندگان را
ُيحب ا ال ُم اقس َ
دوست ميدارد».
و قول آن حضرتَ « :و َك اظم ا الغ اَيظ :فروخوردن خشم» كظم به معني فرونشاندن و نگاه

داشتن است .فرق است بين غضب و غيظ .غضب براي مجازات و ارادة عقاب باشد ،مانند
غضب حقتعالي بر كفّار ،و غضب بني نوع آدم عبارت است از غَلَيان و جوشيدن خونِ قلب
و ارادة مجازات و عقاب ،و اين هم بر دو قسم است :اگر براي خدا و در راه خدا باشد،
پسنديده است وگرنه مذمّت دارد .اما غيظ ،غضبي است كه احاطه بر كبد ميكند و ارادة
عقاب يا قدرت بر عقاب نباشد ،و اين موقعي است كه مكروهي به شخص رسد.
و در فضيلت آن ،بس است كه

مين ا الغ اَي َ
عافين َعن النّاس :آنان كه غيظ خود را فروميبرند و
ظ َو ا ال
َ
حقتعالي فرمودهَ « :و ا الكاظ َ

از مردم در میگذرند» ايشان را خداوند متعال در عِداد احسانكنندگان محسوب داشته كه

نين :و خدا احسانکنندگان را دوست میدارد» آورده .حضرت
در آخر آيه « َوالل ُه ُيحب ا ال ُم ا
حس َ
رسول اكرم صلياهلل عليه و آله فرموده :محبوبترين راهها به سوي خدا ،صبر كردن است
در مصيبت و فروبردن غيظ است به حلم.

است اعمال َو
ص ِّ
ح َّمد َو اآله َوا ار ُز اقني ص َّ
«اَللّ ُه َّم َ
بادة َو َفراغا في ز َ
حة في ع َ
ل َعلي ُم َ
هادة َو ع الما في ا

َو َرعا في ا اجمال :خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و مرا تندرستي در عبادت و فراغت
در زهد و علمي توأم با عمل و پارسايي مقرون با رِفق و نيكويي ،روزي ساز».

صحّت ،در بدن و عمل و بسياري از امور استعمال ميشود .صحّت بدن عبارت است
از حالتي كه افعال بدن به مجراي طبيعي باشد ،و صحّت نماز آن است كه تكليف را ساقط
كند ،و صحت عقد آن است كه آثار شرعي بر آن جاري شود ،و صحت خبر آن است كه
مطابق واقع باشد ،و صحت عبادت آن است كه به قصد عبوديّت و بندگي به خدا به جا
آورده شود و موجب خضوع و خشوع به درگاه خداوند جلّ و عال گردد.
عبادت بايد از رَيب و رياء و هرگونه اَغراض نفساني و وساوس شيطاني خالي گردد ،و
به عبارت ديگر محرّك و داعي بر عبادت ،اطاعت امر مولي شود.
افضل و اكمل عبادات آن است كه
عابد عبادت را به جا نياورد مگر به رضاي حق جلّ و عال ،و آن حضرت نيز مرتبة كمال
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عبادت را كه نتيجهاش كمال قرب رُبوبي است از خداوند متعال درخواست نموده .منظور از
عبادت ،هر عملي است كه به قصد قربت و در مقام عبوديّت انجام گيرد ،و انحصار به اعمال
عباديِ خاص از قبيل نماز و روزه ندارد ،بلكه اعمال خير نيز جزئي از عبادات را تشكيل
ميدهند.
هادة :فراغتی که در زهد گذرد» ،زهد در لغت به معني
قول آن حضرت « َفراغا في ز َ

ترك ميل است به هر چيز دنيوي به واسطه داشتن رغبت ظاهري بر آن و در اصطالح ،ترك
راحتي دنيا و طلب راحتي آخرت است .آن حضرت از خداي خويش درخواست نموده كه
او را از مُهمّات دنيويّه خالصي داده و در نتيجه توجه به غير خدا نكند و ماسواي حق او را
مشغول نسازد.
است اعمال :و علمی که در عمل به کار آيد» .در اينجا مقصود
قول آن حضرت « َو ع الما في ا

از علم ،علمي است كه تعلق داشته باشد به كيفيت عمل ،زيرا كه علم دو قسم است :يكي
علم عقلي كه تعلق به كيفيت عمل ندارد ،مانند علم به وجود اقدس باريتعالي و افعال و
صفات او ،و قسم ديگر علمي است كه متعلّق باشد به كيفيت اعمال و عبادات و ترك معاصي.
اگر
يك بال داشته باشد ،يعني بداند و عمل نكند ،يا عمل كند بدون علم ،يا هيچ بال نداشته
باشد ،يعني نداند و عمل هم نكند ،معذّب خواهد بود و
عمل بدون علم باطل است و علمِ بيعملْ بيثمر ،چنان كه حضرت امام چهارم فرمايد:
.

و
حضرت علي عليهالسالم نيز فرمايد:
اگر غرض و مقصودش طلب دنيا شود ،از همين دنيا بهرهمند خواهد شد .و حديث ديگر
معروف است :عالمي كه عمل به علمش نكند ،مانند درخت بيثمر است.
 .علم حقيقي بر سه قسم است :عقايد عقالنيّه ،و اخالق نفسانيّه ،و اعمال
جسمانيّه .اگر تحصيل اين علوم نيز براي خدا نبوده و براي اَغراض نفسانيّه و آثار دنيويّه
باشد و قلبْ منوّر به نور حقيقت نگردد ،موجب نَخوَت و تكبّر و جهل مركّب خواهد شد.
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بايـد طـالبِ علمْ شـد و علم را از اهلش آموخت و آن را توأم بـا عمـل كـرد ،و از
علومي كه ماية كفر و ضاللت است ،دست شُست و آئينة دل را بدان نيالود.
آن حضرت در اين دعـا ،ورع را از خـدا خـواستـه و در لغت ،ورعْ بازداشتن نفـس
است از آنچه خدا حرام كرده ،و براي ورع چهار درجه است:
اول  -نگاه داشتن نفس از آنچه موجب فساد شده و عدالت را ساقط ميكند.
دوم  -ورعِ كساني است كه از آنچه شبههناك است دوري جويند.
سوم  -ورعِ كساني است كه ترك حالل كنند كه مبادا به حرام افتند ،مثالا صحبت از
غير نكنند كه مبادا منجر به غيبت شود.
چهارم  -ورعِ صدّيقين است كه از ماسواي حق اِعراض كنند كه مبادا ساعتي از توجه
ايشان به حق كاسته شود.
آن حضرت در اين دعا كمال مرتبة ورع را از خداي خويش درخواست نموده است.
«اَللّ ُه َّم ا
س ان
ح َمت َ
ح ِّق اق في َرجاء َر ا
ك َا َملي َو َسهِّ ا
س ُبلي َو َ
َجلي َو َ
اخت ام ب َع افوكَ ا َ
ح ِّ
ل الي ُبلُوغ رضاكَ ُ

في َجميع ا اَحوالي َع َملي :خدايا مدت عمر مرا با عفوِ خود به پايان بر ،و آرزويم را در اميد
رحمتت به تحقق رسان .و راههايم را براي رسيدن به سرمنزل خشنوديت هموار ساز ،و
عمل مرا در همة احوالم نيكو گردان».

حضرت سجّاد(ع) خواسته است
در آخر عمر ،مشمول عفو پروردگار خويش باشد كه حسن و خير عاقبتِ امور همين است.
رجاء به معني اميد ،تعلق قلب است به حاصل شدن امر مطلوب در آينده ،و آن
حضرت خواسته است كه آرزو تحقق پيدا كند در اميد ،و وسايل آن فراهم گردد .بزرگان
فرمودهاند كه بايد شخص مؤمن ،بين خوف و رجاء باشد ،يعني وقتي عدم قابليّت و قصور و
گناه و عمل خود را در نظر آورد ،مأيوس شود ،و چون توجه به رحمت واسعة الهي نمايد،
اميدوار شود.
سُبُل جمع سبيل به معني طريق و راه است و در اينجا ،مرادْ طاعات و خيرات و
اسبابي است كه انسان به واسطة آنها ،مَلَكات فاضله و رضاي خدا را تحصيل كند در جميع
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احوال ،يعني هنگام صحّت و مرض و عزّت و خواري و فقر و غنا و سفر و حضر ،از انجام
وظايف و تكاليف خودداري ننمايد.
اين موفقيّت بدون تفكر ممكن نيست چنان كه حضرت علي عليهالسالم ميفرمايد:
تفكر است كه انسان را به نيكويي و عمل ميكشاند .حضرت پيغمبر(ص) ميفرمايد :تفكرِ يك
ساعت ،از عبادت هفتاد ساله بهتر است .حضرت صادق عليهالسالم نيز ميفرمايد :تفكر چون
آئينهاي است در قلب ،كه خوبيها در آن منعكس شود و به دل روشنايي بخشد .خداوند
متعال در قرآن مجيد ميفرمايد:

ا
«ا ََو َل ام َيَ َت َف َّ
ك ُروا في َانا ُفسه ام ما َ
ض َو ما
خل َ
َق الل ُه َّ
السموات َو اْلَ ار َ

َب اين َُهما اْل با ال َح ِّق :آيا در خودشان به تفكر نپرداختهاند خداوند آسمانها و زمين و آنچه را كه
ميان آن دو است جز به حق نيافريده است».
تفكر ،طلب علمِ غير بديهي است از مقدماتي كه انسان را به او رساند .تفكر سبب
ايجاد علم ،و علم سبب ايجاد حالت نفسانيّه و توجّه به عالم آخرت شود ،در اين صورت قهرا
نورانيّتي در دل پديدار گردد.
 .تفكر ،باالترين مقامات و اعظم عبادات و بلندترين درجات است.
 امام باقر عليهالسالم ،فرزند امام چهارم و وصيّ و جانشيناو بوده ،فضايل و مكارم اخالق آن حضرت از حدّ تحرير خارج و زبان از تقرير آن قاصر است.
كسي از عامّه و خاصّه انكار ندارد كه آنچه از اخبار و آثار در علوم ديني و تفسير قرآن و
فنون آداب از آن حضرت روايت شده ،باالتر از آن است كه در عقل بگنجد.
دليل بر امامت آن حضرت ،يكي اين است كه جدّش حضرت رسول اكرم(ص) تصريح
فرموده و پدر بزرگوارش او را وصيّ و جانشين و امام قرار داده ،و ديگر آن كه از شرايط
امامت ،عصمت است و به اتفاق كلّ ،در آن زمان به غير از آن حضرت ،كسي داراي اين مقام
نبوده.
 ،و آن نكات و دقايقي كه در عالَم كبير موجود است،
فهرست آن را ميتوان در عالم صغير و كتاب وجود انسان يافت .مفهوم

«ْل َر ا
طب َو ْل يابس

اْل في كتاب ُمبين :هيچ تر و خشكی نيست مگر اين كه در كتابی روشن است» نيز اشاره به
همين حقيقت است كه انسان ،كتاب كوچك خلقت و عالَم ،كتاب بزرگ آفرينش است و
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قرآن ،كتاب راهنماي عقل و خرد .تمام اين كتب از نظر نقشه و اساس به هم پيوسته و
مربوط و منطبق بر فطرتند ،و كمال ظهور اسرار آنها در وجود انسان به طريق معنوي از ره
طاعت است.
پس در نظام كل ،نقشه يكي است ،گاهي به اجمال و گاهي به تفصيل و انسان ،اجمال
آن تفصيل است .آنچه در آفاق است در انفس است ،جمله فاش و نهان است و آنچه در
آفاق و انفس مُنْطَوي است ،انسان كامل ،بِالجمله محتوي است.
آري ،نمايندگان الهي بايد داراي فرمان و خصوصيات ممتازي باشند تا مردم ايشان را
بشناسند و بدانند كه برگزيدگان خدا و تربيتيافتگان مكتب شديدُالقُواي آسماني هستند.
روحيه ،افكار و نظريات آنان بسي واالتر و وسيعتر است از حدود انديشه و افكار ديگران.
نقشة عالَمِ وجود با تمام جزئياتش در برابر چشم ايشان است .طرح آفرينش از مواد اوليّه و
عناصر و اتمها و غيره ،با حوادثي كه بر آنها گذشته و ميگذرد ،اسرار وجود و راز آفرينش
بر ايشان معلوم گرديده و خالق متعال آنان را به همة عوالم آشنا ساخته است.
امام باقر عليهالسالم به تبعيّت از عقل كلّ و اشرف رسل ،عالوه بر وقوف به جميع
اسرار آفرينش ،احاطة الهيّه بر سرگذشت كلّ بشريت داشته در همة مراحل ،حضوري معنوي
دارد .چه ،ارواح انسانها پس از سير عوالم و مراحلي ،به مشيّت الهي قدم بدين عالم خاكي
نهاده در كالبد جسماني محبوس شدهاند .در طيّ آن مراحل ،مشاهدات ،علوم و معارف
بسياري براي آن انوار مجرّده حاصل شده است ،ولو آن تعاليم و سير معنوي را فعالا به ياد
نداشته باشند .اما نسيانْ دليل بر عدم اخذ آنها نبوده ،علل و عواملي ممكن است سبب تذكّر
و تشريح آن تعاليم ازلي و حقايق ملكوتي گردد.
مهمترين مانع و حجاب ،غلبة خواص قواي جسماني بر خواص قواي روحاني انسان
است و لذا كمال ادراك و تذكّر ،موقعي است كه در اثر تزكيه و تقوي و تسليم و فناء ،روح
از قيد تعلّقات نفساني به كلّي رها شود .آنگاه قلب ميتواند آن حقايقي را كه در اول ديده
بود ،ببيند ،و آن نداهاي حقّي را كه در ازل شنيده بود ،بشنود ،و بر مراتب تكامل خود
بيفزايد ،كه زمينة تكامل روح در اين عالم فراهم گشته و روحي كه به كالبد جسماني تعلّق
نگرفته ،هنوز ناقص است.
بنابراين ،كميّت و كيفيّت اين حجب ،براي همگان يكسان نيست .مقرّبين درگاه الهي،
به خصوص حضرت رسول اكرم(ص) و اوصياء ايشان ،با وجود تعلق ظاهريِ روحشان به كالبد
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جسماني ،در چنان مرتبه از تقوي و كمالند كه عالوه بر مشاهدة جميع معقوالت ،مراحل
سير قبلي خود را به ياد دارند و كيفيّت سير مراحل معنوي انبياء و جميع امّتها را نيز
ميبينند .آري ،حضرت رسول اكرم(ص) ظاهرا خاتماالنبياء ،ولي به جهت كماالت معنوي و
احاطة وجودي بر جميع ماسِوياهلل ،در حقيقت اولينِ پيامبران است .اوصياء و خلفاي آن
حضرت ،از جمله امام باقر(ع) نيز همان خصوصيات را دارا هستند .علوم آنها از يك منبع
سرچشمه گرفته و دانش و تربيت ايشان در يك مكتب بوده ،از اين جهت هيچ فرقي بين
آنها نيست مگر در مصاديق خارجي كه آن هم به علل اقتضاي محيط ميباشد.
امام باقر عليهالسالم ،شكافندة معارفِ اولين و آخرين ،با احاطة عالي و بينظير بر
جميع كاينات ،آن همه علم و دانش و معارف را به مردم آموخت و محيط تاريك فرهنگ
اسالم را مبدّل به انوار مُشعشعِ علم و دانش نمود .آن نور الهي به واسطة اتّصال به مركز نورِ
حقيقت كه علم و معرفت است ،احتياج به معلّم نداشته بلكه در مكتب الهي تكميلِ تحصيل
نموده بود.
از فرمايشات آن حضرت است :آميخته نشده است هيچ چيزي به چيز ديگر كه بهتر
باشد از آميخته شدن علم به حلم.
رسيدن انسان به مرتبة كمالْ با سه چيز است :فهميدن و بصيرت پيدا كردن در دين
و احكام ،و صبر كردن بر مصائب و كارهاي دشوار ،و اندازه قرار دادن در امر معيشت.
سه چيز از مكارم دنيا و آخرت است :اول آن كه عفو كني كسي را كه بر تو ستم كرده
است ،دوم صله و پيوند كني با كسي كه از تو بريده است ،سوم حلم كني با كسي كه از
روي جهل و ناداني با تو بدرفتاري كرده است.
بپـرهيـز از كسالت و ماللت كه اين دو ،كليد هر بدي است ،زيرا كسي كه كسالت را
بر خود روا دارد ،اداي هيـچ حقّـي نكنـد؛ و كسـي كه ماللـت را بر خود راه دهد ،بر
مشكالت صابر و شكيبا نتواند بود.
رشته

عالِمي كه مردم از علم او بهرهمند ميشوند ،افضل است از هفتاد هزار عابد.
در فضيلت علم و عالم ،اخبار و احاديث بسيار وارد شده ،چنان كه فرمودهاند :يك
ركعت نماز عالم ربّاني افضل است از هفتاد هزار ركعت نماز عابد .چه ،عالم رباني از روي
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علم و دانايي و درك حكمت نماز ميخواند ،و عابد تعبّدا يا از روي علم تقليدي؛ و چه بسيار
فرق است بين علم كشفي و علم تقليدي .اين كه فرمودهاند :مداد علماء افضل است از
خونهاي شهداء ،بدين علت است كه هرچه آثار معنوي چيزي بيشتر ،مقام و فضيلتش
باالتر.
 حضرت امام جعفر صادق عليهالسالم ،امام ششم شيعيان استو كسي انكار فضايل و مناقبش را نداشته و ندارد .دليل بر امامت آن حضرت ،تصريح جدّش
حضرت رسول اكرم(ص) و تعيين پدر بزرگوارش است .فضايل و مَناقب آن حضرت به اندازهاي
است كه قلم از تحريرْ و زبان از تقريرْ عاجز است.
آن حضرت از ديگر برادرانش افضل و اكمل و در ميان عامّه و خاصّه به فضيلت و
كمال و زهد و تقوي مشهور بود .از علوم آن حضرت به اندازهاي نقل كردهاند كه در تمام
بالد و اطراف عالم منتشر گرديده است .مردم از عامّه و خاصّه از اَقطار عالم به خدمتش
ميشتافتند و از مسائل و احكام و تأويل قرآن سؤال مينمودند و از فرمايشات آن حضرت
بهرة كافي و وافي ميبردند.
حضرت صادق عليهالسالم ،ثمرة زيباي شجرة طيبة خلقت و مظهر اعلي و اتمّ
اسماءالحسناي الهي بود .چه ،غرض از خلقت ،حصول معرفت است و حقيقت اوامر سمعيّه
نيز ظهور تكاليف عقليّه است؛ يعني حركت به سوي عالم تجرّد و اطالق ،و فناء در فعل،
اسم ،صفات و ذات مقدس مَبدأالمَبادي و غايتُالغايات .در اين حالت است كه بنا به آيات
قرآنيّه ،حيات ابديّه و بقاء به معبودْ بر او ثابت گردد.
خداوند متعال در قرآن ميفرمايد كه كشتهشدگان در راه خدا زندة جاويدند و در نزد
پروردگارشان مرزوق:

ون:
َحياء عن َاد َر ِّبه ام ُي ار َزقُ َ
لا ا
ذين قُتلُوا في َسبيل الله َا امواتا َب ا
« َو ْل تَ ا
ح َس َب َّ
ن الَّ َ

هرگز كسانی را كه در راه خدا كشته شدهاند مرده مپندار بلكه زندهاند كه نزد پروردگارشان
روزی داده میشوند» كه هم اشارت است بر كشتهشدگان به لشكر كفر و شيطان در جهاد
اصغر ،و هم به كشتهشدگان به جُند رحمت و ايمان در جهاد اكبر .و نيز ميفرمايد« :هر

چيزي فناء و نيستيپذير است مگر وجه پروردگار  :كُل َش ايء هالك اْل َو اج َه ُه» و سرانجام در
آيتي ديگر ميفرمايد« :آنچه پيش شماست تمام میشود ،و آنچه نزد خداست بقاء و ثبات
دارد :ما عن َادك اُم َيَن َاف ُد َو ما عن َادالله باق».
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ّّ

آيات مذكور داللت دارند ،آنان كه نزد پروردگارشان زندة جاويدندَ « ،و اج ُه الله»اند كه
بَوار و زوال بر آنها راه ندارد .اين وجهِ زوالناپذير ،همان اسماء الهي است كه خداوند متعال،
صفت عزّت و جاللت را بر آن مترتّب ساخته:

جّلل
ج ُه َربِّ َ
«كُل َم ان َعل اَيها فان َو َي اَبقي َو ا
ك ُذوا ال َ

و َ ااْلكارام :هر چه بر زمين است فانيشونده است و وجه پروردگارت که صاحب جالل و اکرام

است ،باقی خواهد ماند» .در اين آيه ،كلمة « ُذو» صفت است براي وجهي كه

جّلل َو
ُذوا ال َ

ااْلكارام بوده و پايدار است.
وجه هر شيء عبارتست از چيزي كه مواجهه بدان حاصل شود .وجه هر چيزي مظهر
اوست و مظاهر ،جمله اسماءاهللاند كه مواجهة خدا با تمام مخلوقات خود به وسيلة آن انجام

ون :بلكه زندهاند كه نزد
َحياء عن َاد َر ِّبه ام ُي ار َزقُ َ
لا ا
مييابد .بنابراين ،آنان كه به فيض سعادت « َب ا
پروردگارشان روزی داده میشوند» رسيدهاند ،اسماء جالليّه و جماليّة پروردگارند ،زيرا فناء
در ذات حق ،مالزم است با وجهاهلل شدن و مظهر اسماء و صفات الهي گشتن .مراد از فناء
در اين مقام ،فاني و معدوم شدن ذات عارف از نفْساالمر نيست ،بلكه مرادْ مقصور كردن
نظر است به مشاهدة عظمت كبرياي خداوندي.
محراب جالل و جمال و مظهر صفات كمال الهي ،حضرات ائمه اطهارند ،چنان كه

خود بدان اشارت فرمودهاند كه «نَ اح ُن ا اَسماءُ الله :ما اسماء خدا هستيم» .سيره و احوال اين

بزرگواران گوياي اين واقعيت است كه آنان به قدري مستغرق و فاني در بحر جمال و جالل
حق بودند كه هيچ نميديدند جز خدا ،و هيچ نميگفتند جز به زبان خدا ،و به هيچ امري
مبادرت نميورزيدند جز به اراده و فرمان خدا .در هنگام مناجات و نماز ،صَعقِة الهيّه آنان
را چنان فراميگرفت كه از تمام ماسوياهلل منصرف و در ذات احديّت محو ميشدند ،به
طوري كه پيكان دردناكي را در حال نماز از پاي حضرت موليالموالي خارج كردند و ايشان
ملتفت نشدند .اين است معناي فناء فياهلل و بقاء به او ،نه آنچه را كه برخي بيخبران از
عرفان و جماعتي از متصوّفه توهّم كردهاند .بنابراين ،حقيقتِ مواجهه با اسماءاهلل ،فاني شدن
سالك است در انوار مقام واليت تا معني حقيقيّة «لله ااْلَ اسماءُ ا ال ُح اسني َف ااد ُعو ُه بها :و نامهای
نيكو به خدا اختصاص دارد پس او را با آنها بخوانيد» بر او ظاهر گردد.
امام صادق(ع) ،محراب جمال كبريايي و مظهر اعالي اسماءالحسناي الهي ،بزرگترين
حافظ و ناشر دين مقدس الهي است .قرآن مجيد كه عينالحيوة جاوداني و دستورالعمل
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كامل زندگاني است ،نبايد از بين رود و اين دين مقدس ،اركانش تزلزل پذيرد .خداوند هم
اين كتاب را همواره نگاهداشته و اسباب را بر حفظ آن تا قيام قيامت مهيّا ساخته ،و
بزرگترين اسبابش را بعد از حضرت رسول(ص) ،دوازده امام و وصيّ و جانشين قرار داده كه
در حفظ و نگهداري اين كتاب آسماني ،جِدّ بليغ نمايند .ايشان هم به اعلي درجه ،اين
وظيفه را انجام دادند و در هر زمان به مقتضاي آن رفتار نمودند؛ گاهي به شمشير زدن و
وقتي به خانه نشستن و تحمل مصائب و شدائد نمودن ،چنان كه حضرت امام حسن(ع) با
دشمن سازش كرد و حضرت امام حسين(ع) قيام كرد و به شهادت رسيد.
اكثر حضرات ائمه اطهار عليهمالسالم با بروزات علمي و تزريق روحانيت ،اين كتاب و
دين را نگاهداشتند .فقط دو نفر از ايشان دست به قائمة شمشير زد ،يكي حضرت علي بن
ابيطالب(ع) و ديگري حسين بن علي(ع) ،و بقيّه به تبليغات و تعليمات كوشيدند و سخنان
جواهرآساي خود را گوشزد عالميان نمودند .مخصوصًا حضرت محمد باقر(ع) و حضرت
صادق(ع) كه زمان ايشان مصادف شد با زمان ضعف بني اميّه و عدم اقتدار بني عبّاس ،و
مردم توانستند دور اين دو بزرگوار جمع شوند و از علوم و معارف ايشان بهرهمند گردند.
زمان حضرت صادق(ع) را ميتوان عصر نهضت علمي دانست ،زيرا كه براي نشر حقايق
و كشف رموز قرآن ،بسيار مساعد بود .حضرت صادق(ع) از مقتضيات زمان و مكان استفاده
كرده حقايقِ علوم را به مردم آموخت ،و تا حدّ مقتضي ،پرده از روي اسرار معارف ديني
برداشت.
امام صادق(ع) به نشر علومْ قيام نمود و در مقابل نهضت سياسي ،يك جنبش علمي و
حركت فكـري بـه وجـود آورد و با ادلّه و براهين منطقـي ،عقيـدة ثابت و پابرجاي فرقة
اماميّه را كه محكمترين و استوارترين عقايد است اثبات فرمود و اين جهاد ،از
خطيرترين مجاهدات عالَم اسالم است.
آري ،در معارف الهيّه ،عالوه بر مجاهدات در دو جبهة جهاد اصغر و اكبر ،جهاد مهم
يا دعوت به هدايت است .خداي تبارك و تعالي در
ديگري نيز مطرح است و آن
قرآن مجيد ،دعوت به هدايت را

معرفي فرموده

هُم به
رين َو جاهدا ا
« َفّل تُطع ا الكاف َ

جهادا كَبيرا :پس از كافران اطاعت مكن و با قرآن با آنان به جهادی بزرگ بپرداز» كه در

اين آية مباركه «به» يعني با قرآن.
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چنان كه خود فرموده

ّّ

ك با الح ا
ك َمة َو ا ال َم اوع َ
ح َسنََة َو جاد ال ُه ام بالَّتي
«ا اُدعُ الي َسبيل َربِّ َ
ظة ا ال َ

ه َي ا اَح َس ُن :با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به شيوهای كه
نيكوتر است مجادله نمای» .موفقيت در اين جهاد ،منوط است به حصول حقايق و افاضات
ناب معنوي از سرچشمة وحي الهي ،كه آن نيز مرهون مجاهدتهاي خالصانة مجاهد است
در جبهة جهاد اكبر ،و همة اين مراتب در حدّ اعلي در وجود مقدس امام صادق عليهالسالم
متجلّي بود.
علومي كه از آن حضرت نقل شده ،اگرچه بيشتر در احكام و عبادات و معامالت و
طهارت و حجّ و غير آنهاست ،ولي اختصاص بدانها نداشته ،در توحيد و كالم و عقول ،تعاليم
بسياري دارد .عالوه بر اينها ،امام صادق(ع) هزاران چشمة علمي به روي مردم گشود و
رشتههاي مختلفي از علوم مادي ،طبيعي ،طبّي ،شيميايي و فيزيكي را به شاگردانش تعليم
كه از آن حضرت به جاي مانده ،شاهد قوي بر اين
فرمود .كتاب مقدس
مدّعاست .همچنين آن بزرگوار در علوم غريبه و رياضيات و جَفْر ،مهارتي به تمامْ داشت.
آري ،حضرت صادق(ع) از زمرة آن بندگان مخلَص خدا بود كه در اثر متابعت و
(ص)
قاب َق او َس اين :به قدر
پيوستگي به سيّد اولين و آخرين  ،بر كلّي كاينات عبور كردهاند و از « َ

دو كمان» درگذشته و در سرّ «ا اَو ا اَدني :يا نزديكتر» ديدة بصيرت به كُحلِ

«ما َ
ص ُر َو ما
زاغ ا ال َب َ

َطغي :ديده منحرف نگشت و از حدّ در نگذشت» مُكَحَّل گردانيدهاند ،و در مطالعة

« َراي م ان

اآيات َربِّه ا الك اُبري :به راستی كه از آيات بزرگِ پروردگار خود را بديد» خانة دل را با انوار

شاء :خدا هر كه را بخواهد با نور خويش هدايت میكند» منوّر ساختهاند.
« َيها دي الل ُه لنُوره َم ان َي ُ
 دليل بر امامت آن حضرت ،تصريح حضرت رسولاكرم(ص) و تعيين پدر بزرگوارش حضرت صادق(ع) او را به وصايت و جانشيني است .آن
حضرت در مكارم اخالق و علم و عبادت و سخاوت و مناقب ،فوقالعاده بوده و عامّه و خاصّه
به علوّ شأن او مقرّ و معترفند.
القاب حضرت موسي بن جعفر(ع) ،كاظم و صابر و صالح و امين است و لقب مشهور او
كاظم ميباشد ،يعني خاموشكننده و فروبرندة غيظ ،چنان كه آن حضرت آنچه از دست
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دشمنان كشيد ،هرگز بر ايشان نفرين ننمود .حتي در ايّامِ زنداني بودنش ،مكرّر ميآمدند و
پنهاني گوش فراميدادند ،ولي از وجود مقدسش كلمهاي سخن خشمآميز نشنيدند .حضرت
رسول اكرم(ص) فرموده :هر كه با قدرت و توانايي ،غيظ خود را فرونشاند ،حقتعالي قلب او
را پر از امن و ايمان كند.
و اين محبوبين درگاه الهي در طريق
حق ،به تحكيم مباني عقايد انسانها پرداخته ،در راه تكامل نفساني و ارتقاء مراتب معنوي
اجتماع كوشا بودهاند .از حلقوم ايشان آهنگ و نغمة روحافزا و جانپرور ظاهر شده ،چه در
حال حيات و چه در حال ممات ،چه رأس مطهّرشان باالي نيزه و چه پيكرشان بر روي
خاك ،چه در سياهچال و چه در بند اسارت و چه بر اريكة سلطنت ،همواره دعوتشان به
توحيد بوده است.
در ميان مردم ،آن حضرت مشهور است به بابالحوائج و توسّل به او موجب اجابت
دعاست .توسّل به مقرّبين درگاه خدا ،گذشته از اخبار و احاديث و تجارب بسيار ،امري است
عقلي و مطابق اصول علمي:
چه ،اگر موجود اخسّ
و پستتر را خلق كند ،ترجيحِ مرجوح بر راجح الزم آيد ،و اگر مساوي خلق كند ،ترجيحِ
بِالمُرجَّح ميباشـد و هر دو قبيـح است و قبيح از حكيم علياالطالق سر نميزند.
مؤثرِ حقيقي در عالم امكان ،منحصر است به ذات اقدس باريتعالي و قاضِيُالحاجاتِ
حقيقي اوست نه غير ،و اختصاص به افراد بشر ندارد .ولي شرط است سنخيّت بين مُدْرِك
و مُدْرَك ،يعني گيرنده با آن كه ميدهد ،بايد مناسبت داشته باشد ،و همين ،دليل است
براي لزوم بعثت پيغمبر.
فكر و عقل و ادراكِ هر كسي به دامان جالل حق نرسد و ناچار است دست به دامان
حضرت پيغمبر(ص) و ائمه اطهار و معصومين(ع) و اولياء بزند ،به جهت آن كه ايشانند انسان
كامل ،و به واسطة كمال معرفت ،قرب و اتصال را به مبدأ اعلي پيدا كردهاند.
آري ،ميان دو چيز كه غايت بُعد و دوري است در رفعت و دَنائت ،ناچار است از رابطه
كه واسطه باشد براي رساندن اثر عالي به سافل ،يعني فيض را از فيّاضِ مطلق بگيرد و به
ديگران رساند.
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حضرت امام موسي كاظم(ع) رابط عالَمِ ربوبي و قبله معنوي عالَمِ امكان بود .بدين
جهت ركني از اركان مهمّة عبادات ،تشخيص قبله و استقبال آن است .اعمال ظاهري و
باطني در شرع انور الهي ،الزم و ملزوم يكديگرند و عمل به ظواهر احكام ،انسان را آماده
براي ادراك و عمل به باطن احكام مينمايد .خطا كردند آنان كه ظاهر را گرفتند و باطن را
ترك كردند ،و يا باطن را گرفتند و ظاهر را ترك نمودند.
مقصود از قبله در ظاهر ،توجه به كعبه است براي استفاضه از توجهّات الهيّه بدان
مكان مبارك ،اما در معنا ،اِقبال دل است به وجود مقدّس امام(ع) كه قبلة معنوي و خورشيد
فروزان عقول است.
براي هر موجودي از اين عالَم ،خورشيدي است كه به آن نور ميبخشد تا او را به
ميدان تكامل برساند .عقول مجرّده كه خورشيد اين عالمند ،به جهت كثرت مناسبت به
نوراالنوار در احاطه به معلومات و تجرّد از ماديّات و افاضة نور بر غير فوق ،داراي مراتبي
هستند شبيه مراتب انوار عَرَضيّه .چنان كه هر وجودي در عالَم ،به شوق لقاي نورْ پروانهوار
ميگردد ،عقول نيز پروانهوار به گِرد خورشيد خود در گردشند .آفتاب اين عقول ،همانا عقل
كلَّ ،و لي الله ااْلَعا َظم است ،كه وجود مقدسش در آسمان حقيقت ،هادم ظلمات و حايل عبور
و نفوذ وساوس شيطاني در قلوب مؤمنين است ،و بدون اذن و دستور آن مولي ،هيچ عقلي
پرواز نكند؛ الزمة اين پروازِ روحاني و استضائه معنوي ،طيّ مراتب يقين است.
در حقيقت ،استقبال كعبه ،علت وصول است به ايمانِ مرتبة علماليقين ،و آن نيز علت
رحماني است براي نيل به ايمان مرتبه عيناليقين و سير در انوار شمسالشّموس واليت ،تا
سرانجام سالك به ايمان مرتبة حقاليقين رسد ،كه علّت وصال است به كعبة ازلي.
راه خدا نه جهت راست است و نه چپ ،نه باال و نه زير ،نه دور و نه نزديك ،بلكه راه

خدا ،دل است ،چنان كه سيّد دو عالم فرمود :خدا در دل مؤمن است ،اين است

َب
معني « َقل ُ

ت الله :قلب مؤمن ،خانة خدا است» .تجلّي كماليّة قبلة ازلي در آن عصر ،در قلب
ا ال ُمؤا من َب اي ُ
مقدس انسان كامل ،خليفة بر حقّ رسول خدا(ص) ،حضرت امام موسي كاظم عليهالسالم بود.
 از القاب آن حضرت رضاست؛ و اين صفت ازباالترين مقامات سالك الياهلل است .مرتبة رضا باالتر از مرتبة صبر است زيرا صبر ،حبس
نفس است با عدم رضايت ،ولي رضا ،رضايت سالك الياهلل است به آنچه از دوست رسد.
حضرت علي بن ابيطالب(ع) رضا به قضاءاهلل را از اركان ايمان شمرده و حضرت سيدالشهداء(ع)
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نزديك شهادتش به خداي خويش عرض ميكرد« :الهي رضا ب َقضائ َك َو تَ اسليما ْلَ امركَ  :الهی
من راضی به قضای تو و تسليم فرمان تو هستم».
از حضرت رضا(ع) معجزات و كرامات بيشمار ظاهر شده و فضايل آن بزرگوار به حدّي
است كه احصاء نتوان كرد .بايد دانست معجزات و كرامات حضرات انبياء و اوصياء در اموري
است كه محال ذاتي نباشد و قدرت خدا هم بر محال ذاتي تعلق نميگيرد ،زيرا كه قابليّتِ
مقدوريّت و موجود شدن را ندارد .معجزات انبياء و كرامات ائمه در اموري است كه عادتًا
محال باشد ،يعني مردمِ عادي نتوانند مثل آن را بياورند.
عدهاي از مردم ،اظهار عَجَب و بسا كه انكار مينمايند صدور معجزات و كرامات را،
زيرا ايشان پي به صفاي دل و مقامات و درجات حضرات انبياء و اوصياء نبردهاند.
 .حالت اول ،نظري است

يعني به ارادة حقتعالي و «ل َم ان َيشاءُ :برای هر که بخواهد» ،بدون دخالت رياضات و مجاهدات
او .حالت دوم به ارادة شخصي است كه نفس او در جَرگة نفوس قدسي است .و در حالت
سوم ،رياضات مشروع ،ايجاد نفس قدسيّه ميكند ،زيرا
 .اما رياضات غير مشروع ،نفس را با ملكوت سُفلي مرتبط كرده
قادر به امور نامشروعي مانند سحر و جادو ميكند .در ارتباط با ملكوت عُليا ،سبب و واسطه
مَلَك است و در ملكوت سفلي ،واسطه جنّ ،كه هم سنخ شيطان است.
سبب ديگر براي خرق عادت ،ضعف قوة مُتَخيّله است .قوة متخيّله زماني كامالا مطيع
قوة عاقله نميشود ،مانند اكثر مردم ،خاصّه عوامالناس كه قبايح اعمال و صوَر محسوسات
و زينتهاي فانيِ دنيا در اَنظارشان نيكو جلوه ميكند ،چنان كه خداوند متعال دربارة ايشان

وء َع َمله َف َر آا ُه َح َسنا :آيا آن كس كه زشتی كردارش برای او آراسته
س ُ
ميفرمايد « َا َف َم ان ُز يِّ َن َل ُه ُ
شده و آن را زيبا میبيند» .و گاهي قوة واهمه و متخيّله ،كامالا مطيع قوة عاقله ميباشد،

چنان كه حضرت رسول اكرم(ص) فرمود:

و اين مراتب ،همه در حضرت علي بن موسيالرضا(ع) حاصل شده بود.
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خداوند متعال دربارة حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايدَ « :ف َص ِّل ل َربِّ َك َوانا َح ار :پس برای

پروردگارت نماز گزار و قربانی كن» .از امر به « َصلوة» ،صفاي جوهرِ نفس معلوم ميشود ،زيرا

نمازْ عروج به سوي حق و مناجات با خداست ،و كشتن نفسِ شَهَوي و قوة واهمه و متخيّله،

از كلمة « َوانا َح ار :و قربانی كن» درك ميشود.

چون نفس انساني شباهت پيدا كرد به مَباديِ عاليه و مُتَخلّق شد به صفات خدايي،
در دو صفت علم و عمل ،كارهاي خدايي از او سر ميزند اگرچه به آن شدّت نباشد؛ مانند
آهن گداخته و شيشة صافي كه آن يكي كار آتش ميكند از اشراق و حرارت و نوريّت ،و
ديگري رنگ چيزي را ميپذيرد كه در داخل آن ريخته شده است .پس عَجبي نيست كه
خداوند متعال چنين قدرت و اختياري بر انسان كاملي كه مقرّب درگاه او شده كرامت
فرمايد ،كه تصرف در موجودات كند و از اشياء ،صورتي را گرفته ،صورت ديگر دهد.
اكمل و اشرف و اَصْفي و اَلْطَفِ نفوس در آن عصر ،حضرت علي بن موسيالرضا(ع) بود،
و خدا خواسته بود كه آن وجود مقدس را مظهر جمال و كمال خود قرار دهد .آن حضرت،
احتياج به معلّم بشري نداشت ،معلّم او ذات اقدس احديّت و وجودش منوّر به نور الهي بود،
به طوري كه صوَر و حقيقت اشياء و جميع عوالم عُلوي و سُفلي در مرآت دل آن وجود
مقدس ،منعكس ميشد.
آن حضرت نصايح و مواعظ بيشماري دارد ،از جمله:
از عاليم ايمانِ مؤمن ،پنهان داشتن اسرار مردم است.
هر كس به حاللِ كمْ راضي شود ،زندگيش آسان گردد و براي عيال و اوالدش بركت
و سالمتي بخشد ،و خدا ديدة دلش را بينا كند.
بخيل ،روي راحتي نبيند و حسود ،درك لذت ننمايد و بدبين ،وفا به عهد نكند.
اگر چهار خصلت و صفت در كسي نباشد ،اميدوار به سعات دنيا و آخرت نگردد :وفا
به عهد ،كرم و بخشش در طبيعت ،عزّت نفس و خوف از خدا.
صلة ارحام كنيد ولو به قدر شربتي آب باشد ،صدقات خود را به منّتگذاري باطل
نكنيد ،چه بسياري از صدقات كه به جهت منتگذاري ،مقبول درگاه الهي نيست.
)  -دليل بر امامت آن حضرت اين كه عصمت او نزد فريقَين مسلّم
است ،و اگر غير او بعد از پدر بزرگوارش امام شناخته شود ،ترجيحِ مرجوح بر راجح الزم
آيد .و ديگر تعيين حضرت رسول اكرم(ص) و تصريح پدر بزرگوارش حضرت رضا(ع) او را به
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وصايت و جانشيني ،و اين كه آن حضرت متكفّل غسل و كفن و حَنوط پدر بزرگوارش بود.
«ْل َي َمس ُه اْل ا ال ُم َ
ون :با آن تماس نمیيابند
طهَّ ُر َ

مگر پاکان».
در سفـر حج ،علمـاء و فضالء و اَشـراف و بـزرگان شيعـه پس از فراغ از اعمال حج،
خـدمت آن جناب رسيـدند و از مشاهـدة جمال آن ماه واليت و از ديـدن انـوار امامت و
جاللت و مالحظة متانت و مَهابت و معجـزات و كـرامت و علوم و فضايل ،اقـرار بـه امامتش
كردند و زنگ شك و شبهه از آيينة خاطر آنان زدوده شد.
قلب مقدس حضرت جواد عليهالسالم به واسطة اتّصال به مبدأ اعلي ،منوّر به نور الهي
بود و احتياج به معلم بشري نداشت ،زيرا وقتي قلب از عاليق دنيويّه منزّه شود ،معاني و
حقايق در او منعكس گردد .منزلت قلب در جسد ،به منزلت امام است در ميان مردم ،و
عرش در عالَم.
حضرات بزرگان و پيشوايان فرمودهاند:
جنََّة الس َعداء
َ

بنابراين دلها بر سه قسمند :قسم اول دلي است كه جزئي از حقايق در آن جاي
نميكند .قسم دوم دلي است كه خير و شرّ هر دو در آن داخل شوند و هر يك قويتر است
بر ديگري غالب آيد .قسم سوم دلي است كه در آن چراغي است از انوار الهي كه پيوسته
روشني دهد و هرگز برايش خاموشي نيست.
قلب مقدس حضرت جواد(ع) ،آن چراغ پر فروغ جاودان الهي ،عرش با عظمت خدا
بود .چه ،قلب مؤمنِ با كمال ،عرش خداي رحمان است.
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شرافت و خاصيتي كه در قلب انسان كامل است ،در عرش نيست .عرش عالَم ،عرشي
است با عظمت ولي فاقد شعور و ترقي ،اما قلب ،واجد ادراك و قابل ترقي است و هر مددِ
فيضي كه به او رسد ،حيات ،قدرت ،علم و كماالتِ تازهاي به آن دهد.
عرش عالَم ،محل ظهـور صفت رحمـانيّت است نه روحانيّت ،اما قلب انسـان كامل،
محل روح عُلوي نوراني و مستقرّ خالفتاهلل است ،چنان كه در حديث قدسي وارد است :نه
زمين گنجايش مرا دارد و نه آسمانها مكان من تواند بود ،بلكه جاي من يعني جلوِگاه
من ،قلب انسان كامل است.
اگر قلب مؤمن بشكند ،اهميّت آن بيشتر ميشود كه فرمودهاند :هر چيزي بشكند از
قيمت آن ميكاهد مگر دل ،كه اگر بشكند بر قيمت آن ميافزايد ،و شكستهترين و
لطيفترين قلوب در آن عصر ،قلب انسان كامل ،حضرت جواد(ع) بود.

در مقام چنين قلبي است كه حضرت امام جواد(ع) فرموده:
 .زيرا بسا كه عمل توأم با رياء و يا طلب مدح و شهرت و ساير
اَغراض فاسده باشد ،ولي نيّت ،پنهان و لِوَجْهِاهلل است ،پس نيّت مؤمن بهتر است از عملش.
عمل ،صورت نيّت است و نيّت ،صورت شاكله ،چنان كه فرمايد

ل َعلي شاكلَته:
«قُ ا
ل كُل َي اع َم ُ

بگو هر كس بر حسب ساختار شخصيتِ خود عمل میكند» .پس مايه و سبب ،نيّت و شاكله
است كه بدون آن ،عمل را خيري نيست.
ظهور عظمت فاعل ،بسته به عظمت فعل و آثار اوست ،و زماني اين فعل ،حسّيه است
و وقتي معنويّه .فعل حسّيه اموري است كه مشاهده ميشود در آسمانها و زمين ،و باالترين
مثال براي فعل معنويّه ،افعال و اعمال و سير قلوب است.
 ،چنان كه در مقام قلب فرمودهاند كه تصوّراتش جعل بسيطي ،و
تصديقاتش جعل تركيبي ،و صورتها مُنشآت او ،و به اعتباري او قادر است و خالق ،و
صورتها مخلوق و مصنوع اوست .اجزاء تركيب در جعل تركيبي ،عبارت است از ظهور آثار
علميّه و باطنيّه در قلب ،و ممكن است قلب به مرتبهاي از قرب و اتّصال رسد كه اَشباح و
صوَري خلق كند كه در عالَمِ ظاهر براي ديگران نيز قابل رؤيت و ادراك باشد.
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از جمله كلمات حكمتآميز حضرت جواد عليهالسالم:
اعتماد به خداوند متعال ،بهاء هر چيز گران است.
بپرهيز از رفيق بد كه او شمشير را مانَد كه منظرش نيكو و آثارش زشت است.
شخص مؤمن به سه چيز احتياج دارد :توفيق از حقتعالي ،و قبول كردن پنـد ناصح،
و واعظي از نفس خود باشد كه پيوسته او را پند دهد.
سختترين روزگار ،فقر و فاقه است و سختتر از آن ،بيماري بدن است و سختتر از
آن هم بيماري دل است.
 دليل بر امامت آن حضرت ،گذشته از عصمت و اخبار حضرتپيغمبر(ص) و ساير ائمه اطهار عليهمالسالم ،اين كه پدر بزرگوارش حضرت جواد(ع) او را خليفه
و جانشين خود گردانيد و هنگام وداع در حضور بزرگان شيعه و ثِقات اصحاب خود ،تصريح
به امامتش فرمود.
براي اسماء و صفات خدا مظهري است در عالم ،و عوالمْ جمله كتاباهلل و مظهر و
ماء ُكلَّها :و خدا همه اسماء را به آدم
نمايندة اويند و انسان كامل به مفاد آية « َو َعلَّ َم آا َد َم ااْلَ اس َ
آموخت» داراي مظهر جميع اسماء و صفات حق است.
حضرت امام عليالنقي(ع) ملقب به هادي ،مظهر علم و قدرت بيمنتهاي خدا ،واجد
مقام واليت و اَوْلي به تصرف در عالم كَوْن است .اين مقام از باالترين مقامات عالم امكان
است كه دست هيچ بشري به آن نرسد ،مگر عدة معدودي كه خداوند متعال آنان را در
مكتب خاص ربوبيّت پرورش داده و اين منصب عظمي را به ايشان بخشوده است.
در مقابل واليت و سلطنت ابديِ اين رهبرانِ عاليرتبة بشري ،همة امور خاضع و
خاشعند:
هر علت ،مُهَيمِن است بر معلول خود ،و هر معلول خاضع است در برابر علت خود .هر
مطلق ،مسلّط است بر مقيّد ،و هر مقيّد ،مُنقاد است در برابر مطلق خود .اين
پس همة نظام هستي در برابر خالق متعال ،تكوينًا ساجدند و تمام فرشتگان در برابر كَوْن
جامع و انسان كامل

ج َد ا ال َمّلئكَة كُل ُه ام
« َف َس َ

ون :پس همه فرشتگان يكسره سجده
َج َم ُع َ
ا ا

كردند» .اين تعبير رسا با جمع الف و المِ محلي و تأكيدهاي مكرّر ،نشانة انقياد و اطاعت
تمام فرشتگان است در برابر محبوبين الهي ،باالخصّ در برابر حبيب خد(ص)ا و اهل بيت
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ايشان كه در حقيقت تمام معجزات علمي و عملي حضرات انبياء را دارا هستند مانند تسخير
فضا ،سلطه بر زمين و دريا ،سلطه بر امواج آتش و احياء مَوْتي .ايشانند كه به همة اسرار و
علومِ اولين و آخرين واقف ،و به كل كاينات محيطاند ،و در منصب امامت و تصرّف در امور
مادي و معنوي ،يكسانند و هرچه ميكنند براي توجه دادن خلق است به سوي خدا.
منظور از اَوْلي به تصرّف بودن امام هادي(ع) در عوالم وجوديّه ،كمال تسلط علمي آن
جناب است بر همة كاينات و نه اِعمال اراده و ادارة آنها .البته حقتعالي قدرت اِعمال در
امورْ به وليّ خود كرامت فرموده است اما وجود قدرت ،دليل بر استمرار فعل و تغيير در خطّ
مشي امور نيست .اين امر بنابر مصلحت است نه فقدان صالحيت ،بلكه بر حسب مشيّت
الهي ،اِعمال اراده ممكن است ،چنان كه خود بدان اشاره فرمودهاند كه دلهاي ما ظرف
مشيت و ارادة خداست.
حدود تصرف امام در عالم امكان ،به اقتضاي شرايط است كه بسا به جهت كميّت،
مختلف ،ليكن به لحاظ كيفيّت ،باطنًا يكسان است.
 .علت سكون و عدم
ارتفاع موانع ،حكمت الهي است وگرنه اَوْلي ،تصرّف است .چه ،آثار و خواصّ رحمانيِ غيرِ
تصرف ،ناقص و متمّم و مكمّل آن ،تصرف ملكوتيِ امام است كه سبب ظهور آثار و خواصّ
كماليّه است.
صاحبان اين مقام را نظري به مال و منصبِ دو روزة دنياي پر حوادث نيست .اگر آنان
و از جمله حضرت موالي متقيان(ع) در موارد عديده ،فضايل خود را برشمرده و برتري خويش
را بر انبياء سَلَف بيان نمودهاند ،و يا امام هادي(ع) در زيارت جامعة كبيره ،معرفي جامع و
وااليي از مقام شامخ واليت و امامت فرمودهاند ،منافاتي با اين ندارد كه حضرت علي(ع)
فرموده :زشت و قبيح است كه كسي خود را تعريف كند و ممكن است اين صفت ،آدمي را
به پارهاي از صفات رذيلة ديگر مانند تكبر و نَخوَت و حسد بكشاند و از اوج انسانيّت به
حَضيضِ حيوانيّت برساند .و يا حضرت امام هادي(ع) ميفرمايد :كسي كه خود را پسنديد
خشمناكان بر او بسيار شوند و خودپسندي و خودبيني و خودستايي در شرع مقدس اسالم
مذموم است .زيرا اين معرفيِ آنان از روي تكبر ،حسد ،خودبيني و بياعتنايي به خلق نبوده،
بلكه به حكم انجام وظيفة الهي بوده است .چه ،اوالا به مفاد آية شريفه

ك
« َو َا ّما بن اع َمة َربِّ َ

ح ِّد ا
ث :و از نعمت پروردگار خويش سخن گوی» چنين اظهار ،نوعي سپاسگزاري است .ثانيًا
َف َ
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ايشان براي هدايت مردم آمدهاند ،بايد خود را معرفي نمايند تا مردم به علم و مقام معنوي
ايشان پي برده هدايت شوند ،وگرنه سبب تداوم گمراهي و اِغراء به جهل آنان ميشد .ثالثًا
در عالَم ،هر نعمتي حقّي دارد كه بايد اداء شود مانند علم و هنر و معرفت ،و باالترين اداي
حق ،اظهار آن معلومات است خصوصًا در عالَمِ جاهل.
از تعاليم مقدس امام هادي عليهالسالم است:
مصيبت شخص صبركننده در مصيبت يكي است و براي جَزَعكننده دوتاست ،بسا كه
جزع از مقام و اجر معنوي انسان ميكاهد.
حكمت و علم را به نااهل تعليم نكنيد ،زيرا حكمت در قلوب فاسده تأثير نميكند ،و
تعليم حكمت به جُهّال ،ظلم است بر حكمت و حَربه دادن است به دست كفّار .چنان كه
حضرت علي بن ابيطالب(ع) نيز فرموده :جواهر را آويخته نكنيد به گردن خوكان ،كه كنايه
از آن است كه حكمت و علوم را به نااهل تعليم نكنيد ،زيرا او استعداد فهم مطالب حكمتي
و علمي را ندارد .همچنين در بسياري از اشخاص ،حكمتِ ظاهري يعني حفظ كردن زاييدة
افكار ديگران ،گذشته از اين كه در تربيت و تكميل نفس و سير در مدارج عاليه مؤثر نيست،
موجب ازدياد تكبّر ،حسد ،خودبيني و فساد ميگردد ،چنان كه فرمودهاند
َف َس َد ا العا َلم :آنگاه که عالِمی فاسد شود ،عالَمی فاسد گردد».

«اذا َف َس َد ا العال ُم،

دليل بر امامت آن حضرت ،همان اخبار جدّش
حضـرت خاتـماالنبيـاء(ص) و معصوم بـودنش بِاالتّفاق و بـروز كرامات و تعييـن پـدر
بزرگوارش او را بر امامت و وصايت و جانشيني خود ميباشد.
آن حضرت ،بيشتر اوقاتْ محبوس و ممنوع از معاشرت بوده و پيوسته به عبادت
اشتغال داشت و مانند اجدادش ،تمام صفات و مَلَكات فاضله را دارا و شريفترين مردم بود.
 ،عليالخصوص تجلّي نوري كه او روحِ ارواح است و قلبِ
قلوب ،نقطة شهادت و غيوب است و كاشف كُروب ،مُزَيل عيوب است و مُبَيِّنِ سرّ مكنون،
ماءِ انهار بُحور صدور است و مجموع انوار اسرار الهيّت و واليت ،و معجزات كلّ انبياء و اوصياء
و كرامات اولياء و همة قدرها از او حاصل است.
،

شبِ نكرهاش به روز معرفه درآيد ،و جهل مُجملش تبديل به تفصيل علم شود ،قدم در
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بساط اخالص نهد ،به كلّي از ماسِوي و محبوبيّتهاي كذايي بگذرد و در مجامع جمعيّت،
در محراب فردانيّت معتكف شود و بُعدش قرب گردد ،كه قدر هر كسي به نسبت قرب اوست
به حق ،و بُعد اوست از خلق ،و اين معني موقوف بر تعيّن نبوده هميشه ثابت است.
آري ،قدر و شرف را بايد در درون خود جستجو كرد نه در اجزاء بيرون از وجود خود،
كسي كه قدر خود
اين است كه
را يافت و بدين مقام رسيد ،هر شبِ او قدر و هر روزش عيد ،و قول او سَديد ،و دل او بر
بساط علم مطلقيّه منبسط ،ناسوت او به رنگ الهوت درآمده ،ملكوت و جبروتش يكي است.
اين است سرّ اشارت حضرت امام حسن عسكري(ع) كه

ل َس َفر ْل
ج َّ
«انَّ ا ال ُو ُ
صولَ ا َلي الله َع َّز َو َ

ُيدا َركُ اْل با امتطاء اللَّ ايل :واصل شدن به آستان قدس الهي ،سفري است كه جز با شب زندهداري
و خلوت دل ميسر نيست» .اين همان سفر مقدّس و تحوّلِ قلبيِ مباركي است كه ايام و
ليالي را بر او مقدس نموده ،حقتعالي و كرّوبيانِ مأل اعلي ،هر آن به او سالم و درود گويند.
اين سالم كه تجلّي همان نور الهي است به آن قلوب ،بشارت است به سعادت و امنيت و
سالمتي در دنيا و عقبي ،باالخصّ سالمت قواي باطنيِ انسان از گزند آفات.
مظهر اعالي قدر و شرف و سالم و درود پروردگار در آن عصر ،وجود مقدس حضرت
امام حسن عسكري(ع) بود .آن بزرگوار از جملة محبوبين الهي است كه آنان را سه سالم
است:
سالم اوّل ،سالمي است كه روز ميثاق به سمع جان شنيدند

ذين
« َسّلم َعلَي عباده الَّ َ

اص َطفي :درود بر آن بندگانش كه آنان را برگزيده است» .مراد از عباد در اين آية شريفه،
ا
مقرّبين درگاه الهي ،خصوصًا حضرت رسول اكرم (ص) و اوصياء اويند .آنان كساني هستند كه
در ازلْ اِصطفائيّت يافتند و در ابد به هدايت رسيدند.

 .لذا با انتخاب آنان ،اراده كرد تا اين ذوات مقدس ،وسيله دافعيّه و رافعيّة
رِجسهاي باطنيِ ديگران و موجب تطهير قلوب طالبان باشند.
سالم دوم ،سالمي است كه از لسان سفير الهي شنيدند .سالم مردان الهي را ممكن
است ظاهرا اكثر مردم بشنوند ،ولي خوشا به حال كساني كه آن سالم را باالخصّ از لسان
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ُون ب آاياتنا َف ُق ال َسّلم َعل اَيك اُم :و چون كسانى كه به
ذين ُيؤامن َ
باطني سفيران الهي ميشنوند « َالَّ َ
آيات ما ايمان دارند نزد تو آيند بگو درود بر شما».
سالم سوم ،سالمي است كه چون حجاب برخيزد ،عيان به مقامِ مشاهده آيد ،بيسفير

و بيواسطه از ناحيه خود ،آن را بشنوندَ « :سّلم َق اوْل م ان َرب َرحيم :از جانب پروردگار مهربان
به آنان سالم گفته میشود».
از كلمات حكمتآميز حضرت امام حسن عسكري(ع):
با مردم جدال مكن كه مقام و قدرت ظاهري تو از بين خواهد رفت.
مزاح مكن كه باعث جرأت و دليري ديگران بر تو ميشود.
در جواز بلكه استحباب لطيفهگويي براي اِدخال سُرور در قلب مؤمنْ اشكالي نيست،
ليكن اگر از حدّ بگذرد ،يا كلمات زشت و وقاحتآميز باشد ،يا منجر به ايذاء مؤمن و كدورت
شود ،مذموم است.
پارساترين مردم كسي است كه در برابر شبهه توقف كند ،و عابدترين مردم كسي
است كه برپا دارد فرايض را ،و زاهدترين مردم كسي است كه ترك كند حرام را ،و از همة
اينها باالتر كسي است كه ترك كند گناهان را.
از ادب دور است كه انسان نزد شخص غمناكي اظهار خوشحالي كند.
خداوند سبحان براي شُرور قفلهايي قرار داده و كليد آنها شُرب خَمر است.
حضرت صادق(ع) فرموده :شراب اُمالخبائث است؛ و نيز فرموده :مهار شخص مست به
دست شيطان است ،هر جا كه خواهد او را ميكِشد.
حضرت پيغمبـر(ص) فرموده :بپرهيزيد از شراب و هرچه سُكرآور است كه مُسكراتْ
كليد جميع گناهان است .ضررهاي روحي و جسمي و اخالقي و اجتماعي و اقتصادي شراب
و مسكرات ،روي اصول علمي و طبّي و تجربه ،ثابت شده است.
خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيد ميفرمايد

الصلوة َو
ذين ا َمنُوا ْل تَ اق َر ُبوا َّ
«يا اَي َها الَّ َ

َاناَتُ ام ُسكاري :يعني اي كساني كه ايمان آوردهايد نزديك نماز نشويد در حالي كه شما مست
هستيد» .نكته قابل توجه و اهميت اين است كه

دليل بر امامت آن حضرت ،معصوم بودن آن جناب است بِاالِتّفاق ،و نيز امامت ائمه
اثنيعشر به طريق نصّ ،از علماي شيعه و سنّي وارد شده است.
امور عجيبه و غريبه و خالف عادتْ هنگام والدت و بعد از آن ،از وجود مقدسش ظاهر
شده ،و همانطور كه جدّش رسول خدا(ص) خاتم انبياء است ،آن بزرگوار نيز خاتم اوصياء و
اولياء ميباشد.
از آيات مقدس قرآنيّه و اخبار و روايات نبويّه و عَلَويّه و كلمات فريقَينِ شيعه و سني،
به ثبوت رسيده كه حضرت مهدي منتظر را هر وقت كه اراده و مشيّت الهي تعلّق گيرد،
براي فرج و اجراي عدالتِ حقيقي و زنده كردن دين اسالم ظاهر گرداند.
احكام و قوانين بشري براي اصالح و ادارة جهان كافي نيست ،و اين برنامههاي مجعول
و رنگارنگ نميتواند سعادت بشر را تأمين كند ،و نيز نميتواند بحرانهاي خطرناك جهاني
را عالج كند .فقط قوانين و دستورات مقدس و متين اسالم كه از منبع وحي سرچشمه
گرفته ،ميتواند سعادت دنيا و عقباي بشر را تأمين كند.
در اين عصر تاريك ،شيعيانْ عصر درخشاني را پيشبيني كرده و زمام ادارة جهان را
به دست تواناي معصومي ميبينند كه از هر عيب و نقص و اشتباه و خطا پاك و منزّه است،
و همواره در انتظار آن عصر درخشانِ حكومت توحيد به سر ميبرند.
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القاب آن حضرتْ اوّل بقيةاهلل ،دوم حجّت ،سوم خَلَف ،چهارم قائم ،پنجم مهدي ،ششم
مُنْتَظَر ،هفتم ماءِ مَعين يعني آب جاري شده در روي زمين است.
آب تنها اختصاص به آب ظاهريِ عنصري ندارد ،بلكه هر چيزي كه سبب حيات و
زندگي باشد ،آب است .پس ،ارواح و عقول و علم و ايمان و افاضات الهي و امام كه به سبب
او ،ايمان حاصل و كامل ميشود و بذر معرفت در دلها داخل ميگردد ،همه آب هستند.
وجه مشابهت آن حضرت به آب كه سبب حيات هر چيزي است ظاهر است ،بلكه
حياتي كه به سبب آن بزرگوار نصيب ميشود ،به مراتب اعلي و اَدوَم است از حياتي كه به
سبب آب حاصل ميگردد؛

در باب طول عمر و زنده بودن آن حضرت ،بعضي از بيخبران و سادهلوحان كه بناي
تأمل و تفكر در امور ديني و مذهبي را ندارند ،يا استعداد ايشان براي فهم حقايق كم است،
دچار ترديد شده زنده بودن آن بزرگوار را محال ميدانند و انكار ميكنند .اينان بين محال
ذاتي و محال عادي و محال وُقوعي فرق نميگذارند.
عدهاي از بيخبران و تاريكدالن نيز چنين وسوسه نمودهاند كه عمر طوالني هزار
سال و بيشتر ،برخالف مجاري طبيعت است و گويند عمر طوالني هزار سال يا بيشتر ،بر
وِفق سِير طبيعت نيست .ايشان خود را مقهور طبيعت و محكوم به احكام آن دانستهاند.
توان گفت كه اين بيخِردان ،طبيعت را خالق و صانع ميدانند ،نميفهمند كه طبيعتِ فاقد
شعور ،نميتواند به موجودات كماالت بخشد.
مطابق ميزان دليل و برهانِ علمي كه در كتب فالسفه و كالميّة حكماء و علماي الهي
به ثبوت رسيده ،درازي عمر و طول زندگي در تحت قدرت الهي ،بر وفق طبيعت است نه
برخالف آن .به دليل عقلي و آية قرآن مجيد «انَّ الل َه َعلي ُك ِّل َش ايء َقدير :خداوند متعال بر

هر چيزي قادر و تواناست» .پس ،چه مانعي دارد كه اين خداي قادر ،يك نفرْ انسان كاملي
را كه وليّ و حجّت و مقرَّب دربار او و بندة خاص و محبوب اوست ،روي هزاران مصلحتْ
عمر طوالني كرامت فرمايد.
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خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيد ميفرمايد:

ّّ

« َو َل َقدا َا ار َس النا نُوحا الي َق اومه َفلَب َ
ث فيه ام

ف َسنََة اْل َ
سين عاما :يعني هر آينه فرستاديم نوح را به سوي قومش ،پس درنگ كرد
َا ال َ
خ ام َ
در بين ايشان هزار سال جز پنجاه سال» .به حكم قرآن مجيد ،حضرت نوح  950سال به

قوم خود تبليغ حقايق نمود .و چون وقت موتِ حضرت خضر معلوم نيست ،سنّ شريف او
در اين زمان كه قرن پانزدهم هجري قمري است ،متجاوز از سه هزار سال ميباشد ،پس
طوالني شدن عمرْ به قدرت كاملة الهي امكان دارد.
از اقوال و اخبار كتب سماوي ،معلوم ميشود كه عمر طوالني ،انحصار به اين بزرگوار
ندارد ،و جاي تعجّب و غَرابتي نبوده ،برخالف مجاري طبيعت هم نميباشد .موافق حكمت
ربّاني و الطاف بيپايان قادر رحمان ،تعجبي نيست كه بندگان مخلَص خود را به امتداد عمر
و طول زندگي ،اختصاص دهد بر ديگران.
 .يعني مرضْ از عفونت
و كم و زياد شدن اخالط و يا كم و يا زياد شدن گلبولها و ضعف آنها حاصل ميشود،

اجل انسان بر دو قسم است :قسم اوّل اجل محتوم ،كه به هيچ وجهي از وجوه قابل
تقديم و تأخير نيست .قسم دوم اجل غير محتوم ،كه به وسايلي مانند صلة ارحام و تصدّقات
و اداي حقوق واجبه و احسان و دعا و رعايت قواعد بهداشتي ،قابل تغيير و تبديل خواهد
بود؛ چنان كه خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيد ميفرمايد:

«هُ َو الَّذي َ
خل ََقك اُم م ان طين ثُ َّم

َقضي ا ََجّل َو ا ََجل ُم َس ّمي عن َاد ُه :يعني اوست كه خلق كرد شما را از گِل ،پس تقدير نمود اجلي
را ،و اجلي است نامبرده شده نزد او».
در اين كه رعايت دستورات بهداشتي سبب صحت و سالمتي مزاج و طول عمر انسان
ميگردد شكّي نيست .كسي كه قـواعـد و قوانين حِفظُالصّحه را مراعات نمايد ،در سالمتي
و طول عمر او فوقالعاده مدخليّت دارد.
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مراعات والدين موقعي كه نطفه پشت پدر و رَحِم مادر جاي دارد ،و زماني كه در رحم
مادر نَشو و نَما مينمايد ،و موقعي كه دوران شيرخوارگي را ميگذراند ،در سالمتي و طول
عمر ،كمال مدخليّت را دارد.
اهميت عوامل ارثي در طول عمر روشن است ،و خانوادههايي ديده ميشوند كه افراد
آن غالبًا بيش از حد متوسط عمر ميكنند ،و تأثير درازي عمرِ اَسالفْ در طول عمرِ اَخالف،
به ثبوت رسيده است.
عوامل ارثي ممكن است آثار عوامل ديگر را خنثي كند ،و از همين رو ميتوان راز
درازي عمر يك فرد را كه در شرايط نامساعد زندگي ميكند درك نمود .مثالا يك فرد معتاد
به الكل ،در نتيجه عوامل ارثي ممكن است عمر طوالني نصيبش گردد؛ ميتوان گفت چنين
اشخاصي ،اعضاء و قواي سالم را كه در طول عمر مؤثرند ،از پدران و مادران به ارث بردهاند.
رعايت هواي محيطي كه انسان استنشاق ميكند ،و غذايي كه ميخورد و آب و
مايعاتي كه ميآشامد و لباسي كه ميپوشد و مكاني كه در آن زندگي ميكند ،در كوتاهي
و درازي عمرْ تأثير به سزايي دارد .چه بسا اشخاصي كه با عوارض خارجي مانند گرما و
سرماي غير متعارف و همّ و غمّ و با تصادفات ديگر ،دنيا را وداع كنند.
هنگامي كه اعضاء رئيسة بدن مانند قلب و مغز و كُلْيِه و كبد فرسوده شدند ،و از انجام
وظايف ناتوان گشتند و از تأمين احتياجات بافتها عاجز شدند ،آثار ضعف و ناتواني و پيري
فرا ميرسد.
آثار و عاليم پيري معموالا در سنين معيّن ظاهر ميشود ،ليكن عامل اصليِ پيري،
صَرف مقداري از عمر و گذشت زمان نيست بلكه به سبب حدوث اختالالتي است.
اين همه حوادث و ناتوانيهاي بدن ،معلول اختالالتي است كه به وقوع پيوسته است.
پس بايد گفت پيري ،علت نيست بلكه معلول است ،و اگر فردي پيدا شود كه با وجود زيادي
عمر ،اختاللي در اعضاء بدن او رخ ندهد ،امكان دارد كه سالهاي متمادي با بدني سالم به
زندگي خود ادامه دهد .افرادي ديده ميشوند كه با وجود كمي عمرْ به سبب اختالالت،
زودتر از عمر طبيعي فرسوده شده و پيري زودرس گريبانگير ايشان ميگردد.
اعضاء بدنِ هر كسي در هنگام تولد ،غالبًا استعداد و قابليّتي براي انجام وظيفه دارند،
كه خودِ آن نيز معلول جسماني بُنية پدران و مادران و كيفيّت تغذيه و محيط زندگي و آب
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و هواي آنهاست ،و مادام كه در آنها اختاللي پيدا نشود ،اعضاء با كمال استعدادِ طبيعي،
وظيفة خود را انجام خواهند داد و حيات انسان ادامه خواهد يافت ،ليكن اگر در همه يا
يكي از اعضاء ،اختاللي رخ داد و از انجام وظيفه ناتوان گشت ،آثار و عاليم پيري ظاهر
ميگردد.
پيكر انسان هميشه در معرض هجوم انواع باكتريها و ويروسها و ميكربها و سُمومات
قرار گرفته كه از حدود و راههاي مختلفِ بدن وارد شده ،مواد سمّي ترشح مينمايند و
سلولها را آسيبزده از ادامه حياتشان مانع ميگردند.
بدن انسان در اين ميان وظيفة سنگيني به عهده دارد ،از يك طرف بايد احتياجات
غذايي را تأمين كند و از طرف ديگر براي نابودي و جلوگيري ويروسها و ميكربهاي مضرّ
كوشش نمايد ،و از سوي ديگر براي ترميم اعضاءِ آسيبديده و دفع مواد زايد و سمومات
فعاليّت كند و به اعضاء ناتوان كمك فرستد .هنوز اين دشمن را برطرف نكرده كه دشمن
ديگري حملة خود را آغاز ميكند ،از اينرو بايد نيروهاي داخليِ بدن ،هميشه به حال آماده
باش و در حال پيكار باشند.
پيكر انسان براي تهية وسايل مبارزه و تأمين آذوقه ،ناچار است از نيروي غذايي كه
از خارج وارد ميشود استمداد كند .متأسفانه چون ما از ساختمان وجودي و احتياجات
دروني اطالعات كافي نداريم ،در اين پيكارِ مقدس ،عالوه بر اين كه با نيروهاي داخلي
همكاري نميكنيم ،به واسطه عدم رعايت قواعد بهداشتي و خوردن غذاي مضرّ ،راه را بر
دشمن باز كرده و به ريشة حيات خود تيشه ميزنيم ،در اين وقت است كه آثار و عاليم
ضعف و شكست نمايان ميگردد.
سمومات حاصله از تخمير ميكربهاي روده و يبوست ممكن است سبب پيري شوند،
و اگر بتوان آنها را از بين بُرد ،در طول عمر مدخليّت كاملي دارد .اگر آن اختالالت ،قبل از
سنين پيري و عمر طبيعي حادث شوند ،انسان جوانمرگ ميشود .اگر فردي پيدا شود كه
با وجود زيادي عمر و تركيبات جسماني ويژة خود و اجتماع ساير شرايط ،اختاللي در هيچ
يك از اعضاء بدنش رخ ندهد ،عمر طوالني سبب مرگ او نخواهد شد.
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يكي از راههايي كه به وسيلة آن ميتوان عمر يك موجود زنده را طوالني كرد و آن
را در حالت نيمه زنده نگهداشته و قابل زندگي نمود ،مطالعه حاالت حيوانات زمستانخواب
و تابستانخواب است .در بعضي از اين حيوانات ،اين خوابْ در تمام فصل سرما ادامه دارد
و در بعضي از آنها در تمام فصل گرما .وقتي كه حيوان وارد خواب زمستاني شد ،احتياجش
به غذا از بين رفته و سوخت و ساز بدنش ،سي الي صد برابر تقليل مييابد ،دستگاه تنظيم
كنندة حرارتِ او موقتًا از كار ميافتد و با كم شدن حرارت محيط ،ديگر مو و پوستِ حيوانْ
سيخ نشده و لرزه بر اندامش نميافتد؛ حرارت بدن او مانند حرارت محيط است و ضربان
قلبش گاهگاه و كُند ميشود.
مطالعه حاالت درختان طويلالعمر ،و زنده ماندن چندين هزار سالة نطفة حياتي
نباتات ،و حاالت شگفتانگيز حيواناتِ زمستانخواب و تابستانخواب ،بشر را به طوالني
كردن عمر اميدوار و به كوشش و تحقيقات و كنجكاوي وادار نموده است.
اميد است كه دانشمندان به اين هدف مقدس و آرمان بشريّت موفق و كامياب گردند
و در نتيجه ،راز طول عمر حضرت قائم آل محمد(ص) بر طالبان حقيقت ،آشكار گردد.
به وسيلة غذا ميتوان زندگي را چند صد ساله نمود ،زيرا ما از آنچه ميخوريم ساخته
شدهايم .شگفت آن كه با اين همه خطرات ،از پيري نامي نيست و مرگ به علت خاصّ
پيري يعني گذشت زمان و طول عمر وجود ندارد.
اعضاء جسم حيوان زياد و مختلفند و بينشان كمال ارتباط و اتصال برقرار است و
حيات بعضي بر حيات سايرين توقّف دارد ،و چون عضوي ناتوان گشت و مرگ بر او عارض
شد ،به مرگ آن جزء ،مرگ سايرين نيز فراميرسد.
علت مرگ ،عمر هفتـاد سال يا هشتاد سال يا صـد سال يـا بيشتر نيست ،بلكه علت
اصلي بدين قرار است كه عوارضي به عضوي حمله ميكند و در نتيجه ،آن عضو از انجام
وظيفه ناتوان گشته مرگش فراميرسد و به مرگ او ،ساير اعضاء نيز فرسوده شده و حيات
آنها خاتمه مييابد .اگر نيروي علمْ توانست از آن عوارض و آثار آنها جلوگيري كند ،ديگر
براي زندگي و عمر چند صد ساله مانعي باقي نخواهد ماند.
 ،و هيچ يك
از دانشمندان تا حال نگفته كه فالن مقدار سال ،نهايت درجهاي است كه هنگامي انسان
بدان پايه رسيد ،مرگ براي وي حتمي است.
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مرگ غير محتوم نيز مانند ساير بيماريها ،معلول علل و عوامل طبيعي است ،كه اگر
شناخته شوند و از تأثير آنها جلوگيري شود ،ميتوان بشر را تا مدت بسيار زيادي از اين
مرگ نجات داد .چنان كه علم و دانش توانست علل و عوامل بسياري از امراض را كشف
كرده از تأثير آنها جلوگيري كند؛ امكان دارد كه علل مرگِ غير محتوم را نيز كشف كرده و
از اثرات آنها جلوگيري نمايد.
در بين موجودات زنده مانند نباتات و حيوانات و انسانها ،افرادي ديده شده كه بيشتر
از ساير افرادِ همنوع خود عمر كردهاند ،اين خودْ داللت ميكند كه همنوعان افراد مذكور
نيز امكان عمر طوالني دارند.
اگرچه اكثر مردم قبل از صدسالگي ميميرند ولي مأنوس شدن ما بدين مقدار ،دليل
نيست كه عمر بشر از صد سال تجاوز نميكند ،زيرا عمر بسياري از اشخاص ،طوالني و
بيشتر از صد سال شده و وجود انسانهاي صد و بيست ساله و صد و پنجاه ساله ،دليل
روشني است كه عمر بشر را حدّ معيّني نيست.
پيري يك عارضة غير قابل جلوگيري نيست و ميتوان آن را مانند ساير بيماريها
عالج نمود .چنان كه علم طب توانسته علل صدها بيماري را كشف كرده و طرز معالجة آن
را به مردم ياد دهد ،امكان دارد كه در آينده علل پيري و مرگ غير محتوم را شناخته و راه
جلوگيري و مداواي آن را در اختيار بشر قرار دهد.
اگر كسي تركيبات جسماني او در كمال اعتدال باشد و اعضاء رئيسة او مانند قلب،
اعصاب ،كبد ،كليه ،مغز و معده نيرومند و سالم باشند ،و به قواعد بهداشتي كامالا عالِم و
عامل بوده ،خواص و آثار مأكوالت و مشروبات را بداند ،و از مفيد آنها استفاده كرده و از
مضرّ آنها خودداري كند ،و ميكربها و عوامل توليد آنها را شناخته و از پيشگيري آنها
خودداري ننموده و از سُموم و مُهلكات بپرهيزد ،و احتياجات غذايي بدن را تأمين كند ،و
مرضي را از پدر و مادر و اجداد به ارث نبرد،
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علم و دانش نه تنها عمر طوالني را محال نميداند ،بلكه امكان آن را به اثبات رسانده
است .بنابراين ،عمر طويل و غير متعارف حضرت موالي زمان(ع) را نبايد يك مشكل الينحل
و محال غير عادي شمرد.

در ازمنة ماضيه نيز كساني عمر طوالني كردهاند و بعضي از ايشان ،هنوز هم در قيد
حيات باقي هستند .بنا به روايت تورات ،حضرت ذِيالقَرنَين سه هزار سال عمر كرد.
حضرت آدم(ع) نهصد و سي سال عمر كرد.
حضرت لقمان سه هزار و پانصد سال عمر كرد.
حضرت الياس(ع) كه يكي از پيغمبران به شمار ميرود ،از آن روزي كه خلق شده
تاكنون زنده ميباشد و كسي تا حال ادّعاي وفات او را نكرده است.
حضرت خضر از آن روزي كه خداوند توانا وي را آفريده ،تاكنون زنده است.
حضرت عيسي بن مريم(ع) كه از روز والدت آن بزرگوار تاكنون كه قرن پانزدهم هجري
قمري است ،بيش از دو هزار سال ميگذرد زنده است و به موجب آية شريفة قرآن

«ما َق َتلُو ُه

َو ما َصل َُبو ُه َو لك ان ُش ِّب َه َل ُه ام :حضرت عيسي را نكشتند و به دار نياويختند ،و لكن امر عيسي بر
يهود مشتبه شد».
چه فرق است مابين اين معمّرين و حضرت مهدي موعود(ع)؟ اگر عمر شريف اين
بزرگوار را كه هزار و اندي سال است يك امر غير طبيعي بدانيم ،بايد روايت سه هزار سال
تورات را نيز يك امر غير عادي و يك موضوع خرافي بدانيم.
آيا ميتوان گفت كلّيه اين مورّخين و نويسندگان كه اندازة عمر معمّرين را ثبت و
ضبط نمودهاند ،اِعمال غرضي كرده باشند ،يا منظورشان اين بود كه ما اندازة عمر معمّرين
را مينگاريم تا عمر طوالني حضرت مهدي منتظر استبعادي نداشته باشد؟!
پس چه شده كه اين مردمِ ماجراجو و فتنهانگيز ،عمر سه هزار سال و سه هزار و
پانصد سال را از مسائل روز و مورد بحث و انتقاد قرار نميدهند ،ولي عمر هزار سال اين
بزرگوار را يك امر غير طبيعي و غير عادي ميدانند!
عمر طوالني در روي زمين كه استبعادي ندارد به جاي خود ،بلكه خداي قادر ميتواند
بشر را در قعر درياها هزاران سال حفظ كند ،چنان كه در قرآن مجيد خداوند متعال راجع
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ث في َب ا
حين َللَب َ
ُون :يعني
به حضرت يونس ميفرمايدَ « :فل اَو ْل َان َّ ُه
طنه الي َي اوم ُي اَب َعث َ
َ
كان م َن ا ال ُم َسبِّ َ

هرگاه حضرت يونس در شكم ماهي به تسبيح و تقديس پروردگار خود نميپرداخت ،از
زمان فعلي الي يومالقيامه در شكم ماهي به سر ميبرد!».

حضرت حجة بن الحسن العسكري در نيمة ماه شعبان سال  255هجري قمري ،از
يكي از مَلَكههاي واالي نسل حواريّون حضرت عيسي(ع) ،به دنيا آمد .در سنّ پنج سالگي
پدر بزرگوارش وفات يافت و از آن زمان تا حال ،غايب است و بعد از حضرت امام حسن
عسكري(ع) ،مقام امامت و واليت را دارا بوده و جميع كماالت و صفات حميده و مَلَكات
فاضله در وجود آن حضرت فعليّت دارد ،و اوست امام منتظَر شيعيان.
بعضي از كوتاهنظران و بيخبران گويند ،چگونه توان باور كرد كه كودكي در سن پنج
سالگي به مقام واليت و امامت منصوب گردد ،و به مأموريت ضبط و تحمّل احكام الهي
انتخاب شود ،و در آن صِغَر سِنّ ،از حيث علم و عمل ،امام و پيشواي مردم بوده و حجت
خدا باشد؟
جواب گوييم كه شما نبوّت و امامت را يك مقام ظاهريِ ناچيزي پنداشتهايد كه به
هيچ قيد و شرطي مشروط نيست ،و هر كسي صالحيت دارد مأمور حفظ و تحمّل احكام
الهي شود و هيچ نيازي به استعداد و كمال و امتياز ذاتي نيست.
اگر تأمل كنيد و بـه اخبـار حضرات اهل بيت عصمت(ع) مراجعه نماييـد ،تصـديـق
ميكنيد كه اين امر يك موضوع ساده نيست ،بلكه نبوّت مقام ارجمندي است كه شخصِ
واجد آن با حقتعالي ارتباط و اتصال داشته ،و از افاضات و علوم عوالم غيبي برخوردار شده
و احكام و قوانين الهي ،بر باطن و قلب نورانيش وحي و الهام ميگردد.
هكذا واليت و امامت مقام بزرگي است كه واجد آن ،طوري احكام الهي را از عوالم
غيبي اخذ ميكند كه هيچ خطا و نسيان و عصيان ،بر ساحت وجود مقدسش راه نمييابد.
پس معلوم ميشود كه پيغمبر و امام به سبب كمال اتّصال با عوالم غيبي ،حقايق را بدون
خطا و اشتباه به عالم الفاظ و معاني تنزّل ميدهد و به مردم ابالغ مينمايد.
پيغمبر و امام از حيث آفرينش و صفات و كماالت ممتازند ،و به جهت اين امتياز
است كه حقتعالي ايشان را به اين مقام منصوب ميگرداند .اين امتياز در همان اوان كودكي
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نيز در ايشان موجود است ،ليكن هر وقت صالح باشد و شرايط جمع شود و موانعي در كار
نبود ،اين افرادِ برجسته به مقام نبوت يا امامت معرفي ميشوند.
اين انتخاب ،چنان كه بعد از بلوغ يا در بزرگي انجام ميگردد ،ممكن است در ايام
كودكي تحقّق پذيرد ،چنان كه به موجب آيات شريفة قرآن مجيد ،حضرت عيسي(ع) در
گهواره با مردم سخن گفت و خويش را پيغمبر و صاحب كتاب معرفي نمود

ت ا َل ايه
شار ا
« َف َا َ

ف نُ َ
باركا
كلِّ ُم َم ان
َ
كان في ا ال َمها د َ
ج َعلَني نَب ّيا َو َ
تاب َو َ
قالُوا ك اَي َ
ج َعلَني ُم َ
صب ّيا ،قالَ انّي َع اب ُدالله اآتان َي ا الك َ

ت َحيّا :پس اشاره كرد به او ،گفتند چگونه سخن
ان ما ُ
ات َو ا اَوصاني ب َّ
الصلوة َو ال َّزكوة ما ُد ام ُ
كن ُ
َاي َ
گوييم با كودكي كه در گهواره باشد؟ حضرت عيسي گفت به درستي كه من بندة خدايم،
خدا مرا كتاب داد و مرا نبي و مبارك گردانيد در هر كجا كه باشم ،و سفارش نمود مرا به
نماز و زكات مادام كه زنده هستم».
از اين آيه و آيات ديگر معلوم ميشود كه هيچ مانعي نيست كودكي در پنج سالگي
به مقام واليت و امامت منصوب شده و بر انجام وظايف خويش با كمال ارتباط و اتصال،
كامالا نيرومند و مقتدر باشد.
حضرت جواد عليهالسالم نيز در هنگام وفات پدر بزرگوارش هفت ساله بود ،و از جهت
صِغَرِ سنّ ،امامتش ميان بعضي از شيعيان ،مورد ترديد واقع شد .پس به منظور حل اين
مشكل ،گروهي از بزرگان شيعه خدمتش رسيدند و صدها مشكالت مسائل از وي پرسيدند
و جواب شافي دريافت نمودند و كراماتي نيز مشاهده كردند ،به اين سبب شك و شبهة
ايشان برطرف شد.
حضرت رضا(ع) آن جناب را امام و جانشين خويش معرّفي مينمود و در مقابل تعجب
مخاطبين ميفرمود :حضرت عيسي عليهالسالم نيز در سنّ كودكي پيغمبر و حجت خدا
شد.
حضرت امام عليالنّقي عليهالسالم شش سال و پنج ماه از سنّ شريفش گذشته بود
كه پدر بزرگوارش از دنيا رحلت نمود و امامت به وي منتقل شد.
در بين اطفال عادي هم افراد نادري ديده ميشوند كه استعداد و حافظه و قواي
دِماغي و ادراكات ايشان ،از مردان چهل ساله هم بيشتر و بهتر است ،چنان كه اگر صفحات
تاريخ را تحت مطالعه قرار دهيم ،نظاير اين افراد را زياد خواهيم يافت .پس چه استبعادي
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را كه علت مُبْقِيه انساني است ،در سنّ پنج سالگي
دارد كه خداوند متعال ،حضرت
به واليت و امامت برگزيند و تحمّل و ضبط احكام را به او واگذارد.
حضرات ائمه اطهار عليهمالسالم ،قبالا صِغَرِ سنّ آن جناب را پيش بيني كرده بودند.
حضرت امام محمد باقر عليهالسالم ميفرمايد :سنّ حضرت قائم هنگام منصوب شدن به
امامت ،از همة ما كمتر ميباشد.

حضرت رسول اكرم صلياهلل عليه و آله و حضرات ائمه اطهار(ع) قبالا غيبت آن حضرت
را پيشبيني كرده و به مردم اطالع داده بودند.
حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :سوگند به خدايي كه مرا براي بشارت برانگيخته ،قائمِ
فرزندان من بر طبق عهدي كه به او ميرسد غايب ميشود ،چنان كه بيشتر مردم گويند
خداوند را به آل محمد احتياجي نيست ،و ديگران در اصل تولدش شك كنند .هر كسي كه
زمان غيبت را درك نمود ،دينش را نگهداري كند و شيطان را از طريق شك به خود راه
ندهد كه مبادا او را از ملّت من بلغزاند و از دين خارج كند.
حضرت صادق(ع) فرمود :قائم آل محمد(ص) دو غيبت دارد ،يكي كوتاه و ديگري طوالني.
حضرت رسول اكرم(ص) و حضرات ائمه اطهار(ع) غيبت آن حضرت را خبر داده بودند ،چنـان
كه غيبت آن بزرگـوار اتفاق نميافتـاد ،اين خـود براي بطالن عقيدة اماميّه ،شاهدي بود
استوار.
اخبار وقوع غيبتِ آن حضرت چنان مشهور شد و معروفيّتش به جايي رسيد كه
دانشمندان و راويان احاديث و اصحاب حضرات ائمه اطهار(ع) در اين باره كتابها تأليف
كردند ،و احاديث مربوط به حضرت مهدي موعود(ع) و غيبتش را در آن كتب درج نمودند.
موضوع غيبت حضرت امام زمان سالماهلل عليه موضوع تازهاي نيست ،بلكه ريشة عميق
ديني دارد و از زمان حضرت رسول اكرم (ص) تاكنون ،همواره مورد توجه و بحث بوده است.
برحسب براهين عقلي و روايات زيادي كه از حضرات معصومين عليهمالسالم صادر
شده است ،وجود مقدس امام و حجت ،براي بقاء نوعِ انساني و كماالت ،ضروري و الزم است
و هيچ عصري ،از آن وجود مقدس خالي نخواهد شد.
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آن حضرت دو مرتبه از ديدة مردم مخفي شد :مرتبة اول از سال وفات پدر بزرگوارش
يعني  260شروع شد و تا سال  329ادامه يافت .در طول اين مدت ،گرچه از نظر عامّه
غايب بود ولي ارتباطاتْ كامالا منقطع نشده بود و به وسيلة نوّابِ معلوم ،احتياجات مردم
مرتفع ميشد؛
حضرت رسول اكرم صلياهلل عليه و آله و حضرات ائمه اطهار عليهمالسالم قبالا از
وقوع اين دو غيبت باخبر بوده و به مردم اطالع ميدادند.
حضرت صادق(ع) فرمود :قائم ما دو غيبت دارد ،اوّلي كوتاه و دومي طوالني .در مرتبة
اول ،شيعيان خاص معلومْ خدمتش ميرسند و در مرتبة دوم ،خدمتش نميرسند مگر عدة
معدودي رجالُالغيب ،كه ايشان را جز خواص نشناسند.
در غيبت صغري ،مردم از درك مالقات آن حضرت محروم بودند ،ليكن توسط نوّابِ
معلومْ مشكالت ديني خود را حل ميكردند ،و حقوق واجبهاي را كه به اموالشان تعلق
ميگرفت به همان نوّاب ميدادند.
غايب بودن حضرت موالي زمان(ع) رهبر مردم ،آن هم زماني طوالني ،امري است بس
غريب و غير مأنوس و باور كردنش براي اكثر مردم دشوار است ،از اين جهت حضرت رسول
اكرم(ص) و حضرات ائمه اطهار(ع) كمكم مردم را به اين موضوع آشنا ميساختند و افكار را
براي پذيرش آن آماده مينمودند .گاهي از غيبت آن حضرت و گرفتاريهاي مردمِ آن زمان
و حاالت خواص و رجالالغيب سخن گفته و اجر ثبات قدم و انتظار فرج را گوشزد مينمودند،
و گاهي هم با رفتارشان رموز غيبت را فراهم ميآوردند.
حضرت امام هادي(ع) با مردم كم معاشرت مينمود و جز خواصّ شيعه با كسي تماس
نميگرفت ،و حضرت امام حسن عسكري(ع) در اكثر اوقات از پشت پرده با مردم سخن
ميگفت تا ايشان به غيبت آن حضرت ،آماده و مأنوس گردند.
اگر بعد از رحلت حضرت امام حسن عسكري(ع) غيبتِ كامل شروع ميشد ،ممكن بود
وجود حضرت امام زمان(ع) مورد غفلت واقع شده كمكم فراموش گردد ،از اين جهت ابتدا
غيبت صغري شروع شد و هنگامي كه افكار مساعد گشت و آمادگي بيشتري حاصل شد،
غيبت كبري آغاز گرديد.
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حضرت سجّاد(ع) فرمود :يكي از خصايص حضرت نوح در حضرت قائم(ع) وقوع خواهد
يافت و آن طول عمرش ميباشد.
حكمت و مصلحتِ آفرينندة اين دستگاه با عظمت ،چنين اقتضاء كرد كه آخرين
حجت خود را براي برههاي از زمان نگاهدارد و چون آفتاب عالمتاب ،اشعّة فروزان او را به
مردم نشان دهد بدون اين كه چشمها قدرت ديدن خودِ خورشيد درخشان را داشته باشند.
وليكن خداوند متعال آن
وجود مقدس را به عللي پنهان داشته است و افعال خدا هم با نهايت استحكام و بر طبق
مصالح و حِكَمِ واقعي صادر ميشود؛ پس غيبت آن وجود مقدّس را نيز علت و حكمتي است
و اساس علت و سبب ،براي مردم بيان نشده است.
حضرات انبيايي كه هم صاحب مقام نبوت بودند و هم مقام امامت ،پس از هر يك از
آنها دوازده نفر جانشين بوده كه دوازدهمين آنها به امر خدا غيبت اختيار نموده است.
همچنين گاهي بعضي از ساير حضرات ائمة سَلَف و حضرات انبياء نيز غيبت اختيار كردهاند.
بنابراين ،غيبت امام عصر عليهالسالم جنبة عام دارد.
 .موضوع غيبت ،سرّي است از اسرار خدايي و غيبي است از غيوب الهي ،و افعال
خدا هم از روي حكمت است گرچه تفصيلش براي ما مجهول باشد.

حقايق و اِشراقات و افاضات عوالم غيبي ،در آينة پاك قلب امام منعكس شده و به
واسطة او بر قلب ساير افراد نازل ميگردد.
(ع)

آرمان و اميد ،عنصر اصلي حياتْ و سلول پديد آورندة تاريخ است .آرمانها،
خواستههاست و ارادة اجتماع ،به وجود آورندة عظيمترين قدرتهاست .آرمان و اميدِ هر
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ملّتي ،دورنماي آيندة آنان است و
در مسير حق ،پيشتازان حركت ،هرگز يأس و نوميدي را بر خود روانميدارند ،زيرا
آنچه پيش از مرگْ انسان را ميكُشد ،يأس است .البته اميد و انتظاري فضليت دارد كه ثمرة
آن خودسازي باشد ،زيرا هرگز با اشاعة فساد ،مقدمة اصالحْ فراهم نميشود .هر راهي راهرو
خود را به سرمنزل مقصود ميرساند ،كعبة مقصود راهي دارد و وصل طاغوت ،راهي .شناخت
هدف ،ضروري است زيرا ابهام آن ،موجب تحيّر در انتخاب مسير است.
جهان كنوني در حال انتظار بزرگ است ،انتظار بيداري عمومي و سركشي پيگير در
برابر ستمكاران؛ انتظارِ يك تاريخ و تولّد تاريخ نويني كه نطفة آن منعقد شده ،در حال رشد
است.
حضرت رسـول اكـرم(ص) كـرارا به مردم گوشـزد ميفرمـود كه دستگاه ظلم و ستم،
عاقبت به دست مهدي موعود(ع) برچيده شده و كاخهاي بيدادگري واژگون گردد.
تنها روزنة اميدي كه امروز براي بشر مفتوح است و يگانه برق اميدي كه در اين عصر
تاريك جَستن ميكند ،وجود مقدس حضرت موالي زمان عليهالسالم و انتظار فرج و
فرارسيدن عصر درخشانِ حكومت توحيد و نفوذ قوانين الهي است .استمداد از آن نيروي
غيبي است كه بشر را از سقوط در وادي يأس و نااميدي نجات داده و به شاهراه روشنِ اميد
وارد ميسازد.
آري ،حضرت رسول اكرم(ص) با طرح برنامة مقدسِ حكومت توحيد و تعيين مربي و
رهبر اصالحات جهاني ،ديو يأس را از اسالم رانده و درهاي شكست و نااميدي را مسدود
ساخته است.
ايمان به حضرت مهدي موعود(ع) آيندة روشن و تابناكي را براي شيعيان تجسّم كرده
و روح يأس و شكست را از آنان سلب نموده است .شيعيان در اين عصر تاريكِ ماديّت و
نفسپرستي و جور و ستم و كفر و جنگ و استعمار ،عصر درخشان حكومت توحيد و تكامل
عقول انسان ،و فروريختن دستگاه بيدادگري و برقراري صلح واقعي و رواج بازار علوم و
معارف را بِالعيان مشاهده ميكنند.
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يكي از خطبههاي نهجالبالغه داللت ميكند بر اين كه حضرت وليّ عصر(ع) در زمان
غيبت هم ،در پيشرفت و عظمت اسالم و حلّ و فصل امور ضروري مسلمين تا سر حدّ
اختيار ميكوشد.
حضرت علي(ع) فرمود :مردم از جادة حقيقت منحرف شده و به چپ و راست ميروند
و طُرق هدايت را رها كرده و در راههاي ضاللت قدم ميزنند .پس آنچه شدني است و در
انتظار او هستيد ،تعجيل نكنيد و چيزي را كه زود واقع خواهد شد دير مشماريد ،چه بسا
موضوعي كه در رسيدن به آن تعجيل كنيد و وقتي بدان رسيديد گوييد اي كاش آن را
درك نميكردم .هركه از ما اهل بيت آن زمان را درك نمود و امام آن عصر شد ،او با
چراغهاي روشنْ راه ميرود و بر روش صالحين رفتار مينمايد و گره از مشكالت مسلمين
باز كرده و از گرفتاري آزاد سازد ،و جمعيت باطل و زيانبخش را پراكنـده نمـوده اجتماع
سودمنـدي را برقرار نمايد ،و اجتماعاتـي را كه بـراي برهم زدن اساس اسالم تشكيل
ميشود ،مُتفرّق سازد.
از ظاهر خطبه معلوم ميشود ،در زمان حضرت علي بن ابيطالب(ع) نيز مردم در انتظار
وقوع حادثهاي بودند كه رسول خدا(ص) به ايشان خبر داده بود .و نيز معلوم ميشود كه آن
حضرت در حلّ و فصل امور ضروري مسلمين و در حفظ حوزة مقدّسة اسالم كوشيده و از
مشكالت مسلمانان گرهگشايي نموده و از گرفتاران دادرسي مينمايد ،و تمام اين كارها را
در خفا و پنهاني انجام ميدهد.

(ع)

فيسبيل الله

حضرت علي(ع) فرمود :انتظار فرج آل محمد را داشته باشيد و هرگز از رحمت نامتناهي
 .حضرت
خداي رحمان مأيوس نشويد كه
رسول اكرم(ص) فرمود :بهترين امّتِ من كساني هستند كه در انتظار فرجِ امامِ غايب هستند،
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و ميخواهند از خدا كه جور و ستم را براندازد و خورشيد عدالت را از افقْ طالع نمايد ،و
بساط مَعدِلَت را به دست وليّ خود در سراسر جهان بگستراند.
اعتقاد به امام غايب و انتظار فرج ،روح اميد و قوّت قلبي در شخص منتظِر ايجاد
ميكند و در نتيجه از پيشامدهاي ناگوار و فشارهاي دشمنانِ روزگار خستگي پيدا نميكند.
انتظار آمدن و ظهور آن حضرت ،عالمت كمال محبت و عالقة شديدِ شخص منتظِر است
نسبت به امام غايب.
انتظار فرج حضرت مهدي قائم(ع) نشانة ميل و رغبتِ تمام به ظهور كمالية اسالم و
غلبة حق بر باطل و اقامة عدل و اجراي احكام الهي و حدود شرعي و جريان امور روي محور
صحيح و رسيدن هر صاحبِ حقّي به حقّ خودْ بدون كم و زياد ،و نيل هر انساني به كمال
وجودي خود ميباشد،
انتظار حضرت مهدي موعود سالم اهلل عليه ،يكي از سنن تكاملي است .اين سنّت
الهي براي مدتي است كه هيچ كس نميداند .از جملة غيبها كه در پيشگاه احديّت بوده
و بشر را به آن راهي نيست ،عبارت است از وقت ظهور حضرت مهدي موعود(ع).

گرچه امامْ قلب عالَم است و خداوند متعال او را به خيلي از مُغيَّبات آگاه كرده ،ولي
تنها «خدا بر هر چيزي عالِم است:

انَّ

الل َه ب ُك ِّل َش ايء َعليم» .بنابر آنچه از كالم بزرگان دين

استفاده شده،

حضرات ائمه اطهار عليهمالسالم به مردم ،انتظار فرج را سفارش مينمودند و
ميفرمودند :انتظار فرج ،خود يك نوع فرج است .و نيز ميفرمودند :كسي كه در انتظار فرج
باشد ،مانند كسي است كه در ميدان جهاد با كفار جنگ كند و به درجة رفيع شهادت نايل
آيد.
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اكنون بايد دانست كه معناي انتظار فرج چيست و چگونه انسان ميتواند منتظر باشد
تا به آن همه اجرها نايل گردد؟
آيا در تحقق انتظار فرج همين قدر كافي است كه كسي گويد من منتظر ظهور
حضرت امام عصر هستم ،يا گاه و بيگاه گويد خدا فرج حضرت امام عصر را نزديك گرداند،
و يا بعد از اداي نماز يا در مَشاهدِ مقدّسه براي تعجيل در ظهورْ دعايي را با سوز و گداز
بخواند؟ البته همة اينها در جاي خود نيكوست ،ليكن او را مصداق حقيقي منتظر فرج قرار
نميدهد ،و با كسي كه در ميدان جهادْ به خون خويش آغشته شده برابر معرّفي نمينمايد.
افرادي كه از زيربار هر نوع مسئوليت اجتماعي و وظيفة امر به معروف و نهي از منكر
شانه خالي ميكنند ،و در مقابل اين فتنه و فسادْ بيش از اين عكسالعملي نشان نميدهند
كه خدا فرج حضرت امام عصر را نزديك گرداند ،البته خدا اين افراد سستعنصر را در رديف
كساني قرار نميدهد كه در راه دين ،از اهل و عيال و ثروت و مال خود دست برداشته و در
ميدان جهاد ،شربت شهادت را نوشيدهاند .بنابراين بايد انتظار فرج ،معناي دقيقتر و
ارزندهتري داشته باشد.
افرادي كه حلّ مشكالت خود را از قوانين موضوعة بشري انتظار دارند ،و قوانين
اجتماعي و سياسي اسالم را به طور كلّي ناديده گرفتهاند ،و احكام خدايي را در مساجد و
معابد محصور نمودهاند ،در اعمال و اجتماعشان اثري از اسالم ديده نميشود ،پراكندگي
داخلي و اختالف در بينشان حكمفرما است ،با اجانب ميسازند ليكن با خودشان نميسازند،
هرگز نميتوان گفت ايشان منتظر فرج آل محمد(ص) و نهضت حضرت مهدي موعود(ع)
ميباشند.

برحسب اخبار متواتره كه در كتب شيعه و سنّي وارد شده ،ظهور حضرت حجّة بن
الحسن(ع) ثابت و محقَّق است و جامعة شيعيان ،همه بر اين عقيده اتفاق دارند .و نيز بسياري
از علماي سنّت و جماعت معتقدند بر اين كه روزي خواهد آمد كه در آن روز ،اسالم رونقِ
كامل گيرد و مسلمانان حيات نويني پيدا كنند ،و دين مرده زنده شود و اسالم در سراسر
جهان حكومت كند و دشمنان خدا و رسول همه از بين روند ،و نهال عدالت و امنيّت و
انصاف و آسايشِ روحي بَل جسمي كاشته گردد.
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از اخبار و احاديث معلوم است كه برنامة كار حضرتِ قائمْ بسي مشكل و دشوار است.
او بايد جهان را اصالح كند و جور و ستم را ريشهكن سازد ،و آثار كفر و بيديني را براندازد
و جهانيان را خداپرست گرداند ،و عدل و داد را در سراسر جهان گسترش دهد و دين اسالم
را آيين همگاني گرداند ،تا همه در زير پرچم توحيد با صلح و صفا زندگي كنند .در صورتي
يك چنين نقشة وسيع و عالي اجرا ميگردد كه مزاج معنوي بشر براي پذيرش آن مهيّا
شود.
اگر اوضاع عمومي جهان و پاية تعقل و ادراكات و عقول بشر به همين حالت باقي
بماند ،تأسيس حكومت واحدِ جهاني ،امر بعيدي است .چنان كه پاية تعقل و سطح معلومات
بشر در اعصار و قرون گذشته به پاية كنوني نبوده و در اثر مروز زمان و حوادث و انقالباتِ
روزگار بدين مرتبه رسيده است ،همچنين در سطح كنوني هم توقّف نخواهد كرد و به طور
قطع ميتوان گفت روز به روز بر معلومات بشر اضافه شده و در آينده به سطح عاليتري از
تعقل و درك مصالحِ عمومي ارتقاء خواهد يافت.
بعضي از ممكنات كه امكان هستي را واجدند ،وقتي به كمال رسند كه اسباب و عللي
ضميمة آنها گردد تا در نتيجه ،استعدادِ پيدايش يابند .وقتي به اين ممكنِ ذاتي ،اسباب و
عللي ضميمه شد ،پيوسته از حالتي به حالتي درميآيد تا سرانجام قوّة قابله به حدّ كمال
رسيده و قوة فاعله در حد كمال تأثير كرده و از اجتماع اين دو قوه ،امر تازهاي به وجود
ميآيد.
هر نهضت و انقالبي كه براي هدف معيّني برپا ميشود ،در صورتي امكان پيروزي دارد
كه زمينة آن از هر جهت فراهم باشد و اوضاع و شرايط كامالا مهيّا شود ،و افكار عمومي
براي تأييد و پشتيباني آن آماده گردد ،در غير اين صورت انقالب با شكست مواجه خواهد
بود.
نهضت و قيام حضرت مهدي موعود(ع) هم ،از اين قاعدة كلي مستثني نيست ،و در
صورتي ميتواند پيروز گردد كه اوضاع و شرايط ،مساعد و زمينه فراهم شود .انقالب جهاني
حضرت مهدي موعود(ع) همانند حوادث تاريخي و رويدادهاي اجتماعي و طبيعي به تدريج
رخ ميدهد ،و تا اسباب و علل و شرايط آن به حدّ كمال نرسد ،اين انقالب به وجود نخواهد
آمد.
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 .او ميخواهد تمام اختالفات نژادي ،كشوري ،زباني،
مَرامي و ديني را برطرف سازد ،و سرتاسر گيتي را با قوانين مقدس الهي اداره نمايد ،تا در
نتيجه همة بشر با هم با كمال صلح و صفا زندگي كنند.
آن حضرت علل و عوامل اختالفانگيز را از ريشه قطع نمايد و كفر و مادّيگري را از
بين ببرد و دين اسالم را آيين همگاني گرداند .او ميخواهد افكار پريشان بشر را به يك
هدفْ متمركز سازد ،خالصه او ميخواهد بشر و جوامع انساني را به سعادت و كمال واقعي
برساند تا بر پاية فضايل و صفات حميده و اخالق نيك استوار گردد.
دانشمنـدان و اهل تحقيـق ميداننـد كه به وقـوع پيوستن چنين انقالب ،كار سهل
و سادهاي نبوده و چنان نيست كه بدون تهيه اسباب و مقدمات و آمادگي افكار ،امكان وقوع
داشته باشد.
قرآن كريم نيز شايستگي و صالحيت را شرط آن انقالب دانسته ميفرمايد:

« َو َل َقدا

ا
ك َت اَبنا في ال َّز ُبور م ان َب اعد ِّ
ون :و در حقيقت در زبور پس از
َ
ح َ
ي ّ
الصال ُ
ض َيرثُها عباد َ
الذكار اَنَّ اْلَ ار َ
تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد» يعني بندگان شايسته و

صالحيتدار ،اختيار و قدرت زمين را به دست ميگيرند.
در دوران غيبت ،مرداني كه در مكتب حقيقت ،مربّي به تربيب رُبوبي گشتهاند ،از
سرچشمة علوم و واليت بهرهمند ميگردند .در حقيقتْ زمانِ غيبت ،دوراني است كه قوا و
استعدادهاي انساني در حدّ كمال به مقام فعليّت رسد تا قابليّت بهرهبرداري از آن رهبر الهي
را دارا شود .البته در اثر تخديرهاي فكري و آلودگي و دور افتادن از درك لذت حق و عدالت،
ممكن است قوا و استعدادهاي خفتة انسانْ بيدار نشود و قابليّت نيابد.
بنابراين ،تا آن قابليّت و زمينة ظهور در درون انسانها فراهم نگردد ،اين قيام و ظهور
امكانپذير نخواهد بود .زيرا در تحوالت اجتماعي ،يك شرط اساسي مطرح است كه قرآن
هم بدان گوياست« :انَّ الل َه ْل ُيغ َِّي ُر ما ب َق اوم َحتّي ُيغ َِّي ُروا ما ب َانا ُفسه ام :خداوند متعال وضع قومي را
تغيير نميدهد مگر اين كه ايشان خود را تغيير دهند».
جامعة بشر هرچه از علم و معارف ديني دور شود ،به رذايل و اعمال قبيحه پردازد،
زيرا وقفه و سكون نيست همه در حركت هستند ،منتها حركت يا صعودي است يا نزولي،
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اگر ترقي نشد قهرا تنزّل است .خاطر آدمي هميشه حاضر براي گرفتن زشت و زيباست ،در
مواجه شدن با تربيت ديني و فضليت ،رشد عقلي پيدا ميكند و در روبرو شدن با بهيميّت،
انحطاط اخالقي مييابد.
بنابراين در عصر غيبت ،كساني كه طريق حق ميپيمايند ،موفق و كامياب ميشوند
و كساني كه منحرف و در خيالِ خور و خواب و خشم و شهوت هستند ،در حضيض مذلّت
و خواري و در قعر درياي جهل و ناداني و فسادِ محيط گرفتار خواهند شد.
آري ،نوع بشر تا به حد كمال و رشد نرسد و براي پذيرايي حكومت حق آماده نگردد،
به سعادت حقيقي نخواهد رسيد .البته رشد فكري هم يك حادثة آني نيست ،بلكه در طول
ايام و مرور زمان و حوادث روزگار و تجارب و تعاليم رهبران خدايي پيدا شود و رو به كمال
نهد.
بايد قانونگذاران براي اصالحات عمومي و سعادت و آسايش بشر ،به قدري قوانين
تدوين كنند و تبصره به آنها زنند و بعد از مدتي آن را لغو كرده قوانين تازهاي به جاي آنها
گذارند تا خسته شوند ،و جهانيان بر نقصان و سستيِ قوانين بشر و افكار كوتاه قانونگذاران
پيبرند ،و از فوايدي كه انتظار داشتند از آن قوانين حاصل گردد مأيوس شوند ،آنگاه بدين
مطلب اعتراف نمايند كه يگانه طريق اصالح بشر ،پيروي از پيامبران و اجراي قوانين الهي
است.

آنگاه خود اقرار و اعتراف ميكند
كه اين علوم و اختراعات اگرچه انسان را در فضا پرواز ميدهند ،و كرات آسماني را مسخّرش
ميگردانند و اسلحههاي كشنده و ويرانكننده در اختيارش ميگذارند ،ولي نميتوانند
مشكالت جهاني را حل كنند و استعمار و بيدادگري را ريشهكن سازند و بشر را به آسايشِ
رواني و سعادت جاوداني برسانند.
بايد به قدري حكومتها در جهان تأسيس شود و مرامها و احزاب فريبنده به وجود
آيد ،تا مردم از اصالحات جهاني مأيوس شده تشنة قانون اصالحات خدايي باشند ،و براي
پذيرفتن حكومت توحيد آماده گردند .هنوز بشر تحمل حكومت توحيد را در نتيجة عدم
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آشنايي به حقايق ندارد ،ولي هميشه از اين نعمت عظمي محروم نخواهد ماند .خداوند
رحمان او را به وسيلة رهبران طريق حق از غايت مطلوبي بهرهمند خواهد ساخت.
بشر از روزي كه پا به عرصه گيتي نهاده ،در آرزوي يك زندگي اجتماعي خوش و
سعادتبخش است ،و در راه رسيدن به آن ،تالش و كوشش ميكند و هميشه از جان و دل
خواستار يك عصر درخشان و اجتماع صالحي است كه ظلم و تعدّي در آن نباشد .اين
خواستة بشر ،بيهدف و بيغايت نيست ،ايشان به وسيلة مرشدين طريق حق به آمال خود
نايل خواهند آمد.
به طور قطع جهان روزي را در پيش دارد كه افكار مردم بيدار شده ،از اين احكام و
قوانين و مرامها مأيوس و از حكّام و فرمانروايان و قانونگذاران نااميد گشته و از بعضي
مشكالت كه به دست خويش تهيه نموده و به ستوه آمده ،متوجه خدا و قانون الهي ميگردد
و خواهد دانست كه چارة اين مشكالتِ الينحل جهان در دو چيز است :اول نقشه و برنامة
اصالحات جهان و قوانين كامل و روشن الهي .دوم يك زمامدار معصوم كه در اجراي قوانين
و برنامههاي الهي دچار سهو و اشتباه و خطا نشده و به همة جهانيان با يك ديده بنگرد.
اين معصوم ،همانا حضرت مهدي موعود عليهالسالم است كه خداي رحمان آن بزرگوار را
براي چنين موقع حساسي ذخيره نموده و قوانين و برنامههاي متين اسالم را پيش او به
وديعه نهاده است.
اصالح بشر و اجراي قوانين الهي ،هدف و مقصد تمام پيامبران بوده است ،و همة آن
مصلحينِ خدايي به اندازة استعداد و ادراك مردمِ زمان خود در راه نيل به آن هدف عالي و
آرمانِ بشر سعي و كوشش كرده و مردم را به سوي آن غايت رحماني سوق دادهاند ،پس
همة ايشان در مورد اين هدف ،سهيم و دخيلند.
 .به واسطة
نيروي محيّرالعقول آن حضرت ،حق بر باطل غلبه كند و دينداري بر بيديني چيره گردد؛
وعدههاي همة انبياء جامة عمل ميپوشد و هدف و ايدهآل ايشان تحقق مييابد.
حضرت مهدي موعود(ع) به واسطة نصرت و تأييدات خداوندي و قدرت خارقالعادة
مقام واليت ،حكومتهاي سركش و ستمكار را سرنگون سازد و حكومت توحيد و عدالت را
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در سراسر جهان تشكيل دهد و همه بدون شك ،نداي عدالتخواهي حضرت مهدي
را اجابت كنند و در پيشبرد هدفش كوشش نمايند.
در آينده ،روحانيّت مقدس شيعه ،اوضاع آشفتة خود را سر و سامان و نظمي خواهد
داد ،و حقايق نوراني و احكام محكم قرآن را كه سعادت بشر در آنها تضمين شده است به
جهانيان ابالغ خواهد نمود.
موفقيّت حضرت مهدي موعود(ع) در واقع موفقيّت تمام پيامبران است ،زيرا ايشان
بودند كه به واسطة كوشش و فداكاري خود ،راه حقيقت را بر مردم هموار ساختند و مزاج
معنوي را تا حدودي مستعد و آماده نمودند.
طرح برنامه و مبارزه ،از پيامبران گذشته آغاز شده و همة ايشان سطح افكار ديني
بشر را ترقي دادند تا نوبت به حضرت پيغمبر اسالم(ص) رسيد .آن بزرگوار نيز نقشة كامل و
برنامة جامع انقالب و تحول كماليِ جهاني را تهيه نموده تحويل حضرات ائمه اطهار(ع) داد.
آن جناب خود و جانشينانش در راه اين هدف عالي ،كوششها كردند و رنجها بردند ،و بايد
سالهاي سال بگذرد و آن انقالب و تحول جهاني واقع شود تا مردم براي پذيرفتن حكومت
توحيد آماده باشند.
آن حضرت دعوتي را كه جدّش حضرت رسول اكرم(ص) كرد ،به علل شباهت داشتن
محيط او به عصر جاهليّت ،همان دعوت نبوي را تجديد كند .او قيام ميكند تا فرصتهاي
از دست رفته را براي تكامل معنوي تجديد سازد .او قيام ميكند تا بشر را با تعديل تمدن
مادّي به سرحدّ تكامل معنوي برساند و آنچه را كه از مدنيّتِ جهان سوء استفاده ميشود،
متذكر شود و طريق استفادة حقيقي از آن تمدن را به جهت حصول سعادت به مردم تعليم
فرمايد.

حضرت صادق(ع) فرمود :وقتي كه قائم ما قيام كرد ،مردم را از نو به دين اسالم دعوت
مينمايد و به سوي چيزي كه كهنه شده و مردم از آن دور افتادهاند ،هدايت ميكند.
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حضرت صادق(ع) فرمود :وقتي قائم ما ظهور كرد با امر جديدي خواهد آمد ،چنان كه
حضرت رسول اكرم(ص) در آغاز اسالم ،مردم را به امر جديدي دعوت مينمود.
حضرت صادق(ع) فرمود :وقتي كه قائم ما قيام كرد ،از ناحية مردم با مشكالت و
سختيهايي مواجه خواهد شد كه حضرت پيغمبر(ص) از مردم عصرِ جاهليّت به آن مقدار
مواجه نشده بود! زيرا هنگامي كه آن حضرت به پيغمبري مبعوث شد ،مردم سنگ و چوب
را پرستش ميكردند،
پس فرمود :سوگند
به خدا ،عدالت مهدي موعود(ع) مانند گرما و سرما در اندرون خانههاي ايشان داخل ميشود.
در اين عصر ،اكثر مردم ،اركان و اصول مسلّمة اسالم را رها كرده فقط ظواهر آن را
گرفتهاند ،و از اسالم به جز از ظواهر نماز و روزه و اجتناب از نجاساتْ چيزي نميدانند ،و
دين را در مساجد محصور كرده و حقيقتِ دين بر اعمالشان نفوذ نميكند .صفات زشت در
نظر ايشان هيچ اهميتي ندارد .اخالقيات و دستورات اجتماعي را اصالا از اسالم محسوب
نميدارند ،و محرّمات الهيّه را با حيلههاي گوناگون جايز ميشمارند ،و از اداي حقوق واجبه
خودداري مينمايند ،و از قرآنْ فقط به قرائت و تجويد و احترامات ظاهري اكتفا كردهاند.

از محرّمات بپرهيزيد و حقوق واجبة خود را بپردازيد ،و بدانيد كه خواندن و شنيدن
مدائح و مصائب ،جاي خمس و زكات را نميگيرد و گناه رباخواري و رشوه و تقلّب و غلّ و
غش را نميبخشد
جدّم حسين(ع) از براي گريه كشته نشد ،بلكه در راه دين
به شهادت رسيد ،شما هدف جدّم را گم و پايمال كردهايد ،با تأويالت و توجيهات غلطْ از
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زير بار واجباتْ شانه خالي ميكنيـد ،دين را و قدس و تقوي را تنها در مساجد و بعضي
محافل محصور ننماييد.

عاليم ظهور حضرت مهدي قائم(ع) و پيدايش دولت حقّة آل محمد(ص) دو قِسم است:
يكي از آن قِسمها مخصوص به خود آن جناب است و قسم ديگر مربوط به عامّه خلق است،
كه بعضي از آنها واقع شده مردم ديده و ميبينند ،و حضرت رسول اكرم(ص) و حضرات ائمه
اطهار(ع) از آنها خبر دادهاند.
 ،و ذكر و خيال ايشان دنيا و مال دنيا شود ،يعني از نظر نفسانيّت و
لذت ،و هيچ نظر خدايي نباشد .و بعد فرمود :خداوند عالَم ايشان را به بالهاي گوناگون مبتال
سازد.
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در اين حديث منظور از مرض سرخ ،خونريزی است که جنگ و ستيزه و کشت و
کشتار علت آن است؛ و مراد از مرض سفيد ،طاعون است.
حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :دنيا رو به هرج و مرج نهد و فتنه و فساد آشكارا گردد،
در چنين موقع خداوند عالم حضرت قائم(ع) را ظاهر فرمايد ،و آن حضرت قلعههاي ضاللت
و گمراهي را در اندك زماني فتح نموده ،قلوب غافل را متوجه به حقيقت سازد.
اخبار و احاديث پيشوايان آسماني ،داللت قطعي دارد كه در مجموع ،اوضاع جهان رو
به بهبود نخواهد بود .ولي اين به معني نوميدي از مجاهدت براي استقرار عدالت و سكوت
در قبال ظلم و فساد نيست .در هر عصري ،امر به معروف و نهي از منكر با جمع شرايطش
از فرايض است .ظاهرا در ادوار مختلف مبارزاتي عليه فساد و بيديني صورت گرفته ،اما
كمتر با حق و حقيقت توأم بوده است.
در آستانة ظهور ،قيامهايي عليه ظلم و ستم و باطل صورت گيرد و زمينه را براي
ظهور آن بزرگوار فراهمتر نمايد .چنان كه امام باقر(ع) فرموده :قومي را ميبينم كه در مشرقْ
خروج كرده مطالبة حق ميكنند ولي به آنها داده نميشود .باز مطالبه ميكنند و به آنها
داده نميشود ،پس چون اين را ديدند ،اسلحه به دست ميگيرند و آنگاه به مطلوب خود
ميرسند ولي قبول نميكنند و كار را ادامه ميدهند تا به صاحب آن ميرسانند ،كشتگان
آنها شهيد هستند .آگاه باشيد اگر من آن زمان را درك ميكردم ،خود را براي صاحب اين
كار نگاه ميداشتم.
در هنگام ظهور ،اكثريت مردم ظالم هستند ،اما ظالمان و ستمگران دو گونهاند :عدهاي
قلب آنان چنان مُهر زده شود كه ديگر اثري از حقيقتجويي در آنان مشاهده نشده مشتاق
ظلم و ستمگري باشند .ولي عدّه ديگر ،به علّت محروميّت از مربيِ واقعي و ناتواني در درك
و اجراي عدالت ،هرچند در قول و فعل بر خود و جامعه ستم نمايند ،اما چون اهل درد بوده
آرزوي موفقيت دارند ،مستعدّ نجات شوند و توسط مرشدين الهي ارشاد گردند.
حضرت موالي زمان(ع) مظهر اعالي محبت و شفقت الهي است ،محبتي كه اگر بندگان
مُعرِض از پروردگار آن را نسبت به خود دريابند ،چه بسا از شدت اشتياق ،روح از بدنشان
مفارقت نمايد .بنابراين
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در بين منتظرين ظهور ،افرادي كه به حدّ كمال رسيده و به طور اخص مورد توجه
حضرت وليّ عصر(ع) هستند ،همان  313نفرِ مذكور در احاديثند ،اما ياران آن بزرگوار از
ابتدا تا اختتام ،منحصر به اين عده نيست .اين تعداد براي انجام وظايف در يك مرحله است
و  370نفر هم در مرحلهاي ديگر؛ در آن موقع ،از انبياء گذشته هم حضور خواهند داشت.
سرزمين قم مورد توصيف و تجليل همة حضرات انبياء و اوصياء قرار گرفته است.
روضة مطهّر حضرت فاطمة معصومه(ع) داراي معنويّت خاصي است ،و همان عوالم معنوي
كه در حرم مطهّر حضرت رسول اكرم(ص) است ،در روضة مقدسة آن بانوي بزرگوار نيز وجود
دارد .از كالم بزرگان دين چنين استفاده شده كه ظهور خاصة حضرت قائم عليهالسالم در
سرزمين قم است؛ بدين جهت وظيفة مهمّ ساكنين آن ديار ،بايد ارشاد باشد.
و اما از جملة عاليم و تأييدات الهي براي آن بزرگوار ،ظهور اَشباه پرندگاني است كه
بر اصحاب فيل ظاهر شدند:
در آن زمان ،لشگري مجهّز از دايرة كفر برخاسته به قصد تخريب خانة خدا و منع
مردم از راه بيت او ،وارد مكه شدند .خداوند متعال مالئك را بفرمود در كِسوَت

« َ
َبابيل:
ط ايرا ا
َ

پرندگانی ابابيل» ،اصحاب فيل را «ك ََع اصف َمااكُول :مانند كاه جويده شده گردانيد» كردند و

بدين وسيله ،بيت خدا از آسيب و ويراني محفوظ و مصون ماند.
در آخرالزّمان نيز ظلم و كفر مُستولي گردد و به غايت رسد .اكثر مردم مُتابعت هوي
و نفس كنند و طبيعت بر دلشان غالب آيد و همچون بهائم در لذات و شهواتْ قائم شوند و
از شنيدن كالم حق نائم گردند ،تغيّر و تبدّل در ظاهر دين پديد آيد .در غايتِ اين حال
است كه شمسِ ايقان از پشت حجاب و غَمامْ ظاهر گردد و حجاب ظلم و شرك براندازد و
مردم را به راه حق هدايت كند ،و اَشباهِ آن مرغان در آخرِ زمان نيز پيدا شوند و با بيگانگان
چنان كنند كه در اوّلِ زمان كردند .كعبة يقين به قوّت متين و قدرت امين ظاهر گردد،
كابوس گم شود و تفرقة كثرت از ميان برخيزد و جمعيت وحدت به ميان آيد
هُو :خدا گواهی میدهد كه جز او هيچ معبودی نيست».
ْل ا َ
له اْل َ

« َ
شه َد الل ُه َان َّ ُه
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كلمات جـواهـرآسا و بالغت و فصاحت و آيات حضـرت مهدي مـوعـود(ع) و پـدر
بزرگوارش:
به درستي كه پدر بزرگوارم از من عهد و پيمان گرفت كه وطن نگيرم مگر در
پنهانترين آن ،و منزل نكنم مگر در دورترين نقاطْ براي پنهان نمودن امر خود ،و مخفي
داشتن محل خويش از مكايد اهل ضَالل .پس ،از اين جهت انداختْ زمان مرا به بلندي
تَلّهاي ريگ و قطع نمودم جاهاي ظلمانيِ زمين را ،و منتظر است به من غايتي كه در آن
است گشايش امر من.
پدر بزرگوارم به من فرمود :اي پسر من ،حقتعالي هرگز خالي نگذارد روي زمين را
از حجتِ خود كه سبب بلندي و تكامل مرتبة خاليق گردد ،و يقين دارم تو هم يكي از
كساني باشي كه حقتعالي مهيّا نموده است ايشان را به نشر حق و پيچيدن باطل و اظهار
معاني و خاموش كردن آتش ضاللت.
پدر بزرگوارم فرمود :اي پسر من ،بر تو باد قرار گرفتن در جاهاي خلوت ،و برگزيني
اكثر اوقات نقاط دور را ،و بدان كه براي هر وليّي از اولياءاهلل ،مُقارِع و مُنازِع است ،به جهت
واجب دانستن ايشان جهاد را با اهل نفاق و خالف كه صاحبان اِلحاد و عِنادند،
پدر بزرگوارم فرمود :اي پسر من ،دلهاي اهل معرفت و اخالص به سوي تو مشتاقند
مثل اشتياق مرغ به آشيانة خود ،و از ايشان گروهي هستند كه بيرون آيند ميان مردم با
حالي كه ذلت و اِستكانت به خيال ميدهد ،و حال آن كه ايشان را در نزد حقتعالي شأن و
مقامي است ،و در نظر خاليق بروز مينمايند با نفْسهاي پريشان و محتاج،
ايشانند كه محكم نمودهاند دين و ايمان خود را به مجاهدة
دشمنان ،و حقتعالي مخصوص گردانيده است اينان را به تحمّل جور و ستم در دنيا ،تا
شامل گرداند وسعت عزّت را ،و عاقبت ايشان به خير و نيكويي ختم شود و به كرامتِ حُسن
عقبي فائز گردند.
اي پسر من ،اقتباس كن از صبر ،دل خويش را منوّر كن با نورِ صبر كردن بر شدايد
تا فايز شوي به ادراك كمالِ لطف خدايي ،و
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اي پسر من ،گويا ميبينم به ياري خداوندي مؤيَّد گرديدهاي به فتح و ظفر و عزّت و
به سبب ترادف بيعت و مُصادِقت ،اوامرت قبول نظم نموده مثل تَناظُم در رشتة گردنبند،
 .ايشان مطيع و مُنقاد ميباشند در دين پيغمبر
اسالم (ص) و روي به سوي تو آرند .در اين وقت تَلؤلؤ كند صبح حق ،و مُنْجَلي ميگردد
ظلمات باطل ،و به سبب وجود تو ،حقتعالي ميشكند كمر طغيان را و برميگرداند مَعالِم
ايمان را.
پدر بزرگوارم فرمود :اي پسر من ،به بركت وجود تو ،امراض باطنيِ آفاق به ظهور
ميآيد ،و معلوم ميگردد كه حق را درك نكردهاند و باطل را پيروي نمودهاند ،و ظاهر
ميگردد سالمتي دينخواهانِ تو و مردم از مرض كوريِ باطن نجات مييابند ،در اين وقت
كودكان نيز آرزو ميكنند كه قدرت پيدا نمايند به سوي تو حركت كنند.
پدر بزرگوارم فرمود :فرزند گراميم ،از يُمن وجود تو ،شاخههاي عزّت به حركت آمده
و تَر و تازه ميشوند و مستقرّ ميگردند ،و مرغان رميدة احكامِ دين به آشيانة خود
بازميگردند ،و احكام دين كه مُضمحل و مُندرِس شده بود رونق گيرد و ابرهاي فتح و ظفر
باران پي در پي ميريزد ،در اين وقت دشمنانِ تو مغلوب شده و فتح و پيروزي با تو خواهد
بود.
سالم ما و رحمت و بركات خدا بر اهل تصديق و برادران دينيِ صادق باد .مملو باد
سينههاي ايشان از ظرايف معرفت و لطايف حكمت .مزيّن باد قلوب ايشان از مَوْضِحات اَعالم
و نَيِّرات احكام.
سالم ما و رحمت و بركات خدا بر آنان كه سبقت نمايند به سمت مُفارِقين و به سوي
مَصابيحِ دين.
حمد و ثناي خالق رحمان كه در اين باب براي ما فرض است به جا ميآوريم ،و مدح
اولياي ما و تشكر از حقوق فرضيّة ايشان كه بايست به جا آريم ،آورديم ،و يادآوري و قبول
منّتي كه ميبايست در مقام نيّات و اعمال نماييم ،نموديم.
مبارك گرداند حقتعالي مقامي را كه به اولياء ما كرامت فرموده ،و ثبت كند در جَريدة
ايشان باالترين مَثوبات محسنين و محبوبترين آثار مُطيعين و صدّيقين .كمال خيرِ آخرت
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و معرفت و بصيرت را بر اولياي هاديّه در طريقة مستقيمه و مرضيّه از خداي عزّ و جلّ
خواهانم.

در هر عصر و زمان ،اعمال مردم به حضور امام و حجت آن عصر عرضه ميشود و بعد
از تأييد آن بزرگوار ،مورد امضاء و قبول حقتعالي واقع ميشود .بنابراين ،محبوبين الهي
هرچند به طريق ظاهر در اين عصر مشاهده نميشوند ،اما باطنًا در هر محفلي حاضر و
ناظرند.
خداي تبارك و تعالي به وسيلة حضرت موالي زمان سالم اهلل عليه نعمتها را شامل
حال بندگان خود كرده و توسط آن بزرگوار دفع بال و يا نزول بال مينمايد و اهل ايمان ،نِعَم
و مواهب الهي را در حقيقت از دست مبارك آن حضرت دريافت ميكنند ،زيرا امام مظهر
قدرت كاملة خداوند است چنان كه خود فرمايد:

ّلء َع ان
«اَنا خاتَ ُم ااْلَ اوصياء َو بي َيدا َف ُع الل ُه ا ال َب َ

شيعتي :من خاتم اوصيايم ،به وسيلة من خداوند تبارك و تعالي بليّات را از اهل بيت
اَها لي َو
َ
و شيعيانم برطرف ميكند».

دفع بال خواست و مشيّت الهي است كه به وسيلة حجت الهي در هر عصر و زماني
صورت ميگيرد ،مشروط بر اين كه انسانها خود و ديگران را با سُموم باطني از جمله با
معاصي و لقمة حرام نيالوده و مسموم نكنند و شايستگي و اهليّت شيعة آن بزرگوار بودن
را در خود ايجاد نمايند.
اما مؤمنان راستين كه به عهد و پيمان الهي در حدّ اعلي وفا نمودهاند ،نه تنها از اين
حمايت الهي برخوردارند ،بلكه مطابق وعدة صريح آن بزرگوار ،از فيض لقاء آن شمس معنوي
نيز محروم نبوده ،از سرچشمة ناب واليت بهرهمندند:

« َو َل او اَنَّ ا ا
طاعته َعلَي
ياعنا َوفَّ َق ُه ُم الل ُه ل َ
َش َ

ااْل اجتماع م َن ا ال ُقلُوب في ا ال َوفاء با ال َعها د َعل اَيه ام َلما تَاَ َّخ َر َعن ُاه ُم ا ال ُي ام ُن بلقائنا :يعني اگر شيعيان ما
كه خدا توفيقشان دهد بر اطاعت خالق ،دلهايشان در وفا به عهد و پيماني كه با ما دارند،
گِرد هم ميآمدند ،از فيض ديدار ما محروم نميشدند».

مردان الهي كه در انتظار حكومت درخشان آن حضرت هستند ،اگر به خواست الهي
از دنيا رفتند ،در آن هنگام مُخيّرند كه رَجعت نمايند و آن حكومت درخشانِ خدايي را
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مشاهده كنند ،همان حكومت دادپروري كه خودِ آن بزرگوار در وصفش فرمايد:

جة
ح َّ
« َانَا ُ

ُ ا
ت َج اورا َو ُظ الما :من
ض ق اسطا َو َعدا ْل كَما ُمل َئ ا
الله َعلي عباده َو َبقيَّة الله في َا ارضهَ ،انَا الَّذي َا ام َّل اْلَ ار َ
در ميان بندگان ،حجت خدايم و مظهر تامّ صفات حقّم .منم كه پر ميكنم روي زمين را از
قسط و عدل ،زماني كه پر شود از جور و ستم».

بنابراين ،اهل ايمان به نسبت مراتب سنخيّت قلبي ،از نور آن شمس واليتْ استضائه
و استفاضه ميكنند هرچند به طور غير مستقيم باشد:

ج ُه ااْلناتفاع بي في َغ اي َبتي
« َو َا ّما َو ا

ك ا
َاْلناتفاع ب َّ
حاب :من در دوران غيبت همچون خورشيد
الس
الش امس اذا َغ َّي َبها َعن ااْلَباصار َّ
ُ
فروزانم كه در پشت ابرها ميدرخشم و به نسبت قابليّت ،بر دل كساني كه به فيض لقاء
نرسيدهاند ،نور ميافشانم».

 ،اما نداي معنوي آن مهر تابان الهي در گوش جانِ قلوبِ پاك و طالب
كمال ،طنينانداز است كه:
درود بر شما اي رهروان طريق حق! من خورشيد اِقليمِ بشريّت هستم ،اما نه براي
وجود محسوس او كه بيش از جسم محدود چيزي نيست ،بلكه خورشيدي براي روح ايشانم.
آگاه باشيد كه منطقة منجمده دور از نور است و به علّت دوري از نور ،هميشه منجمد
و مرده و غمانگيز است .بيدار باشيد كه دل شما بيوجودِ من از عالَمِ ملكوتي بيگانه ميماند.
رجال نامآورِ جهان اگر ستارة درخشاني باشند ،من خورشيد ايشانم .هر فردي كه در
مَطْلَع خود نور مرا دريابد ،شايسته است كه به انبياء بنازد.

من قلوب رهروان طريق حق را براي خود مِشكاتْ قرار داده خودنمايي ميكنم .بعضي
گمان ميكنند كه من در مكاني هستم ،نه نه! من در همه جا هستم .من چشم جامعه
ميباشم و جامعه بيوجود من ،كور و نابيناست.
من در هر مشكاتي نوري ببينم دوستش دارم ،زيرا جلوة نورْ در مشكات اگرچه جزئي
باشد ،از نور كلي حكايت ميكند و قلمْ افتادة آن است.
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هستي حقيقيِ انسان مربوط به كماالت اوست .بنابراين ،كماالت هر انساني محدودتر،
داراي همتايان بيشتر ،و كماالت هر انساني وسيعتر ،داراي همتايان كمتر ،تا برسد به كمالِ
س كَم اثله َش ايء».
محض يا صِرفِ وجود كه «او را همتايي نيستَ :ل اي َ

مظهر تامّ صفات كمال محض ،وجود مبارك حضرت رسول اكرم(ص) است.
«
»

و هر انساني كه در برابر اين وجود مقدس قرار گيرد،

مادون او خواهد بود.
اگر موطني فرض كنيم و بگوييم كه انوار طاهرينْ با اين وجود مقدس متّحدند ،البته
باز هم در اين موطن ،كثرتي مشهود نيست و اين عقيده ،نه بر مراتب ناقص ميافزايد نه از
مراتب كامل ميكاهد .بنابراين ،آل طاهرين و حضرت موالي زمان سالم اهلل عليهم مظهر
تامّ صفات خدا هستند و مانندي ندارند ،خواه به عنوان سالبهاي به انتفاءِ محمول ،چنان كه
در فرض اول بيان شد ،خواه به عنوان سالبهاي به انتفاءِ موضوع.
شخصيّت حضرت موالي زمان(ع) جامع شخصيتهاي اجداد كِبارش ميباشد .اوست
كه دعوت نَبوي را تجديد كند؛ اوست كه شجاعت و صولت حيدريّه را نشان دهد؛ اوست كه
عصمت و عفّت فاطمة زهرا(س) را به ظهور رساند؛ اوست كه حلم حسن مجتبي(ع) را در قيام
خود دارد؛ اوست كه شجاعت حسيني ،ساالر شهيدان را ظاهر سازد؛ اوست كه عبادت
سجّاد(ع) و طريقة بندگي زينالعابدين را نشان دهد؛ اوست كه مَآثر علمي باقر علوم را متجلّي
سازد؛ اوست كه آموزش و پرورش مكتب جعفري را تجديد كند؛ اوست كه علوم كاظمي را
ظاهر سازد و احتجاجات رضوي را با علماي داخلي و خارجي تجديد كند؛ اوست كه داراي
جود و بخشش تقي متّقي و داراي نَقاوت نقوي و كرامت بني فاطمي ميباشد؛ اوست داراي
هيبت عسكري و صاحب غيبت الهي؛ اوست كه يدِ قدرت الهي او را براي بروز مصاديق و
مفاهيم صفات اولياي خود در پس پردة غيبت نگاه داشته است .اوست آن نَيّر اعظمي كه
نصرت و منصوريّت او به امضاي حق رسيده چنان كه در قرآن مجيد به اين نصرت اشاره
ل َم ا
س الطانا َفّل ُي اسر ا
كان َمن ُاصورا :و هر كس
ف في ا ال َقتال ان َّ ُه
َ
ظلُوما َف َقدا َ
فرموده « َو َم ان قُت َ
ج َع النا ل َو ل ِّيه ُ
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مظلوم كشته شود به سرپرست وی قدرتی دادهايم پس او نبايد در قتل زياده روی كند زيرا
او ياری شده است».
سالم ما بر تو باد اي مظهر تامّ صفات الهي.

َلسّل ُم َعل اَي َك يا داع َي الله؛ سالم ما بر تو اي دعوت كنندة خلق به سوي خدا.
ا َّ
َلسّل ُم َعل اَي َك يا َبق َّية الله؛ سالم بر تو باد اي حجت خدا.
ا َّ

َ
ميثاق الله؛ سالم ما بر تو باد اي عهد و پيمان خدا.
ك يا
َلسّل ُم َعل اَي َ
ا َّ

وب؛ سالم ما بر تو باد اي وجود مقدسي كه خداي تبارك
َلسّل ُم َعل اَي َ
ك اَي َها ا ال َعل َُم ا ال َمن ُ
ا َّ
اص ُ
و تعالي پرچم عدالت را به دست تو ميدهد.
وب؛ سالم ما بر تو باد اي علم موهوب خدا.
َوا الع ال ُم ا ال َم ا
ص ُب ُ

ماضين؛ سالم ما بر تو باد اي وصي اوصياء گذشته.
ي ااْلَ اوصياء ا ال
َلسّل ُم َعل اَي َ
ا َّ
َ
ك يا َوص َّ
َلسّل ُم َعل اَي َك يا اب َان ااْلَناوار ال ّظاه َرة؛ سالم ما بر تو باد اي فرزند انوار درخشان.
ا َّ

ور الله الَّذي ْل ُي اطفي؛ سالم ما بر تو باد اي نور خدايي كه هرگز خاموش
َلسّل ُم َعل اَي َ
ا َّ
ك يا نُ َ
نخواهد شد.
الس ايف ّ
ث ااْلَنابياء َو خاتَم ااْلَ اوصياء َو َعلَي ا القائم ا ال ُمناَ َت َ
َلسّل ُم َعلي وار َ
الشاهر َو ا ال َق َمر
ظر َو َّ
ا َّ

ال ّظاهر َو النور ا الباهر؛ سالم ما بر وارث انبياء و خاتم اوصياء و قائم منتظَر و شمشير آهيخته
و ماه تابان و نور درخشان.

ُ ا
ت َج اورا َو ُظ الما؛ اي مولي ،تويي آن
ض ق اسطا َو َعدا ْل َب اع َد ُمل َئ ا
يا َم اولي َانا َ
ت الَّذي تَ ام َّل اْلَ ار َ
وجود مقدسي كه پُر كند روي زمين را از عدل و داد ،پس از آن كه روي زمين از ظلم و
جور پر شد.
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زيارت ،امري است استحبابي و در صورتي كه با حضور قلب و شرايط الزم انجام پذيرد،
مقبول درگاه الهي است .براي مؤمنين واقعي ،زيارت حضرات معصومين عليهم السالم در
هر جا و هر نقطة عالَم امكانپذير است ،اما زيارت در مَشاهد متبرّكه ،احترام و تعظيم خاصّي
است نسبت به مَزور.
از معاني الهيّه زيارت ،حركت معنوي براي پيشرفت اسالم ،ارشاد و نجات مردم و بلكه
سعادت جامعة بشريت است .كسي كه با چنين نيّت و با معرفت به شأن و مقام مَزور حركت
كند ،مسلّم كه آثار عميق معنويِ اين اقدام به منصّة ظهور ميرسد .بنابراين ،نهايت مغبونيّت
است كه كسي با وجود جمع شرايط ،از وطن ظاهري خود به آن ديارْ حركت نكند.
البته كاملين و واصلين را با حقيقتِ محض فاصلهاي نيست و براي آنان فاصله از ظاهر
و باطن ،هميشه فرعي است ،لذا براي مقرّبين درگاه خدا ،زيارت زائر ،از دور و نزديك يكسان
است ،و اين معنا همواره در زيارتشان منظور است كه :اي محبوبين الهي! من از دور يا
نزديك به شما عرض سالم و اظهار درد نمايم و شما را شفيع قرار دهم ،شما ميشنويد،
شما قلب عالَم و مظهر صفات حق هستيد .اما اهميت اين حركت تبليغي و تعليمي به حدّي
است كه در مرتبهاي بزرگان دين براي عده خاصي ،آن را در رديف فرايض شمردهاند ،به
خصوص زيارت حضرت امام حسين(ع) را.
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زيارت حضرت ثامنالحجج(ع) نيز به طور اخصّ توصيه شده و به داليل مختلف ،اجر
و ثوابش افضل است از زيارت تمام مَشاهد مقدّسه ،از جمله آن كه اين بزرگوار را زيارت
نميكند جز شيعة خُلَّص ،زيرا معتقدين به امامت ايشان ،شيعة اثنيعشري هستند.
خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيد براي اثبات هر حقيقتي و از جمله توحيد ،امر
به اقامة برهان فرموده است .قبالا وجيزهاي در اثبات توحيد مشتمل بر ادلّه و براهين منطقيّه
» ارائه شد .اما دليلي از ادلّه و برهاني از
يا
و حِكْميّه تحت عنوان «
براهين خاصّه بر وحدانيّت حقتعالي ،همين بِقاع و قِباب متبرّكه است .چه براهين و ادلّة
زيبايي كه بر وحدت و قدرت باريتعالي از اين اماكن مقدسه اقامه ميشود ،ولي هر كسي را
ياراي شنيدن آن نيست .اين براهين و ادلّة خاصة الهيّه را بايد به سمع دل از اين بِقاع و
قِباب با عظمت شنيد.
خداي تبارك و تعالي در عظمت اين امكنة متبرّكه چنين فرمايد :ما اينها را قرار
داديم تا ادلّه و براهين توحيد از اينها ظهور كند ،اينها محلّ صعود و نزول مالئك مقرّب
شوند و در اين مكانها ،سير صعوديِ طالبين به حدّ اعلي رسد

«في ُب ُيوت اَذ َن الل ُه اَنا تُ ار َف َع َو

اس ُم ُه ُي َس ِّب ُح َل ُه فيها با الغ ُُد ِّو َو ااْلآصال :در خانههايی كه خدا رخصت داده كه آنها رفعت
ُي اذك ََر َ
فيها ا
يابد و نامش در آنها ياد شود در آن خانهها هر بامداد و شامگاه او را نيايش میكنند».

آري ،خداوند متعال اين بارگاهها و مكانهاي مقدّسه را وسيلة قرب و نجات قرار داده
تا مالئك و مردان الهي ،شبانگاهان و بامدادان در آنجا ذاكر شوند .درود بر شما اي خازنان
علم خدا ،درود بر شما اي نگهبانان اسرار خدا ،درود بر شما اي مفسّرين وحي خدا.

آداب ظاهري زيارت بسيار است ،از جمله بزرگان فرمودهاند :در سفر زيارت ،مستحب
است زائر غسل كند و در راه ترك كالم دنيوي نمايد .براي زيارت هر امام ،غسلي به جاي
آرد و جامة پاك و پاكيزه و سفيد بپوشد .در وقت رفتن به روضة مقدسه ،گامهاي خـود را
كوتاه بردارد و بـه آرامـي و وقـار سِير كند ،سر به زير انداخته به باال و اطراف ننگرد ،خود
را خوشبو كند ،غير از زيارت حضرت سيدالشهداء(ع).
در وقت رفتن به حرم مقدسه ،به تسبيح و تهليل و تمجيد و تكبيرِ حقتعالي مشغول
شود و صلوات بر محمد و آل او فرستد .دم دَرِ حرم ايستاده اذن دخول طلبد و سعي كند
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در تحصيل رقّت قلب و خاضع و خاشع شود .تفكر كند در عظمت و جاللت صاحب مرق ِد
شريفه كه ايستادن او را ميبيند و كالم او را ميشنود و سالم او را پاسخ ميدهد .مقدّم دارد
پاي راست را در موقع داخل شدن به حرم ،و مقدّم دارد پاي چپ را در وقت بيرون آمدن
از حرم.
مستحب است كه زائر خود را به ضريح بچسباند به شرط آن كه مزاحم ديگران نشود
و آداب شرع را رعايت كند .توهّم اين كه دور ايستادن ادب است ،وَهْم است مگر اين كه
نتواند آداب شرع را رعايت نمايد يا مزاحم ديگران شود ،در اين صورت بهتر است كه از دور
زيارت كند؛ در خبر آمده كه :خود را به ضريح بچسبان و ضريح را بوسه كن.
بهتر است كه پشت به قبله و رو به مرقد مطهّرْ زيارت خوانده شود .بعد از فارغ شدن
از خواندن زيارت ،گونة راست را بگذارد روي ضريح و دعا كند و بعد گونة چپ را گذاشته و
دعا نمايد و توبه و استغفار كند و در وقت خواندن زيارت ،صوت خود را بلند نگرداند.

مقصود از زيارت ،قصد كردن زائر است مَزور را براي تعظيم و استيناسِ معنوي با او.
مقصود از زيارت ،استفاضه و استناره است از فيوضات و انوار باطني مَزور.
مؤانست با عالَمِ انوار اوصياء را حضور دل و استعداد استضائه ملزوم بوَد .زائر در پيشگاه
با عظمت اوصياء ،بايد دل را مرآت اِشراق جمال محبوب نمايد .زائر بايد دل خود را از نقوش
مادي فارغ كرده ،مرغ دل را در فضاي الهيّه بپراند .آنجاست كه معنويّات زائر با معنويات
مَزور اتصال يافته ،دلش محل فيوضات الهي و مَهْبَط تجليّات او خواهد شد.
اين توجه و اقبال ،مدار قبولي اعمال و مركز دايرة تماميّت و
كمال علماي رباني و عارفان راه حقيقت بوَد .به وسيلة اين توجه و اقبال است كه ميتوان
از مُلْك به ملكوت ،و از خطّة خاك به عالَمِ پاك راه يافت.
در اثر اين توجه و اقبال است كه از قيد عاليق دنيوي رَسته ،و به معراج ترقيّات
معنوي پيوسته ،و از مدارج فهم به معارج عالية آن رسيده ،به مقام قرب الهي و ادراك
فيوضات نامتناهي نايل توان شد.
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عارفان و علماي رباني در اثر همان توجه و اقبال كه يگانه جاذبِ عنايتِ نور ازلي
است ،معني انعكاس انوار جبروتي را در مرآت ملكوتي مشاهده نمايند و آيات اسرار را از
صفات اوراق حقايق بخوانند .آنجاست كه سوابق جَذَبات حق از بَوادي كرم ،استقبال حالِ
آن جنابان كند و خاشاك وجود وَهميّات را به كلي در آتش فناء سوزانند و به نظر الهي،
بُراق ِحقيقت را در فضاي ساحات عالَمِ جبروت برانند.

احكام و آداب الهي ظواهري دارد و بواطني .علم و عمل به ظواهر احكام گرچه الزم
و ضروري است ولي صِرفِ ظواهر آن دو ،انسان را به مقصد نرساند .علم باطنِ احكام و توفيق
عمل به آن ،نصيب قلوب پاك و مُصفّاي مردان الهي است.
ظواهر هر چيزي نشاندهندة باطن آن ،و هر باطني نيز نمايانگر حقيقتي است .پس
مجموع ظواهر و بواطن ،همه نشاندهندة يك حقيقت محض است ،لذا اتخاذ ظواهر به
خاطر حصول بواطن و حقيقت آن است .الزمة رسيدن از ظواهر به بواطن و سپس نايل
شدن از آن به حقيقت امر ،تفكر و عمل است .مادام كه نتايج حاصله از تفكر به مقام عمل
نيايد ،انسان را به حقيقت محض نرساند.
با توجه به اصول مذكور ،آداب ظاهري زيارت ،همه اشاراتي است به حقايق باطنيِ آن
و هر يك از اعمال و حركات ظاهري زائر بايد تجلّي حاالت قلبي او باشد .براي اهل بصيرت
و معرفت ،ظواهر و بواطنِ كثيره ،به خصوص ظواهر و بواطني كه مُشْرِف به مقدسات باشند،
در حين تفكر و مجاهدت و رياضت ،تغيّرات و تبدّالت معنويِ خاصّي ايجاد نمايد و از اين
طريق ،هر بار حقايق و اسرار و رموزي از اين سفر معنوي بر آنان مكشوف گردد ،از جمله:
اين كه زائر بايد قبل از حركت متذكّر شود

ليم ْلَ امركَ
« َو َقدا َعل ام ُ
ت اَنَّ َقوا َم ديني الت اَّس ُ

َو ااْلتِّباعُ ل ُسنََّة نَب ِّي َك :و به راستی دانستم که قوام دين من ،در تسليم به فرمان تو است و
تبعيّت از سنّت پيامبر تو» اشاره است به مقام تسليم و رضا و تبعيّت از سنّت حبيب خدا.
از جملة آن سنن ،با وضو و غسلْ مشرّف شدن به ديار محبوب الهي است .اما اكتفا به وضو
و غسل ظاهري ثمري ندهد كه وضو و غسل ظاهري موجب تطهير جسماني است نه تطهير
قلبي و روحاني .لذا عارف را عالوه بر آن ،وضو و غسل ديگري است ،وضو و غسل از آب عهد
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و عشق الهي.
در موقع عزيمت به ديار محبوب الهي ،اگر امر شده كه زائر عرض كند

«اَلهي َ
ت
خلَّ اف ُ

اَها لي َو مالي :خدايا اهل و عيالم را به تو سپردم و امورم را به تو واگذاشتم» ،در واقع اشاره
است بر كمال انقطاعِ الياهلل تا تنها يك عشق و محبت در دل متجلّي باشد ،چنان كه امام
سجّاد(ع) عرض مينمايد :الهي ،كمال عشقت را به من عنايت فرما تا ديگر عشقها را بسوزاند.
مقصود از تذكر مسافر معنوي به ذكر

سول الله،
«ب اسم الله َو بالله َو ا َلي الله َو ا َلي ابان َر ُ

ت :به نام خدا و به ياری خدا و به سوی خدا
ت َو ا َل اي َ
اَللّ ُه َّم ا َل اي َ
جها ُ
ت َو ما عن َادكَ ا ََر اد ُ
صدا ُ
ك َق َ
ك تَ َو َّ
و به سوی فرزند رسول خدا ،بارخدايا به سوی تو توجه نمودم و ترا قصد کردم و آنچه را در
حضور توست اراده كردهام » ،اقبال دل است به سوي آستان قدس الهي ،تا مرغ دلْ تنها در
هواي محبوب ازلي پرواز نمايد ،كه حبّ دنيا و اهل و عيال ،رفتني است.
 ،اين
است كه قلبًا به مقام راز و نياز آيد كه الهي ،ترا قصد كردهام و آنچه را در حضور توست
اراده كردهام ،از همه جا منصرف شده به دَرِ خانة تو آمده و به زيارت محبوب تو شتافتهام.
زيرا تو خود دوست داري كه از درگاه اين بزرگواران به سوي تو آييم و اينان را به درگاهت

شفيع آريم «اَللّ ُه َّم ا ار ُز اقنا به ام َ
اصر اف َعنّا به ام َش َّر الدنايا َو ااْلآخ َرة :بار الها به
خ اي َر الدنايا َو ااْلآخ َرة َو ا

وسيله اين محبوبين درگاهت ،خير دنيا و آخرت را برای ما روزی فرما و به وسيله آنان ،شرّ
دنيا و آخرت را از ما برگردان».
اگر توصيه شده كه زائر از لسان محبوبين الهي بخواهد

طهِّ ارني َو َ
«اَللّ ُه َّم َ
طهِّ ارلي َق البي

َو ا
ناء َعل اَي َك :بار خدايا مرا پاک
حبََّ َت َ
ح َت َ
ح لي َ
اش َر ا
صدا ري َو اَج ار َعلي لساني مدا َ
ك َو ُم َ
ك َو الثَّ َ
گردان و قلبم را پاکيزه فرما و محبتت و شرح صدرم عطا نما و مدح و ستايشت را بر زبانم
جاری ساز» ،اشاره است بر سعي و مجاهدت در تحقق شرايط باطني آن امور ،و دريافت اين

دقيقه كه بدون تسليم و تبعيّت ،از تكرار مكرّر ذكر لفظي ،طهارت و صفاي قلبي حاصل
نشده و لسان باطني ،ذاكرِ الهي نگردد.

َلسّل ُم َعل اَي َك يا ُح َّجة الله :سالم بر تو
اگر زائر به پيشگاه مقرّبين الهي عرض ميكند «ا َّ

ای حجت خدا» ضمن طلب نزول رحمت الهي بر آنان ،اعالم ميدارد:
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و هيچگونه آسيبي از ناحية من به شما و دين اسالم نرسد ،كه
در صورت جمع شرايط ،از جانب آن بزرگواران هم پاسخ داده ميشود .اما در قبال سالم و
حال و رفتار فاقد محتوي ،محال است كه زائر پاسخي دريافت دارد .مردان الهي هميشه از
روي حقيقت سالم كنند و اين منصب عظمايي براي آنان است.
زائر بايد عارف به حق او باشد «عارفا ب َح ِّقه» يعني كمال توجه به شخصيت مَزور نمايد

و دريابد كه آن محبوبين الهي ،مطيع محض فرمان خدا بوده با مجاهدات خود ،فرمان الهي
را به سايرين نيز رساندند؛ اين است كه زائر آنجا شهادت ميدهد:

«ا ا
الرسا َلة» اي ولي حق! من شهادت ميدهم كه تو رسالت و فرمان
َش َه ُد َان َّ َ
ك َقدا َبلَّ اغ َ
ت ِّ

خدا را در حدّ اعلي ابالغ نموده انجام وظيفه كردي .چنين اعتراف و شهادت ،تعليم است
كه
الصلوة» شهادت ميدهم اي نور الهي كه تو نماز را به پا داشتي و به مقتضاي
ت َّ
« َو َا َق ام َ

آيه

«انّا اَعا َ
ط ايناكَ

ا الك اَوثَ َر َف َص ِّل ل َربِّ َك َوانا َح ار :ما تو را كوثر داديم ،پس برای پروردگارت نماز گزار

و قربانی كن» معني كماليه « َف َص ِّل» يعني فرمانهاي باطني و ظاهري نماز در تو تحقق يافت
و با مجاهدات خود ،سايرين را نيز از اين معاني برخوردار كردي.

ت ال َّزكوة» اي وليّ خدا! شهادت ميدهم كه تو زكات دادي و با اشتياق كامل به
« َو آاتَ اي َ

سوي خدا سِير نمودي.
 .لذا زائر متذكر ميشود :الهي! من نيز عهد مينمايم كه چنين
زكات پردازم و با تمام وجود به سوي تو و محبوبانت حركت كنم.
ت الل َه ُم ا
ت في َسبيل الله
ت با ال َم اع ُروف َو نَ َه اي َ
خلصا َو جاهَ ـدا َ
ت َعن ا ال ُم انكَر َو َع َبـدا َ
« َو َا َم ار َ

قين» اي نور حق! تو امر به معروف و نهي از منكر را به بهترين وجه به جا آوردي
حتّي ا َ
َ
َتيك ا ال َي َ
و با اخالصْ مطيع فرمان حق شدي و خالصانه در راه خدا جهاد كردي تا يقين برايت آمد.
من نيز پيمان ميبندم كه اين وظايف را با استمداد و توفيق تو در حدّ اعلي به جا آورم.

ت
ذكر حصول يقين بعد از مراتب مذكور ،تعليم عاليهاي است كه تا معني كماليّه « َع َبدا َ

الل َه ُم اخلصا :با اخالصْ مطيع فرمان حق شدي» در سالك طريق حق تحقّق نيابد ،تنها با
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تفكر و تعلّم و زيارت ،آن يقين حاصلشدني نيست .آن يقين ،موجِد محبت الهي است و
مراتب تجلي عهد هر كس به ميزان مراتب محبت اوست .از آنجا كه عشقْ مرتبة كمال
محبت است ،پس كمال تجلّي تعهد را بايد در مقرّبين درگاه الهي ،در آن عاشقان جمال و
كمال ازلي مشاهده نمود .اين است معني «عارفا ب َح ِّقه» و مفهوم كمال توجه به شخصيت
مَزور.
زائر الهي بايد تعاليم عاليه را از اين مترجمان وحي و گنجينههاي علم خدا اخذ نمايد،
و بر طبق اوامر آنان عمل كند تا بتواند مراحل محبت را به استمداد از آنان طي نموده وارد
عالَمِ عشقِ الهي شود ،تا عهد او هم در مرتبة اعلي متجلّي گردد.
در اين سير معنوي و بصيرت به خويشتن است كه زائر درمييابد كه هنوز به يك
مرحله از مراحلي كه موالي او طي كرده ،قدم نگذارده! در اينجاست كه به لطف الهي ،نور
حقّي در دل او متجلّي شده در مقام تجديد عهد و پيماني برميآيد كه در عالم اَلَست با
محبوب ازليِ خويش بسته بود.

 ،زيرا خداي تبارك و تعالي ،مَشاهد متبركه را به سبب وجود آن
بزرگواران به شرافت رسانده و داراي آثار معنويّة كماليّه قرار داده است.

بر خداوند تبارك و تعالي واجب است كه مظاهر صفات خود را نمايان سازد ،زيرا كه
كمال هر چيزي در اظهار خاصيّت آن است .خداوند متعال داراي صفات ثبوتيّه و رحمت
اليتناهي است .هر يك از نِعم نامتناهي او نوري است كه به مرتبة استضائه از نور محض
الهي ،جلوهگر است.
مقرّبين پيشگاه الهي ،مظاهر اعالي صفات ذاتي اويند كه خداوند متعال به وسيله
آنها ،انوار ذات و صفات خود را آشكار مينمايد .بدون معرفت به اين مظاهر ،نه شناخت
حقيقي خداوند ميسّر است و نه توحيد او مُثمِر ثمر .بنابراين براي معرفت كمالي به خالق،
بايد مظاهر ذات مقدس را شناخت و اين مظاهر اعالي كمال ،سُفراي الهي ،حضرات انبياء
و اوصياءاند.
زماني كه مردم ظاهرا دسترسي به آن محبوبين الهي ندارند ،واجب است در غياب
آنان ،وجود شخصيتهايي كه آنها هم مظهر صفات سفراي الهي و حضرات اوصياء باشند.

كان م َن ا ال ُف َقهاء صائنا لن اَفسه ،حافظا
اين شخصيتهاي واالمقام را عاليم و آثاري است « َو َا ّما َم ان
َ

ويهُ ،مطيعا ْلَ امر َم اوْل ُهَ ،فل ال َعوام اَنا ُي َقلِّ ُدو ُه :...و اما از بين فقها آن که
لدينهُ ،مخالفا َعلي هَ ُ
خويشتندار و حافظ دينش بوده و مخالف هوای نفس خود و مطيع فرمان مواليش باشد،
پس برعموم مردم است که از او پيروی و تقليد کنند.».
بنابراين اگر از ابتدا تا انتهاي خلقت ،واجب است بر خدا كه عالَم را در هر عصري از
حجت خود خالي نگذارد ،زماني هم كه حجّت خدا در پس پردة غيبت باشد ،واجب است
كه چنين افرادي در روي زمين باشند وگرنه نظام عالم به هم ميخورد؛ حتي بعد از آن
بزرگوار نيز تا انقراض عالَم ،حجّت خدا وجود خواهد داشت.
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همچنين كمال مصلحت الهي است كه در هر عصري ،در حضور و غياب حضرات انبياء
و اوصياء ،شخصيتهاي واجد شرايط و شايستهاي باشند تا به مُعاضدت و معاونت يكديگر
بتوانند وسايل تكامل انساني را فراهم نمايند ،تا از يكي آثار رسالت ،و از ديگري آثار واليت
ظاهر شود .حضرات اولياء در حقيقت ،مظهر صفات آن بزرگواران هستند .بنابراين وجود
حضرات اولياء نه تنها در غياب حضرات انبياء و اوصياء ،بلكه در حال حيات آنان نيز ضروري
است و عمالا هم در عصري كه نبي و وصيّي بوده ،فرد يا افراد واجد شرايط و شايسته از
اولياء وجود داشتهاند.
اولياء
فرمانروايان كالمند و شاخههاي علوم از شجرة طيّبة دل ايشان آويخته شده و طالبين را
براي استفاده از اين اثمار شجرة طيبه ،تحريض و ترغيب ميكنند.
حضرات اولياء ،آن مردان الهي هستند كه معناي مُتمَّمه بلكه مُكمّلة حقايق به
خصوص قرآن مجيد ،در صدور ايشان كمال تحقّق را يافته است .قلوب پاك اولياء مجراي
قرآن مجيد است ،لذا براي رسيدن به منتهاي كماالت ،هر آن اين مجراي الهي را تطهير
مينمايند تا مبادا اين نهر الهوتي آلوده گردد .در اين مقام است كه از منبع ازلي ،آب زالل
معانيِ بطونيّه قرآن ،در قلوب حضرات اولياء جاري ميشود .آري ،اينانند مظهر علوم اوصياء
يا راسخون در علم .آيه هفتم سورة مباركة آل عمران ،ابتدا توجه قلوبِ اولواااللباب را بدين
اصل مُبَرهَن جلب نموده كه راسخون در علمْ در اصل حضرت رسول اكرم(ص) و اوصياء
ايشانند ،و اختتام آن داللتِ تامّه دارد كه قلوب اولواااللباب بعد از طيّ مراحل تكامل ،كمال
اتصال را با آن اصل دارند؛ اين كاملينِ مسير حق ،همانا حضرات اولياءاند.
حضرات اولياء آن مردان الهي هستند كه از ناحيه اعلي به آنان حكمت اعطا شده
است ،و آنان مراتب حكمت نظـري و مراحل حكمت عملـي را طي نموده فارغالتحصيل
دانشگاه حكمت الهياند.
قلوب شكستة حضرات اولياء ،مظهر اسماء و صفات الهي است و سيل عظيم علوم و
معارف كه از كوهسار بلند وجود مقدس حضرات اوصياء نشأت گرفته ،از سينههاي اولياء
سرازير ميشود .سِيلي كه ايستادگي در برابر آن ممكن نيست و فقط هر كسي به نسبت
پاكيِ قلب خود تا حدّي ميتواند از سواحل آن برخوردار گردد.
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بزرگان چنين فرمودهاند :اولياء صوَر قلم اعاليند و ايشان را با آفتاب منبعِ فيضِ
رحماني مُحاذات تامّ و مقابلة كامل حاصل است ،و سالكان طريق حق در اخذ فيوضات
رحماني ،افتقارِ ذاتي بر صاحب اين منزلت دارند .صاحب اين مقام ،انوار وجوديّه و كماليّه
را از آن منبع ازلي استفاضه نموده ،به هر يك از سالكين نسبت به شأن حالش افاضه
مينمايد.
حضرات اولياء ،در آسمان هدايتْ در كنار خورشيد طالع از افقِ امامت ،ستارگان و
كواكب درخشانند.
؛ از كالم الهيّة كثيرُالثّمراتِ ايشان و كتب مقدّسهاي كه محتواي غرايب حِكَم و تعاليم
عاليه است استفاده نموده از ظلمات خارج شوند.

پس اصل و سرچشمه سعادت بشر ،همانا چنگ زدن بر كالم مقدس
حضرات اولياء است.
درك حضور حضرات اولياء ،در حقيقتْ درك لقاءاهلل است و استماع تعاليم آنان در
واقع ،استماع كالم الهي است .رحمت كاملة خالق رحمان شامل حال افرادي است كه حضور
حضرات اولياء را درك ميكنند و از كالم مقدسة ايشان مستفيض ميشوند .علت اصلي براي
انشراح صدور ،همانا موفقيت به وصال حضرات اولياء است.
اگر تفكر و تعقل ،باطني و الهي باشـد ،يك امر نهانـي انسان را وادار به سِير در عالَمِ
اولياء مينمايد .اگر كسي موفق به درك حضرات اولياء يا مطالعة كالم آنها نشود ،ايمان و
عقيدهاش در مقام تفريط باقيمانده ،علت وصال و موفقيت نميشود .زيرا محركي كه انسان
را از خواب غفلت بيدار ميكند ،تفكر و درك فيض حضور رهبران خدايي است و فضيلت
درك حضور ايشان به طريق عقل ،مُستغني از بيان و بينياز از اقامة دليل و برهان است.
شناخت شخصيتهايي كه مظهر صفات حجت خدايند الزم است .در زمان غيبت
صغري ،نوّاب اربعه كه هر يك مظهر صفات حجت خدا بودند ،با آن بزرگوار ارتباط كامله
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داشتند و دستورات و تعاليم آن بزرگوار را نه به همه ،كه به عدهاي مخصوص ميرساندند.

َج َر ا ا
الس ُمري اَعا َ
ك َم ِّيت
فيك َفان َّ َ
ك َ
خوانَ َ
ظ َم الل ُه ا ا
الر ا
ح َّمد َّ
ان ُم َ
يب َ
حمن َّ
«ب اسم الله َّ
الرحيم .يا َعل َّ

ك َف َقدا َو َق َعت ا الغ اَي َبَة
ك َب اع َد َوفات َ
َحد َف َي ُقو َم َمقا َم َ
ما َب اين َ
َك َو َب اي َن ستََّة َايّامَ ،ف ا
اج َم اع َا ام َركَ َو ْل تُوص الي ا َ

ك َب اع َد ُ
التّا َّمة َفّل ُ
طول ااْلَ َمد َو َق اس َوة ا ال ُقلُوب َوا امتّلء ااْلَ ارض
ور اْل َب اع َد ا اذن الله تَعالي ذك ُار ُه َو ذل َ
ظ ُه َ
حة َف ُه َو ك ّ
ل ُ
َذاب ُم اف َتر َو ْل
ج اورا َس َيااتي م ان
خ ُروج الس افياني َو َّ
شيعتي َم ان َي َّد َعي ا ال ُمشاهَ َدة َق اب َ
َ
الص اي َ
َ

َح اولَ َو ْل قُ َّو َة اْل بالله ا ال َعل ِّي ا ال َعظيم :به نام خداوند رحمان و رحيم ،اي علي بن محمد سَمُري،
خداوند برادران ديني ترا در مصيبت تو اجر عظيم عطا فرمايد .به درستي كه در اثناي اين
شش روز وفات خواهي نمود ،پس امور خود را جمع نموده و در كار خود آماده باش و به
احدي وصيّتِ نيابت منما كه جانشين تو شود بعد از وفات تو .همانا غيبت كبري آغاز
ميگردد و مرا ظهوري نخواهد بود مگر به اجازه خداي تعالي .و اين ظهور بعد از اين است
كه زمان غيبت طول بكشد و دلها را قساوت فراگيرد و زمين از ظلم و جور پر شود .و زود
است كه كساني از شيعيان من ميآيند كه ادعاي مشاهده مرا مينمايند .آگاه باشيد كه هر
كس قبل از ظهور سُفياني و رسيدن صيحة آسماني دعوي مشاهده نمايد ،كذّاب و افتراء
زننده است».
نواميس مقدس زمان غيبت ،حضرات اولياء و علماي رباني همان مأموريتي را برعهده
دارند كه حضرات انبياء و اوصياء در زمان خود داشتند كه مردم را به صراط مستقيم ،هدايت

و ارشاد نمايند و به مصداق « ُم َص ِّدقا لما َب اي َن َي َدياه :مؤيّد و مبيّن حقايق باشند» .آنان صالحونند

كه خداي تبارك و تعالي منصب واالي صالحيّت را از دو جهت به آنان كرامت فرموده :يكي
اين كه در اصالح خود ميكوشند و ديگري در اصالح جامعه.
اين نواميس مقدس ،كساني هستند كه هم درد جامعه را بهتر از همه ميدانند و هم
درمان آن را؛ عالوه بر اين كه عيوب و نواقص و دردهاي مردم را اظهار ميدارند ،راه درمان
و نجات از امراض روحاني و مَهالك را نيز نشان ميدهند.
گرچه ظاهرا افراد كثيري موفق به نوشتن كتب ارشادي شدهاند ،ولي در ميان هزاران
نويسنده ،چه قليلاند آنان كه در پيشگاه الهي صالح شناخته ميشوند! زيرا اكثريت ولو در
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اصالح خود كوشيده باشند ،اما در اصالح جامعه كوشا نبودهاند ،اگر هم انتقاد به جا كرده
كم و بيش درد جامعه را بيان نمودهاند ،ولي درمان آن را اظهار نكردهاند.
خوشا به حال آن مردان الهي كه در جَرگة مصلحان و صالحون قرار گرفتهاند ،حقايق
را به رضاي حق به مردم ابراز نموده در مقابل زحمات طاقتفرسا ،مقصودي جز هدايت و
ارشاد جامعه ندارند ،به تمام معنا انجام وظيفه كرده احكام الهي ،حقايق ،علوم و معارف حقّه
را تعليم مينمايند.
مأموريت ديگر مردان الهي ،اِنذار و اِبشار است ،چنان كه خداي تبارك و تعالي خطاب
ُون :انذار
هُم َف ُه ام غافل َ
به حبيب خود فرمايد كه وظيفة تو اين است كه «لتَُناذ َر َق اوما ما اُناذ َر اآباؤُ ا
دهي قومي را كه پدران ايشان نيز بيم داده شدند ،لكن آنها غافل شدند و نترسيدند».
گرچه بعضي ،آية فوق را مربوط به ششصد سال فاصلة بين حضرت عيسي(ع) و ظهور
حضرت رسول اكرم(ص) دانستهاند كه پيامبر مرسلي نيامده ،ولي در اين دوران ،وظيفة انذار
و ابشار بر عهدة اوصياء و نايبهاي آن بزرگوار بود .بنابراين ،آية فوق نه فقط محدود به
فاصلة مذكور نيست ،كه از اول خلقت براي همة افرادي است كه از انذار مردان الهي ،هشيار
و متأثر نشدند.
آن مراحلي را كه حضرات انبياء و اوصياء طي كردهاند ،در زمان غيبت بر اولياء خداست
كه آن مراحل را طي كنند ،حقايق را حتياالمكان به مردم برسانند و به نعمتهاي خدايي
نويد و بشارت دهند.
اين اولواااللباب صاحبان عقول باطنيّهاند و از تفاصيل باطنيّة قرآن برخوردارند .همان
طور كه حقيقت قرآنْ بدون حجاب ،مشهود حضرت رسول اكرم(ص) و اوالد طاهرين اوست،
درهاي معاني قرآن بر اولياء حق نيز گشوده است و اسرار طبيعت بر آنان پوشيده نميماند.
آنان در مواجهه با مشكالت و حل مسائل ،به محض توجه ،آن اسرار برايشان فاش ميشود،
حتي ذرات عالَم در آن موقع با آنان به مقام تكلم درميآيند.
مردان الهي در كمال مرتبه هشياري و آگاهياند ،ولو به گمان عدهاي چنان به نظر
نرسند ،زيرا آنان در مرتبهاي از انجام وظايف ،مأمور به افشاي پارهاي از اسرار نيستند .آنان
كساني هستند كه از تحوالت تاريخ و حاالت گذشتگان ،نتايج عالي اخذ ميكنند .اين
صاحبدالن ،از سياهي و سپيدي حلقة پايان امور ،ميتوانند دريابند كه آغاز اين حلقه از
كدام منبع سياهي يا سپيدي بوده است.

اولياءّ،مظهرّصفاتّاوصياءّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 197
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

«اولياء الهي در مواقع شبههناك ،به نور يقين حركت ميكنند و راهنماي ايشان طريقة

ت ا ال ُهدي» .ايشانند كه هميشه به
هُم َ
قين َو َدليل ُُه ام َس ام ُ
هدايت استَ :ف َا ّما ا اَولياءُ الله َفضياؤُ ا
الي ُ
فيها َ
ديدة عبرت به جهان نگريسته و قدرت شنوايي قلبشان در حدّ كمال است؛ نداي الهيِ
وجدان را پذيرفته هرگز مغلوب و مقهور نفس امّاره نميگردند زيرا عاقبت وخيم بُلهَوسان
را مشاهده كردهاند.

اين صاحبان يقين را بيم سقوط در پرتگاه جهان نيست ،زيرا آنان چنگ در
عروةالوثقاي الهي زدهاند .سينة آنها مخزن اسرار خدايي است .شمع هدايت در دل ايشان
فروزان است و طوفانهاي حوادث نميتواند آن را خاموش كند .اينان همان احرار و آزادگاني
هستند كه آنچه را رنگ الهي نداشت ،در سفرة رنگين گذاشتند و گذشتند .مرحبا به اين
مردان الهي كه چگونه با خداي خويش معامله كردند؛ جان خود را فروختند و جمال الهي
را خريدند و با خدا چه نيكو معاملهاي كردند.
بنابراين ،وليّ كامل الهي كه در غيبت حجت بالغة الهـي مأموريت ارشاد و راهنمايي
مردم را بر عهده دارد ،بايد داراي شرايطي باشد تا بتواند قافلة بشر را از سرگرداني و بدبختي
نجات داده او را به مرتبة نهايي كمال خود برساند.
وليّ كامل موظف است قبل از ارشاد و هدايت ،هويّت كامل و مشخصات دقيق و
موقعيّت اصلي انسانها در جهانِ هستي و خواستههاي دروني آنان را به دست آورد .البته
اين هويّت و مشخصات ،مربوط به امور ظاهري و مشابه هويّت و مشخصات و موقعيّت صوريِ
متداول و مرسوم در ميان مردم نيست ،بلكه مربوط به امور باطنيّه است.
شناخت هويّت و مشخصات باطني افراد و آشنايي به موقعيّات اصليِ انساني ،فقط در
شأن وليّ كامل و جامعالشرايط است .چنين شخصيتي براي احراز اين مقام و منصب الهي،
بايد داراي عقل سليم الهي و كماالت عاليه باشد ،زيرا فاقد كمال ،مُعْطي كمال نميگردد.
وليّ كامل بايد اين حقايق را به دست آورد تا بتواند با راهنماييها و فنون خاصّي انسانها
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را به سوي كماالت سوق دهد .بدون كشف اين حقايق ،اقدام نسبت به اين موضوع مهم،
بياثر و ثمر است.
وليّ كامل و شايسته بايد به تمام مراحل و منازل طريق حق آشنا باشد ،عالوه بر آن
بايد به مراحل و منازل غير رحماني و شيطاني نيز واقف باشد .او بايد به تمام مراتب زشت
و زيبا و به همة مراحل و مراتب محرّمات و واجبات و مكروهات و مباحات و مستحبّات،
آشنا ،و عالوه بر ظاهر احكام ،به باطن احكام نيز آگاه و واقف باشد .چه ،ضرورت ارجاع
فرمايشات پيامبر خدا(ص) و اوصياء ايشان به قرآن در تشخيص احكام و صدور اوامر الهي،
بيانگر دو حقيقت مهم است :يكي اين كه قرآن سرچشمه همه معارف الهي است اعم از
نظري و عملي در تمام جهات فردي و اجتماعي ،مادّي و معنوي و باالخره دنيوي و اخروي.
ديگر اين كه وليّ جامعالشرايط بايد داراي عقل و بينش باطني بوده چنان از تفاصيل معنوي
و بطوني آيات قرآن برخوردار و به مَطالِع احكام و اوامر الهي وقوف داشته باشد ،كه از عهدة
ارجاع همة معارف الهي به قرآن برآيد .مسلّمًا اين وقوف ،بدون برخورداري از علم حكمت
الهي ،ممكن نيست.

اما هر علمي را به هر عالِم و متفكري ندهند و علم حكمت را جز به
صدّيقين ندهند .از اينرو حكماي الهي در اصل ،مخلَصين هستند كه در حد اعلي از حكمت
اعطايي برخوردار گشتهاند .ايشانند كه در ازدياد مراتب تقوي و علم حقيقي كوشيدهاند و

در فراگيري ،لحظهاي توقف ننمودهاند و دانستهاند كه منطقة نفوذ « َخ اي ُر ااْل ُ ُمور ا اَو َس ُطها:
بهترينِ امور ،معتدلترين آنها است» امور عملي و حسي است ،اما در قلمرو فرمان

ب
«قُ ا
ل َر ِّ

ز ادني ع الما :بگو خداوندا بر دانشم بيفزا» توقف نيست ،اين است كه مردان الهي شب و روز

در پي تجسس درّ گرانمايه علم و حكمت الهي بوده ،آن را هر كجا يابند تحصيل نمايند.
بنابراين ،وليّ كامل بايد علم حكمت داند و عامل شود و اصول حكمت را بيداردالنِ
هر عصر ،از حضرات انبياء و اوصياء ايشان فراگرفته مردم را به آن راهنمايي كردهاند .اين
علم مقدس ،غير از حكمت امروزي است كه در ميان مردم شايع است و به سوء افهام ناقِالنِ
ناقابالن ،در آن تحريفي شده است.
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در حقيقت ،راهبر واقعي كسي است كه از خود فاني و به حق باقي است .او مظهر
صفات حق است و صورت بشريِ او ،روپوش و نقابي است كه بر چهرة آفتابِ حقيقت
افكندهاند .بسياري از دانشمندان و فالسفه به گمان خود ،خواستهاند كه بشر را از وادي
ضاللت بِرَهانند و به كمال نهايي خود برسانند ،لكن اين موفقيت نصيبشان نگرديده زيرا،
آن كه خودْ گم است ،كه را رهبري كند؟!
هيچ راه و قانوني نميتواند انسان را به كمال نهايي خود و قافلة بشر را به مقصد و
مقصود حقيقي برساند مگر راهي كه به فرمان ناموس خلقت انجام گيرد؛ راهي كه نمايندة
آن ،فطرت سليمة او و يا راهنماي آن ،حجت الهي باشد.
 .حجت الهي به منزلة قطبنماي افراد جامعه است .بايد انسانها از اين قطب
نماي الهي دور نشوند و آن را از دست ندهند وگرنه حتمًا راه خود را گم كرده نجات نخواهند
يافت .طرز شناگري و حركت به سوي مقصد را بايد از همان رهبر و قطبنماي الهي و وليّ
كامل فراگرفت ،كه نجات از اين درياي موّاج و خروشان ،در پيروي از ناموس الهي است،
آنانند كه ميتوانند بشر را به ساحل نجات رسانند.
 .زيرا حركتي
كه بدون فرمان ناموس الهي انجام گيرد ،حركتي قَسْري است و حركت قَسْري در اقليّت
بوده دوامي نخواهد داشت.
همچنان كه دايره بيش از يك نقطة مركزي ندارد ،انسان نيز داراي يك نقطة مركزي
است و آن ،قرار گرفتن اوست در مسير حيات الهي .به جز آن ،هر نقطة ديگري به تصور
آيد ،نقطة مركزيِ او نخواهد بود و رهبر الهي ميخواهد انسانها نقطة مركزيِ خود را پيدا
كنند ،يعني هر آني در راستاي هدفِ واالي حيات الهي قرار گيرند.
رهبر الهي از افق باالتري انسانها را ميبيند و با ابعاد الهي ،رابطة خود را با آنان
استوار ميسازد ،لذا انعطاف و شكلپذيري انسانها ،رهبر الهي را نفريبد .هدف رهبر حقيقي،
برداشتن انسانها از عالم خاك و روانه ساختن ايشان به عالَمِ پاك است ،كه راهي به كوي
رُبوبي براي لقاءاهلل در اياماهلل است.
اسالم عقل باطني را تمجيد و علم مأخوذهاش را تبجيل و عالِمِ عارف را تجليل نموده
است .ولي
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 .عاقبتِ كردار بيايمان ايشان و رياضات و مجاهدات بيمعني ايشان

«تَ اصلي نارا حام َية :در آتشی سوزان درآيند» است .لكن عاقبتِ آن مردان الهي كه خورشيد
اسالم بر دل آنها ميتابد و باد كرامت از پردة عنايت بر سراي تقرّب ايشان ميوزد
عال َية :در بهشت برين اند» است.

جنََّة
«في َ

 .آنان كه از لحاظ اصطالحات و مفاهيم و ظواهر الفاظ ،غني ،لكن فاقد تزكيه و عمل
هستند ،آن الفاظْ آنان را بهرهاي نخواهد داد و بدبختترين مردمند در دنيا و عقبي ،اما در
اثر تمايالت نفساني و عشق و عالقه به دنيا و رياست ،هشياري و آگاهي اصلي خود را از
دست دادهاند.
اگـرچـه در ميـان مردمـان ،خـود را فعالتـر و زيركتـر از ديگـران ميداننـد ،ولـي
ناتوانترين افراد ايشانند! زيرا ناتوانترين موقعيت انسان ،وقتي است كه آگاهي و هشياري
خود را از دست داده و از قدرت محاسبه و نفع و ضرر خويش عاجز ماند؛ تكيه بر كار ايشان،
تكيه بر سرابِ آبنماست.
محبّ دنيا و مقام ،دروغگو و فريبكار است ،او كه خود را تباه كرده است ،چگونه
ميتواند در سازندگي جامعه و ارشاد ديگران نقشي داشته باشد؟! آرايش بياساس ايشان
اگر غلبه كند ،نيروهاي باطني انسانها را مُختل ميگرداند .اينان به جاي اين كه ميان مردم
و واقعيّات ،ارتباطي برقرار كنند ،حقيقتنماهاي آراسته و پر زر و زيور را از پيش ديدگان
انسانها عبور ميدهند ،و اهل باطل را به جاي اهل حق ميآرايند.
آري ،منفورترين مردم در دنيا و عقبي ،عالِمي است كه عامل نباشد ،چنين فردي
عالوه بر اين كه خويشتن را به شقاوت ابدي رسانده ،سبب ميشود عدهاي از قدرتمندانِ
آزمند به وسيله ظواهر قرآن و دين ،مردم را به كام دنيامداريِ خويش فروبرند .دريغا كه
اينان سموم عقايد و افكار باطله را در مردم تزريق كردند و كوشش پيروان ايشان ،از بهر
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كسب زخارف شد نه تحصيل معارف .البته ايشان از حوزة انسانيّت بيرون رفته از مقام شامخ
بشريّت سقوط كردهاند.
علم حقيقت و باطني را بايد از اهل معرفت و اهل باطن فراگرفت ،زيرا اكثر منسوبين
به علم ظاهر و لفظي ،عَبيد دنيا و پرستاران جهل و هوي ميباشند ،خصوصًا آنهايي كه
پيشوايي عوام در دِماغ ايشان جاي گرفته است ،ايشان كجا و حق و حقيقت كجا؟! علم
باطني وراي افهام كوتاه و برتر از ادراك محسوسپرست ايشان است .سعيدْ آنان كه مزارع
علم و معرفت ايشان به تابش پرتو انوار لطايف اولياء ،نَشو و نَما كند.
حصول حقيقت ،جز از طريق اقتباض معارف و اقتباس علوم و كشف حقايق و حلّ
رموز به وسيلة اولياء و عارفانِ حقيقي و علماي ربّاني ممكن نيست .ايشان كساني هستند
كه نفس خود را شناخته و آن را از هرچه از خدا دور كند ،پاك و منزّه كردهاند

ف َم ان
« َا العار ُ

ف نَ اف َس ُه َو نَ َّزهَ ها َع ان ُك ِّل ما ُي ََب ِّع ُدها :عارف کسی است که نفس خود را شناخته و آن را از هرچه
َع َر َ

او را از خدا دور کند ،پاک و منزّه گرداند» .آنانند كه مراتب تقوي را به حد اعلي طي نمودهاند،
تا بدانجا كه وجود مقدسشان به فرمودة حضرت رسول اكرم(ص) معدن و سرچشمه تقواي

ل َ
الهي شده است «ل ُ
فين :هرچيزی را معدنی است و
ش ايء َم اعدن َو َم اعد ُ
ك ِّ
ُوب ا العار َ
ن الت اَّقوي قُل ُ

معدن تقوی ،دلهای عارفان است» .در نتيجه در حدّ كمال مورد نظرِ الهي قرار گرفته بادة
صهباي

قيه ام َرب ُه ام َ
شرابا
« َو َس ُ

َط ُهورا :و پروردگارشان بادهای پاك به آنان مینوشاند» را

نوشيدهاند .آن شراب طَهوري كه هم پاك است و هم پاككننده ،چنان كه امام

صادق(ع)

فرمايدُ « :ي َ
هُم م ان ُك ِّل َش ايء س َوي الله :آن كوثر الهوتي آنان را از هرچه غير خداست پاك
طهِّ ُر ا

و منزّه ميكند» و به كمال انقطاع ميرساند تا جز خدا نبينند.
عارفان و علماي رباني ،تمام علوم حقّه را در پرتو تصفية باطن و تهذيب نفس دريافته
همه را در انوارِ وجه الهي ادغام نمودهاند و مقصد اَقْصي را حرم خدا قرار دادهاند .ايشان
چون شمعي كه دائمًا بسوزد و آب شود ،و يا چون پروانهاي كه خود را در آتش زند ،قدم
راستين در اين ميدان نهادند ،شراب طهور بياشاميدند و به فضل عشقْ پرواز نموده ،به كعبه
جانان رسيدند .اين است كه خداي تبارك و تعالي ايشان را نوازش ميفرمايد:
اي محبوب من ،منم كه رنجهاي تو را ميديدم ،راز و نياز تو را ميشنيدم .منم كه
در روضة دلِ تو درخت هدايت و معرفت رويانيدم ،منم كه در مَرغزار سينة تو نسيم صفا
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وزانيدم .اي محبوب من ،منم كه دل ترا از كَوْنَين پرداختم ،بساط نعمت گستردم و ترا براي
خود خالص كردم.
مردان الهي در قبال شدائد و سختيها و شماتت مردم ،صبر كردند و همواره در انجام
وظايف و تكاليف الهيِ خود كوشش كردند ،اين است كه بشارت نعمتها و مناصب عُليا از
ناحية حق براي آنان است

« َو َب ِّ
نين ب َانَّ
شر ا ال ُمؤام َ

َل ُه ام م َن الله َف اضّل كَبيرا :و مؤمنان را مژده ده

كه برای آنان از جانب خدا بخشايشی فراوان خواهد بود»؛ اين مردان الهي هستند كه
جانشين پيامبر و خليفة حقّند.
حضرات اولياء ،بوي حقايق را استشمام مينمايند و همانطور كه حضرت
اميرالمؤمنين(ع) ميفرمودند من بوي وحي و نبوت را استشمام مينمايم ،اين عارفان الهي و
علماي رباني كه مظهر صفات و كماالت آن بزرگوارانند نيز بوي وحي و نبوت را استشمام
مينمايند .آن مراحلي را كه آن حبيب خدا(ص) و اوصياء ايشان طي نمودهاند ،اين مردان
الهي هم طي كرده و ميكنند ،اين است كه يعقوبوار فواصل زمان و مكان را درنورديده با
ف :همانا من بوی يوسف را میشنوم» .چه،
قاطعيّتِ تمام ميفرمايند «اِنّي َْلَج ُد
َ
وس َ
ريح ُي ُ

شامة باطني ملكوتي و الهوتي ميتواند بوي حقايق را استشمام نمايد ،لكن در شامّة مادّي،
آن قدرت نيست كه رايحة حقايق را ادراك كند.
اولياء آن مردان الهياند كه اهريمنان از چهرة جان ايشان ميترسند و از وقار و متانت
روحي آنان ،فرسنگها ميگريزند .اين مردان الهي توانستهاند پردة تزوير و فريب و رياء را
از چهرة حقيقت بردارند؛ شاهراه هدايت را از كوچههاي باطل براي طالبان حقيقي نشان
داده راه را براي آنها بنمايانند.
اولياء آن قافله ساالرانند كه سالك را به منزل مراد رسانند ،و مردم را به تدبّر و تفكر
و تعقل و علم و حكمت سوق داده ،ذوق فطريِ آنان را با بيانات خود به جنبش آورند.
ايشانند كه در ظروف حروفشان ،اُلوف اسرار مُنْدَرِج و در سواد مدادشان ،صفوف انوار مُندَمِج
است.
و راهبر واقعي ،طبيب روحاني است
كه حاالت دروني و آثار اعمال را در باطن سالك به دقّت از روي دلسوزي و محبت مراقبت
ميكند .در اين مقام است كه سالكِ طالب از بيماري بِرَهد و تخليه او به حدّ كمال رسد و
تحليه و آرايشِ جان او آغاز گردد و در صورت ثبات ،اين تحليه به كمال رسد.
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اولياء ،جانهاي مرده را زنده كنند و هر يك از ايشان ،اسرافيل زمان خويش است كه
در صور ميدمد و جانهاي مرده را از گورِ تنها برميانگيزاند .در قيامت به اصطالح شرع،
مردگان از گورهاي خاكي سربردارند ،ولي در اين قيامت ،جانهاي مرده از گورهاي تن
ميجهند .زيرا روحِ قدسي در بدنْ محبوس و قواي او مخفي است ،چون به تعليم و تربيت
و تهذيب روي آرد ،از بندهاي شهوت و وَهْم آزاد گردد و در عالَمِ بيكرانِ غيب به پرواز آيد.
كليد سعادت ابدي و اكسير اعظم علم را خداوند متعال به دست اولياء سپرده ،ايشانند
مُقيم كوي وفا و صاحب مقام رضا .ارتباط ايشان با عالَمِ باال ،واقعيتي است باطني كه تنها
گوينده و مخاطب دانند نه غير ايشان .آري با رازِ عاشقان و عارفان راه حقيقت و عالمان
رباني ،بيگانگان نامحرمند.
مردان خدا كه شهسواران ميدان حقيقتاند ،ميتوانند از پشت پردة غيبْ حقيقت را
ببينند ،و خود را از كوثر وحي يا الهام خدايي كه از منبع فيض ازلي روان است سيراب
سازند ،و به نوبت خود ،قطراتي از آن شراب اليزالي را به كام تشنة پيادگان وادي حقيقت
بريزند .ايشان مَحرمان راهند و محرومان آه .شبها بر فلكِ طاعت ماهند ،و روزها بر تخت
قناعتْ شاه .در زمين به ناكامي مقهورند و در آسمان به نيكنامي مشهور .نه مشهور به قطب
ُون َف اضّل م ان َر ِّبه ام َو ر اضوانا :فضل و خشنودی
كذايياند و نه معروف به شيخ و موالنا « َي اَبَ َتغ َ

پروردگار خود را میطلبند» .بيان وصفشان در قرآن مجيد آمده:

ك
ون َل او َمة ْلئم ذل َ
« َو ْل َيخا ُف َ

َف ا
شاء َو الل ُه واسع َعليم :و از سرزنش هيچ مالمتکنندهای نمیترسند اين
ض ُ
ل الله ُيؤاتيه َم ان َي ُ
فضل خداست آن را به هر كه بخواهد میدهد و خدا گشايشدهنده داناست».

اينان ظاهرند به صورت ،مُختَفياند به روحانيّت؛ اين است كه بزرگان دين فرمودهاند
«خداوند تعالي سه چيز را در سه چيز پنهان فرموده :پنهان كرده رضاي خود را در طاعت،
لذا هيچ طاعتي را حقير مشمار ،ممكن است كه رضاي خدا در آن طاعات باشد .پنهان كرده
غضب خود را در معاصي ،لذا هيچ معصيتي را حقير مشمار ،ممكن است كه مورد غضب
الهي واقع شوي .پنهان كرده اولياء خود را در ميان خلق ،لذا به هيچ احدي بياعتناء مباش
و او را حقير مشمار ،ممكن است از اولياء خدا باشد».
اين شخصيتهاي واالمقام ،اصحاب كهف روزگار خويشند كه در هر عصري وجود
دارند ،گرچه چشمانِ ناقص و ظاهربين ،ايشان را ادراك نميكند .ترسيم قيافة كاملِ دروني
ايشان ،در هر دلي ميسّر نيست .زيرا اين شخصيتهاي باعظمت در حدّ اعالي كمال ،يعني
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منتهاي زيبايي و استقالل روحي واقعند؛ چنان زيبايي كه در افقي برتر از فرهنگ و علم
بشري بوده ،مسئلهاي است كه حلّ آن بدون قرار گرفتن در مسير شخصيت ايشان و بدون
استماع آهنگ كلّ هستي وابسته به هستيآفرين ،امكانپذير نيست.
اولياء خدا آن جبال معنوي هستند كه حقتعالي بركات را در آنها به وديعه نهاده
باركَ
ج َع َ
َ
ل فيها َرواس َي م ان َف اوقها َو َ

« َو

فيها :و در زمين از فراز آن كوهها نهاد و در آن خير فراوان

پديد آورد» .آنان همان اوتاد خداينـد « َوا الجبالَ ا اَوتادا :و كوههـا را چون ميخهايی قرار داديم»

كوهها اوتاد زميناند از روي صورت ،اولياء اوتاد زميناند از روي حقيقت .اما چشمي كه
مستعمل و مستعمرة شيطان است ،آنان را چون شناسد؟ دلي كه مَلَوَّث به تصرّف ديو است،
به عالَمِ رسالت و نبوّت چگونه راه يابد؟ دلي بايد كه به حرم كرم حق راه يافته باشد تا بتواند
به طريق مستقيم راه يابد؛ سمعي بايد كه به زالل اقبال ازل شسته شود كه كالم اولياء
بشنود؛ ديده ميبايد كه از رَمَضِ كفر رهايي يابد تا به مشاهدة جمال و جالل رسد.
مردان حقيقي در اظهار حقيقت باطني ،خود را به زحمتِ دفاع نمياندازند ،زيرا
حقيقت باطني نيازي به مدافع ندارد ،بلكه كساني كه به حقيقت رسيدهاند از آن دم نزدهاند
و راز آن را پوشانيدهاند .تنها از روزنة اخالق و رفتار و شخصيت ايشان است كه ميتوان
گوشهاي از پرتو تابناك حقيقتيابي را مشاهده كرد.
آثار الهية حيات واقعي ،از سينههاي سوزان و چشمهاي اشكريزان و دلهاي درخشانِ
عارفان و عالمان رباني سرچشمه ميگيرد .اثري از آثار آن حيات الهيّه ،كالم ايشان است.
كالم عارفين و علماي رباني ،آن پديدة آسماني است كه از دلِ تابناك ايشان سرچشمه
ميگيرد و اسيران خاك را با عالَمِ پاك مربوط ميسازد.
مِهر تابان كالم عارفين و علماي رباني با انعكاس فروغ جاوداني ،ابرهاي تيرة جهالت
و غفلت را از قلوب طالبين ميزدايد .كالم آنان از زالل جامِ هستيبخش ،طالبين حقيقت
را سيراب ،و از بادة كوثر الهوتي سرمست ميسازد .كالم محبوبين الهي در صورت عمل،
همچون جوشن الهي است كه تيرهاي زهرآلود اهريمنانْ هرگز از آن نميگذرد.
كالم آسماني اولياء ،داروي شفابخش آالم روحي و تسكيندهندة مراتب مصائب و
شدايد و مشكالت طالبين ،نمايندة آن است كه اين مردان الهي چه اسرار پنهاني را با خود
به همراه دارند.
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همچنـان كه نسيم صبحدمْ پيـام خـود را به گلهاي كوهستان ارسال ميدارد ،مردان
الهي نيز اتصاالا پيام خود را مستقيم يا غير مستقيم به دلهاي مستعد رسانده با كالم و
بيان خود ،با مهر و محبت خود ،قلوب مشتاق رهروان طريق حق را نوازش ميدهند و اسرار
الهي را در دلها به وديعت نهاده ،تخم معرفت در قلوب مينشانند.
در حقيقت هيچ عاملي در زندگي براي سعادت بشر از اين گنجينههاي الهي صادقتر
و مفيدتر نيست .بايد دامنگير اين مردان الهي بود و به كالمشان كه همانا حَبلُالمَتين الهي
است ،چنگ زد .زيرا ايشانند كه ميتوانند زورق شكستة او را از گرداب هالكت نجات دهند،
نيروهاي باطني وي را از قوّه به فعل آرند و چراغ اميد را در خانة دل روشن سازند ،كه راه
تكميل نفس به اولياء پيوستگي دارد؛ ولي هر كسي را اعتماد نشايد ،بايد دل به كسي سپرد
كه نور واليت از گفتار و كردارش پيداست.
كالم عارفان و علماي رباني كيميايي است كه قلوب ناقصه را به كمال رساند ،و
عِينُالحياتي است كه تشنگان وصال را شراب طهور چشاند .آنجاست كه هرچه بينند و
شنوند ،حق بينند و حق شنوند .زيرا در اين مرحله است كه آئينه دل ايشان زنگ و بادة
توحيدشان ،رنگ ندارد .زينهار كه از انكار اولياء احتراز كني ،تا دَرِ فيض از مُجالست آنان به
روي دل بازنمايي.
در هر عصر و دَوْري ،مردان الهي نغمات الهي را در گوشها طنينانداز ميكنند ،ولي
نور معاني در قلوب اكثر ايشان ظهور نميكند .عامل اصلي براي محروميّت جامعه ،خود
جامعه است كه ايشان را چنان كه شايد و بايد نشناختند ،حتي به قدرِ شناسايي نتوانستند
از ايشان بهرهبرداري كنند.
عامل ديگر ،محدوديّت ديدگاه مردم است و اين قابل انكار و ترديد نيست كه اكثر
مردم با اين همه داد و فرياد كه در پيشرفت و تكامل به راه انداختهاند ،لكن هنوز نتوانستهاند
خود را از زندان خودخواهي بِرَهانند و دربارة خويشتن توجيه و تشريح منطقي داشته باشند.
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آري ،اولياء خدا مشعل هدايت برافروزند و با سخنان الهيّة خود ،پرده از روي اسرار
بردارند ،ولي كالم ايشان را كسي ميشنود كه به دل خود صفا بخشد؛ آثار و خواصّ معنويِ
آن بر كساني روشن است كه مراتب بصيرت ديدگان قلبشان در حد كمال است .امّا كساني
كه مراتب بصيرتشان ضعيف است يا افرادي كه در اثر طغيان و عصيان ،آن نيروي الهي را
از دست داده و ديدگان دلشان اَعْمي شده ،نميتوانند اين آثار الهيّه را احساس و ادراك
نمايند.
چه بسيارند آنان كه دينِ حرفهاي و اعتيادي و امتيازات ظاهري را براي رسيدن به
آرمانهاي نفساني خود اتخاذ كردهاند و چنين دين و دينداري ،پردة تاريكي به ديدگان
ايشان زده كه اهل حق را نميشناسند .ناداني ايشان به اهل حق و اولياء الهي سبب شده
كه براي توجيه و تفسير زندگي و امتيازات خود ،داليل نامعقولي بتراشند؛ چنين داليل در
مغزهايي نمودار ميشود كه قدرت تفكيك حق از باطل را ندارند .حتي گمگشتگان بيابانها
كه از دور اين مشعلهاي فروزان الهي را ميبينند ،ظاهرا به اين مشعلها نزديكند ولي آنان
را مشاهده نميكنند.
كالم مردان الهي ،باران رحمت الهي است ،اما كو آن طالب حقيقي و صاحب تزكية
نفس كه در پيرامون اين مشعلهاي فروزان الهي بنشيند؟ خوشا به آن پاكدالني كه با كمال
عشق و عالقه ،از اين كانونهاي انوار الهي كسب فيض مينمايند و ميدانند كه به هر قلبي
كه اين مشعلهاي فروزان الهي پرتوافشاني كنند ،هرگز طوفان جهالت به آن قلب راه
نمييابد.
طوبي به حال آن طالبان حقيقي كه به دنبال اين مشعلهاي فروزان در حركتند و
عَلَم الهي را افراشته ميبينند؛ طالباني كه در زاوية جهالت و غفلت غَنوده و جز تاريكي
مَحرمي نداشتند ،به وسيلة اين گوهرهاي تابان ،از خواب غفلت بيدار شده به محض دريافت
كالم ملكوتي آنان ،عاشق و شيفتة جمال ازلي ميگردند.
همچنان كه مهر تابانْ طلوع و غروب ميكند ،مهر تابانِ كالم مردان الهي نيز گاهي
طلوع و گاهي غروب ميكند ،ولي اين طلوع و غروب را هر كسي قادر نيست مشاهده كند.
لكن كالم عارفين و علماي رباني وقتي در كشوري غروب ميكند ،در كشور ديگري طلوع
نمايد .اين فروغ الهيّه از كالم ايشان و از خود ايشان سلب نميشود ،زيرا ضامن حفاظت اين
فروغ ابدي ،خداست.
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جانهاي اولياء چون از حجاب هواي نفس رهايي يافته ،پياپي مدد فيض بدانها رسد
و به مقام اتصال نايل آيند و اين پيوستگي و اتصال ،معراج روحاني است كه تنها اختصاص
به اولياء دارد .لذا در عين اين كه ايشان در جمع نشستهاند ،به سوي حق پرواز گيرند و با
آن كه جسم و صورت حسي آنها در قيد مكان است ،در عالم المكان پر و بال گشايند .اين
است كه حضرت اميرالمؤمنين علي عليهالسالم به جناب كميل دربارة آنان فرمايد:
هرگز روي زمين خالي نباشد از حجت حق ،و اولياء خدا از آن شمس هدايت و ارشاد،
كسب فيض نموده معرفت به صاحبدالن افاضه كنند .عدة آنان بسيار بسيار اندك ولي قدر
و منزلتشان در پيشگاه احديّت بس عظيم است .بعضي از ايشان ظاهر و مشهور باشند و
بعضي خائف و مغمور .آنچه بر اهل ثروت و نعمتِ دنيا سخت است ،ايشان آن را بر خود
آسان نمودهاند .خداوند متعال آنان را نگهداري ميكند تا تخم حقايق را در قلوب مستعدّه
زراعت كنند ،ايشانند كه درك حقايق نموده و روح يقين را در آغوش گرفتهاند .اَبدان ايشان
در اين دنياست ولي ارواح پاكشان به عالم عُلوي تعلق دارد.
درود به روان پاك اولياء ،آن رادمرداني كه با حكمت و فضليت زندگي نمودهاند .شاد
باد روح عارفان و عالمان رباني كه در اثر رياضت و مجاهدت و استقامت به وصال رسيده،
بازماندگان وادي جهل و حيرت را به سرمنزل سعادت و نجات رسانيدهاند.
جاويد باد نام پيشروان قافلة فرهنگ بشري كه در ظلمات قرون و اعصار ،مشعل
فروزان عقل و دانش را به دست گرفته به محيط تاريك جهل و اوهامْ روشنايي بخشيدهاند.
درود بر شما اي نواميس مقدسِ زمان غيبت كه وظايف محولة خويش را در حد كمال
انجام داديد و ساليان دراز ،شب و روز به ارشاد انسانها پرداختيد و هرگونه شدائد و آالم،
مصائب و تلخيها ،ناكاميها و ناگواريها را تحمل كرديد.
درود بر شما اي حضرات اولياء كه در هر عصري مردم را به صراط مستقيم حق
دعـوت نمـوديد ،آن را به طالبين نشان داديد و راه رسيـدن بـه سعادت ابـدي را به مردم
تعليم نموديد ،درود بر شما.
سالم بر خلوت عاشقان خدا ،آفرين بر حال ملكوتيِ شما اي اولياء طريق حق ،هزار
آفرين بر صفايتان ،به دعايتان ،به ضمير تابندهتان ،به دامان پارسايتان ،به پرهيز و تقوايتان.
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خدا يار و ياورتان باد اي بندگانِ آاليش نديده ،اي پاكدالنِ خلوت گزيده ،درود بر
شما اي رهروان طريق الهي ،اي مُعتَكفان اقليم بيگناهي .سالمي به طهارت انديشة با
حقآشنايان ،و درودي چون نورِ دل پارسايان.
سالم بر سكوتِ خلوت عارفان و عالمان رباني ،آناني كه با عشق حق ،در سر شوري
دارند .درود بر جذبههاي شورانگيزتان ،بر دعاهاي سكوتآميزتان .درود بر نيايشتان ،سالم
بر ستايشتان .باغ عرفانتان پر گل باد ،باغي كه هر لحظه در آن غنچة توحيد ميشكفد.
درود بر شما عاشقاني كه رنج درد را تحمل كرديد و به وصال رسيديد ،درود بر شما.
الهي به قلوب شكستة مظلومان ،و به قلم پر نور عارفان و عالمان رباني ،و خون مقدس
شهيدان ،و به تيغ آبدار مجاهدانِ روشن روان ،كمال توفيق و حمايت و عنايت خويش را از
ما دريغ مفرما.

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِير

بقره20/

154

فَأْتُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ

بقره23/

65

وَ عَلَّمَ آدَمَ الْاَسْماءَ كُلَّها:

بقره31/

147

وَاِذْ واعَدْنا مُوسي اَرْبَعينَ لَيْلَة

بقره51/

63

مُصَدقًا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ

بقره97/

198

وَ اِذِابْتَلي اِبْراهيمَ رَبهُ بِكَلَماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّي جاعِلُكَ ...
ال يَنالُ عَهْدِيالظّالِمينَ

بقره124/

108

وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدنْيا وَ اِنَّهُ فِي الْآخِرَة لَمِنَ الصّالِحينَ

بقره130/

50

اِنَّ اهللَ بِكُل شَيْءٍ عَليم

بقره231/

168

عُرْوَة الْوُثْقي لَا انْفِصامَ لَها

بقره256/

112

وَ ما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ اِال اهللُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْم

آل عمران7/

84

شَهِدَ اهللُ اَنَّهُ ال اِلهَ اِال هُوَ

آل عمران18/

179

يا اَهْلَالْكِتابِ تَعالَوْا اِلي كَلِمَة سَواءٍ  ...اَلّا نَعْبُدَ اِال اهللَ ...

آل عمران64/

38

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اهللِ جَميعًا وَ ال تَفَرَّقُوا :

آل عمران103/

108
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لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْء

آل عمران128/

88

وَ الْكاظِمينَ الْغَيْظَ وَ الْعافينَ عَنِ النّاسِ وَاهللُ يُحِب ...

آل عمران134/

130

وَ اهللُ يُحِب الصّابِرينَ

آل عمران146/

53

اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ هللِ

آل عمران154/

88

فَتَوَكَّلْ عَلَي اهللِ اِنَّ اهللَ يُحِب الْمُتَوَكلينَ

آل عمران159/

53

يَقُولُونَ بِاَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ

آل عمران167/

108

وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في سَبيلِ اهللِ اَمْواتًا بَلْ اَحْياء...

آل عمران169/

137

يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى

نساء43/

151

اَطيعُوا اهللَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ

نساء59/

72،89،108

ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبهَ لَهُمْ

نساء157/

160

يَبْتَغُونَ فَضْالا مِنْ رَبهِمْ وَ رِضْوانًا

مائده2/

206

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ  ...نِعْمَتي وَ رَضيتُ ...

مائده3/

85،107،110

وَ لكِنْ يُريدُ لِيُطَهرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ  ...لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

مائده6/

98

وَ لَقَدْ اَخَذَ اهللُ ميثاقَ  ...وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقيبًا

مائده12/

117

يا اَيهَا الرَّسُولُ

مائده41/

49

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اهللَ يُحِب الْمُقْسِطينَ

مائده42/

130

وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ اهللُ

مائده49/

112

وَ ال يَخافُونَ لَوْمَة الئِمٍ ذلِكَ  ...يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اهللُ ...

مائده54/

206

اِنَّما وَلِيكُمُ اهللُ وَ رَسُولُهُ ...الزَّكوة وَ هُمْ راكِعُونَ

مائده55/

104

يا اَيهَا الرَّسُولُ بَلغْ ما اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبكَ وَ اِنْ لَمْ ...

مائده67/

109

هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ طينٍ ثُمَّ قَضي اَجَالا وَ اَجَل مُسَمّيا ...

انعام2/

155

ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ

انعام38/

88

اَلَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَالم عَلَيْكُمْ

انعام54/

150

وَ ال رَطْبٍ وَ ال يابِسٍ اِلّا في كِتابٍ مُبينٍ

انعام59/

88،134

اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمواتِ وَالْاَرْضَ

انعام79/

63

وَ مِنْ ذُرِيَّتِهِ داوُدَ وَ  ...وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنينَ

انعام84/

100

وَ زَكَرِيّا وَ يَحْيي وَ عيسي وَ اِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصّالِحينَ

انعام85/

100

قالَ رَب اَرِني اَنْظُرْ اِلَيْكَ قالَ لَنْ تَراني ...اَوَّلُ الْمُؤْمِنينَ

اعراف143/

61
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فَخُذْ ما اتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشّاكِرينَ

اعراف144/

61

وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْاَلْواحِ مِنْ كُل  ...وَ تَفْصيالا لِكُل شَيْء

اعراف145/

62

اَلَسْتُ بِرَبكُمْ قالوا بَلي

اعراف172/

59

هللِ الْاَسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ بِها

اعراف180/

138

اِنَّ وَلِيِّيَ اهللُ الَّذي نَزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّي الصّالِحينَ

اعراف196/

50

ما رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اهللَ رَمي

انفال17/

52

يَا أَيهَا النَّبِي

انفال64/

49

فَاِنْ تابُوا وَ اَقامُوا الصَّلوة وَ اتَوُا الزَّكوة فَاِخْوانُكُمْ فِيالدّين

توبه11/

38

اِنَّ عِدَّة الشهُورِ عِنْدَاهللِ اِثْني عَشَرَ شَهْر

توبه36/

118

يا اَيهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اهللَ وَ كُونُوا مَعَ الصّادِقينَ

توبه119/

106

وَ يَقُولُونَ لَوْال اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَة مِنْ رَبهِ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلهِ ...

يونس20/

45

اَفَمَنْ يَهْدي اِلَي الْحَق اَحَقٌّ اَنْ يُتَّبَعَ  ...اِلّا اَنْ يُهْدي ...

يونس35/

103

يا اَيهَا النّاسُ قَدْ جائَتْكُمْ  ...شِفاء لِما فِي الصدُورِ وَ ...

يونس57/

38

اِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُريدُ

هود79/

59

فَصَبْر جَميل

يوسف18/

53

اِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصينَ

يوسف24/

49

كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السوءَ وَ  ...مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصينَ

يوسف24/

100

انّي لَاَجِدُ ريحَ يُوسُفَ

يوسف94/

205

اَنْتَ وَلِيّي فِي الدنْيا وَ الْآخِرَة  ...وَ اَلْحِقْني بِالصالِحينَ

يوسف101/

50

اِنَّ اهللَ ال يُغَيرُ ما بِقَوْمٍ حَتّي يُغَيرُوا ما بِاَنْفُسِهِمْ

رعد11/

172

سَالم عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدّار

رعد24/

53

فَسَجَدَ الْمَالئِكَة كُلهُمْ اَجْمَعُونَ

حجر30/

147

فَسْئَلُوا اَهْلَ الذكْرِ اِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ

نحل43/

109

نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيانًا لِكُل شَيْءٍ

نحل89/

88

اِنَّ اهللَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسانِ

نحل90/

130

ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَاهللِ باقٍ

نحل96/

137

اُدْعُ اِلي سَبيلِ رَبكَ بِالْحِكْمَة وَ الْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَ ...

نحل125/

139

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاا ...

اسراء1/

63

ّفهرستّآياتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 213
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْناهُ تَفصيالا

اسراء12/

88

وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا  ...فَال يُسْرِفْ فِي ...

اسراء33/

184

وَ ما مَنَعَنا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ اِال اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ

اسراء59/

41

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلي شاكِلَتِهِ

اسراء84/

146

قُلْ سُبْحانَ رَبّي هَلْ كُنْتُ اِال بَشَرا رَسُوالا

اسراء93/

43

اِنَّما اَنا بَشَر مِثْلُكُمْ يُوحي

كهف110/

65

فَاَشارَتْ اِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا،

مريم29/

162

قالَ اِنّي عَبْدُاهللِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَني نَبِيًّا

مريم30/

162

وَ جَعَلَني مُبارَكًا اَيْنَ ما كُنْتُ وَ اَوْصاني بِالصَّلوة وَ الزَّكوة...

مريم31/

162

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ  ...وَ قَرَّبْناهُ نَجِيًّا

مريم52/

57،63

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ

طه12/

57،126

قُلْ رَبِّ زِدْني عِلْمًا

طه114/

201

وَ لَقَدْ اتَيْنا اِبْراهيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ

انبياء51/

55

قُلْنا يا نارُكُوني بَردا وَ سَالمًا عَلي اِبْراهيمَ

انبياء69/

56

وَ وَهَبْنا لَهُ اِسْحقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَة وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحينَ

انبياء72/

50

وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُها ...

انبياء105/

171

وَ الَّذينَ هاجَرُوا في سَبيلِ اهللِ

حج58/

55

يَهْدِي اهللُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ

نور35/

140

في بُيُوتٍ اَذِنَ اهللُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ  ...يُسَبحُ لَهُ فيها...

نور36/

188

وَ يَوْمَ يَعَض الظّالِمُ عَلي يَدَيْهِ  ...اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ...

فرقان27/

114

وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَب اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورا

فرقان30/

114

فَال تُطِعِ الْكافِرينَ وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهادا كَبيرا

فرقان52/

139

رَب هَبْلي حُكْمًا وَاَلْحِقْني بِالصّالِحينَ

شعراء83/

50

سَالم عَلَي عِبادِهِ الَّذينَ اصْطَفي

نمل59/

150

آنَسَ مِنْ جانِبِ الطورِ نارا

قصص29/

59

اِنّي اَنا اهللُ

قصص30/

60

وَ رَبكَ يَخْلُقُ  ...ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَة سُبْحانَ اهللِ وَ ...

قصص68/

88

تِلْكَ الدّارُ الْآخِرَة  ...ال يُريدُونَ عُلُوّا فِيالْاَرْضِ وَ ...

قصص83/

52

ّّ

نبوتّو امامت
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كُل شَيْءٍ هالِك اِال وَجْهَهُ

قصص88/

137

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا نُوحًا اِلي قَوْمِهِ فَلَبِثَ فيهِمْ اَلْفَ سَنَة اِال ...

عنكبوت14/

155

وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ ال تَخُطهُ بِيَمينِكَ

عنكبوت48/

46

بَلْ هُوَ آيات بَينات في صُدُورِ الَّذينَ اُوتُوا الْعِلْمَ

عنكبوت49/

65

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا في اَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اهللُ السَّمواتِ وَ الْاَرْضَ ...

روم8/

133

يا اَيهَا النَّبِي اتَّقِ اهللَ ...

احزاب1/

52

مِنَ الْمُؤْمِنينَ رِجال صَدَقُوا مَا ...

احزاب23/

67

اِنَّما يُريدُ اهللُ لِيُذْهِبَ  ...اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهرَكُمْ تَطْهيرا

احزاب33/

98،100

اَرْسَلْناكَ شاهِدا وَ مُبَشرا وَ نَذيرا

احزاب45/

51

وَدَاعِياا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجًا مُنيرا

احزاب46/

51

وَ بَشرِ الْمُؤْمِنينَ بِاَنَّ لَهُمْ مِنَ اهللِ فَضْالا كَبيرا

احزاب47/

205

اِنَّ اهللَ وَ مَالئِكَتَهُ يُصَلونَ عَلَي النَّبِي  ...صَلوا عَلَيْهِ ...

احزاب56/

50

اَفَمَنْ زُينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا

فاطر8/

143

لِتُنْذِرَ قَوْمًا ما اُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ

يس6/

199

سَالم قَوْالا مِنْ رَبٍّ رَحيمٍ

يس58/

151

اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

يس82/

97

اِنّي ذاهِب اِلي رَبّي سَيَهْدينِ

صافات99/

55

سَتَجِدُني اِنْ شاءَ اهللُ مِنَ الصّابِرينَ

صافات102/

53

فَلَوْ ال اَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحينَ

صافات143/

161

لَلَبِثَ في بَطْنِهِ اِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ

صافات144/

161

سُبْحانَ اهللِ عَمّا يَصِفُونَ اِالّ عِبادَ اهللِ الْمُخْلَصينَ

صافات54 159،160/

اِنّا وَجَدْناهُ صابِرا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوّاب

ص44/

57

وَ سيقَ الَّذينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ  ...طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدينَ

زمر73/

129

وَ جَعَلَ فيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَ بارَكَ فيها

فصلت10/

207

تَنْزيل مِنْ حَكيمٍ حَميدٍ

فصلت42/

39

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء

شوري11/

183

وَ قالُوا لَوْ ال نُزلَ هذَا الْقُرانُ عَلي رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظيمٍ

زخرف31/

44

فَاعْلَمْ أَنَّهُ ال اِلهَ اِال اهللُ ...

محمد(ص)19 /

51،67

ّفهرستّآياتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 215
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاهللِ اَتْقيكُمْ

حجرات13/

128

ذلِكَ لَذِكْري لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْب

ق37/

57

فَفِروا اِلَي اهللِ

ذاريات50/

62

وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي اِنْ هُوَ اِال وَحْي يُوحي

نجم3،4/

112

ثُمَّ دَنا فَتَدَلّي

نجم8/

61،64

فَکانَ قابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْني

نجم9/

64،140

فَاَوْحي اِلي عَبْدِهِ ما اَوْحي

نجم10/

64

ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغي

نجم17/

64،140

رَأي مِنْ آياتِ رَبهِ الْكُبْري

نجم18/

140

وَ يَجْزِيَ الَّذينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْني

نجم31/

67

في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِرٍ

قمر55/

66

كُل مَنْ عَلَيْها فانٍ وَ يَبْقي وَجْهُ رَبكَ ذُوالْجَاللِ و َالْاِكْرامِ

رحمان26،27/

137

اَلسّابِقُون َالسّابِقُونَ

واقعه10/

67

اِنَّهُ لَقُرْان كَريم في كِتابٍ مَكْنُونٍ اليَمَسهُ اِال الْمُطَهَّرُونَ

واقعه77،78،79/

124

لَوْ اَنْزَلْنا هذَا الْقُرْانَ عَلي جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعًا مُتَصَدعًا ...

حشر21/

66

نَصْر مِنَ اهللِ وَ فَتْح قَريب

صف13/

64

وَ اِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظيم

قلم4/

51

في جَنَّة عالِيَة

حاقّه22/

203

فَاصْبِرْ صَبْرا جَميالا

معارج5/

53

وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتيالا

مزمّل8/

53

يا اَيهَا الْمُدَّثرُ

مدثر1/

51

قُمْ فَاَنْذِرْ

مدثر2/

54

وَ ثِيابَكَ فَطَهرْ

مدثر4/

51

وَ سَقيهُمْ رَبهُمْ شَرابًا طَهُورا

انسان21/

67

وَالْجِبالَ اَوْتادا

نبأ7/

207

تَصْلي نارا حامِيَة

غاشيه4/

203

وَ اَمّا بِنِعْمَة رَبكَ فَحَدثْ

ضحي11/

148

اِقْرَأْ وَ رَبكَ الْاَكْرَمُ الَّذي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسانَ ...

علق3،4،5/

66

ّّ

نبوتّو امامت
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اُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّة :

بيّنه7/

112

طَيْرا اَبابيلَ

فيل3/

178

كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ

فيل5/

178

فَصَل لِرَبكَ وَانْحَرْ

كوثر1/

143،192

اِنّا اَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ فَصَل لِرَبكَ وَانْحَرْ

كوثر2/

192

اِذا جاءَ نَصْرُ اهللِ وَ الْفَتْحُ

نصر1/

64

اِذا فَسَدَ الْعالِمُ ،فَسَدَ الْعالَم

149

اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرسالَة

192

اَقْبِل...اَدْبِر بَيْني وَ بَيْنَهُ سَبْعُونَ حِجابًا مِنْ نُورٍ لَوْ دَنَوْتُ واحِدا لَاحْتَرَقْتُ

27

اَلهي خَلَّفْتُ اَهْلي وَ مالي

191

اِلهي رِضًا بِقَضائِكَ وَ تَسْليمًا لِاَمْرِكَ

142

اَللّهُمَّ اخْتِمْ بِعَفْوِكَ اَجَلي وَ حَققْ في رَجاءِ رَحْمَتِكَ اَمَلي وَ سَهلْ ...

132

اَللّهُمَّ ارْزُقْنا بِهِمْ خَيْرَ الدنْيا وَ الْآخِرَة وَاصْرِفْ عَنّا بِهِمْ شَرَّ الدنْيا …

191

اَللّهُمَّ طَهرْني وَ طَهرْلي قَلْبي وَاشْرَحْ لي صَدْري وَ اَجِرْ عَلي لِساني ...

191

اَنَا حُجَّة اهللِ عَلي عِبادِهِ وَ بَقِيَّة اهللِ في اَرْضِهِ ،اَنَا الَّذي اَمْلَأُ الْاَرْضَ ...

182

اَنا خاتَمُ الْاَوْصِياءِ وَ بي يَدْفَعُ اهللُ الْبَالءَ عَنْ اَهْلي وَ شيعَتي

181

اَنا مَدينَة الْعِلْمِ وَ عَلِّي بابُها

102

اَنَّ كَالمَ الْباري سُبْحانَهُ ال يُشْبِهُ كَالمَ الْخَلْقِ كَماال يُشْبِهُ اَفْعالُهُ اَفْعالَهُمْ

123

اِنَّ الْوُصُولَ اِلَي اهللِ عَزَّ وَ جَلَّ سَفَر ال يُدْرَكُ اِال بِاِمْتِطاءِ اللَّيْلِ

150

بِسْمِ اهللِ وَ بِاهللِ وَ اِلَي اهللِ وَ اِلَي ابْنِ رَسُولِ اهللِ ،اَللّهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ ...

191

خَيْرُ الْاُمُورِ اَوْسَطُها

201

اَلسَّالمُ عَلَيْكَ يا سَيدَ الْمُرْسَلينَ ،يا خاتَمَ النَّبِيّينَ ،يا مَعْدِنَ الْوَحْيِ ،يا ...

67

اَلسَّالمُ عَلَيْكَ يا شَريكَ الْقُرْآنِ

123

اَلسَّالمُ عَلَيْكَ يا حُجَّة اهللِ
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اَلسَّالمُ عَلَيْكَ يا داعِيَ اهللِ

184

اَلسَّالمُ عَلَيْكَ يا وَصِيَّ الْاَوْصِياءِ الْماضينَ

184

اَلسَّالمُ عَلي وارِثَ الْاَنْبِياءِ وَ خاتَمِ الْاَوْصِياءِ وَ عَلَي الْقائِمِ الْمُنْتَظَرِ ...

185

اَلْعارِفُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ وَ نَزَّهَها عَنْ كُل ما يُبَعِّدُها

204

عارِفًا بِحَقهِ

192،193

عَبَدْتَ اهللَ مُخْلِصًا

193

فَاَمّا اَوْلِياءُ اهللِ فَضياؤُهُمْ فيهَا اليَقينُ وَ دَليلُهُمْ سَمْتُ الْهُدي

200

قَلَبُ الْمُؤْمِنِ بَيْتُ اهللِ

142

ال يَعْرِفُ دَرَجاتِهِمْ وَ عَوالِمَهُمْ غَيْري

27

لَيْسَ حِجاب بَيْني وَ بَيْنَهُ اِال حِجاب مِنْ ياقُوتَة بَيْضاءَ في رَوْضَة خَضْراءَ

27

لِكُل شَيْءٍ مَعْدِن وَ مَعْدِنُ التَّقْوي قُلُوبُ الْعارِفينَ

204

ما خَلَقَ اهللُ فِي الْاَرْضِ اَقَلَّ مِنَ الْعَقْلِ ،فَاِنَّ الْعَقْلَ فِي الْاَرْضِ اَقَل ...

126

ما عَبَدْناكَ حَقَّ عِبادَتِكَ

24

مُقَلبُ الْقُلُوبِ وَ الْاَبْصارِ

122

مَنْ كُنْتُ مَوْالهُ فَهذا عَلِيٌّ مَوْالهُ

112

نَحْنُ اَسْماءُ اهللِ

138

وَارْزُقْني صِحَّة في عِبادَة وَ فَراغًا في زِهادَة وَ عِلْمًا فِي اسْتِعْمالٍ وَ وَرَعًا ...

130

وَ اعْصِمْني مِنَ الْفَخْرِ

127

وَ اَقَمْتَ الصَّلوة وَ آتَيْتَ الزَّكوة

192

وَ اَمّا وَجْهُ الْاِنْتِفاعِ بي في غَيْبَتي كَالْاِنْتِفاعِ بِالشَّمْسِ اِذا غَيَّبَها عَنِ...

182

وَ اَمّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِنًا لِنَفْسِهِ ،حافِظًا لِدينِهِ ،مُخالِفًا عَلي ...

195

وَ اَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ عَبَدْتَ اهللَ مُخْلِصًا ...

192

وَانْتَهِ بِنِيَّتي اِلي اَحْسَنِ النيّاتِ

126

وَ بِعَمَلي اِلي اَحْسَنِ الْاَعْمالِ

124،127

وَ بَلغْ بِايماني اَكْمَلَ الْايمانِ وَاجْعَلْ يَقيني اَفْضَلَ الْيَقينِ وَ انْتَهِ بِنِيَّتي ...

124

وَ حَلني بِحِلْيَة الصّالِحينَ وَ اَلْبِسْني زينَة الْمُتَّقينَ في بَسْطِ الْعَدْلِ وَ كَظْمِ ...

128

وَ سَددْني لِأَنْ اُعارِضَ مَنْ غَشَّني بِالنصْحِ وَ اَجْزِيَ مَنْ هَجَرَني بِالْبِر ...

128

وَ عَمرْني ما كانَ عُمْري بِذْلَة في طاعَتِكَ فَاِذا كانَ عُمْري مَرْتَعًا لِلشَّيْطانِ ...

127

نبوتّو امامت

ّ220

وَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ قَوامَ دينيِ التَّسْليمُ لِاَمْرِكَ وَالْاِتباعُ لِسُنَّة نَبِيكَ

190

وَ كَظْمِ الْغَيْظِ

128،130

وَ ال تَرْفَعْني فِي النّاسِ دَرَجَة اِلّا حَطَطْتَني عِنْدَ نَفْسي مِثْلَها وَ ال تُحْدِثُ ...

127

وَ لَوْ اَنَّ اَشْياعَنا وَفَّقَهُمُ اهللُ لِطاعَتِهِ عَلَي الْاِجْتِماعِ مِنَ الْقُلُوبِ فِي ...

182

وَ مَتعْني بِهُديا صالِحٍ ال اَسْتَبْدِلُ بِهِ وَ طَريقَة حَق ال اَزيغُ عَنْها وَ نِيَّة ...

127

يا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ السَّمُري اَعْظَمَ اهللُ اَجْرَ اِخْوانَكَ فيكَ فَاِنَّكَ ...

198

يا مَوْلي اَنْتَ الَّذي تَمْلَأُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْالا بَعْدَ مُلِئَتْ جَوْرا ...

185

يُطَهرُهُمْ مِنْ كُل شَيْءٍ سِوَي اهللِ

204

آّ

ائمه اطهار(ع)204 ،139 ،136 ،31 ،25 ،

آب زمزم12 ،
آتش صورت60 ،

163 ،147 ،141 ،138 ،118 ،117 ،105 ،101 ،

آتش عشق60 ،56 ،

اباذر86 ،

آتش نمرودي58 ،

ابراهيم(ع)،101 ،88 ،83 ،64 ،63 ،56 ،55 ،50 ،

آتشكدة فارس32 ،
آخرالزمان179 ،177 ،106 ،60 ،49 ،41 ،
آخرين سنگر كفر175 ،

121 ،108
ابن ابيالحديد114 ،102 ،
ابن بَطع114 ،

آداب سير و سلوك65 ،
آدم(ع)160 ،147 ،130 ،127 ،94 ،66 ،37 ،26 ،
آفتاب نبوّت118 ،
آل طاهرين(ع)184 ،67 ،62 ،13 ،
آل محمد(ع)،168 ،163 ،127 ،124 ،118 ،113 ،
176 ،170

ابن ماجه114 ،
ابنحجر104 ،
ابوداود115 ،
ابوشكور106 ،105 ،
ابيبكر119 ،115 ،103 ،102 ،96 ،91 ،
اتمّ68 ،21 ،

آلودگي ريب112 ،

اجل غير محتوم155 ،

اّ
ائمه اثنيعشر153 ،204 ،139 ،136 ،

اجل محتوم155 ،
اجماع،112 ،106 ،104 ،101 ،96 ،86 ،81 ،74 ،
119

223
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اجماع مخصوصة101 ،

امام جعفر صادق(ع)136 ،

اجماع مركب97 ،

امام جواد(ع)146 ،144 ،

اجماع يهود و نصاري85 ،
احتجاجات رضوي184 ،
احمدبن حنبل119 ،114 ،
اخالط چهارگانه155 ،
ادعاي مشاهده198 ،
ادعاي نيابت خاص198 ،

(ع)

امام حسن ،122 ،121 ،120 ،119 ،101 ،97 ،
138
امام حسن عسكري(ع) ،161 ،151 ،150 ،149 ،
165
امام حسين(ع)،138 ،123 ،122 ،121 ،101 ،97 ،
187
(ع)

اذان111 ،

امام (سجاد)زينالعابدين 256 ،126 ،123 ،

اذهاب رجس100 ،98 ،97 ،

امام صادق(ع)204 ،139 ،136 ،27 ،23 ،
(ع)

ارادة تشريعي97 ،

امام عصر 176 ،169 ،165 ،

ارادة تكويني99 ،98 ،97 ،

امام عليالنقي(ع)204 ،139 ،136 ،

ارهاص32 ،

163 ،147 ،

ارواح مجرده9 ،

امام متصرّف78 ،

اسباب ثالثه32 ،

امام موسي كاظم(ع)204 ،139 ،136 ،

اسرافيل زمان206 ،

142 ،141 ،140 ،

اسلحههاي كشنده173 ،

امام مهجور78 ،
(ع)

اسم اعظم183 ،68 ،12 ،

امام هادي 165 ،148 ،147 ،

اسماءالحسني138 ،68 ،

امامت خاصّه71 ،

اسماعيل(ع)53 ،

امامت مطلقه72 ،71 ،

اِشراقي37 ،

امّت عرب38 ،

اصحاب فيل179 ،

امكنة متبركه188 ،

اصحاب كهف58 ،

امّي46 ،45 ،

اصحاب كهف روزگار207 ،

اميرالمؤمنين 204 ،139 ،136 ،

اِضالل ابتدايي79 ،

210 ،205 ،118 ،

اضاللِ مجازاتي79 ،

اميـرمـؤمنـان123 ،204 ،139 ،136 ،

اعراب40 ،

انبياء(ع)،10 ،204 ،139 ،136 ،204 ،139 ،136 ،

(ع)

اَلْطَف نفـوس144 ،

،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،12

الهام161 ،118 ،67 ،29 ،28 ،9 ،

،53 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،41 ،34 ،28 ،27

الياس(ع)160 ،100 ،

،94 ،90 ،82 ،79 ،67 ،65 ،62 ،59 ،58 ،55

اماكن مقدسه193 ،188 ،

،147 ،143 ،142 ،127 ،121 ،112 ،102

امام باقر(ع)177 ،135 ،134 ،133 ،

نبوتّو امامت
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،185 ،183 ،178 ،174 ،165 ،153 ،149

اهل كتاب41 ،38 ،

201 ،199 ،198 ،196 ،195

اهل لغت106 ،104 ،

انسان كامل،142 ،141 ،134 ،123 ،122 ،55 ،
147 ،146 ،145

اياماهلل202 ،
ايّوب(ع)100 ،56 ،53 ،

انشراح صدور197 ،

بّ

اِنفِتاح دل146 ،
انقالب جهاني171 ،

بابالحوائج141 ،

اوتاد زمين207 ،

بادة كوثر الهوتي208 ،

اوصياء(ع)،24 ،23 ،12 ،11 ،10 ،204 ،139 ،136 ،

بتپرستان38 ،

،107 ،79 ،65 ،62 ،59 ،58 ،54 ،47 ،28 ،27

بحرانهاي خطرناك جهاني153 ،

،178 ،153 ،150 ،149 ،143 ،142 ،135

بُحَيرَة ساوه32 ،

،199 ،198 ،196 ،195 ،189 ،185 ،184

بخاري(اسماعيل)256 ،115 ،

205 ،201

برزخ ذوجهتين10 ،

اوالد طاهرين(ع)199 ،112 ،109 ،108 ،71 ،

بروج امامت119 ،118 ،

اولواااللباب199 ،196 ،

بزرگان شيعه147 ،144 ،

اولوااالمر109 ،89 ،72 ،

بِقاع و قِباب متبرّكه188 ،

اولواالعزم55 ،28 ،

بقيةاهلل163 ،154 ،

اَوْلي به تصرف148 ،147 ،117 ،95 ،91 ،

بَنْگ151 ،

اولياء،58 ،47 ،28 ،27 ،24 ،23 ،12 ،11 ،10 ،9 ،

بني اسرائيل41 ،

،153 ،149 ،141 ،127 ،118 ،66 ،65 ،62

بنی عباس186،

،199 ،198 ،197 ،196 ،195 ،181 ،154

بيتاالحزان53 ،

،209 ،208 ،207 ،206 ،205 ،204 ،200

بيعت سقيفه81 ،

222 ،211 ،210

پّ

اهل اجتهاد108 ،
اهل بدعت39 ،
اهل بيت(ع)،97 ،68 ،54 ،27 ،204 ،139 ،136 ،

پيامبر خدا(ص)43 ،
پيراهن يوسف209 ،

،147 ،114 ،113 ،109 ،101 ،100 ،99 ،98

پيري159 ،158 ،157 ،156 ،96 ،

182 ،167 ،161

پيشگاه الهي68 ،66 ،24 ،

اهل حلّ و عقد113 ،81 ،
اهل سنت،96 ،95 ،93 ،91 ،89 ،87 ،82 ،80 ،
،109 ،107 ،106 ،105 ،104 ،102 ،101 ،97
113 ،112
اهل شام119 ،

پيغمبر(ص)،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،31 ،22 ،19 ،9 ،
،86 ،85،83 ،79 ،74 ،72 ،71 ،60 ،52 ،49
،115 ،112 ،111 ،107 ،105 ،102 ،96 ،88
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جّ

،141 ، ،133 ،130 ،129 ،128 ،125 ،116
168 ،162 ،147 ،151
پيغمبر اسالم(ص)180 ،175 ،174 ،129 ،128 ،45،
پيغمبر ما(ص)109 ،31 ،9 ،
پيغمبران اولواالعزم(ع)79 ،

تّ
تاريـخالخلفاء102 ،

جابربن سمره115 ،
جادو34 ،33 ،
جاذبة ملكوتي122 ،
جبرائيل28 ،27 ،
جبرئيل58 ،
جَحيمُ الْاَشْقِياء145 ،
جزيرةالعرب38 ،

تحدّي65 ،45 ،

جَفْـر140 ،

تحريف شرايع79 ،

جنّ143 ،

تحقق اكمال108 ،99 ،

جنّات عَدْن58 ،

تُرك47 ،

جنبش علمي139 ،

ترك اولي25 ،24 ،

جَنَّـة السعَـداء145 ،

تسخير فضا147 ،

جواد(ع)162،147 ،146 ،145 ،144 ،146 ،145 ،

تسليم اَحجار32 ،
تصرف ملكوتي امام148 ،
تظليل غَمام32 ،

جوهر مفارقه76 ،
جهاد ادبي139 ،
جهاد اصغر139 ،

تكاليف سمعيّه19 ،
تكاليف عقليه136 ،74 ،19 ،
تمهيد في بيانالتوحيد105 ،
تنصيص93 ،71 ،

جهاد اكبر139 ،137 ،
جهاد قرآني139 ،
جهاد كبير139 ،

چّ

تنفيذ احكام75 ،
توحيـد مُفَضَّل139 ،

چَرْس151 ،

تورات160 ،60 ،

حّ

تيه ضاللت10 ،

ثّ
ثامن الحجج(ع)188 ،
ثُعبانِ بيان11 ،
ثعلبي109 ،107 ،106 ،
ثقات اصحاب147 ،

حافظ ابونعيم119 ،
حبيب خدا(ص)،67 ،66 ،65 ،63 ،62 ،55 ،54 ،51 ،
205
حبيب خود65 ،63 ،61 ،51 ،
حبيب ما63 ،60 ،54 ،53 ،
حبيب من62 ،60 ،51 ،
حجّة بن الحسن(ع)185 ،170 ،

نبوتّو امامت
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دّ

حجةالوداع111 ،
حجج اهلل طاهره76 ،

داوود(ع)100،57 ،

حركت قَسْري202 ،

درويشان كذايي203 ،

حسن(ع)119 ،
حسينبن علي(ع)176 ،138 ،122 ،121 ،
حضرات معصومين(ع)187 ،164 ،125 ،
حفّاظ73 ،

دوازده برج118 ،
دولت حقّة176 ،
دِيْلَم47 ،
دين حرفهاي209 ،

حقاليقين142 ،125 ،

ذّ

حقوق واجبه175 ،164 ،155 ،
حكماء154 ،129 ،48 ،45 ،37 ،
حكماي دهريّه48 ،

ذيالقرنين160 ،

حكمت اسالمي12 ،

رّ

حكمت امروزي202 ،
حكومت واحد جهاني170 ،
حليةاالولياء256 ،119 ،

رابط عالم ربوبي141 ،
راسخون در علم196 ،39 ،
رجال نامآور جهان183 ،

حواريون161 ،

رجالالغيب164 ،

حيوانات اِنسي48 ،

رسول اكرم(ص)،41 ،37 ،31 ،27 ،25 ،24 ،13 ،

خّ
خاتماالنبياء(ص) ،135 ،123 ،97 ،94 ،79 ،31 ،
149
خاتماالولياء11 ،10 ،
خاتمالنبيّين(ص)11 ،
خبر ثقلين84 ،
(ص)

ختمي مرتبت 105 ،32 ،
خضر(ع)160 ،155 ،
خلفاي ثالثه112 ،102 ،97 ،91 ،89 ،
خليفة اول86 ،
خليفة بالفصل116 ،97 ،95 ،
خليفة ثاني105 ،103 ،
خليل خدا(ع)67 ،65 ،58 ،56 ،

،73 ،71 ،66 ،62 ،59 ،55 ،54 ،46 ،45 ،44
،107 ،102 ،100 ،95 ،94 ،86 ،74
،118 ،117 ،116 ،115 ،112 ،110،109
،136 ،135 ،134 ،130 ،127 ،122 ،121
،166 ،164 ،163 ،150 ،144 ،143 ،140
،178 ،177 ،176 ،175 ،174 ،168 ،167
204 ،199 ،196 ،183
رسول خدا(ص)،110 ،107 ،106 ،104 ،102 ،
167 ،153 ،142 ،113 ،112
رضا(ع)177 ،162 ،144 ،142 ،
رضوان59 ،
روحاالمين28 ،
روحالقُدُس28 ،
ُ
روز سقيفه81 ،
روز عاشورا122 ،
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روز غدير خم111 ،107 ،105 ،

سيدالشهداء188 ،142 ،

روز ميثاق150 ،

سيدالمرسلين(ص)123 ،84 ،11 ،

رياست الهيّه اصليّه121 ،17 ،

سيـوطي102 ،

رياست مطلقة كليّه الهيّه121 ،

شّ

رياضات غير مشروع143 ،
رياضيات140 ،

شام124 ،

زّ

شجاعت حسيني184 ،
شجرة طيبة خلقت136 ،

زبور آل محمد(ص)124 ،

شمسالشموس واليت142 ،

زكريا(ع)100 ،58 ،

شيعة اثنيعشري188 ،

زنادقه115 ،

شيعة خُلَّص188 ،

زيارت جامعة كبيره148 ،

صّ

زيبايي بال58 ،

سّ
ساحران34 ،11 ،

صاحبان واليت كليّه124 ،
صادق(ع)،163 ،151 ،140 ،138 ،136 ،126 ،
204 ،175 ،164

ستارة درخشان صبح ازل185 ،

صبحِ يگانگي53 ،

سجّاد (ع)،166،165، ،133 ،125 ،124 ،123 ،61،

صحيفة سجاديّه124 ،

256 ،191 ،184 ،168

صدّيقين201 ،181 ،132 ،106 ،

سجود تكويني147 ،

صِرفِ وجود183 ،

سحر36 ،34 ،33 ،

صور قلم اعال197 ،

سرزمين قم178 ،

صوفيان177 ،

سروش غيبي123 ،55 ،

صومعة راهبان203 ،

سريعاالتصال25 ،

صهباي فرحافزا12 ،

سعد وقّاص115 ،

صيحه آسماني198 ،

سقيفة بني ساعده86 ،

طّ

سقيفه94 ،
سلطه بر امواج آتش147 ،

طاعون177 ،

سلطه بر زمين و دريا147 ،

طاق كسري32 ،

سلمان86 ،

طائف44 ،

سُلَيْمان(ع)100 ،

طوايف يهود40 ،

سَماك بن حرب115 ،

طور60 ،59 ،

نبوتّو امامت
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عجم47 ،

طور سينا60 ،

ظّ

عرب47 ،
عربستان118 ،

ظهور خاصة178 ،

عرش145 ،121 ،63 ،59 ،

ظهور سفياني198 ،

عروةالوثقي200 ،112 ،

عّ

عشيره100 ،96 ،54 ،
عصر جاهليّت174 ،

عارف60 ،26 ،19 ،

عصر درخشان173 ،167 ،166 ،153 ،

عارف كامل12 ،

عصر غيبت10 ،

عارفان(الهی)،205 ،204 ،190 ،189 ،129 ،12 ،

عقبات كثرت55 ،

211 ،210 ،208 ،207 ،206

عقل كلّ142 ،134 ،86 ،

عارفان و علماي ربّاني12 ،

عقول باطنيّه199 ،

عاشق دلسوختة59 ،

عقول حكماء37 ،

عاشقان الهي61 ،

علماليقين142 ،125 ،

الم اَلَست193 ،

علماي خاصه113 ،

عالم تقرّر عهود89 ،

علماي رباني،198 ،190 ،189 ،129 ،12 ،11 ،9 ،

عالم جبروت63 ،

210 ،208 ،207 ،205 ،204

عالم ذَرّ89 ،

علماي سنّت170 ،

عالم رباني136 ،12 ،

علماي عامّه114 ،110 ،108 ،107 ،

عالم سدرة المنتهي12 ،،

علماي يهود و نصاري48 ،

عالم صغير134 ،

علـوم غريبه140 ،

عالم كبير134 ،

علوم كاظمي184 ،

عالم الهوت11 ،

علي بن ابيطالب(ع)129 ،112 ،109 ،108 ،

عالم مثال124 ،

علي بن محمد سمري198 ،

عالم ملكوت143 ،59 ،25 ،

علي(ع)،104 ،103 ،102 ،101 ،95 ،93 ،89 ،

عالمان رباني211 ،210 ،207 ،206 ،9 ،

،116 ،115 ،113 ،111 ،110 ،106 ،105

عامّه،107 ،106 ،104 ،103 ،102 ،81 ،71 ،

257 ،168 ،167 ،166 ،148

،134 ،124 ،119 ،114 ،113 ،112 ،109
176 ،164 ،140 ،136

عليبن ابيطالب(ع)،96 ،95 ،94 ،86 ،79 ،71 ،
،110 ،109 ،107 ،106 ،105 ،104 ،102

عباس96 ،86 ،

،122 ،121 ،119 ،118 ،114 ،113 ،112

عترت100 ،65 ،

167 ،149 ،142 ،138 ،126 ،125

عثمان105 ،92 ،

(ع)

عليبن موسيالرضا 144 ،143 ،142 ،126 ،
علـيبنالحسين(ع)123 ،
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عمّار86 ،

قاعدة لطف78 ،74 ،

عُمَـر114 ،

قانون عليّت خصوصي32 ،

عهد اَلَسْت59 ،

قانون عليّت عمومي32 ،
(ص)

158 ،118 ،113 ،

عهد امامت108 ،88 ،

قائم آل محمد

عيسي(ع)،162 ،161 ،160 ،100 ،65 ،41 ،31 ،

قائم ما175 ،164 ،
قائم(ع)177 ،176 ،168 ،165 ،154 ،

199

قبايل عرب47 ،

عيناليقين142 ،125 ،

غّ

قبطيان58 ،
قبلة ازلي142 ،

غـدير خمّ110 ،

قرآن مُتَمَثِّل124 ،

غيبت حجّتهاي گذشته165 ،

قرآن معقول124 ،

غيبت صغري165 ،164 ،163 ،

قرآن ناطق124 ،

غيبت كبري198 ،165 ،164 ،163 ،118 ،

قريش119 ،115 ،

فّ

قطب دايرة امكان116 ،
قطب ذاتي حق121 ،

فاطمه زهرا(ع)184 ،

قطب كذايي206 ،

فاطمة معصومه(ع)178 ،

قلب عالم امكان78 ،

فتح شهرستان64 ،

قواي رحماني34 ،

فتح مكه64 ،

قواي غيررحماني34 ،

فَدَك92 ،

قوّة غضبيّه و شهويّه73 ،

فردوس دِيْلَم114 ،

قوة متخيّله143 ،

فرعون58 ،11 ،

قوة واهمه143 ،

فرعون زمان11 ،

كّ

فُصَحايِ بالغ35 ،
فصولالمهمّه110 ،

كامليـن و واصليـن187 ،

فالسفه154 ،

كتاب بزرگ آفرينش134 ،

فناء فِياهلل138 ،60 ،

كتاب كوچك خلقت134 ،

فهرست كتاب وجود134 ،

كتاب مبين134 ،88 ،

فيضِ واحدِ منبسط123 ،

كتاب مواقف115 ،

قّ
قابَ قَوْسَيْنِ140 ،

كتب سماوي155 ،116 ،
كتب سماويّه31 ،
كرّوبيان59 ،

نبوتّو امامت
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كشتي نوح54 ،

محقّق دواني97 ،

كوثر وحي يا الهام206 ،

محمد باقر(ع)163 ،138 ،134 ،133 ،
(ص)

محمد 68 ،53 ،49 ،35 ،

كورة بال59 ،55 ،

گّ
گلبولهاي قرمز و سفيد155 ،

لّ

مخلَصين201 ،100 ،
مدّعيان دروغين نبوّت41 ،
مدينه113 ،86 ،84 ،
مذاهب موروثي35 ،
مراحل الهام29 ،

الفگاه مدّعيان57 ،

مرتد115 ،114 ،102 ،

الهوت150 ،

مرشدين كذايي203 ،

لطايف شهودي65 ،

مرض سرخ177 ،

لقاءاهلل202 ،197 ،

مرض سفيد177 ،

لقمان160 ،

مُسلِم115 ،88 ،

لوح محفوظ23 ،

مسند حنبل256 ،114 ،
مشاهد مقدّسه188 ،169 ،

مّ
ماءِ معين154 ،10 ،
مالك59 ،
مالكي110 ،
مآثر علمي باقر علوم184 ،
متصرّف در عوالم وجوديّه116 ،
متصوّفه138 ،
متكلمين37 ،
مجمعالبحرين10 ،
محال ذاتي154 ،142 ،
محال عادي154 ،95 ،
محال عقلي95 ،44 ،
محال وقوعي154 ،
محبوبين الهي،147 ،123 ،64 ،58 ،12 ،10 ،
208 ،195 ،192 ،191 ،187 ،181 ،150
محراب جمال138 ،
محراب فردانيّت149 ،

مشاهدة جميع معقوالت135 ،
مشاهدة مجرّدات28 ،
مَشّائي37 ،
مشهد ملكوت اعال183 ،
مُصْحَف جمال خدا183 ،
مظهر تام صفات خدا184 ،
مَظْهَرُالْعَجايِبِ104 ،
معاني بطونيّه قرآن196 ،
معاويه119 ،
معجزات ابتدايي42 ،
معجزات اقتراحي43 ،
معجزة جاوداني45 ،
معجزة ظاهرة بالعيان35 ،
معجزة ظاهرة بالمعني35 ،
معراج66 ،63 ،
معمّرين160 ،
مقام «تَدَلّي»62 ،
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مقام «صَلوح»50 ،

نبوّت خاصّه121 ،

مقداد86 ،

نبوغ47 ،

مكتب جعفري184 ،

نحويّون106 ،

مكّه44 ،

نسيان رحماني23 ،

ملكوت اعلي131 ،

نسيان شيطاني24 ،

ملكوت امام122 ،

نشأه عقل54 ،

ملكوت سفلي145 ،143 ،

نشأه مثال54 ،

ملكوت عليا145 ،143 ،

نشأه ملكوتي اشياء97 ،

منصوب باالجتماع120 ،

نصاري38 ،

منصوب مِن عنداهلل120 ،

نفس ناطقه80 ،76 ،

منظومة شمسي نبوّت118 ،

نُقَباء بني اسرائيل117 ،

مواثيق الهي89 ،

نوّاب اربعه198 ،

موسي(ع)،64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،31 ،

نوابغ زمان46 ،

126 ،115 ،103 ،100 ،65

نواميس مقدس211 ،198 ،
(ع)

نوح 165 ،155 ،103 ،58 ،

موسي بن جعفر(ع)140 ،

نورالهدايه97 ،

موصلي114 ،
(ع)

موالي زمان ،178 ،166 ،164 ،160 ،155 ،

نَوَوي102 ،
نهجالبالغه257 ،256 ،167 ،124 ،103 ،102 ،

184 ،181
موالي متقيان 148 ،

نهر الهوتي196 ،

مهاجرين حقيقي55 ،

نهضت سياسي139 ،

(ع)

مهتر عالم96 ،64 ،63 ،62 ،58 ،51 ،

وّ

مهدي توهّمي176 ،
مهدي منتظر(ع)160 ،153 ،

واجبات سمعيه19 ،

مهدي موعود(ع)185 ،173 ،171 ،168 ،167 ،

واجبات عقليّه82 ،

مهدي موعود(ع)،168 ،167 ،166 ،163 ،160 ،

واحدي107 ،71 ،

179 ،175 ،174 ،171 ،170

وحي و الهام29 ،

ميثاق الهي193 ،

نّ
ناموس اعظم الهي13 ،
ناموس خلقت202 ،

واحديّت و احديّت27 ،
وساوس شيطاني26 ،
وصال،208 ،197 ،142 ،68 ،64 ،54 ،53 ،12 ،
211 ،210
وقايع كربال124 ،
وقت ظهور169 ،168 ،81 ،
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یّ

واليت مصر57 ،
وليّ عصر(ع)178 ،167 ،
وليّ كامل202 ،201 ،200 ،

هّ
هادي طريق حق103 ،
هارُون(ع)100 ،
هاوية هوي53 ،
هفت بطن قرآن65 ،
هوش حقيقي61 ،
هيكل توحيد144 ،

ياران خاص67 ،
يحيي(ع)100 ،58 ،
يد بيضا65 ،11 ،
يزيد124 ،122 ،
يزيدي114 ،
يعقوب(ع)58 ،53 ،50 ،
يوسف(ع)205 ،100 ،58 ،57 ،49 ،
يونس(ع)161 ،58 ،
يهود160 ،115 ،85 ،38 ،
يهود و نصاري115 ،

 -1قرآن مجيد
 -2تفسير البيان
 3اثباتالهُداة
 - 4احياء علوم الدين
 -5اخالق ناصري
 -6االختصاص
 -7اسرار نماز
 -8اسفار اربعه
 -9انسان کامل
 -10اسرار الحکم
 - 11االشارات و التنبيهات
 - 12الفين
 - 13اوصافاالَشراف
 -14بحاراالنوار
 -15تاريخالخلفاء
 -16تجريداالعتقاد
- 17تحفالعقول
 -18تحفه الملوک
 -19تفسير تسنيم
 - 20تفسير الميزان

آيت اهلل سيد ابوالقاسم خوئي
شيخ حرّ عاملي
محمد غزالي
خواجه نصير الدين طوسي
شيخ مفيد
مال محسن فيض کاشاني
صدر المتألهين شيرازي
محيي الدين ابن عربي
حاج مال هادي سبزواري
ابوعلي سينا
عالمه حلي
خواجه نصيرالدين طوسي
عالمه محمدباقر مجلسي
جالل الدين سيوطي
خواجه نصيرالدين طوسي
ابن شعبه حرّاني
عالمه حسيني طهراني
آيت اهلل جوادي آملي
عالمه طباطبايي

فهرست راهنما

 -21تفسير كشفاالسرار
 -22تفسير البيان
 -23التمهيد في بيان التوحيد
 -24تهذيب االسماء و اللغات
 25حليةاالولياء
 -26حق اليقين في معرفه اصول الدين
 -27حق اليقين
 -28دادگستر جهان
 - 29رساله لباللباب
 -30رساله سير و سلوك بحرالعلوم
 - 31رياض السالکين
 -32سرّ الفصاحه
 33سرمايه ايمان
 -34سنن ابوداود
 -35الشافي
 -36شرح مثنوي شريف
 -37شرح نهجالبالغه
 -38شرح بر ديوان امام علي(ع)
 -39شواهد الربوبيه
 -40الصحيح البخاري
 -41الصحيح المُسْلِم
 -42صحيفه سجاديه
 -43صدفهاي قرآني
 -44علم اليقين
 -45علل الشرايع
 -46فردوس االخبار
 -47فصول المهمه
 -48كشفاالسرار وُعدَّةاالبرار
 -49كشفالمراد
 -50مجموعه زندگاني چهارده معصوم
 -51مرصادالعباد
 -52مُسْنَد حَنْبَل
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ابوالفضل رشيد الدين مِيْبُدي
آيت اهلل سيد ابوالقاسم خوئي
محمد بن عبد السعيد ابوشکور
يحيي بن شرف نَوَوي
حافظ ابونعيم
سيد عبد اهلل شبّر
عالمه محمد باقر مجلسي
ابراهيم اميني
عالمه حسيني طهراني
عالمه حسيني طهراني
سيد عليخان مدني
ابن سنان خفاجي
عبدالرّزاق الهيجي
ابوداود سجستاني
مال محسن فيض کاشاني
بديع الزمان فروزانفر
ابن ابي الحديد المُعْتَزِلي
قاضي يد اهلل بيضاوي
صدر المتألهين شيرازي
محمد بن اسماعيل بُخاري
مسلم بن الحجّاج القُشَيْري
امام سجاد(ع)
محمود اکبري
مال محسن فيض کاشاني
شيخ صدوق
شيرويه بن شيرويه الديلمي
عليبن محمدبن صباغ مالکي
ابوالفضل رشيد الدين مِيْبُدي
عالمه حِلّي
حسين عمادزاده اصفهاني
نجم الدين رازي
احمد بن حَنْبَل

نبوتّو امامت
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 -53المصباح فيالتصوف
 -54مَفاتيحالغَيْب
 -55مفاتيحالجنان
 -56مفردات الفاظ القرآن
 - 57مقامات معنوي
 -58منتهي اآلمال
 -59المواقف في علم الکالم
 -60نجم الثاقب
 -61نقش انتظار در سير تاريخ
 -62نور الهدايه في اثباة االمامه
 -63نهجالبالغه
 -64نهج الحق و کشف الصدق
 - 65وحي و رهبري

سَعْد الدين حَمويَّه
صدر الدين محمد شيرازي
شيخ عباس قمي
راغب اصفهاني
محسن بينا
شيخ عباس قمي
قاضي عضد الدين ايجي
ميرزا حسين طبري نوري
عباس اختري
جالل الدين دواني
امام علي(ع)
عالمه حلّي
آيت اهلل جوادي آملي

