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  مقدمة الطّبعة الخامسَةِ 
  هو
۱۲۱  

رسالة رفع الشبهات من مؤلفات العـارف الصـمدانی و الفقیـه الربـانی حضـرة السـید الحـاج سلطانحسـني تابنـده 
بتوضـیه و ) ره( شخصـه امَقالتی کان اربع طبعاتها فی زمن حیاته الجلیلة، فی کل مرحلة » الجنابذی رضاعلیشاه«

القـدماء یجـدون ذکریـه التـی کانـت فـی و مع األسف اآلن مضت من ارتحاله سِتّت سـنوات و . تکمیل المطالب
: و الـذین هـم لـم یـدرکوا حضـوره الشـریف یتمتعـون مـن کالمـه بمفـاد. قلوبهم دائماً مع مراجعتهم بهذه الرسالة

  .إختفیت فی الکالم کرائحة حسنة فی ورق الورد فکل من یبحث عنی سیجدنی فی کالمی
ه فـی تنظـیم و تألیفهـا و بعـد قه العظیم الذی هو کـان مشـوّالطبعة األوىل کانت قبل أربعني سنة فی زمن حیاة والد

سنوات حصلت و إغتنمت الطبعة الرابعة و بعد مدّة قصرية عزت و قلـت و حتـی لـم توجـد نسـخها فلهـذا وجـب 
السـید الحـاج علـی تابنـده  ةتجدید طبعها و مـع األسـف، الموانـع الموجـود منعـت مـن تجدیـدها فـی زمـن حیـا

بة و مُرّة لحضرته و لم یمکن رفعها ففی زماننـا هـذا صـار تجدیـد عخلیفته و کانت هذه الموانع ص» مجبوبعلیشاه«
طبعها ممکناً بعد األصالح و إضافة بعـض مـن أقسـام مفیـدة فـی الحواشـی و الفهـارس التـی کُتبَـت فـی خاتمـة 

فی طباعة الخواجه تحت نظر و مئونه و مساعدة السید مهدی » قتحقی«الکتاب بهمت و سعی إنتشارات حقیقة 
ن کلهـم مسـرورون مـن رفـع الموانـع و یشـکرون مـن االخوجه مدیر األنتشارات فطبعت و مـن الواضـح أن األخـو

ة و أنْ أرجو مع إنتشارها الفعلیة . زحمات العاملني المذکورین لن یمکن إلقاء الشبهة من جانب الشیاطني مـن الجِنـّ
  .لناسا

  الحقري األقل
  الحاج دکتور نورعلی تابنده

  ۱۴۱۹جمادی األوىل  ۲۵
  ۱۳۷۷من ایمل  ۲۶مطابقاً مع 



۴ 

  مقدمة الطبعة الرابعة
  بسم اللّه الرحمن الرحیم و هو خري الناصرین

ــــــوره ــــــا مــــــن هــــــو إختفــــــی لفــــــرط ن   ی

  

ــــــــی ظهــــــــوره  ــــــــاهر البــــــــاطن ف   الظ

  

و یبطـل  قالمصطفی الـذی أرسـل مبشـراً و نـذیراً لیظهـر الحـالحمدللّه و الصلوة و السالم علی رسول الله محمد 
علـی المرتضـی و أوالده االَٔئمـة أال حـد عشـر المعصـومني و نحمـده علـی التوفیـق الباطل و علی وصیه بالفصلٍ 

و بعــد انّ بعــض البــاحثني طرحــوا أســألة قبــل ســنوات علــی عنــوان الــرد . همئِالقبــول والیــتهم و التــربی مــن أعــد
اوألعرتاض علی سلسلة الفقریّه مع إذن من والدی الجلیل السید صالح علیشاه قدس اللّه سره العزیز کتبت أجوتبها 

فلهـذا اقلـت و شمسیاً و طبعت و سمیتها رسالة رفـع الشـبهات نظـراً إىل أن الطـالبني کـانوا کثـريین  ۱۳۳۷فی سنة 
مع دقة النظر فـی أجوبـة السـئواالت و إضـافة المطالـب  ۱۳۵۹و  ۱۳۴۸عزت نسخها فی أسرع الزمان ففی سنتی 

رةً أخری و نشرت اآلن ایضاً قلت نُسخها و إستدعی بعض األصدقاء الکرام أن یجدد مالجدیدة الضروریه طبعت 
  .طبعها مرةً رابعة

ففی هذا الوقت أستدعی أخی المومن . بعض األحتجاجات فطبعتفقبلت و ضممت بعض المطالب فی جواب 
السید حسن الخواجه مسئول مؤسسة طبعة خواجه أن یتعهد طبعها فتقبل طبعها و سعی فی تصحیحها ایضـاً أَخـی 

  .أسأل اللّه لهم مزید التوفیقات و أجر الدارین. المکرم السید فضل اللّه دانشور العلوی
  جنابذی الفقري سلطانحسني تابنده

  مطابقا مع یوم میالد ۱۴۰۵رجب  ۱۳
  .۱۵/۱/۱۳۶۴) ع( موىل المواىل علی



۵ 

  مقدمة الطبعة الثّالثة
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّه الذی یُحق الحـق و یزهـق الباطـل و یـزیج الشـبهات و الصـلواة و السـالم علـی البشـري النـذیر محمـدبن 
سالة رفع الشبهات التی طبعت مرتني اىل اآلن تکون جواباً للسـئواالت التـی عبداللّه و علی آلِهِ الطیبني الطاهرین ر

کتبتهـا اوّالً مـع إذن والـدی الجلیـل السـید الحـاج محمـد . سئلت رفعاً للشّبهات اورداً و إحتجاجاً کتبـاً أو شـفاهاً
. م الذین إلتفتوا إلیهـاسفادة العموم و المحبني لدرکُ الحقائق من الفقراء و غريهصالحعلیشاه و طبعت األِ -حسن

مغرضني وال معاندین بل کان قصدهم درک الحقائق و رفع الشبهات فقط و طبعـت مـرّةً ثانیـة و للذین لم یکونوا 
فطبعت مـرّةً ثالثـة لیتمتـع . ایضاً مع إنضمام األجوبة للسؤاالت األخرية لتکون الشبهات مرفوعة من اآلخرین ایضاً

کتبت المطالب علی ترتیب الذی مضی فی الطبعـات الماضـیه مطابقـاً . الحقائقمنها المحبون و الطالبون لدرک 
التأخرو التقدم و مع هذا الخطنا النکات فی هـذه الطبعـة أیضـاً و  مُّهِیُالللسؤاالت کان المراد هو درک الحقائق ف

تعهد مئونة طبعهـا أخـی . لعل ان تکون موجبة للبصرية جدّاً. جعلنا مد النظر ما سیجیی بعداً من النکات الضروریّة
و تعهد ایضاً األخوان الکرام السید رضـا حسـاس . المکرم السید الحاج عبدالله صادقی نژاد بأستدعائه الشخصیة

ة اللّه آزاد و السید شهریار الصبوحی کتابتها و تصحیح أوراقها و أمعان النظر فی أمور طبعها أسأل اللّه درو السید ق
التوفیقات و ایضاً أرجومن اللّه التوفیق للـذین یبحثـون مـن الحقیقـة و ألـتمس الـدعاء و  لهم و سعة و برکة و مزید

   .السالم علینا و علی عباد اللّه الصالحني
  رضا علیشاه -الفقري سلطانحسني تابنده جنابذی

  ۱۴۰۰یوم األثنني رابع و عشرین من ذی الحجة الحرام 
  ۱۲/۸/۱۳۵۹یوم الباهلة مطابقاً  



۶ 

  هو
۱۲۱  

  مقدمة الطبعة الثّانیة
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

م و أصلی و أُسلم علی سـید المرسـلني يو هو الهادی إىل الصراط المستقیم و نحمده علی ماهدانا إىل  الدین القو
محمد بن عبداللّه و علی آله األئمة األثنی عشر المعصومني و بعد أنّ بعضاً من السـادات فـی عصـر حیـاة والـدی 

سألوا عنـی مـن موضـوعات اصـول العقائـد و . السید الحاج صالحعلیشاه قدس سره العزیز -وحآً و جسداًالعظیم ر
أعمال الفقراء فی سلسلة الجلیلة النّعمة اللهیة و أجتبهم بأذنه کتبتها و لِأجل إستفادة السائرین الذین یبحثـون عـن 

طُرحـت سـواالت أخـری فکتبـت أجوبـة  درک الحقائق و جعلتها مجموعـة و سـمیتها رفـع الشـبهات بعـد طبعهـا
وق فأسـتدعا أخـی المکـرم السـید علـی أشـرف القـانعی سّـقصريةو الرسالة صارت عزیزة و لم توجد نسخها فی ال

مسئول إنتشارات الصالح أن یجدد طبعها و وافقت لِأجل إستفادة العموم و ضممت بها أجوبة السواالت األخرية 
ذه األجوبة للذین لهم شبهات فی المسائل و هم فی  طلب التوضح و األیضاح و إستقبل و إستفاد منها العموم، ه

» ۲۳یه آأنفال «هُم لَتَوَلَّوا عُمَاما الذین سواالتهم نشأت من بغضهم و عداوتهم فالتأثري لهم فی األستدالل و لو أَسْ
وفیـق ألخـی المکـرم السـید ذکرت األجوبة هاهنا إختصاراً و لتفصیلها فراجعـوا إىل الکتـب المفصـلة و أسـأل الت

  .القانعی
  و السالم علی من إتّبعَ الهدی
  و أَجتنب الغیَّ و الرّدی
  الفقري سلطانحسني تابنده

  )ع( ذی الحجة الحرام میالد الرضا ۱۱
  .شمسیّاً ۱۳۴۸نشرن الثانی  ۲۹قمریا  ۱۳۸۹



۷ 

  هو
۱۲۱  

  رسالة رفع الشبهات
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

  و به نستعني
  اللّه علی محمد و آله الطیبني الطاهرینو صّل 

نظراً إىل السؤاالت المطروحة مـن األشـخاص مـن الـبالد المختلفـة التـی لِبعضـها جنبـةُ التحقیـق و األسـتفهام و 
أکتب جوابها و أجعلها فی معرض إستفادة العموم لرفع األبهام و األشکال و أعتذر مـن . لبعضها جنبةُ األحتجاج

فـی هـذه الرسـالة کـان تکـراراً  امـهذه المطالب کلهـا کتبـت فـی کُتُـب العرفـاء مشـروحاً و  جواب. تفصیل الکالم
مع ذالک الیمکن الحصول لبعض األشخاص اىل هذه الکتب و کـان شـاقاً علـیهم الرجـوع الیهـا . وتوضیحا البتة

  .فلهذا کتبت األجوبة ایضاً و الاشکال فی تکرارها



۸ 

  فی موضوع و معنی البدعة) ۱
حال شییء فی الـدین الـذی دخفی اللغة هی ایجاد شیء الذی لم یکن موجوداً وفی األصطالح ایجاد و إالبدعة 

و قسم بعض الفقهاء األحکـام التـی وُجِـدت بعـد . لم یکن فیه قبالً و هو فی بدو النظر یعرب بالحرام و غري الحرام
ــه بــاح و خصصــوا البدعــة بــالحرام الواجــب، الحــرام، المســتحب، المکــروه و الم: علــی خمســة) ص( رســول اللّ

  .فی کتابه القواعد» ره«فالمشهور أن البدعة حرامٌ کما أشار الیه الشهید األول 
وانني الشرعیة مخالفة صریحةً کلزوم ضبط و قواجبها عبارة من نشر أحکام الدین علی أی طریق الذی الیخالف ال

  .حفظ األحادیث الدینیة التی وصلت من عظماء الدین
الخريیة و المستشفیات و قرائة األدعیـة بعـد صـلوات الخمسـة و  تاسسمنها کأحداث المدارس و المؤ المستحب

  ).ع( التوسل باسماء المقدسة و لورد و لو لم یبلغ النص من األئمة
ن الصّالة خـريٌ مـن النـوم عِوضـاً أ: کمذاهب القدریة و الجربیّة و األعتقاد بالتجسم و أمثالها و قول: والحرام منها

امـني بعـد قرائـة : أو أن یقـال: حیَّ عَلی خري العمل و جعلها جزءً من األذان أو إقامة الجماعـة فـی النوافـل: یُقال
  .الحمد فی الصالة و ترک التقصري فی عمرة التمتع و أمثالها

قـبالً مـن خصصوا البدعة بما یُوجد و یحـدث فـی الـدین الـذی لـم یکـن فیـه : و لکنّ الفقهاء و األمامیّة کما قلنا
  .فهو حرام والیشمل سنة حسنة التی وَرَدَتْ فی تحسینها روایات کثرية. جانب الشارع المقدس

فمـا کـان مـن البدعـة خالفـاً لِـأمر اللّـهِ فهـو . بدعة الهدایة و بدعة الضـاللة: و قال بعضهم إنّ البدعة علی قسمني
کأدعیـة الغـري  -ل علـی خالفـه فهـو ممـدوحضالل و حرام و الذی یطلق علیه الحسنة فـی العـرف و لـم یکـن دلیـ

  .المأثورة و کثري من األفعال و األقوال و األخالق الحسنة
لـیس بدعـةً و لوزالـت موجباتـه فـی ) ص( بناءً علی ما شُرِحَ فالعمل بما کان فی زمان رسول اللّه و األئمّة الهدی
فی عصر الغیبـه و  هالقول بوجوب صالة الجمععصر الغیبة کما هُو عقیدة بعض، خاصّة أن یکون األمر إجتهادیاً ک

فکـل مـالم . عدم وجوبها فالذین هم قائلون بحرمتها لزوال موجباتها فی زمن الغیبه و مع ذالـک الیعـدونها بدعـةً
و کـذالک . بدعة فلیس حرامـاً عّدیکن إیجاد و إبداع حکم جدید فی الدین و کان حسناً و مقبوالً فی العرف لم یُ

لّه بأیّ لِسانٍ و بأیِّ ترتیب کان مُمِدّاً اللنّظر إلیه و نوعاً من إظهار األخـالص لَـهُ لـیس بدعـة و لـو لـم الدعاء إىل ال
االّ أن یکون علی خالفه نص صریحٌ فخالف النص الیجوز و فعله ) ع( یکن فی تأییده نص صریحٌ من المعصوم

صحیحٌ علی الرتتیب الذی وصل فالزیـادة و النقصـان لِأنَّه ) ع( کالتقلیل و األضافة فی عدد تسبیح الزهراء. حرام
  .فیه حرام و موجبٌ للبطالن

ولـو لـم یکـن مـأثوراً لـیس بدعـةً و حرامـاً بـل هـو ) ع( فالتقید بقرائة دعاءٍ مخصوصٍ أو التّوسـل بأسـماء األئمـة
العمـل بدعـة و لـو کـان و کـذلک الیکـون  -ممدوح بأی وضع کان و بأیِّ لِسانٍ قیل، نعوذ باللّـه مـن شـر الشـیاطني

مخالفاً للحکم المشهور أو فتویً قریباً باألتفاق الذی ثبتت حجیته باألجماع المنقول أما إن کان صدور الحکم أو 
الفتوی ثابتاً باألجماع المصرح فالعمل علی خالفه حرام و العمل علی خالف الذی سومح فـی أدلتـه و إختلـف 

  .لته مع مسلمات الشرع لیس بدعةً و الحراماًبني العلماء و الفقهاء و لم یثبت مخا
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  فی المهدی و المهدوّیة) ۲
ادیـاً و هالـذین کـان کـل مـنهم ) ع( هُدِیَ و من القاب و أوصاف األئمة األثنـی عشـرالمهدی فی اللغة هو الذی 

و ر لبـاقكا کلنا هادٍ و کلنا مهـدیٌّ و لکـل مـنهم القـاب خاصـة: مهدیّاً و حجة و صاحب السیف کما قال المعصوم
الصادق و التقی و الزکی و المهدی المنتظر الحجة بن الحسن العسکری عجل اللّه تعـاىل فرجـه الثـانیَ عشـر مـن 

الذی یلقب بالمهدی ایضاً و هو مالذ العرفاء و کهف األتقیاء و محور عالم الوجود ) ص( أوصیاء الرسول األکرم
ة التـی . من ستار الغیبةو حیاة العالم بوجوده و یستفیض العالم من فیضه  لَوالهُ لَناخَـتِ االَٔرْضُ بِأَهلهـا و المهدویـّ

 هـا حقیقـةً یخـتص باألئمـةقأظهرها بعضٌ هی بهذا المعنی ایضاً الغري یعنی کل خلفاء اللّـه هـادٍ و مهـدی و إطال
أنّ المـراد مـن و هـذا األطـالق یکـون محازیّـاً لِـ) ع( و أوصیائهم بالنّیابة عنهم الـذین هـم یهتـدون باألئمـة) ع(

  ).ع( الهادی هو المعصوم حقیقة لِأنّ المهدویة یختص بذوات رسول اللّه و األئمه
ویعتقد أهلُ السنة بأنّ الحسن العسکری ماکان له و لدٌ و ظّن بعضهم أنّ ولَدَهُ عاش ثـم مـات بـالموت الطبیعـی و 

  .ا یتولّدّمالمهدی المنتظر سیجیء إال انّه من أحفاد الرسول و لَ
ه کـان لألمـام العسـکری ولـداً ذکـوراً خلیفتـه  و لکنّ عقید الشیعة األثنی العشـریّة کلهـم مـن العرفـاء و غـريهم بأنـّ

  .یٌّ و غائبٌ منتظر الذی ینتظر العالمُ ظهورهحبالفصلٍ و هو المهدیُّ و حجّة العصر و 
  نفــــــــــــــــد صــــــــــــــــربا لمنتظــــــــــــــــرین

  

ـــــــا ناصـــــــر المستصـــــــرخني  ـــــــث ی  فأغ
  

الوىل الذی تفتخر به السلسلة النعمة اللهیة معروف بالتقید و التعصب بالمذهب األثنـی  و حضرت السید نعمة اللّهِ
عشری و کان یتظاهر بالتشیع فی عصر کان الشیعة فی حالة التقیة و یضع علـی رأسـه تاجـاً کـان فیـه إثنـی عشرشـقاً 

ذاإثنـی عشـر شـقا بأفتخااألئمـة  اجاًتحتی أمرأحداً من الفقراء الذی کان من أقرابه باسم السید المنهاج أن یخیط 
  .األثنی عشر

  .کان الفقراء النعمة اللهیة یضعون التاج علی رؤسهم. و لبس حضرته شخصاً
کمـا ) ع( أکثر من سائراً األئمـة) ع( ریقة إنتشرت من جانب الرضالطّاأما وجه تسمیة السلسلة بارضویة بأنّ أمور 

فلهـذا سـمیت الطریقـة ) ع( اکثـر مـن سـائرا األئمـة) ع( ادقأن األحکام الشرعیة إنتشرت فی عصـر جعفـرٍ الصـ
غـري ) ع( الرضویة و المذهب الجعفریه و لکن هاتان الشهرتان التدالن علی أن األئمة بعد الصادق او بعد الرضا

فـال تشـیع  -طني الصفویة کما أنّه الشک فی تصـوفهممقبول و الشک فی کون رسمیة مذهب التشیع توسط السال
  -والتصوف بال تشیع فهما متالزمان بال تصوٍف

فالصوفیة الشیعة إضافةَ علی أنّهم شیعة إثنی عشریة یفتخرون أنّهم کانوا مروجی مذهب الشیعة األثنی عشریة حتی 
ع حـدث فـی زمـن إسـماعیل الصـفوی و هـو مصـنوع تشـیّهب الألقا بعضٌ من أهل التَّسنّنِ للعِـوام شـبهة بـأنّ مـذ

ه تبعیـةٌ مـن أمـر رسُـولِ اللّـهِ و اسماعیل الصوفی و لیس کذ الک بل المذهب األسـالمی هـو المـذهب التشـیع ألنـّ
فما کان من المذاهب علی خالفـه صـناعیٌّ و وجـد  -مَن کُنْتُ مَوالهُ فهذا علیٌّ مَوالهُ) ص( قال رسول اللّه. الغري

  .بعد وفات رسولٍ اللّه
مه ک و الملکـوت فاظهـار إسـلـو سـلطان المنظراً اىل أنّ ولد األمام العسکری هو حجة العصر و کهف السالکني 

ا ورد من األخبار فی المجلد الثالث عشـرة بعض العلماء عّم ةو خالف لألدب بل هو حرام بعقید الشریف مکروهٌ
کمـا ذکـر فـی بعـض » د-م-ح-م«لمقطعـة من بحار األنوار و کتاب الوافی، قـال بعـضٌ لیـذکر إسـمه بـالحروف ا

الروایات و إن کان ذکر إسمه فی العرب معموالً و متداوالً و یستحب أن یقام حني ذکر إسمُهُ و المـراد مـن القیـام 
  .هو القیام الحقیقی یعنی األقدام علی الخدمة و األطاعة ال القیام الظاهری فقط و ان کان ممدوحاً

سم فزال األستجناب فی ذکر األلقاب کصاحب األمر و صاحب العصـرو الزمـان استحباب القیام یحتص بذکر األ
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و قاطع الربهان و الحجة و صاحب السیف و الخلف و أمثالها فعدم القیام لیس ترکاً للمسـتحب و الفقـراء النعمـة 
) ع( ة المعصومنيعلی ترتیب أسامی بقی ۱الصلوات الکبرية نَوأمراتٍ و یقريوم اللهیّه یتوسلون بأسمه الشریف کل 

ذکر إسمه خالفاً لألدب و کذالک یتوسلون بباطنه و بـاطن أجـداده عَدُّ ال يُفلوجوده فی ترتیب اسامی سائر األئمّة 
العظام فی إبتداء النوم و مرادهم من القیام هو القیام بالعبـادة و أألطاعـة الـذی یخـتص بـذکر إسـمه فقـط و قیـام 

  . ضرته التأثريَ فیهللهدف و رضایة ح تالظاهر بالالتفا
  .أَرْجُو مِنَ اللّهِ أن یُوَفِّقِنا فی القیام الواقعی ألطاعته

                                           
اِد زَيْنِ الْعِبٰ ٰىلحُسَيْنِ وَ صَلِّ عَلٱامَْينِ اَلْحَسَنِ وَ مٰوَ الْبَتولِ فاطِمَةٍ َو الْسِّبْطَيْنِ االْ  عَليٍّ ٰىمُحَمَّدٍ وَ الْمُرْتَض ٰىلْمُصْطَفٱ ٰىاَللّهُمَّ صَلِّ عَلَ ۱

ْلحَسَنِ وَ صَلِّ ٱ یَلْعَسْكَرِٱ یِّلزَّكِٱوَ  یٍعَلِ یِوَ النَّقِ دٍمَّحَمُ یِوَ التَّق یٍا عَلِلرِّضٰٱوَ  ٰىاظِمِ موسلْكٰٱادِقِ جَْعفَرٍ وَ لصّٰٱوَ  دٍمَّحَاقِرِ مُعَليٍ وَ الْبٰ
  .للهِ عَلَيْهِم اَْجمَعنيٱاتُ انِ صَلًوٰنسِ وَ اْلجٰامِ االِٕنِ و اِمٰلرَّحْمٰٱانِ وَ خَليفَةِ لزَّمٰٱلْعَصْرِ وَ ٱمْرِ وَ الَ ٱاحِبِ صٰ یِّالَْمهْد دِمَّحَمُ ٰىعَل
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  نیابة الخاصة و العامة) ۳
فـی أحـدهما عمـوم و . مصطلح العرفاء وأهل الطریق -۲مصطلح الفقهاء و أهل الحدیث  -۱فی النیابّة مصطلحان 

الفقهاء قائلون . خصوص بالنسبة إىل مصداق األذنخصوص بالنسبة إىل ذات و نفس األذن و فی اآلخر عموم و 
و النائب العام هم الفقهاء الذین أشار إلـیهم . بأن النائب الخاص هو المأذون من جانب األمام حضوراً و مستقیماً

فبناءً علی هذا القول، نیابة الخاصة فی عصر الغیبة مقطوعة و هـذا غـري صـححٍ و إن کـان  ۲.مقبولة عمر بن حنظلة
فاء ایضاً قائلني به و لکن العلی هذا النحوبَل هم یقولونَ بأنّ النائب الخـاص هـو الـذی یرجـع إذنـه و یـرتبط العر

  .بمورد خاص و لو کان قبل الغیبة أو بعدها
کالمأذون فی إقامة الجماعة مثالً أو فی جمع الصدقات أو بیان األحکام فقط و النائـب العـام الـذی مـأذون فـی 

  .األمام غائباً کان او حاضراً کل األمور من جانب
أستعمل بهذا المعنی مـن جانـب بعـض الفقهـاء . یجب إتصال اإلذن إىل األمام فی کلٍّ من الحالتني و لو بواسطةٍ

فلعدم إمکان زیارة األمام فی عصر الغیبة الکربی الیمکـن » باب ترک القتال -کتاب الجهاد -شرح اللمعة«ایضاً 
الذین هم یتصدون أمور الدینیة یجب أن یکونو . ه إال بواسطةٍ و لکن اتصاله إلیه ممکنٌاألذن و ال إجازةٌ من جانب

مأذونني کما أن المتقدمني من العلماء کانوا یضبطون إذنهم فی مؤلفاتهم و کان هذا عالمة تقیـد هـم بـاألذن الـذی 
  .کان عندهم

و النیابة العامة عندهم أهم من . إشکال فیه أبداً فمراد العرفاء من نیابة الخاصة أو العامة هو المصطلح عندهم و ال
فهو منتفی عنـدهم  -النیابة الخاصة خالفاً علی مصطلح الفقهاء فأنهم قائلون بقطع النیابة الخاصة فی عصر الغیبة

یـة فتبلیغ األحکام الشرعیة و روایتها یختص للفقهـاء و تلقـني األذکـار و االَٔمـور القلبیـة و الدرا. بانتفاء الموضوع
بـل -زاعٌ بیـنهمنـأی لـیس هنـاک -یختص للعرفاء هذا األختالف ظاهریٌّ و إصطالح و المشاحة فی األصـطالح 

فیمکن أن یکون عارف فقیهـا ایضـاً و بـالعکس فـالمهم أن یکـون . الجمع بینهما أمر ممکن کما کانوا فی السابق
  .مأذوناً من جانب األمام مستقیماً أو بواسطةٍ

  

                                           
سألت أباعبداللّه عن رجلني عن أصحابنا یکون بینهما منازعة فی دَیْنٍ أو مرياثٍ فتحا کما إىل السلطان أو إىل : قال عمر بن حنظله - ۲

سحتا و إن کان حقه ثابتاً لِأَنّهُ أَخذَ بحکم الطاغوت و  من تحاکم إىل الطاغوت فحکَمَ لَه فأنما یأخذه: القضاة أَیحل ذالک؟ فقال
أنظروا إىل رجل منکم قدرروی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف أحکامنا : قلت کیف یصنعان؟ قال. قدأَمرَ اللّه أن یُکفر به

فلم یقبله منه فأنما بحکم اللّه إستخف و علینا رَدَّ و  فأذا حکم بحکمنا: فارضوا به حکماً فأنّی جعلتُهُ قاضیًا فتحاکموا إلیه و فی روایةِ
فی بیان الفرق بني علماء الیهود و عوامهم ) ع(و نُقِل عن الصادق  -تم الحدیث -الراد علینا الراد علی اللّه و هو علی حد الشرک باللّه

مِن الفقهاء صائناً لِنفسِهِ حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه فَأّما من کان / فهذا قسمة من الروایة المفصله/و علماء و عوام األئمة المرحومه
 .و مُطیعاً لِأمر موالهُ فللعوام أن یقلدوه
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  فی البیعة) ۴
یعة هی المعاهدة بني اللّه و عباده التی یأخذها رسول اللّه او خلفائه بأن یجعل العبدُ بها نفسه تحت أوامر اللّه و الب

 ۱۱۱منَهـا وِفقـاً لآلیـة ثیکون مُطیعَهُ و بعبارةٍ أُخری أنّ اللّه إشرتی أنفس عبادِهِ و أموالِهِم بهذه البیعة و جَعَلَ الجنّة 
لّه إشرتی الخ و هی اول الطرق إىل الکَمال لِأنّ وجودَ الهادی لکل قوم واجب عنـد الشـیعة إنَّ ال. فی سورة التوبة

ی مراحـل األیمـان فهـی الزم و من ضروریات المذهب و األتصال بالهادی ایضاً شرطٌ لقبول العبـادة و الرتقـی فـ
فیه األنجیل و ال یختص بـزمن  عقالً و نقالً وکذالک کانت رائجةً قبل األسالم علی نحو تعمید التوبة کما ذکرت

فـی  -إنّ اللّه إشرتی المذکورة قبالً و انّ الذین یبایعونکَ إنّمـا یبـایعونَ اللّـه: الحرب ألنّ االیات ایضاً تؤیدها مثل
و هکذا آیةو مَنْ یهاجرفی سَبیلِ اللّه یجد فی األرض مُراغماً کثرياً وَسعةً و مـن یخـرُجْ مـن بیتـه  ۱۰سورة الفتح آیة 

نزلت فی ضمرة بن عیص اذا أمر اللّه المؤمنني أَنْ یهـاجروا و هـو کـان  ۱۰۰اجراً إىل اللّه الخ فی سورة النساء آیة مه
  .مریضاً قال أَلتوقف فی المکة حرام عَلَّی فَأَمَرَ أَنْ یُحْضِروا مرکبَهُ و سافَرَ فوراً

أنه سیموت وضع یدهُ الیمنی فـی یـده الیسـری و إنقلب حالُهُ و إشتد مرضه و علم » أسم محلٍّ«إذا وصل بالتنعیم 
إلهی هذه بیتک و بیعة رسولک أبایِعُکَ عَلی مابایع علیه رَسُولک و مـات و لمـا یصـدُرْ حکـم الجهـاد فلـم : قال

تکن البیعة للحرب و آیة للبیعة من النساء ایضاً عامٌ و لم تخصَّ و تخصیصُ العامِّ بالدلیـل الیجـوز و أسـتُفید مـن 
یخ أنّه أُخذتِ البیعةُ فی زمن الجهاد تأکیداً لألطاعَة و األستقامة فی األیثـار و لکـن الیخـتص بالجهـاد بـل التوار

  . کان الزماً للدخول فی الدین
بیعة أهل المدینة مع مصعب بعد الغسل مذکورٌ فی التواریخ و ما کان فی زمن الجهاد أُخِذتِ البیعةُ من النّساء بعد 

لَقَـدْ رَضِـیَ اللّـه عـنِ : مات أَحْسَنُ دلیلٍ علی تعمیم البیعة و الجهاد الیجوز علی النساء وآیـةتعهد من برتک المحر
تأییدٌ علی هذا لِأنها إتّفَقت بعد واقعة الحدیثـة التـی  ۱۸المؤمننيَ إذ یبایعونک تحت الشجرة الخ فی سورة الفتح 

فبعدندا متهم و توبتهم باعوا مـع رسـول مـرّة  -کان بعض األصحاب طالبني للحرب و لم یأذن الرسول فوقع السلمُ
  .اخرجوا للحرب بل عزموا حج البیتمکان إستقرار السلم ال الحرب و ) ص( عُلِم أنّ نظر الرسول األکرم. جدیدةً

بزمـان أثابهم فتحاً قریباً إشارة إىل فتح الخیرب الذی وقع بعد مدةٍ و الیرتبط بهذه البیعة فعلـم أَنَّ البیعـةَ الیخـتص 
الحرب و لهذه العلة کان الخلفاء یُصرِّونَ بأخذ البیعة فکما أن البیعة الزمة فی التّشیع فیلـزم أن یکـون آخـذ البیعـة 
من جانب اللّه أیْ رسول اللّه أو األمام أو مَن هو مأذون منهم لِأَّن البیعـة معاملـة مَـعَ اللّـه فمـادام لـم یثبـت األذنُ 

  .راقَبالیصحُّ أَخْذُ البیعة فلِیُ
) ع( رُّب شیطانٍ علی صورة إنسانِ فال تؤتی یَدٌ علی أَیِّ یدٍ فکما أن أخذ البیعة فی زمـنِ حیـاةِ الرسـولِ و األئمـة

فی البالد التی لم یمکن الوصول الیهم کان بیدخلفائهم و أوصیائهم او الذین کانوا مأذونني من جانبهم و مـا کـان 
ی زماننـا هـذا أیضـاً الیکـون غیبـة الحجـة رافعـاً للتکلیـف و یحکـم العقـل و غیبتهم المکانیّة رافعاً للتکلیـف ففـ

األنصافُ ایضاً علی إجراء هذا األمر المهم الذی هو أساسُ المذهبِ فَوُجودُ المأذونني من جانب الحجة الغائب، 
ه فرجـه و عجل اللّه فرجه ضروریٌّ حتی یأخذوالبیعة من محبیـه و قـد جـاء فـی بعـض زیـارات حضـرته عجـل اللـّ

إنّی أُجَدِّدُ لَهُ فی هذا الیـوم و فـی کُـلِّ یـومٍ عهـداً و عقـداً و : کذالک نقل الشیخ عباس القُمی فی المفاتیح یقول
ی هذا و ماعِشْتُ مِن أیامی عهـداً مويَأللهم إنی أُجدّدُ لَهُ فی صَبیحَةِ : بیعةً فی رَقَبَتی و فی دعاء الفرج ایضاً یقول

فلعدم حصول الوصول إىل حضرته یُؤخذ البیعة بیـدالمأذونني  -هُ فی عُنُقی الأَحوُلُ عنها و ال أَزُولُو عقداً و بیعةً لَ
لرتویج األحکام الشـرعیة الفرعیـه کفقهـاء العظـام کثّراللّـهُ أمثـالهم و ) ع( من جانبه فلتکن عدةٌ مأذوننيَ من جانبه

  .فاء الکرامعدةٌ أُخری لِأرشاد العباد فی األمور القلبیة مثل العر
إىل الکوفـة لِأخـذ البیعـة غـري قابـلِ لألنکـار یجـب أن یکـون ) ص( إعزام مصعب بن عمري من جانب رسول اللّه
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المبایع و المقلد و کذالک المقتدی أَهالً لِألحکـام الفرعیّـه و األمـور القلبیّـة و إلّـا التـأثري فـی تقلیـده و بیعتـه و 
و الذین یأخذون البیعة فلیکونوا أَهالً و مصـداقاً واقعیّـاً لمقبولـة عمـربن  کذالک الذین یُروّجون األحکام الفرعیّة

  .-وَإلّا فَضَعُفَ الطّالِبُ وَالمَطْلِوبُ –حنظلة 
: قال اللّه تعـاىل. فاألختالف فی تعیني و تشخیص المصداق حقیقةً فمَنْ هو المصداق فیجب التحقیق والتفحص

  .۶۹م سُبُلنا الخ فی سورة العنکبوت آیة و الذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِینّنه
هناک فرق بني بیعة النساء و بیعة الرجال بأنّ بیعة الرجال تؤخذ باتصال الیدین الیمنی مِـن الطـرفني و تلمِـسُ کـل 

  :فی الکافر) ع( و الیجوز هذا النحو فی أخذ البیعة من النّساء کما نقل عن الصادق. منهما اآلخَرَ
بعد سـؤاالت التـی سَـألَ . بعد فتح المکة للبیعة) ص( مکرمة بن أبی جهل إىل رسول اللّه جائت امّ الحکم زوجة
إنّنی ال أُصافِح النّساءَ فدعا بقدحٍ من مـاءٍ فأدْخَـلَ ): ص( یا رسول اللّه کیف نُبایعُک؟ قال: منها رسول اللّه قالت
و فی روایة أخری ذُکِرَ ایضاً بهذا المعنی جاءَ فی قسمة آخر  .أَدْخِلْنَ أَیدِ یَکُنَّ فی هذا الماءِ: یَدَهُ ثم أخرجها فقال

فکـان أخـذ البیعـة . ت له بمَحْـرَمِسَيْفکانت یَدُ رسول اللّه الطاهرة أَطْیَبَ مِن أنْ یمُّس بها کف أُنثی التی لَ: الروایة
  .من النساء بهذا النحو أی غريمستقیمٍ

  -تَمَّ موضوع البیعة-
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  میسؤالٌ فی غسل األسال )۵
المرادمِنَ األسالم ههنا هو التسلیم ألمر اللّه فیغسل األنسان لیکون فی محضر ربّه و حني عمـل العبـادة ذاطهـارةو 

کما وصل فی الشریعه المقدسةِ الغسل للتَّوبة و الزیارة و الحاجة و إستعمل فی بعض اآلیـات ایضـاً و رُوِیَ . تزکیة
لَأنْسِبَّن األسالم نسبةً لم ینسِبْهُ أحدٌ قبلـی والینسِـبْهُ أَحـدٌ بعـدی إال بمثـل : فی الکافر) ع( عن أَمري المؤمنني علی

ذالک إن األسالم هو التسلیم و التسلیمُ هو الیقني و الیقني هو التصدیق و التصدیق هو األقرار و األقرارُ هو العمل 
) و( وَمَنْ أحسَنُ دیناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجهَه للّـهِ؟: و العمل هو األداء و عُبِّرَ األسالم ایضاً بمعنی األخالص و األحسان

قال بعـض أصـحاب اللغـات و . فَأن حاجواک فقل أَسلمت وَجْهی لِلّه وَمن أتّبعنی: فی محلٍّ آخَرَ قال تعاىل شأنه
  .فهو بمعنی األخالص -لِ-ن یتعد بِاإىل فبمعنی التسلیم و -إن تعدی األسالمَ بِ: النحو

کمـا فـی سـورة . أُستعمل بکلیهما و اآلیات التی ذکر فیها األسالم کثرية و أسـتفید منهـا المعنیـنيو قال بعض إنّه 
هُ : إذْ قالَ لَهُ ربّهُ أسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لـرَّبِ العـالمني و فـی سـورة الصـافات): ع( البقرة فی إبراهیم فلمـا أسْـلَما وَ تَلـّ

وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمانَ للّهِ رَبِّ العالمني و کل هذه المـوارد : بالقیس و) ع( للجبني الخ و فی سورة النمل فی سلیمان
أی جعل األنسـان نفسـه فـی إختیـار ربـه خالصـاً و  عّیقکان قبل ظهور دین األسالم فالمراد هو معناهُ اللغوی الوا

  .مخلصاً الظاهراً فقط
ن إنتخبـوه قبلـه کأبیـه و أمـة أو أَحـدٍ مـن النـاس و من أراد أن ینتخب األسالمَ دیناً یجب علیـه أن یرجـع إىل الـذی

األوىل واألحسنُ أن یراجع إىل أهْلِ الدین من العلماء و المأذونني بنقل الروایة و الذین هم مصـادیق مقبولـة عمـر 
فطهارتـه  -بن حنظلة کما قلنا فغسل کل البدن مستحسنُ و مستحب ألنّه فی مقام التشرف و إنتخاب األسالم دینـاً

و إن کان الغسل مباحاً ایضاً فکل مبـاح جـایز فـال إشـکال فـی أن  -زم عقالً فما حکم به العقل حکم به الشرعال
خاصـه فیمـا کـان جسـمه متنجسـاً قبـل التشـرف فیکـون  -یغسل األنسانَ حني تشرفه فی األسالم بل هو مستحسـنٌ

ن عمري بـن هاشـم بـن عبـد منـاف إىل أرسل مصعب ب) ص( کتب فی تاریخ األسالم أن رسول اللّه -الغسل مؤکداً
المدینة قبل الهجرة لِیدعوَ الناس إىل األسالم فالذین کانوا ینتخبون األسـالم یخرجـون المـاء مـن البئـر و یغسـلون 

  .أبدانهم ثم یتشرفون باألسالم
 -لعملیـةفالغسل مستحسن لکل عبادة و یکون واجباً فی بعض الموارد الذی ذکر فی الکتب الفقهیة و الرساالت ا

إن کان أغسال المسحبة مثل غسل الجمعة و الزیـارة و  -فال اعتبارَ لقول من توهم أنه بدعة کما عرفنا البدعة سابقاً
أمثالها بدعةً فکان العاملون بها الذین هم مخالفون للفقرو العرفان عاملني للبدعة و هم یجعلونها جـزءً مـن الـدین 

  .العناد و لیس قصدهم مناسباً للدین وال المذهبفلیس نیة المعرتضني و المخالفني إال 
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  فی تمثل وجه األمام )۶
یجب أن یکونَ العبادة لذات الحق لِأنّ المعنویّة ینحضر به کل ما یمکن أن یفکر فیه فهـو إسـم اللّـه فـی مصـطلح 

و وقع فی تحت شعاعه  الصوفیة إنهم قائلون بأنّ األنسان إذا کان مستغرقاً بذکر الحق و فکره إىل أن یکون مغلوبَه
یمکن أن یحصل له حال المکاشفة و فی المرتبة األبتدائیة تمثل لَه وجه الشیخ الذی هودلیله و محـا فیـه و إن لـم 

فاذا وقع فی المراحل العالیة تمثل له وجه األمام . یکن مغروراً بهذا الحال و أدام التفکر حصل له مشاهدات کثرية
ثــم الشــمس إشــارة إىل مکاشــفات إبتدائیــة و عــدم غــروره بحالتــه وم و القمــر النجــ) ع( إن مشــاهدات إبــراهیم

ه و کشف الحقیقة و یدل علـی أن السـالک یجـب علیـه السـعی و عـدم التوقـف فـی فاألبتدائیه و حصوله إىل هد
یجـب . طَمَـعَذلَّ مَنْ قَنَعَ وَعَـزَّ مَـنْ : الطریق و یراقب حتی یصل إىل مایرید من الحقیقه و وجه المعشوق بمصداق
  .علی السالک أنْ ال یقنع و یدیم بحرکاته حتی حصل له الشهود و المکاشفة

إعلم أنّ هذه المکاشفات لیست إختیاریّاً بل علی نحو التمثل ال التمثیل کالمشاهدات التی وقعت فی حالـة النـوم 
إیّاک نعبـد : العبادة و حني قولفال تدخل ألرادة النائم بل هی ترشحاتٌ من عالم الغیب و إن حصل التمثل حني 

و إیاک نستعني فیکون علی عنوان مظهر الحق لِأنّ المعبود الواقعی هو ذاته تعاىل شأنه کما أنّنا نُرید أن نخاطـب 
نظـر فـی المـراة و نـری وجهنـا و نآخر و یسمع کالمنا و لکنـه لـیس مخاطبنـا و نحـن  نفالناً و مرمن بني یدینا فال

ةً کانـت أو غـري لفظؤیتنا المراة عرضی الأصـلی و الکلمـات کلهـا أسـامی الحـق لکذالک نری المراة فر ةٍ و فظیـّ یـّ
األئمة علیهم السالم أسمائه الحسنی و آیاته العظمـی و إن کـان جلـوة األمـام علـی السـالک موقتیـاً الّـا أن توجـه 

  .السالک الیه دائمی و محتاج إلیه وله تعلق خاطرٍ
  ود لمـــنإذهـــب و علـــق قلبـــک فـــی دارالوجـــ

  

ــــــــداً  ــــــــیکون أب ــــــــک و س ــــــــان مع  ک
  

و هو ذات الحق تعاىل شأنه، تذکر رسولَ اللّه صلّی اللّه علیه و آله و إجْعَلْ واحداً مِنَ األئمّة نصبَ عینیـکَ إشـارة 
إنّا تَوَجَهنا و توسلنا إلیک دلیـلٌ علـی : إىل نیّة المصلی قبل الصالة یجعلهم شفعاء قبل دخوله فی الصاله و عبارة

  .کان هذالتمثل و إستحسانِهِإم
و التمثیل األختیاری یمکن حصوله فی غري العبادة بـأنّ السـالک یجعـل وجـه أحـدٍ مـن األئمـة مـدنظره شـفیعاً و 

و إن کان ذاتـه  -یا وَجیهاً عنداللّه إشفَعْ لَنا عنداللّه: وسیلةً لقضاء حاجته بني یدی الحق کما یقال فی دعاء التوسل
  .حاجات و الغري و أولیاءاللّه شفعاء عندهالمقدّسة قاضِیً ال

إذا تذکر األنسان فی شییء و تفکر فیه کثرياً خاصة إذا أَحبّه و أدام تذکره و تفکره حصل فی ذهنه أو فی قلبه وجه 
و تـذکر هـم یسـتلزم تمثـل ) ع( تلقـني أسـام األئمـة -هذا الشیء و شکله حتی یریه فی نومـه و هـذا شـیءٌ الینکـرُ

هِ بـل  -لة فی ذهن الطالب أو فی قلبـه و لـیس بشـرکخیّملاهرة وجوههم المط ألنّ العبـد الیعتقـد بـأنهم شـرکاء لِلـّ
 والیجوز التوجه إىل غري الحق فی العبادة إختیـاراً و إن کـان الرسـول -»أی محضره«یجعلهم شفعاء بني یدی اللّه 

ه فـی األذان أو فـی التشـهد فلـیس و أن حصـل التمثـل عنـد ذکـر رسـول اللـّ. بل هـو شـرکٌ) ع( أو األئمه) ص(
اً و الیکــون شــرکاً فقــول بعــضٍ مِــن العــوام الـذین أســلموا بــأن الصــوفیّةَ یجعلــون تصــویرا لمرشــد تحــت . إختیاریـّ

إن لم یکن لهم غرض فلم ال یحققون و الیذهبون حتی یـرون و  -و تهمة الیغفر -سجادتهم و یسجدون علیه باطل
  یشاهدون الحقیقة؟

التحقیق دلیل علی عدم صحة قولهم و إن وُجـدَ شـییٌ ممـا یقولـون فـی سالسـل أخـری کمـا هـو فـی عدم القیام ب
نقل عن بهاء الدین نقـش بنـد أنـه سـافر إىل بغـداد و . نقشبندیّه و قادریّه فهو فی سلسلتنا منقی بانتفاء الموضوع

  :رب الشیخ عبد القادر الجیالنی و قالقحضر عند 
فسـمِعَ مـن القـرب » یعنی نجنی حتی أقول لک المنجی«قول لک أنت شیخ آخذ الید أیها الشیخ خُذ بیدی حتی أ
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أنت ملک الرسام و لکن یقـول تـابعوا سلسـلة : أیّها الملک الرسام رسم لوحی و تصویری حتی أقول: قوليصوقاً 
و هذا یَدُّل علـی أن أیها األخ فی طریقة الرسم و النقش رَسِّم فی قلبک ذکر الحق : النقشبندیّة فی تسمیة السلسلة

أنا شاهدت فی إذن الکتبی من شیخ أحمد شرف الدین القادری لخلیفتـه . مرادهم ترسیم إسم الحق فقط و الغري
القمـری و رأیتـه عنـد  ۱۳۳۸الـذی کتبَـهُ فـی  -رودخـواف -أهـل. الحاج خلیفه عبدالرحمن بن الحاج مري عبداللّه
أنه یجب علیه أن یفة الذی یذکر فیه و یصدر إذن خالفته و یکتب السید عبدالمجید القادری من أحفاد الحاج خل
  .و یستغیث منه) ص( یتمثل وجه الشیخ إذا وضع یده علی قرب الرسول

ا یخالف ظاهر الشرع المطهر و تعتقـد متفتخر بأنها ال تعتقد ب» الجنابذی« ةدیباانالغ -لکن السلسله النعمة اللهیه
  .هُ الشرکفالتمثیل األختیاری الیجوز عندنا و نعدّ) ع( بالنعل و أخبار األئمةا هو یطابق الشرع طابق النعل مب



۱۷ 

  فی صحة إستعمال العشق بالنسبّة إىل مقام المقدس األلوهّیة) ۷
  .فنقول أجماالً حتی الیبقی سؤال بالجواب. من الکتب العرفانیّة مشروحاً ذکر هذا الموضوع فی کثريٍ

: لحب کما ذکر فی القاموس و المنجد و سائر کتـب اللغـة و فـی الصـحیح مـذکورٌالعشق فی اللغة هو ألفراط فی ا
  .وَهُوَ تَجاوُز الحَدِّ فی المَحَبَّةِ

و الیستلزم أمور الشهوانیّة و الأیصال النفسانیة لِأنّ األلفاظَ وُضعت للمعانی العامة و األفراط فـی الحـب بالنسـبة 
ذاتـاً و المحبّة إحدی عواطفِ القلبیّة العالیة و هی خالیةٌ من العوارض فی النفسـانیّة و . إىل أیِّ شیء یسمی عشقاً

عرفـاء یعتقـدون بـأن المحبـة الشـهوانیّة لإنّ ا.  یسـتلزم المالزمـة دائمـاًإن کانت مالزمةً لها فی بعض األحیان، فال
إن کـان الحـب . و إطالقه علیها مجازیٌّ بل الیجوز إطالقه علیها عند العرفاء. لیست من مصادیق الحقیقیّةِ للعشق
ا ناشـیةٌ مـن غریـزةٍ جنسـیّة و لِأنّ ثمرة األمیال النّفسانیّة ینقطع المحالـة فانّهـ. تاىل تلولونٍ فلیس بحب بل هو عارٌ

إن العشق الـواقعی و الحـب الخـالص جـزءٌ . خارجةٌ من حقیقة العواطف الروحیّة بل هی من غرائز الحیوانیّة جدّاً
إطالق العشق علـی الحـب الشـدید صـحح اینمـا یوجـد کحـب األمّ إىل ولـدها و . فالزوال له من شاکلة األنسانیة

عواطف األنسان کحبّه إىل العلم و الخدمـة األجتمـاع و الشـفقة لخلـق اللّـهِ و  بالعکس و فی المراحل العالیة من
هِ الـخ فـی : اطالقه علی اللّهِ تعاىل ایضاً الإشکال فیه بل الخالف فیه قال تعاىل شـأنه اً لِلـّ وَالـذَّینَ امَنـوُا أَشـدُّ حُبـّ

رٌ ایضـاً و نقـل فـی األخبـار و المجمـع و فلیس حب الشدید اال عشقاً و فی کتب اللغةِ مـذکو ۱۶۶سورة البقره ایة 
ذکر فی الوافی فی صفات المؤمنني فی باب التفرغ للعبادة استناداً علی ما نقـل فـی : األحادیث ایضاً بهذالمعنی

من عشق العبادة فَعانَقَها وَأحَبِّها بقلبه و  أَفضل الناس ) ص( قال رسول الله: عن الصادق علیه السالم قال الکايف
و هـذا دلیـل علـی أن . باشرها بجسده و تضرَّع لها فهو الیباىل علی ما أصبح مِـنَ الـدُّنیا علـی عُسـرٍ أم علـی یُسْـرٍ

ة و إال لـم یصـحّ اطالقـه و بیانـه و لـو أدقنـا النظـر فـی کتـب اللغـة والعشق   الیختص باألمور الشـهوانیّة و المادّیـّ
و العشـق الـذی ذکـر فـی الکتـب الطبییـة یخـتص . األحادیث و األخبار و علم النفس نوأیّدُ صحّة إسـتعماله البتـة

و األطباء یبحثون عنه علی نحو  -بتلک الکتب فقط و هو فی علم الطب نوع مرض من األمراض الجسمانیة جدّاً
کال ایضـاً لِـأنَّ العرفـاء یسـتعملونه بمعنـی لو قیل بعدم و روده فی اللغة و الشرع بفـرض محـال فـال إشـ -المرض

  .الحب الشدید و هو ما فوق األمور المادیة فهو مصطلح العرفاء و المشاحة فی األصطالح
الیجوز إطالق کلمة المعشوق علی اللّه علی عنوان األسمیّة لِأَّن أسماءَ اللّه توقیفیّةٌ فال یُذکر لِلّه إسمٌ حتـی صـرح 

عله ذکر وصفیّاال إسمیاً فال إشکال إیضاً لِأنّ العاشـق و المعشـوق ههنـا بمعنـی الحبیـب و به الشارعُ المقدس و ل
 ،یبـإذ کان الغالب علـی العبـد األشـتغال : و منسوب إىل حدیث قدسی و هذا. المحبوب و هما وصفان الإسمان

إذا عشـقنی و عشـقته رفعـتُ  جعلْتُ بغیته و لذته فی ذکری فأذا جعلتُ بغیتهُ وَلَذّته فی ذکری عشقنی و عشـقته و
: قال الشـیخ البهـائی فـی الکشـکول: ووصلت أحادیث أخری و ذکر ایضاً اکثر العلماء. الحجاب فیما بینی و بینه

و کیفیة هـذا األنجـذاب المطمـع فـی األطـالع علـی حقیقتهـا ذکـر  سنالعشق إنجذاب القلب إىل مغناطیس الحُ
وَبسؤاالتِکُمْ تُقْبَلُ الطاعَةُ المفرتضـةَ وَلَکُـم المَـوَدَّةُ : امعة فی عبارةموالنا محمدتقی المجلسی األول فی شرح الج

بها أن یکونوا أَحَبَّ الناسِ إیضا من أنفُسِنا و أقصاها العشـق و تاألخبارُ بوجوب المودة متواترة و أقل مرا. الواجِبَةُ
ذهـان و جـالء األحـزان المعـروف بجـالء األقال شیخ ابوالمحاسن حسني بن حسن جرجانی فی تفسريه المسمی 

الحـاء هـو الحـوض المـورود، المـیمُ هـو الملـکُ الممـدود، العـني هـو : فی تفسري حمئسق» گازر«بالتفسري الغازر 
نسِـبت کَلِمَـةُ العشـق فـی هـذا . العشق للمعبود، السني هو السناء المشهود و ألقاف هو القیام فـی المقـام المحمـود

و هی من حروف ) ص( ق رسول اللّه-س-ع -م-بود الواقعی هو اللّه فقط و مخاطب حالکالم إىل المعبود و المع
  .المقطعة



۱۸ 

ّن األختالف الموجود لفظیٌ و لو کـان أحَدَثَتْ هذه الشبهة من خلط مصطلحات الفرق المختلفة لوتفحص سیُعْلَم 
ةهناک حسن نیة ستُرفع الشبهات و مع األسف أن اکثر الذین یحاجون و یعرتضون، لی بـل . س عنـدهم حسـن النّیـّ

نني العوام المخلص قالوا إنّ کلمـة العشـق لـم یـرد فـی القـران و فـی دّیتقصدهم إلقاء الشبهة و إنحراف أفکار الم
لکـن الیصـح هـذا األسـتدالل لِأنّنـا قلنـا إنّ هـذا مصـطلح . األخبار ایضاً قلیلُ فاطالقها علی اللّه خالف لِالَٔدب

و اطالق . س و المنجد و األخبار و بعض األحادیث القدسیّه و العلماء العظام کما ذکرناالعرفاء الذی أیّدهُ القامو
إضـافة علـی هـذا أنّ کثـرياٌ . العشق علی اللّه متداولة بني الشیعة الذی یراد منه الحب الشدید الذی ذکر فی القران

  ...جتهاد و التقلید ومن الکلمات التی متداولة بني الناس حتی العلماء و لم یرد فی القران کاأل



۱۹ 

  »مشئهُ « همنشأ فی التصوف و) ۸
یعتقـد بعـض أنَّ منشـأه . شرحنا فی هذا الموضوع شرحاً کامالً فی رسالة فلسفة فلوطني و لکن نذکره هنـا إجمـاالً

و یقولون أن أکثر عقائد المتصوفة یوافق عقائـد بـودا کحـس عـدم األعتمـاد . مذهب بوذا و مذاهب هندیّه أخری
بالدنیا و الوصول إىل بمروانا فـی مـذهب بـودا و الغنـاء فـی اللّـهِ فـی العرفـان لکـنّهم إتبعـدوا عـن الحقیقـة لِـأَّن 

 ی عنوانٍ أنّه و ما فیه من آیات اللّهِ و نعمـه کمـا قـال شـعدیلالتصوف الواقعی األسالمی ینظر بالعالمَ و ما فیها ع
  ) ره(

  منــهأنــا مســرورٌ فــی العــالم مّمــن الــذی العــالم

 

 و محــــّب لکــــل العــــالم الــــذی هــــو منــــه
 

ه بـني مسـایل مـو إن کان عقیدة بوذا علی التوحید و عبادة الحق عندنا و لکنّـه الیـوم تعـد مـن  ذاهب الشـرک لِأنـّ
ه فلهـذا إبتلـی تـابعوه باألشـتباه المذهب اجماالً جدّاً و منهما قـال لـوئی ماسـینیون عـالمٌ . إىل المطالب األخالقیـّ

ه الزّنجـانی فـی رد أنَّ بـني  ۱۳۱۸والً حسناً فی سنة فرانساوی ق فی جواب العالم الجلیـل المرحـوم الحـاج عبداللـّ
العقیدتني تفاوة کثرية لِأنَّ التصوف الهندی یبحث عن حقیقة موهومةٍ و لکن التصوف األسالمی یبحث عـن اللّـه 

  .-من آیاتِهِ الکثرية و نعمه الجزیلة -المعلوم
التصوف أُخذت مـن مـذهب الزردشـت لِأشـرتاکهما فـی حسـن النظـر بالنّسـبة إىل العـالم و ألرتبـاط قال عدّة أنّ 

  .المسلمني مع األیرانیني و لکن هذا ایضاً الیصح لِأنَّ أکثر مبادی الدین األسالمی الیرتبط بالدین الزردشتی
طون أو فلوطـون و الیصـح ایضـابل ه أُخذ من فلسفة األفالإّنو قال بعض أنه أخذ من حکمة األشراق و قال عدة 

الیجوز فأن التصوف األسالمیّة کله أخذ من آیات و أخبار األسالمیّه و المحاجون لم یدرکوا المعنی و إستداللهم 
  .نشأت من عدم إطالعهم و بغضهم

العقلیـة فقبـل بعد إنتزاعه و إقتباسه من اآلیات و األخبار و األحادیث یبحث عن الحقـائق باسـتدالالته التصوف 
  .أن یکون إثباته بأستدالل العقلی کان منشأه فی اآلیات و األخبار و األحادیث

 یظنّون أنّ اآلیات مُعَمّاً و مفتاحُهُ فی أَیدی أرباب الخانقاه و هذا ایضاً الیصح بل هو تهمة نيوفیقال عدة أن الصّ
  .م فی عقائدهم و أعمالهمة یتبعون القران و األئمّة علیهم السالّيألنّ المتصوفة الحقیق

ه مـأخوذ مـن مـذهب  و المـذهب » مـانی«و مع األسف أعرب بعضٌ من الفضالء األخـري عـن عقیدتـه و قـال إنـّ
المانوی مبنیة علی الثّنویّة و أساس التصوف علی التوحید الأعلم کیف یرضون علی إیراد األتهام؟ لـیس هـذا إلّـا 

و لـیس بصـحیحٍ لِـأَّن ) ع( التصوف أخذ من المسـیحیة و أوامـر المسـیحو قال بعض أن . لِأبراز عقائدهم الباطلة
ال رهبانیّـة فـی األسـالم و : المسیحیّة یجوز الرهبانیّة و تـرک الـدنیا کمـذهب البـوذا و التصـوف األسـالمی یقـول

و .  اللّـهالیجوز ترک الدنیا بل یعتقد أن الحب الشدید و التعلق العمیق بها یوجب أألبتعاد عن سـبیل التقـرب إىل
التصوف قائلٌ علی أنّ الصوفی یجب علیه األشتغال و العمل لتأمني معیشته و السلوک إىل اللّـه و الشـفقة بالنّسـبة 

ث التصوف و نشأ من دسعادة ح و نبع خريمخذ أوامرَ حرکته من رسولِ اللّه و خلفائه و هم کانوا أو . إىل خلق اللّه
ن اآلیـات و األخبـار و مـا کـان لِعظمـاء التصـوف أیِّ إدعـاء مـن أنفسـهم و و مِـ و أحواله) ص( أفعال رسول اللّه

ماعندهم أستفیضت من مصباح النبوة و مشکوة الوالیة و أُخذ من معادن الحکمة و منابع الوحی األلهـام و أسـرة 
ذهب أو یمکن أن یُقتبس بعض المصطلحات و اللغات من م. العصمة و الطهارة األئمة المعصومني علیهم السالم

کما هو متداول الیوم و هو لیس خالفاً للشرع لِأنّ تالقی األجتماعـات و تباشـرهم . فلسفة إقتباساً علمیّاً أو فلسفیّاً
غري قابل للرتک و التوقف بینهم و هذا موجود بني کل األقوام و الفرق و القبائل و ما یستعمل النـاس فـی کالمهـم 

الکبري للعمامه و طول األلبسة التی یستعملونها الروحـانیون و لـیس بحـرامٍ و کالتقید و األجتهاد و ثیابهم کالحجم 
إنّ األتهامات علـی التصـوف کاألتهامـات . أساس حقیقة التصوف و مبانیه أُخذت من شارع المقدس األسالمی



۲۰ 

 ۱۰۳رٌ فی سورة النحل آیـه إنّما یُعَلِّمُهُ بَشَ: التی أوردها المغرضون کما أشارَ الیه القران، قالوا) ص( علی رسول اللّه
. و مرادهم من ایراد هذااألتهام إثبات أن التصوف لم یکن فی األسالم لینحرفوا العوام المخلص من طریق الحـق

التصـوف هـی  ةاالَٔدیان لیست خالیة من حقیقة التصوف و کذالک الدین األسالم لِـأنّ حقیقـ ةبل نعتقد أنّ حقیق
و . یق القلب و أساس األدیـان و العلـة األصـلیّة لوجودهـا هـی هـذا الطریـق فقـطإرتباط بني اللّه و عباده و هوطر

األحکام القالبیّة بل األجتماعیّة أیضاً لتکمیل هذا األرتبـاط فبنـاءً علـی هـذا، حقیقـة روح األدیـان هـو التصـوف 
ا کانَ مخالفاً للقـرانِ و إن قیل إنَّ بعضاً من عقائد بعض الصوفیة یخالف المعتقدات األسالمیّة، نقول کلم. والغري

ة بعـض بو الصوفیّة الیقبل هـذه العقیـدة و ال یجـوز نسـ -من الصوفیّة کان أو من غريهم -األخبار الصحیحة باطلٌ
موم فأن شوهدَ الخالف من عاألعمال الغري الصحیح إىل التصوف الحقیقی و کذالک الیجوز تعمیم الشبهة إىل ال

افه و الیجوز تعمیم عمله و انحرافه إىل الکل و الصوفی الحقیقی هو الـذی بعض المتصوفني فهو دلیل علی إنحر
جُمِعَ فیه الظاهر و الباطن و هو عاملٌ باألحکام الظاهریّة من الشرع المطهر و یراقـب أمـور القلبیّـة و األخالقیـة و 

فـال  -سـوءَ السـمعیة کما أن بعضاً من الروّحانییّن یرتکبون عمالً یستوجب. خالف هذا خالف التصوف الحقیقی
  .یختص األشتباه بالصوفیّة فقط بل یمکن األبتالء من أّی شخصٍ و بأَیِّ اسمٍ و عنوانٍ کان
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  فی عقائد الخالف اّلتی نُسبت أىل بعض کبار المتصوفة ) ۹
أجمـال لِأرائـة تّهامات يف کتب المتقدمني و بحث عنها تفصـیالً و نـذکر ایضـاً علـی وجـه الْکتبت أجوبة هذه األ

هامـات لـم یـدرک المعـارض مقصـود المؤلـف و إعـرتاض بعضـهم ال تعض من األبيف . الطریق و رفع الشبهات
  . یرتبط بالعرفاء إَبداً

اد العرفـاء رمثالً موضوع وحدة الوجود بحث علمّی و فلسفّی الذي فهمه مبتني بألطالع علی مبانی الفلسـفة و مـ
فأنّ قصدهم من وحدة الوجود هو معنی کلمـة ال الـه اال اللـه . روهُ خالف الشرعغري الذي ظنّه المعارضون و تصّو

و الیریدون خالف . تدَلُّوا فی اثبات نظراتهم باالیات و األخبار و األحادیث من أهل البیت و الوحیُ التنزیلو إسْ
و صـدرت مـن غـري عمـدٍ و و إظهار مایخالف الشرع اما لعدم القائل و إما شطحیات الّتی خرجت . الشرع مطلقاً

لة مشمول للذین رفع عنهم القلم و األن القائل يف هذه الح -إختیارٍ و لیس إختیاریا حتی یستوجب الذنب اوالکفر
ما ذکر يف کتاب تـذکرة األولیـاء تـألیف شـیخ فریـد الـذین العطـار امـا کـان رؤیـاً كیمکن أن یکون فی حالة النوم 

اً و هذه الشطحیات عنـدنا باطـل و مـن حصـلت لـه تالنعلمهم صوقیاً حقیق أوصدر من أهل التصوف السنّي الذین
هذه الحاالت یجب علیه األستغفار و المرور عنها بسرعة و به حمداللـه ان السلسـلة النعمـة اللهیـه بریئـة مـن هـذه 

خالفهـا باطـل و . فاً للتوحید فهی صحیحةلو العرفاء عموماً فائلون بأن وحدة الوجود إذا لم یکن مخا. اتفالخال
و مذموم ویقولون لو لم یکن إعتقاد وحدة الوجود لم یتحقق التوحید الـواقعی و همـا حقیقـة واحـدة و ال یسـتلزم 

علی المعرتض ان ینظر فی معناه اوالً و یدرک مفهومه ثانیاً ثمّ صدر . اصالة الماهیة ایضاً کما قال بعض الحکماء
و  ۳بـاطِنُ سـوره الحدیـد آیـه آخِرُ و الظّـاهرُ وَ الْاَوَّلُ وَ الْـهُوَ الْ: منها :هناک ایات کثرية فی القران الکریم. حکمه

ه لـیس فـی . مُبایَنَةِها ال بِالْیاءِ ال بالمُمازَجَةِ وَ خارجٌ عَنْأشْذاخل فی الْ: کذلک أخبار کثرية منها هذا یـدل علـی انـّ
و فیضـه و وجودهـا إعتبـاری الننـالو قلنـا  الحـق و ذاتـه و سـایر الموجـودات شـعاع نـوره دالعالم شـیئ اال وجـو

ح أبأستقاللهم الرقکبنا الشرک فأنه لیس ألّی موجود اسـتقالل وجـودی  آخرین لِأمکـان ل الْـواقـال نريـد أن نصـّ
هم فی النوم ولکن بعضاً من کبارهم یقبل منهم عموم السالکني و العرفاء ان تکون بعضها کذباً اویکون من مشاهدا

ه صدر منهم حینما کان توجههم اىل الحق و کـانوا عـاقلني و ّنأل. مبنتی علی اساس و اصلٍ صحیحٍادعا مقاماً فهو 
تهم بل ظهر منهم حني توجههم الکامل اىل األلوهیة کنائب مالکٌ الذی یباشـر الرعایـا ّیخصما کان دعویهم من ش

هم و یقول لهم سوف أفعل کذا و کذا و کلها صحیح و ان لم یکن مالکاً ولکن ینتسب اىل المالک يو یامرُهم و ینه
  . و اال فال اعتبار لشخصِهِ من دو ن إنتسابه. االصلي

ی خطبة البیـان الـذي نسـب اىل ف و شوهد منهم حاالت کما) ع( جری هذه الکلمات علی السنة األنبیاء واألئمة
و بعض اصحاب امريالمـومنني ) ص( ما نسب اىل زیدبن حارثه فی زمن حیاة رسول الله و) ع( علی امريالمؤمنني

واریخ و یـری تـفعلیه ان یرجع اىل الکتب و یطـالع ال اًکذب  فمن ظن اظهارات الفقري. یخربون عن اآلتي) ع( علی
إدعـوا شـیاً أو أنشـدوا ) ع( بعض من العرفاء العطئام استضائوا و استفاضوا من مشکواة و الیـة االئمـة. الحاالت

یعرتفون علـی انهـم مستفیضـون مـن إفاضـة الحـق وال شـي عنـدهم مـن دون  نلک أشعاراً ألنتسابهم اىل اإلئمة و
  . إفاضته

نـی عشـریة عـن الـدین مـن غرضـهم علـم ان قصـدهم الخدمـة ث خاصه الشیعة األنيلوتخل الذین یخرجون المسلم
کلماتهم  نياىل کتب العرفاء انصافاً أویسال و یحقق حتی وضع لهم معا عواجارللدین و خريٌ لألجتماع فعلیهم أن یُ

و یفهموهُ ثم یشـريوا اىل اال سـکال ان بقـی هنـاک مشـکل الن يف االسـالم امـر بالتوجـه و الدقـة و التعمـق فـی 
ئِلَ رجـل عنـد الخلیقـة الثانیـة و سُـكـان الیجوز الحکم بالکفر حتی بالفسق قبل تحققه و قطعیته . موضوعات کذا

أصبحت اجب الفتنة و أکره الحق و اصدق الیهود و النصاری و اومن بمالم اَرَهُ وَ اُقربمـا : عنه کیف أصحبت قال
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علیه فطلب الخلیفة علیاً علیه السالم و عرض علیه القضـیة  فکالمه یوجب تکفريه و یریدون إجراء الحّد. لم یُخلق
. نَـةفِتْ وَ أوالدکمْ والُکُمْانما امْ: الن کالمه اشارة اىل اآلیة الشریفهُ فقال علیه السالم انه صدق اذا قال احب الفتنة

رَةُ أکره الحق و مراده من الحق هو الموت فهو یکره الموت کما فی آیة و جاءَ سَکْ: و قال. ۲۸سورة االنفال و آیة 
أصـدق الیـود و : بمالَم اُره صحیح ایضاً ألن قصده هو الله تعلی و قولـه و قوله أوُمِنْ ۱۹مَوتِ بِالحَقِّ سورة و آیة الْ

ممالم  هأقربمالم یخلق صحیح ایضاً ألن مراد: النصاری ألن کل واحد منهما کفراآلخرَ فهو صدق تکفريهما و قوله
  . مُعضَلةٍ ال علیِّ لَها اَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ: ثم قال الخلیفة الثانیة. یخلق هوالقیامة

م التحقیق و التعمق و المتذکر و البحث مع کبار السلسلة و طرح األشکاالت و أخذ زفال یحکم بظاهر اللفظ بل یل
مـة فیهـا رمذمّة فرقـة او سلسِـلة لوجـود عـدة قلیقـةٍ مج. من اصر علی عقیدتهِ بالدلیلٍ فهو مذهومَ و مردودٌ. جوابها

وم قلیلٌ من المجرمني فال یصـح تعمـیم الجـرم اىل الکـل فانه یوجد فی کل ق. رعّشالخالف األنصاف و العدل و 
کذلک الفِرقُ و السالسل المختلفة فال یجوز الحکم بینهم علی السواء فـانّ .ألنة خالف للشرع و العقل و العرف

أعمالهم و کذالک عقائدهم حتی أقوالهم لیست واحدة فتعمیم الجرم بني الکل جرم الیغفر و ال یقبله عاقـلٌ ابـداً 
ب اثباتـه و إحقاقـه و اال جـعقیدة أو عملٍ کان مخالفاً مع أوامراالسالم فهو باطل و صـاحبه مـذموم اال انـه ی کل
  .فال
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  ی بعض العرفاءتّ فی بعض األمور الغري الصحیحة اىل نسبت ال) ۱۰
ناسـب لهـم اسفاً اَن بعض األشخاص الذین یتهمون بعضاً من عرفاء العظام باسم الدین علی ما هو ال یجوز و الی

بل تهمة مسـلمة و یسـتحیی مـن إسـتماعها کـل عاقـل و یعلـم ان عملهـم خـالفٌ للشـرع و ارتکـابهم بـه نشـأ مـن 
سالم یوکـدُ علـی فان األ. هم بالدین و عدم اعتبار قولهم ئاغراضهم الباطلة و الناس یطلعون علی عدم اعتبار ادعا
ی لَـعلـی المسـلمني العمـل بهـا و حمـل عمـل المسـلم عَ رعایة إصالة الطهارة والصحة و اصالة الحلیّة التی یجـب

حتی ان یثبت خالفه للشرع من طریق األقرار و األعرتاف أو من طـرق التـی  -سَنِهِرَ أَخیکَ عَلی اَحْاَمْ دَعْ: الصحة
زوی . کَـذَّبهُمهُ و قْسُون شخصاً علی أحـدٍ و هـو منکـرٌ فصـّداذا شَهِدَ خَمْ) ع( قال الکاظم. عینها الشرع المقدس

اِنَّ الـذین : ین قـال اللـه عـز و جـّلذهُ اُذنـاه فهـوَ مِـنَ الـّوَ سَمِعَتْ هُ عیناهْمن قال فی المؤمن مارَىَٔتْ: عن الصادق قال
تَشیع الفاحِشَة الخ و لوَ رای بعینهِ و لم یکن له شاهدٌ و دلیل فأظهاره تهمة و قائلـه  یجتون الخ و اللذین یحِبُّونَ اَنْ

إضافة علی هذا جاء فی القرآن الکریم فی سورة النسـاء و آیـة . و ال معرفة أعاذنا الله مِنهُ. بل هوال دین لهمغرض 
و ان کان نزولهـا فـی اسـامه بـن زیـد . تَ مومّناً تَتَّبِعُونَ عَرَضَ الحیاةِ الدُّنیاالتقولوا لمن ألقی الیکم السالم لَسْ ۹۴

بعد فتح الخیرب و مرداس بن نهیک الیهودی جمع اموالـه و اسـرتة و اقبـل و  قریة فی نواح الفدک الذي اُمِرَ بفتح
هودی فشدد علیه رسول ياجری الشهادتني ولکن لم یقبل اسامه شهادتیه و قتله ثم قال لرسول الله عمله مع رجل ال

تاب و  -سیفه لقائِل الشهادتني ما فی قلبه و لم تفهم ما قال بلسانهِ فأقسم أسامه ان الیسلُّ لَمْانت لم تَعْ: الله و قال
 و یعم الخطاب للمؤمنني کلهم فی کل األزمنة مثل کثري مـن األحکـام االسـالمیة و عـن رسـول اللـه -ندم من عمله

یا ایها الـذین آمنـوا : قال الله تعاىل. ال اله اال الله و التُکفّره بذنب: تکف مِمّن قال اسالم اَنْلِ الْاُصْ مِنْ): ص(
و ان کان نزولها فی و لیدبن عقبه  ۶الح سورة الحجرات آیة ... سقً بنباً فَتَبَیَّنوا ان تُصیبُوا قوماً بِجَهالَةٍان جائکم فا

 هـم یریـدون قتلـه فَهَـرَب و جـاء اىل رسـول اللـهّنأالذی ذهب اىل قبیلة بنی المطلق الِٕخذ الزکاة و استقبلوه و ظن 
 بَـأَهْاال ان کلمة الفاسق عام فیشـمل کـل نبـی أَنْ. یداً ثم نزلة اآلیةو قال لم یإتوا بزکاتهم فغضب الرسول شد) ص(

یا ایهـا الـذین آمنـوا إجتنبـوا کثـرياً مـن الظـن ان بعـض : و قال ایضاً تعاىل شأنه. فاسقٌ فی اَیِّ زمانٍ او مکانٍ کان
قبیح و من معاصی کبـرية  و کذالک التهمة و اإلفرتاء علی المسلمني. ۱۲الظن أثمٌ و التجسسوا سورة الحجرات آیة 

ان الذین یحبـون ان تشـیع الفاحشـة فـی : علیه آیة األفک و کذا قال تعاىل شانه ّلدُتو اُکُدِّ علیه لحفظ مکاتهم و 
و ذکر فی الفقه شرائط ألثبات المعصیة فمع عدم الشرایط الیثبت الجزم فـأل ثبـات . الذین آمنوا لهم عذابٌ الیم

ربعة شهودٍ و ان کانوا ثالثـة فالیتحقـق و  الشـهعود الثالثـه یخرجـون مـن العدالـة و ال ب ان یکون اجالزنا مثالً ی
فهذا یدل علی ان المسلمني الیکونـوا فـی صـدد . فان ثبت کذبهم یستلزم الحد علیهم. یقبل منهم الشهادة فلیتوبوا

االشخاص کیف یرتکبون  مع هذا کان عجباً من بعض -و کانوا محتاطني -هتک حرمة اآلخرین و یحفظوا کرامتهم
خالف الدین و خالف شریعة سیدالمرسلني وهم یدعون التحري من الدین و المحافظـة منـه و کیـف  یتهـون مسـلماً 

غراضـهِ اُجاء به فاسـق مغـرض لوصـوله اىل  ئعلی عمل قبیح و هو یراقب آداب الدیانة؟ و کیف یعتمدون علی نب
 ةریعشّـلان یقولـو ان اعمـالهم الغـراء النـاس؟ فـی ای موضـع مـن اهـل یجـوز . المادیة و یتبعون طریقـة المعاویـة

م رجلامر من اوامر الشرع یوافق؟ یتهون المتدینني باتهامات قبیحة و التحقق ألثبات ا أّیکذا؟ مع   المطهرة یوجذ
بالشـهداء لـو الجـائوا علیـه بأربعـة شـهداء فـاذلم یـأتوا : ۱۳و جاء فی القرآن الکریم فی سـورة النـور آیـة . واجب

فیدل علی منع القذف و التهمة و الغیبة و کذبها اذالم یکن ألثباتهـا دلیـل و یحـرر . دَ الله هم الکاذبونفأولئک عِنْ
معة الروحـانني و لـو کـانوا بـون باسـم سُـجالدین یهتکون حرمة المسلمني من ان یکـذبوا فهئـوالء االشخصـاص یو

ذهب و ائمـة الـدین ان یراقبـوا و یحـافظوا مـن مـو علـی زعـیم ال. کان ملبسني بلباسهم  انفسهم روحانیني ایضا او
ني و عرضة لالغـرلض الشـیطانیة ضالمغر سالم و مقدسانه ملعبة فی ایدحدوده و احکامه و ال یأذنوا ان یکون األ
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حانیـة خطـاءً للوصـول اىل اغراضـهم ومن جانب الذین جعلوا أهوائهم الهـتهم و هئـوالء الـذین تلبسـوا بلبـاس الرّ
المادیه فعلی زعماء لمذهب و ائمة الذین ان یخرجـوهم مـن اجتمـاعهم و اال فالنـاس سـیظنون علـی الروحـانینني 

عنـی مو قـالوا هـی ب» بـاهِتُوهُم«لعل بعضاً استدل بالکلمة التـی وردت فـی الحـدیث و هـی . اآلخرین سوء الظن
عـن داود بـن : حـدیث الـذي ورد فـی الکـايفبـاختوهم و هـذا هـو ال البهتان و الیصح النها بمعنی جادِلوهَم أَیْ
یب مـن بعـدي فـاطهروا ّرلاذا رأیتم اهل البدع و ا) ص( قال رسول الله: سرحان عن ابی عبدالله علیه السالم قال

هم و القول فیهم و الوقیعة و باهتوهم حتی الیطمعوا فی الفساد فی السالم و یحذرهم ّبسالربائة منهم و اکثروا من 
هـذا الحـدیث مصـداق . لمون من بدعهم یکتب الله لکم بذالک الحسنات و یرفـع لکـم الـدرجاتالناس و الیتع

الیـؤذن فـی االسـالم لِأَحـدٍ ان یفـرتیَ علـی . فعلی الروحانیة ان یطردوهم. لشبه الروحانیني الذین ذکرناهم سابقاً
فاتهامات التی نسـبت اىل بعـض االکـابر هـو . انو باهِتِوا اشتقّت من البُهةِ مثل فبُهِتَ الذي کَفَرَ ال مِنَ البهت. احدِ

ة و نجعلها تحت سالمیّاسفاَ انا نحن المسلمني النعمل الیوم باالحکام األ. خالف الشرع و العقل و بهتان محض
اقدامنا و عجباً ان بعـض االشـخاص نظـراً اىل غرضـهم و بغضـهم و عنـادهم حملـوا کالمـی و مکتـو بـانی علـیَ 

و نحن اوالً لـم نسـنخف العلمـاء الحقیقـی ابـداً و نعلـم مقـامهم عالیـاً و . موا الکتاب ملعوناًالتوهني بالعلماء و س
لـی تبإالصـالحني باتهامـات کاذبـة و  اهمـودنا شبه العلماء و الروحـانیني الـذین تلبسـوا بلباسـهم و اّتسواعظیماً بل 

و یقولـون ان فـی هـذه الرسـالة . انفسـهم ارجو مـن اللـه ان ترجـع للعنـة اىل. ض من العلماء ایضاً بسوء التفاهمعب
وقعت اسـائة االدب اىل المقدسـني و الیصـح النهـم انفسـهم ارتکبـوا اسـائة االدب و نحـن النریـد السـوءَ لِـأي 

اهب االسـالم اذِنَ لِأحـدٍ ان یحقـر و یسـتخف المتـدینني ذمـذهب مـن مـ أَفی أّی -السیماالعلماء الکرام -صٍشخ
ائضهم یواظبون و ان یقول ان عمـل المسـتحبات العـزاء السـفهاء و رو فی حفظ فالذین هم فی صالتهم دائمون 

و خجل کل . الجهال؟ و ان کان المطلب کذالک فکل من عمل بالمستحبات کان عمله الِغفال السفهاء و الجهال
  . رضني یخالف القران و االخبار صریحاًغحتی العدو فقول هئوالء م. متدین من استماع هذا االتهام

هل لم یسمعو الذین هم فی صدد االذی و هتک حرمة المتدینني و تضـییع کرامـاتهم الحـدیث المشـهور مـن قـول 
  یَدِهِ وَ لِسانِهِ؟  لِمونَ مِنْمُسْلِمُ من سَلِمَ الْمُسْاَلْ: المعصوم

و -الالدقـة فـی األقـوال و األعمـ ةالحدود مرتفعـة بالشـبهات الـیس هـذا دلیـل علـی نهایـ): ص( قال رسول الله
  ؟  -األفکار

  أو علی ان یکون کرامات االسالم و المسلمني مد نظرٍ فی کل الموارد؟
و . الیس هذا موضوع االفک و مصداقه الذی نـزل بشـدة و غضـب. فبایّ اذن یرتکبون هذه االعمال غري الالئقة

السـالم علـی حـده هـذا ان بقـاء ا. و  االقول السیئة مع احکامـه ۹لنبک علی غربة االسالم بقیاس هذه االعمال 
لـو وجـدِ . ی عشریثنبحرمة وجود العلماء الصالحني الکرام و العرفاء العطام الذین هم عمادُ الذین و المذهب األ

المغرضون الذین الحقیقة فی ذاتهم فی اجتماع ایِّ من هذین و تشبهوا انفسهم و استفادوا من اسمائهم الحسنی 
  . م الدیانة فذنوبهم اکرب من االخرینسوءً و اجروا اغراضهم الشیطانیة باس

اتعذر من حدة القلم التی وقعت لشدة التأثرو االحساس لغربة االسالم من دون اختیار و مـا کـان قصـدنا الکامـل 
نا و یقومنا فی التبعیة تاسالُ الله ان یثب. الحکم رر اصداظللمطالب بل ارائة طریق التتحقیق و التعمق قبل اظهار الن

  .االثنی عشریةمن ائمتنا 
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  کیف هی؟ ) ع( االخبار التی رویت فی ذم التصوف من المعصومني) ۱۱
من ذکـر عنـده الصـوفیة و لـم : قال) ع( حضرت الرضاءإىل االخبار کثرية فی هذا المورد منها الحدیث المنسوب 

و الحـدیث ). ص( نـا و مـن انکَـرَهم فکانمـا جاهـد الکفـار بـني یـدی رسـول اللـهمینکرهم بلسانه و قلبـه فلـیس 
قـد ظهـر يف هـذاالزمان قـوم یقـالُ لَهُـمُ : ل لـهيـالذی ذکر فی حدیقـة الشـیعة ق) ع( المنسوب اىل جعفر الصادق

  .الخ...انهم اعدائنا فمن مال الیهم فهو منهم وَ یَحَثُرُمَعَهُم ) ع( ؟ فَاَجابالصوفیة فما تَقُولُ فیهِمْ
یا اباذر یکون يف آخر الزمـان قـومٌ یلبسـونَ : قال) ص( سول اللهو الحدیث المنسوب اىل أبی ذر و هو رواه عن ر

و . اولئِـکَ یلعَـنُهُم مالئکـة السـموات و  االرض رِهِمْلَ بِذالِکَ عَلـی غَیْـفَضْتائِهِم یَرَونَ الْشو  فهِمْالصوفَ يف صَیْ
تـی ان الیقعـوا فـی الشـبهة و صوا اکثر و ینقبوا المطلب حهنا جدیرٌ للذین یبحثون عن الحقیقة ان یتفحّه. امثالها

  : الخطاء لِأَنَّ العِلم علی صِحَّة األخبار و سقمها ضروریَّ
اوالً ان الزمان و المکان و شرایط أُخری ببـدخل فـی معـانی العبـارات ثانیـاً یمکـن ان یکـون لالخبـار المـذکورة 

ىل ادلّة التعادل و الرتجیح التـی ذکـرت اخبار اخری معارضة لهافان اَمَکَنَ الجمع بینهما فعمل بها و اال فلرياجع ا
  .فی االصول مفصّالً، فعمل باالرجع

ثالثاً یجب فی مثل هذه الموارد التی یبحـث فیهـا عـن الکفـروا االیمـان لحـاظ جانـب االحتیـاط و عـدم صـدور 
هذا لنوع رغمـاً ا سابقاً ان الحدود مرتفعة الشبهة فیلزم الدقة فی االخبار من نالحکم علی فسق احدٍ اوعدّة کما قل

فلرياقب حتی حصول الیقني و ان لم یوجد دلیل قطعی علی وجود الفسق . علی ما فی ادلة السّنن الن فیها تسامح
   -تهمة و ظلم ال یغفر -اوالکفر فصدور الحکم علیه

رابعاً ان الصفات التی ذکرت فی منت االخبار و االحادیث مالک اصلی فقط فان وجدت فی ای شخص اوعدة 
  . بای عنوانٍ اومقام اولباس کانوا مستحقني بالذم و اال فال

و اآلن ننظر اىل االخبار التی تعارض االخبار المذکورة و تمدح التصوف نقلها کبارٌ من العلماء کابن ابی جمهـور 
 مَـنْ: قـال) ص( هذا حدیث منسوب اىل رسـول اللـه. ون التعادل و الرتاجیحنريه فلرياجع و یراقب اویعمل بقاو غ

  .مَعَ اَهلِ التَّصَوُّفِ لِسْیَجْلِسَ مَعَ اللهِ فَلْیَجْ سَرَّهُ اَنْ
القُ اخْـ القَهُـمْفی کتاب بشارة المصطفی لشـیعة المرتضـی و حـدیث التطعنـوا اهـل التصـوف و الخـرق فـان اَخْ

 -تاء: التصوف اربعة احرفٍ: قال) ع( اَنبیاء و الحدیث المنسوب اىل امري المومنني علیلباسُ الْ اَنبیاء و لِباسَهُمْالْ
الفـاأ فـرد و فقـر و . الواو ورد و ود و وفـاء. الصاد صرب و صدق و صفا. التاء ترک و توبة و تقی -فاء –واو  -صاد

یل الذی ذکر مفصالً فی کتب المنجلی و غواىل اللئاىل للعـالم الجلیـل محمـد بـن فناء و سار االخبار من هذا القب
و عجبـاً الحـدٍ مـن . یرعلی بن ابراهیم بن ابی جمهور احساوی من علمـاء کبـار الشـعة فـی القـرن التاسـع الهجـ

قطعی و المغرضني الذی کتب ان االحادیث فی مدح الصوفیة فی سند بعضها ضعف و لکن یعتقد ان اخبار الذم 
فرضاً علی صحتة یرتبط علی اهل السنة الذین سـمون انفسـهم صـوفیة ولکنـه عممهـا علـی صـوفیه الشـیعة و ظـن 

يف ذم علماء اهل السنة علی الشـیعة ایضـاً ) ع( مثله مثل الذی تعمم االخبار التي نقل عن االئمة. خیاالته قطعیة
فـی ذم العلمـاء ) ع( فمـا وصـل مـن االئمـة) ع( ةو هذا الیصح جداً و علماء الشیعة مؤیـدون مـن جانـب االئمـ

  . والصوفیه یرجع اىل اهل السنة و علمائهم و متصوفیهم
قال الشهید االول دره، يف کتابه الدروس فی باب الوقف الصـوفیون هـم المشـتغلون بالعبـادة و المعروضـون عـن 

ولـو : ري کاشف الغطاء يف بـاب الوقـفالخ و کتب يف کتاب کشف الغطاء تألیف الموهوم الشیخ جعفر الکب -الدنیا
تـدل عبـارة الفقیهـني . وقف علی الصوفیة و کان عارفا و ورعا نزل علی المعرضني عـن الـدنیا المشـغولني بالعبـادة

و کان من مذاهب الفاسدة أو الباطله لقاال ببطالن الوقـف علـی لالجلیلني علی صحة اصل التصوف الن التصوف 
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هون بهـم عـن ّبهم المعرضني عـن الـدنیا و المشـعولني بالعبـادة لیخـرج المتشـنيهم بکوالصوفیة و فقیدا الوقف علی
ربما یدخل بتعمـیم العلمـاء اهـل الطریقـة الباطلـه فتـدل علـی وجـود اهـل : شمول الوقف و قال فی کشف الغطاء

ألفضـل انـه من موالنا المجلسی الثانی مکتوب فی جواب أحـدٍ مـن ا. الذین یصح الوقف علیهم -الطریقة الحقه
کتـوب فـی مسأل منه عن الحکماء و الفقهاء و األخباریني و الصوفیة أنه صرح فیه بحقّانیة التصوف و کان هـذا ال

. کتاب ریاضة السیاحة تألیف المرحوم مريزا زین العابدین الشريوانی فی ترجمة المرحوم مجلسی أعلی الله مقامه
 نقـل عـن األئمـة. الحرام تألیف الحاج مالعلی الواعظی التربیزی ذکر ایضاً فی کتاب وقایع االیام فی تتمه محرم

  . اخبار اخری من العلماء و هی کثرية) ع(
ففی مثل هذه الموارد التی کانت االخبار قسمني متعارضني ان لـم نعمـل باألحتیـاط فلنجمـع بینهامـا بأننـا نحمـل 
األخبار التی فی مدح الصوفیه علی الصوفیه الحقة الذین هم الشیع األثنی عشریه و األخبار التی فی الـذم الـذین 

ر علی العمل باالحتیاط اوالجمع فلرنجـع اىل قـانون ان لم نقد. یتشبهون بالتصوف و الیکونوا فی مذاهب الشیعة
فـال یجـوز ذم . فالیجوز الحکم علی فسق احد اوجماعـة قبـل التحقیـق و الـتفحص و التعمـق. التعادل اوالرتاجع

الذین یعملون بظاهر االسالم و نشاهد انهم قائلون بحقانیة المذهب الجعفری و یقولون الشهادتني بـل ذم هئـوالء 
   -حرام
فرض ان االخبار التـی يف الـذم کانـت صـحیحة فتحمـل علـی الـذین الیعملـون بظـاهر الشـرع المقـدس و  فعلی

فهـم ) ع( األئمـة يـةنعم کـل مـن لـم یعتقـد بوال. و یتشبهون انفسهم بالصوفیة الحقه) ع( یخالفون مذهب االئمة
فـظ الیسـتوجب الفسـق أولکفـرو ّلالسـم و األ فـا. مذمومون و ال نجاة لهم سواءً کـانوا زهـاداً أوشـیوخاً أو غـريهم

التشریف يف . ک هواألعتقاد و العمل بهکذالک الیستوجب األیمان سواءً کان صوفیا او شیعة او مسلماً بل المال
ان کلمة المجتهد لم یکن مصطلحاً يف زمان األئمة فی الشیعة و کان یخـتصّ . اال ان بکون مع العمل -ن -م -و -م

و ذکـر خطبـة فـی نهـج . ألصـدار فتـاویهم المختلفـه) ع( اهل السنة مذموماً عند االئمـة بأهل التسنن و کان علماء
و یجتهدون بـرایهم و لکـن علمـاء الشـیعة و فقهـاء المـذهب ) ع( البالغة فی هذا المورد و وصل ذم بأهل البیت

ا کــانوا ذوی فــاذ -و یراجعــون باخبــارهم و احــادیثهم) ع( الجعفــری یتمســکون بحبــل والیــة االئمــة المعصــومني
و اال فال یکفی االسم و . الصفات التی ذکرت فی مقبولة عمربن حنظله فهم ممدوحون عند االئمة علیهم السالم

  . اللفظ فقط
امـا حـدیث ابـی ذر ال یـرتبط . و یجبونهم الیستحقون الـذم) ع( فالصوفیة الذین یعملون الشریعة و یتبعون االئمة

ماء فی زماننا هذا و هـوأغلی لن و التلبس بالصوف معمولٌ بني الناس حتی العبالتصوف ابداً لیفخروا علی االخری
  .من الکتان و بعض الناس یفخربه و یدعی الفضل و یتکرب و الیرتبط بمذهبه و  اسمه و شغله

عمق فنظراً بان قصدنا التذکرٌ و رفع الشبهة نکتفی بهذالقلیل و نجتنب من اطالة الکالم لعله کان و سیلة لتحقق و ت
  . المتدینني المنصفني المدبرین
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  عقیدة العرفاء فی رویة الحق تعاىل) ۱۲
مفصـالً و للفـرق  هبحـث عنـ. موضوع رویة الحق تعاىل احد من المسائل المهمة الکالمیة و الفلسـفیة و العرفانیـة

و اال . یقولـون انهـا محـاللم یقبل المعتزلة الرویة مطلقاً ال فی الدنیا و ال فی االخرة و . ت مختلفةاالمختلفة نظر
و یقول ابوالحسن االشعری موشش مذهب االشعري ان الله یری و یشـاهد ولکـن خارجـاً . شاعرة یجوزون الرویة

و یعتقد الکرمیه الذین هم تابعوا کرم بن ابی عبدالله الذین یعـدون . من الجهة و الحد حتی ال یمکن االشارة الیه
و . بان المومنني سیشاهدون الله فی االخـرة و یشـاهد فـی االعلـی حنبل یقولُمن المتشبهة و کذالک بتعة احمد ال

و قـال المرحبـة اضـافة . سیشاهد الکفار ایضاً فی الدنیا و فی االخرة: یقول السالمیه و الحشویة. الیشهادونه کفار
ا انهـم یستفیضـون مـن اماالعرفاء کمـ. و کلهم ذکروا شروحاً مفصلةً الثبات مایدعون. علی المشاهدة بل سیلمسونه

و یفتخـرون انهـم مـن تبعـتهم ) ع( مصادر العصمة و معادن الوحی و الحکمة و االیات الکریمـة و اخبـار االئمـة
ففی هذالمورد ایضاً عقیدتهم مبتنیـة علـی االیـات و االخبـار بـان رویـة الحـق الیمکـن بـالعني الظـاهرة و البصـر 

کان المومتی و قربه و بعده و کوفه امام الرائنی و بني یدیه الخالفـه و المادي الن الرویة البصریة لها شرائط مثل م
الیصـدق و الیلیـق احـد مـن الشـرایط ... کوفه جسماً کثیفاً و قابالً للروحیة و شفافاً و کون العـني مسـلطة علیـه و 

  .المذکورة بالله تعاىل فالیمکن الرویة بالبصر الظاهري
تجلیه الذی فوق رؤیة البصروا الخیال و النوم و الفکر فیمکن ان یتجلی و  اما انکشاف الحق و شهوده المعنوی و

حصل ذالک اذا وصل السالک فی مراحل سلوکه اىل حدالکمال و ترک انانیتـة و ال یلتفـت بتعینـه و تشخصـه و 
) ع( قـال البـاقر ۱۴۳رة االعـراف ایـة سـو... جَبَلِ جعَلَهُ دَکاًّ وَ خَرَّ مُوسی صَعِقاًفَلَمّا تجلی رَبُّهُ عَلَی الْ. فنا فی الله

  هل شاهدتة؟: قال. الله تعاىل: یا اباجعر أّی تعبُدَ؟ قال: فی جواب احدٍ من الخوارج الذي ساله و قال
) ع( و هکـذا روی عـن الصـادق. أیمانِهُ القُبوبُ بحقایِقِ الْرَأَتْ صارِ وَ لکِنْاَبْعُیُونَ بُمشاهَدَةِ الْتَرَهُ الْ لَمْ. نعم: قال

وَ : تَهُ؟ فقـالتَ ربک حني عَبَدْهل رَاَیْ: و قال یا امريالمومنني) ع( جاءَ حربَّ اىل امريالمومنني علی: فی الکافی قال
  .أَرَهُ بدرَبّاً لَمْتُ اَعْیَلَکَ ما کُنْ

  .قُلوبُ بحقائق األیمانِتَهُ الْیْرَاَ صارٍ وَلَکِنْيف مُشاهَدَةِ االَٔبْ رِکَه العُیوُنْلَکَ التُدْته؟ قالَ وَیْفَ رَاَیْکَیْ: قال
. منني قبـل یـوم القیامـةؤملو فی الحدیث الذي ذکره فی باب الثامن من کتاب توحید الصدوق انه یمکن الشهود ل

 لَقَـدْ مَ القیامَـةِ؟ قـالیَـراهُ المومِنُـونَ یَـوْ ي عنِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَلْنبِرْاَخْ: قالَ قلت لَهُ) ع( قل ابوبصري عن الصادقن
وَ اِنَّ : قـالُوا بَلـی ثُـمَّ سَـکَتَ سـاعَةً ثُـمَّ قـال تُ بِـرَبِّکُمْاَلَسْـ: فقلت متی؟ قـال حـني قـال لهـم. قیامَةلَ یَومِ الْرَأَوهُ قَبْ

  . مَ القیمة الخلَ یَوْیا قَبْالمومِننيَ لَیَرَونَهُ يف الدُّنْ
قال نعم حـني اخـذمنهم العهـد لقبـول ربوبیتـة فسـکت  قال ابوبصري انی سالتک هل یری المومنني الله فی القیامة

و لیسـتِ الرویـة بالقلـب : کالمـه حاتـفـی افت: بل یرونه المومنون يف الدنیا ایضاً قبل القیمـة ثـم قـال: قلیالً ثم قال
  . کالرویة بالبصر تعاىل الله عمایصفه المشبهون

مثـل اىل ربهـا : م أویتشبه کما فـی بعـض اآلیـاتو أخبار أخری ایضاً کثرية بل بعضها یوجد توهما لبعض ان یجسِّ
  .ناطرة
أو کحدیث المنقول عن عبد الرحمان بن عوف عـن عایشـه الـذی ذکـره العـالم العـارف . جُولقاءَ رَبِّهِکانَ یَرْ وَ مَنْ

تبـارک ت رَبی رَاَیْ) ص( قال رسول الله: قال. ملی فی کتابه المسمی بجامع االسرار و منبع االنوارالسید حیدر اآل
  . علی طاهرهِ و قالوا بالتجسم هفالمتشبّه حملو. و تعاىل لیلة المعراج فی احسن صُورَةٍ

فالرویة بهذا البصر باطل بل القول به کفـرٌ و لکـن اا . و نحن قائلون بان القول بالجسمیة و مالمسة و امثالها باطلٌ
و االطـوار التـی علـی نحـو الـذی اسـتفاد طوی السالک مدارج السلوک و تجاوز مـن الظـاهر و سـار اىل البـاطن 
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العرفاء من اآلیات و األخبار و شاهدوا المراتب و وصل اىل حد الذی الیری قوی نفسه و أعضاء بدنه و حواسـه 
بل ال یلتفت بصفاته و ذاته و تجاوز عن الحد و وقع فی الحد فیمکن لـه حصـول المشـاهدات و هـذا هـو الـذی 

فـال یبقـی راءٍ و  -کحـاالت االنبیـاء و االولیـاء يف بعـض مراحـل حیـاتهم -لمـوتو  الموت قبـل ا -یسمی بالفناء
  : کما قال الشاعر. المرُیَّ و الشاهدٌ و ال مشهود

 انــا أَبکــم الــذی یَــرَی المنــام و  العــالم کلّــه أصــّم
  

 أنــا عــاجزٌ عــن القــول و الخلــق عــن اســتماعه 
  

فـال . مؤذونـاً علـی أفشـاء کثـريٍ مماشـاهدت يف المعـراجلسـت ) ص( قال رسول اللـه. فهذا المقام لیس المکالمة
یمکن الرؤیة بالبصر المادی بل یجب ان تکون بالبصرية القلبیة فهو تجلی الذات النفس الـذات و الرائـی یجـب 

  ).ع( یة و سایر الموانع کاالئمةنانان یخلو و یطهر قلبه من األ
  .الیلیق شهودک» مع بصری«الن نظري » هَکَحتی اشاهد وَجْ«کَ هوَجْ ظرنالَٔقرِض منک بصراً حتی ا

یا بن آدم لوأ کل قلبـک : فی الحدیث القدسی. علی الشهود. و ما یقول العرفاء مستندٌ اىل اخبار و االیات و متنبِ
ان . طائرک لم یشبعه و بصرک لو وضع علیه خرق إبرة لغلطاه و تَریدُ ان تعرف بهما ملکـوت السـموات و االرض

  . ده الشمس خلق من خلق الله فان قدرت ان تمالً عینیک منها فهو کما تقولکنت صادقاً فه
فهذا مشريٌ اىل ان القلب ایضاً فی ابتداء االمر مبتلٍ بالوهم و  الخیال و الفکـر الصـوري و الیقـدر ان یجـد سـبیل 

اىل الملکـوت و شهود الحقائق اال ان یتجاوز عن اطوار القلب و حد الخفي و االخفی حتی یجد سـبیل الشـهود 
  . فی المعراج الذي هو مقام القرب الذی حصل له الشهود الکلی) ص( اىل المرحلة المخصوصة لِنبینا
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  ما هو عقیدتهم فی الجربو التفویض؟) ۱۳
» الجنابـذی«ان العرفاء و سالکی الطریقة فی السلسة العلیـة النعمـة الیلـة : قلنا و أجبنا کراراً يف جواب السئوالت

و الغري و یقولون ان دم الذی وصل الینا هو من ) ع( العنابادی ما عندهم من العقیدة و االعمال وصل من االئمة
اآلدم ففی الجربوا التفویض ایضاً یعتدون بما یفهم من ایات القرآن و مصادر العصمة و اهل بیت الطهارة و اسرة 

  .الرسالة
مـذهب  ؤسـسلجـربوا لتفـویض قـال ابوالحسـن االشـعري مفی المذهب االسالمی عقائد مختلفة فـی موضـوع ا

بـل هـو مقـدرٌ مـن جانـب اللـه الـذی . االشعری بان افعال العباد هی بقدرة الله و خلقته و ال تأثري للعباد أنفسـهم
  .طَی االختیار لِعبده و جعل افعاله مقازنناً بهذه القدرةاَوجَدَ القدرة و اعْ

هـذا الحـد و قـالوا القـدرة و ال ختیـار للعبـد بـل هـو مجبـورٌ فـی کـل  نوجـاوزيو الجهمیة تبعة جهم بن صـفوان 
  .الموارد

و القصـوم -قال قاضی ابوبکر من کبار المتکلمني أن نفس العمل بقدرة الله ولکن کونـه طاعـة أومعصـیة کالصـاله
عمـال هـو کـل قـدرة و یعتقد الشیخ ابواسحق اسفرانینی ان الموثر فی اال. من قدرة العبد... و شرب الخمر و ... و

الّتـي الله و العبد معاً و اثنان من تالمیذه اعنی امام الحرمني و ابوالحسن بصـری قـاال بـان افعـال العبـاد بالقـدرة 
ان العبد یوجد القدرة التکونینة الفعاله مستغنیاً من تـدخل : قال المعتزله تبعة و اصل بن عطا. الله يف العبد دأوج

ل ما یشاء فقول اال شعری و الجهمیة جرب محض عو اختیاراً فیض بد و اعظاه قدرة تکوینیةارادة الله و الله خلق الع
ــا عشــریة یعتقــدون بمــا قــال عو عقیــدة الم ــة االثن تزلــة تفــویض محــض ان العرفــاء و الفقهــاء و الفلســفة االمامی
و  هذا هو العقیدة الصـحیحة . نِرَیْنَ االَمْرٌ بَیْاَمْویضَ بَل رَ وَ ال تَفْالجَبْال : نِرَیْنَ االَمْرٌ مَبْو هو اَمْ) ع( المعصومون

ایضاً : خبار و االیات و  استند الجربیون و التفویضیون اىل آیاتٍ من القرآن الکریمی تثبت باالدلة العقیلیة و األتالّ
ة علی مقدمات داخلیة فبیانه اجماالً ان االفعال االختیاریة مبتنی. خبار تناسب بالعقائد الشیعیةو لکن االیات و االَ

یجتـه فـان کانـت تو اسباب خارجیة الن الفعل اذا صدر من الفاعل ابتداءً یتصوره فی ذهنیه ثم ینظر اىل غایته و ن
ان ظهـور التصـور و التصـدیق فـی ذهنـه ابتـداءً . نافعة فیصدقها ثم یمیل الیها و یعزم و یرید و یعمل بها بجوارحه

یعنـی ان المقـدمات . فأرادته و  اختیاره بکـون بـامر اللـه تعـاىل. الله و الاختیار له القاه الله يف مخیلته ففاعله هو
امـا معنـی . الداخلیة بارادة الله و الجرب محض و ال تفویض محض الن کون العبـد مختـارا هـو مشـهودٌ و مشـهودٌ

نـه مختـاراً مطلقـاً مـن ختیار من العبد وسلب ارادته مطلقا و هذا ال یضح و معنـی التفـویض کوالجرب هو سلب األ
  .فالموضوع اَدق من هذا. دونِ ارادة الله و هذا الیصح ایضاً

هـور االنـوار ظالن فاعل الحقیقی هو ذات الحـق تعـاىل شـانه و اوجـد االرادة فـی العبـاد فظهـر و تجلـی مـنهم ک
رَمَینـتَ وَ تَ اِذْرَمَیْـمـا : االصلی واحد من الشمس فقط و الزجاج و سـیلة رالمختلفة من الزجاجات الملونة و النو

  .لکن الله رمی
  . اشارة اىل هذا

. قــال حکــیم الخواجــه نصــريالدین الطوســی ان ارادة العبــد هــی علــة قریبــة للفعــل و ارادة الحــق هــی علــة بعیــدة
النه  االشاعرة نظروا اىل العلة البعیدة فقالوا بالجرب و المعتزلة توجهوا اىل العلة القریبة فقالوا بالتفویض و الیضح

  . یجب النظر اىل العلتني کلتیهما
انه مستقل و یتصور کل فعل  ّنظمن لم یتوجة بالعالم المعنی و غار فی المادیات فقط فهو ی: بعبارة عرفانیة اخری

  . و شیئ من نفسه فهو قائل بالتفویض
فالنتیجـة . فهو قائل بـالجرب اما من قال بان تصور و ارادة و فعله من جانب الحق مطلقاً ال استقالل له و ال اختیار
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اما جذب محض و اما سلوک محض و لیس کذالک الن الفاعـل الـذاتی هـو اللـه و العبـد هـو وسـیلة التجلـی و 
  . مظهرهُ بجوارحه
و هجومنـا مـن الـریح  -و نحن اوتار و الرامی هو الله نحـن کلنـا اسـد و لکـن اسـدالعلم -ی منامان رمینا فلیس الرّ

فـالنفس فـداء الـذی الیـری بـابیض ظاهریَـة هـذا هـو معنـی التوحیـد  -اهر الـریح الیـریة هجو مناظـلحظلحطة ب
ثـم التوحیـد الصـفاتی الـذی ان الصـفات . االفعاىل الذی ال موثر فی الوجود اال الله و ال حَولَ وَ ال قوَةَ اال اللـهِ

الیـری العبـد فـی العـالم موجـوداً . لـهال اله اال ال: الحمد الله نیحصر بذاته. الحسنة و االسماء الحسنی الله تعاىل
فالعبد قبـل دخولـه فـی التوحیـد االفعـاىل یتصـور التفـویض و االسـتقالل و . ال هو اال هو: حقیقتاً اال ذاته تعاىل

اال الله و حذف انانیته و وصـل اىل الفنـاء فـی االسـماء و  اًاىل حدلم یر فی العالم موثر غو اذا بل. االختیار لنفسهِ
  . سب کلما یصدرعنه من االفعال و الصفات اىل الحق فهذا معنی امرٌ بني االمریننالفناء فی الذات یالصفات ثم 

مـثال اذالـم تـرالعني . عبد لبعده عـن الحـق تعـاىل و لـیس بـارادة اللـه بـل بـارادة العبـدلاما المعاصی فیصدر من ا
 محمد بـن احمـد الوشـاء عـن الرضـاء روی. فانتقص من العني ال من الروح الن الروح تفیض ولکن العني ناقص

: قـال. عَلَـی المعاصـی و جَبَرَهُمْ: ذالِکَ قُلَتُ اللهُ عَزَّ مِنْ: قال. عِبادِرَ اِىل الْأَمْالله فَوَّضَ الْ: تَتَهُ فَقُلْسَاَلْ: قال) ع(
تَ اَوىل بِسَـیّاتکَ کَ وَ اَنْـبَحَسَـناتِکَ مِنْـ ىلیا بـن آدَمَ اَنَـا اَوْ: قال الله) ع( ذالکَ ثُمَّ قال کَمُ مِنْدَلُ وَ  اَحْالله اَعْ

احادیـث  -لکـايف الکتـاب التوحیـد کتـاب الجـربو القـدراتی التی جَعَلَتهـا فیـک اصـول تَ المعاضی بقوّمِنّی عَمِلْ
 بِـرَیُجْ ان اللـه تعـاىل ارحَـمَ بخلقـه مـن اَنْ: الثالث من یونس بن عبد الرحمن عن الباقر و الصادق علیهما السـالم

رِ رِوَ القَـدْجَبْـنَ الْهَل بَـیْ). ع( قال فُسىَٔال. راً فال یکونُیرَیدَ اَمْ اَنْ ها وَ اِنَّهُ اَعَزَ مِنْعَلَیْ قَهُ علی الذنوب ثم یُعَذِّبِهُمْخَلْ
العَمَـلِ و  رَةْطـاهُ قَـدْخَلَـقَ عِبـادَهُ وَ اعْانَّ اللـه : مَـرتجِمِنَظَـرُ الْ .ضِاَرْنَ السَـماءِ الْـاوسَعُ مِما بَـیْ زِلَة ثالِثَةٌ؟ قالَ نَعَمْمَنْ

  -الحَسنِ مَنَ السیئ صختیارَ و تشخیطاهُمُ األکذالک اَعْ
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  ماهی نظرات العرفاء فی موضوع المعاد؟ ) ۱۴
فالحرکـت مـن الـوطن اىل محـل آخـر . المعاد هو الرجوع اىل المحل االصلی الذی کان االنسـان فیـه قبـل سـفره

و نحن مسافرون فی هذه الدنیا و یجـب ان نعـود  خرموطننا االصلی هو عالم اآل.تاان کان بمرالیستمی معاداً و 
یعتقـدون بکلیمـا معـاً بأنّه روحانّي فقط و قال المتكلّمون إنّه جسماني و العرفـاء الحكماء و قال بعض  اىل وطننا

الجنـة کالعـدن و الرضـوان و للقـاء و  یعنی انهم قائلون بان المعاد و للروح مراحل مـن الرتقـی او التنـزل ومراحـل
فعدالـة الحـق تعـاىل یقتضـی ان یکـون االعمـال الحسـنة و . مراحل المختلفة للجهـنم اشـارة اىل تلـک المراحـل

فوجـود . الن شـیئیة الشـیئ تکـون بفعلیتـه االخـرية و مادیتـه بصـورته. االعمال السـیئة و اجرهـا و جزائهـا مطابقـاً
فثواب العبد و عقابه تیعلق بفعلیته االخرية و جسـم . اد منها العبد فی المعار واجباالسباب و الوسائل التی استف

و کماالتـه الفعلیـه ال تـزول منـه و . دٌدٌ مَرْاهلُ الجنّة جَرْ: العبد الذی ذخل معه فی الجنة لیس ناقصاً و ال کثافة فیه
 -یم اال ان یکـون مشـمول رحمـة ربـهیـذوق عـذابها فـی الجهـ لمعاصی فهی باقیة وأکذالک . یلذ منها فی الجنة

. ای رحمتـه -اعلی مراتب الجنة هو جنة اللقاء التی صدر صاحبها مشموالً لعنایة ربـه و مشـاهد حضـرته االحدیـة
  . الن الرؤیة باالبصار الظاهریة الیمکن کما قلنا سابقاً

لون بـان هـذه الجنـه ئفاء قـاالعر. ه وغضبهطواعلی مراتب العذاب هو بعد  العبد من رحمه الحق فهو مشمول سخ
و الذین زعموا أنهما خیالیان هم بعیدون عـن . اعلی مراتب الجنان و سخط الحق هواعلی مراتب درکات الجهیم

العرفـاء الـذین یتبعـون . الحقیقة النها آخر مراتب الجنان و الجهیم و مراتب جنة الجسمانیة وجهیمـا تکـون قبلهـا
ی االثنی عشری لم ینکروا المعاد الجسمانی بل یعتقـدون بالمعـادین معـاً مکتب التشیع و یذهبون مذهب الجعفر

وح التی مستقر فی جسمه اال ان الجسم الیتضـمن مـا کـان عنـده مـن ّرسیکون السئوال من ال. روحانیا و جسمانیا
قـز التـی تشـق جـوز وازم الدنیویه الن الدنیا کون فسادٍ و االخرة کون قرارٍ فمثلُ الجسم فی المعاد کمثـل دودة الللّا

فهی هی و ال غري النه لم یبق فی . القز بعد نسجه و بخرج منه علی صورة الفراشة اال ان جسمه عني جسم الدودة
جوز القز بعد خروجها شیئ و دلیل آخر الذی یوید المدعا هو ان النطفة التی تصري دودة القرمرةً ثانیةً و لدت مـن 

و فـی الجهـیم صـار . مسـالة اىل الـذهن ولکـن اال مرفـوق الخیـال و التصـورفهذا المثال التفریـب ال -هذه الفرشة
 ىلوهم األدجلود اخـری کجلـو اَیْ. رَهاجُلُوداً غَیْ نا هُمْبدَّلْ جُلُودُهُمْ و کلما نضَجَتْ. الجسم بشکل الجسم الدنیوی

و ذکرنـا الموضـوع هـذا المختصـر کـان لتقریـب االذهـان و لـم نـدخل فـی بحـث علمـی . اًلیذوقوا العذاب دائمـ
من کان منکراً لمعاد الجسمانی فلیس مـن . باالجمال و االختصار لرفع البهتان و االفرتاء التی تعرضها المغرضون

ذمرة العرفاء الحقیقی و لیس ممن یتبعون مکتب التصـوف و  العرفـان مثـل بعـض ممـن تلـبس بلبـاس الروحانیـة 
طلب خري لالجتمـاع و لـم یستشـموا  ة الله الزهد و التقوی وولکن لیس عنده شیئ من صفات الروحانیة ای معرف

 ةو االئمّ) ص( الن العرفان الحقیقی مبنتٍ باالیات الکریمة و اخبار الرسول. من مکتب العرفان و التصوف رائحة
هـم  الذین یعدون القربة اىل الله و البعد عن اللـه اسـطورة اوخرافـة تصـوفیة. ا فلیس بعرفانو الّ) ع( المعصومني

بعیدون عن الحقیقة و ذهبوا مذهب الباطل فکما ذکرت سابقاً ان عقایـد العرفـاء مبـنتٍ علـی کـالم للـه المجیـد و 
  .االحادیث المرویة من االئمة علیهم السالم و خذت منهم
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  هکیفیّت فی المعراج و) ۱۵
یعتقد الحکماء . کیفیته خالفموضوع المعراج من الموضوعات المهمه و مورد و فاق المسلمني کلهم و لکن فی 

الیمکـن ان  لقیـمنهـا ان جسـم الثّ. لتالو کثري من الفالسفة االسالمیة انه کان روحانیاً الجسمانیاً و لهـم اسـتدال
یام فی الفلک تیرفع و یصعد اىل اال علی ویقع فوق الخفیف و عرجه اىل السماء محالٌ و انه یستلزم الخرق و االل

م یحتاج اىل وقتٍ طویلٍ و المعراج قـد وقتعـت فـی ز مـن لالعوا سم وسريه فی السماء وو ال یصح وان عروج الج
و یقول المتکلمون انه کان جسمانیا فهو سار بجسمه فی الکرسی و العرش و فـی کـل العـوالم حتـی فلکـی . صريق

ء یعتقدون بان العرش و الیخفی ان العرفا. الجهیم ایضاً الثامن و التاسع و شاهد موجودات الفلکیة کلهاو الجنة و
قتان اخرتان اینما کان الجنة فهناک سماء و علوُ و اینما يالکرسی ما فوق هذه المسائل و الجنة و الجهیم ایضاً حق

قال تابعوا شیخ احمد احسائی المعروفون بالشیخیة واحدی من مذاهب الشیعیة . کان الجهیم فهنالک قعرٌ و سفلٌ
بعة فی الکرة التی یختص بها فرتک کـرة عناصـر ررته وضع کل واحدٍ من عناصره األنِ ان حضفی القرنني االخريَیْ

و هـذه العقیـدة تخـالف  »قلیـائی«تسـار فـی السـماوات بجسـمه المثـاىل » النـار -الهواء -ابالرت -الماء«ربعة اال
و النقلیة و العقلية باالدلة علی ای حال ثبت بطالنه . لعلهم یریدون الجع بني العقیدتني. العقیدتنيِ المذکورتني قبالً

  .فیها اشکاالت کثرية
حانی ال یختص به وال یعد مزیتةً له رّوولکن المعراج ال. قال علماء و عرفاء الشیعة انه کان جسمانیا و روحانیاً معاً

الةُ مِعـراجُ ) ع( و االئمـة) ص( النه کان عنـد العظمـاء و کـل مـن المـومنني بقـدر اتصـالهم المعنـوی النبـی اَلصـَّ
فی کل صالة بل فـی کـل لیلـة ) ع( لعلی لصَحَ فهو ممکن الحصول لکل من االولیاء و. ها للهِصَخَلَأاذا . المُومِنِ

  . التعدو ال تحصی) ص( سبعونت مرة و لرسول الله
رةً اومـرتني فالمعراج الذی یختص بحضرته و یعدله مزیة وال حظ سنه لالخرین و کان فـی طـول عمـره الشـریف مـ

فقط کان معراجه جسمانیا و روحانیاً معاً یعنی ان روحه الشریف قد کان قویاً علی حد الـذی اسـتطاع ان یجـذب 
بَصَـرُ وَ مـازاغَ الْ. فُـوادُ مـارَایما کَـذَبَ الْ: قال الله تعاىل. تاالقوی الجسمانیة و یعرج بها اىل االفالک و السمو

وصـل . حـانی و الثانیـة اىل الجسـمانیواُوىل اشارة اىل المعـراج الرّفالْ ۱۷و  ۱۱فی سورة النجم و  ایات . ماطَغی
الن فی المعراج الروحـانی قـل االلتفـات ... ته اىل محضر غطمة ربه بجمیع توابع جسمه من ثیابه و نعلیه و رحض

ان ینظـر اىل کـ) ص( ولکن رسـول اللـه» فی الصالة -کان ینسی جسمه و یغفل عنه) ع( اىل الجسم کما ان علیا
و الن المراد من المعراج هـو الوصـول اىل مقـام القـرب و . کما فی االیة... توابع جسمه و عوارضهِ من الثیاب و 

 -فی المعراج اىل مقـام القـرب) ص( المحضرو هواال مکان له بل هو محیط علی کل شیئ لهذا وصل رسول الله
ودِ و علی العرش و الکرسي مادیّاً کان اوغري مـادیٍّ حتـی ذرات و احاطَ علی کل موج. نِ أَوأَدنیسَیْفکان قاب قَوْ

بلني کارض طوس التی قمان و المکان و شاهد السابقني کأنبیاء االسالف و المستّزلو وضع عن امام بصره ا. العالم
فلُها انه شاهد فـی تلـک اللیلـة سـطحت االرض و سـاوا أَعلیهـا و اسـ) ص( قالَ... سید فن فیها احد من ابنائه و 

اعلم ان . حتی شاهد مسجد االقصی و قبائل القریش فی مناز لهم بني الطریق و اخرب عن تاریخ و رودهم فی مکة
البحث عن جزئیات هذا السفر و طریقه و قوعه خارج من حدود فهمنا و مغناطیس عقولنا مثله کمثل عـدة الـذین 

عن حدود ارضها و اذاً مذهب علـیهم احـدً الـذی  لم یرا مکة و شکل المسجد الحرام و یریدون ان یبحث عنها و
سَـنُ لکـم ان تسـافروا اىل تهم مذهب الخیال و الخطا ألنکم لـم تعرفـوا الحـق فألحْذهَبْ: قد شاهدها فسیقول لهم

ف االول فــی المدرســة مکــة و تشــاهدوهُ عوضــاً عــن البحــث و المحادثــة عمــالم تــروهُ أو کمثــل التلمیــذ فــی الصـّـ
نه ان یجلس فی صف الجامعة الذی یدرس فیه الریاضیات العالیة فال یدرک شـیاً و الیسـتطیع ولب مطاالبتدائیة 

فنحن ایضاً النقـدر البحـث عـن کیفیـة المعـراج النـه . التلمیذان االبتدائیان ان یبحثان عن الریاضیات العالیة ابداً



۳۳ 

الذین قربوا ) ع( ا من مصادر العصمةعلینا قبول ما وصل الین بًجخارج عن حیطة عقولنا و شهودنا و افها مناو ی
ذکرنـا هـذا البـاب ایضـاً لتقریـب . بهذا المقام و ال نقول شیاً من انفسهم بل ناخـذ مـا وَرَدَ مـن االخبـار المـاثورة

  .ع عن البحث و المحارثةناذهاتنا فنقبل ولکن نمت
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  یّ نظریة السلسلة النعمة اللهیه فی العلماء االسالم) ۱۶
ایضـاً صـدر امـر کامـل » بند صـالح«الیحتاج اىل سوالٍ و ذکر فی کتب اکابر السلسلة و فی رسالة هذا الموضوع 
ان علماء االسالم مبلغوادیانة االسـالم و ناشـروا احکـام الشـریعة المقدسـة کمـا ان اکـابر العرفـاء . فی الموضوع

کـان االتحـاد بینهمـا . مـن العلمـاء ب اخـذ االحکـام الشـرعیةجی. یة و تلقني االذکار و االورادارمجازون فی الدّ
بوظائفة اما کانوا فی التصوف کالشهیدین و ابن فهدا لحلی وابن طـاووس  موجوداً فی الزمان الماضی و کل یعمل

و بن ابی جمهور و سید حیدر اآلملی و الشیخ البهـائی و الفـیض الکاشـانی و قاضـی نوراللـه الشوشـرتی و شـیخ 
ا کـان مّـزای شريازی و المرحوم آیة الله االصفهانی رحمة الله علیهم اجمعني و اِمرتضی االنصاری و المرحوم مري

و بعضهم سمّی صوفیاً فی کتب الرجال کرجال ابی علی فی بن فهد الحلی و فی کتاب . لهم تعلق خاطرٍ للتصوف
کحسـني بـن علـی مراة الحق الذی ذکر فیه المرحوم مجذوب علیشاه و من الروات ایضاً کانوا مشهورین بالصوفی 

ان قیل انهـم کـانوا بـائعی الصـوف لکنـه . الصوفی و حسني بن عنبة الصوفی و احمدبن یحیی بن حکیم الصوفی
و کـذالک ابواحسـن . کالبقـال و التمـار و العطـار. بعید الن بائع الصوف فی لسان العرب یسمی صـوّافاً الصـوفیاً

انه کان صوفیا و مـن اقربـاء جنیـد  البغـداد و الجنیـد  )ع( المعروف بابی األدیان ایضاً روی عن حسن العسکری
  .وصرح علیه فی کتب الرجال فی ترجمة الجنید و فارس بن حاتم) ع( الیضاً کان مورد عنایة الحسن العسکری
شرح المرحوم . و ایجاد االختالف من المغرضني و الجهال. اء الحقیقیتنيرفالیوم ایضاً الخالف بني العلماء و الع

ور الله الشوشرتی فی کتاب مجالس المومنني فی ابتداء المجلس السـادس فـی الصـوفیة شـرحاً مفصـالً و قاضی ن
 و نقل عن کتاب جامع االسرار تألیف العـالم الجلیـل السـید حیـدر بـن علـی االملـی. مَجَّد فیه الصوفیة و مدحهم

اً الخـالف بـني علمـاء الشـریعة و اهـل ان الشیعة و الصوفی اسمان و المراد منهما حقیقة واحدة و قال ایضـ) ره(
و . ذکر ایضاً فی ذالک الکتاب فی ترجمـه السـید حیـدر اآلملـی ذکـراً مفصـالً فـی التصـوف. الطریقة فی التشیع

لَمُ اَّن مرادهُ هم الذین یسّمون انفسهم صوفیني و نحـن انا اَعْ. عض و کتب و قال انه مغالطة و ماهم بصوفینيباهان 
هم و لکن التصوف الحقیقی و هو ما کان عند العلماء و الذین ذکرناهم و نحن نفتخربهم و نظن ان قول ّدرایضاً ن

  . البعض اقرب بالمغالطة
صرح ىل المرحوم آیة الله زنجانی ان العلماء العظام کانوا مرتبطني بالفقر و  الطریقـة خفـاءً و اظهـر فـی المرحـوم 

فأدرکـتُ انـه کـان  نت من تالمیذه مدی سنواتٍ و اقربائه و هو یعتمـد علـّیالسید کاظم الطباطبائی الیزدی و قال ک
  . فی الفقر و الطریقة

ویکرموا العلماء الـذین » پند صالح«موظفون برعایة احرتام العلماء االعالم وفقاً لما هو مذکور فی رساله  اءالفقر
مها و یأخـذون مـنهم األحکـام الشـرعیة التـی یعملون بوظائفهم الروحانیة الحقیقة و الشریعة المقدسة و نشر احکا

  . یلزم العمل بها لکل مُسلِمِ
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  ماهی طریقة عملیة السلسلة النعمة اللهیة؟) ۱۷
  . و العمل باوامر مذهب الجعفری و بهذه الثالثة یمتازون) ع( ع و اتباعهم االئمة االثنی عشرشیّّتلابهم یفتخرون 

ظاهر من اثر البـاطن النـه لـولم یکـن الظـاهر صـحیحاً فـال دلیـل لصـحة تقیدهم باداب الشریعة المقدسة فان ال-۱
بلغ اکابر الدین اىل المقام لعملهم بعبادة الحق و أطاعة اوامر الله فنحن یجب علینا ان نضع اقدامنا علی . الباطن

کَ حتـی  بُـدْو اعْ :قال تعاىل شـأنه. الدنیا دار تکلیف فال یرفع التکیف مادام الحیاة المادیة تدوم. اثر اقدامهم رَبـَّ
ان فسر الیقني بالموت فیجب العبادة مادام االنسـان حیـاً لـو . دلیل علی ذالک ۹۹سورة الحجر ایه . یَأتِیکَ الیقنيُ

فهو ایضاً الیدل علی قطع العباده بعد الوصول اىل الیقني  تفی االیة مقابل الشک ال المو فرض ان المراد الیقني
 بَـلْ: مع الیقني اوىل و احسن الن الیقني یوجب الشوق بالمعبود کما فی الحدیث الـذی نقلـه فـی الکـافی یبل ه
و السـالک . و عملوا بالمستحبات و اجتنبوا عـن المکروهـات) ع( عِبادَةِوَ أتبعوا ائمة المعصومنيالً لِلْتَکَ اَهْوَجَدْ

  -ی یکمل ارتباطه القلبیة مع الغیب و حصول الیقني لهُاىل الله یجب علیه العمل باالاحکام الشریعة اوالً حت
تقیدهم بالکسب و االشتغال الن االنسان البد له امرار المعاش فال یحصل اال بالکسب أوبالسرقة أو بالتکدی -۲

  .و الثانی و الثالث حرام عقالً و نقالً و ال یکن کالّ علی االجتماع
و یعتقـد السلسـلة النعمـة اللهیـة بـان . فی کثريٍ من السالسل االخـری عدم التقید بالثیاب الخاث کما هو مرسوم-۳

 ۲اللباس الذی یلیق المومن و اکدبه الدین ایضاً هو لباس االحرام فی المکه حني یحج البیت فـی موسـوم الحـج 
س الغصـبیة و حتـی اللبـاس الحریـر بـو لیجتنـب عـن المال. فلـم یتعـني لبـاس غـري المـوردین. الکفن حني الموت

  . للرجال
و لهم أمتیاز آخر و هو غلبة البسط علی القبض یعنی یجب علیهم ان یعاشـرو النـاس و یحضـروا فـی اجتماعـاتهم 

. بِـهِنُهُ فـی قَلْهِهِ وَ حُزْالمومنُ بِشَرُهُ فی وَجْ) ع( قال امريالمومنني علی -وحسن الصورة و الیسرة -باالخالق الحسنة
جمعوا ذکر الله فی قلوبهم و المعاشرة مع الناس فـی الظـاهر ولـتکن معاشـرتهم ما لهم ان یرتکوا االجتماعات و لی

علی نحـوال یتـأذی النـاس عـنهم و الـذین یرتکبـون باالعمـال الخـالف و الیعملـون بـأوامر الشـریعة المقدسـة و 
للهیة یرتکـب الیقیدون  بالقیود المذکوره فهم من تابعی سالسل اخری فان یشاهده فرد من افراد السلسلة النعمة ا

و لکن الیجوز تعیمم خالف شخصٍ اىل فـردٍ آخـر . العمل الخالف فهو مذموم و ما کان کبار السلسلة راضون عنه
نأنه یوجد فی کل فرقة اوجماعة فرد هو یرتکب الخـالف فهـو یسـتحق . قومٍ و امة و هذا دنب الیغفر -اواىل عدة

کـان عظمـاء . هو خالف الطریقة وخالف اوامـر کـرباء الفقـرهکذا االیجوز التکسل و التعطل ف -الذم فقط الغريه
کانوا یشتغلون بالزراعة طول عمرهم و االمام الهـادی ) ع( و الباقر و الصادق) ع( الدین کلهم یشتغلون مثل علی

الحسن العسـکری بالشـغل العسـکری وان کـان مجبـوراً مـن جانـب الخلیفـة و کـذالک تـابعوهم کـالمیثم التمـار و 
ان عرفاء العظام مثل المرحوم شاه نعمة الله الوىل و  المرحوم سلطان . مال و االخرین یشتغلون عموماًصفوان الج

علیشاه کانوا یفتخرون بانهم یشتغلون بالزراعة وغريها مع مقامهم العلمی و اجتهـاد هـم و ال ینـا فـی ای منهـا مـع 
للـه فـی کـل الحـاالت و هـو قلبـی فالینـافی العمـل العبادة و الزهد و التوکل بان التوکل هو اتکاء االنسان علـی ا

شـتغال یتوکل علی الله و یعلم انه هو مسبب االسباب بل یمکـن ان یقـال ان تـرک األ بالجوارح فلیشتغل بشغل و
علی الناس و اما الذی یشـتغل فعسـی ان یرزقـه اللـه مـن  ّلکَ  ضد التوکل الن الشخص الذی یتکسل و یعطل فهو

صالة الجمعة قال  ةورتی اال فی اطوارد التی امرَ تبعطیله کیوم الجمعة حتی بعد الظهر و اقامفاالشتغال ضر. کرمه
و اذا کان الوقـت ضـیقاً القامـة . رِ الله وَ ذرو البَیَعَ الخعوا اىل ذِکْجُمُعَةِ فَاسْاذا نُودِیَ لِلصَّلوةِ من یومِ الْ: الله تعاىل

ال فی الموارد المذکرة افضل و الذین ترکـوا االشـتغال و سـموه تـوکالً الصلوَة او لفضیلة اول الوقت فرتک االشتغ
الینا فی االشتغال ذکر الله فـی القلـب و . و یطلبون راحة نفسهم فی التکسل و التعطل -فهم فی خطمئی و اشتباهٍ



۳۶ 

. رِ اللـه الـخوَ البیـعٌ عَـنَ ذِکْـ تِجـارَةٌ هـیهِمْفیها رجـالٌ التُلْ: قال الله تعاىل. کماتلنا سابقا ایضاً لال الزهد و الالتوکّ
و احدی مزایا دیانة المقدسة االسالمیة، جمع بني الظاهر و الباطل و بني الدنیا . قسمة من االیة ۳۷سورة النور آیه 

الرهبانیة التی هی تـرک االشـتغال و العزلـة مـن النـاس و االجتمـاع و تـرک الـدنیا مطلقـاً و االشـتغال . و االخرة
و ان کانـت فـی المسـیحیة مستحسـنة ولکـن فـی االسـالم ممنوعـة و یجـب االشـتغال و التعـاون و  بالعبادة مطلقا

المساعدة علی االخرین و الخدمه بالحق واالجتماع و ان یوجد احدٌ علی هذا الحـال و اختیـار االنـزواء و تـرک 
فـی االنـزواء و فـی زاویـة الدنیا فال یعم حاله اىل کل الناس کیعض مـن الروحـانینني الـذین امصـوا تمـام عمـرهم 

ان قصـد توسـعة الـرزق الیجـاد الراحـة للعائلـة و . المدرسة و ان کان بعقیدة البعض حسناً ولکن العموم الیعجبـه
االوالد و مساعدة االخرین مستحسن فی االسالم و الحرص و االستغراق لجمع المال خیاالً من قصـد التعـاون و 

و فی بعض الموارد ال یجوز کمـا ان  هواحبني لهم لیس ممدوحاً بل هو مکروالمساعدة اىل الفقرا و المساکني و ال
و امـامني البـاقر و ) ع( الجمع بني الظاهرو الباطن و الدنیا و االخره طر یقة مـوال الموحـدین امـري المـومنني علـی

یـا : للـه تعـاىلقـال ا -مع رعایة جوانب الحـق و العقالنیـة -الیمتنعون من لباس جمیل و طعام لذیذ) ع( الصادق
حَـرَّمَ زِینَـةَ اللـه التـیِ  مَـنْ قُـلْ: و قـال ایضـاً ۵۱سورة المومنني آیـة . مَلوُا صالحاًلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّبات و اعْایتها الرّسُ

الحسـنة فالذین یظنون ان الوقـار و التجمـل و المالبـس  ۳۲سورة االعراف آیه. قرَجَ لِعِبادِهِ و الطَّیِّبات مِنَ الرّْزاَخْ
یخالف الزهد لم یفهموا الن الزهد هوعدم تعلق القلب بالـدنیا و مـا فیهـا فـاذا فاتـت عـنهم شـیئ الیاسـوَنَ و اذا 

ة ورلمافات کل ما کان عنـده لـم یخـرن و کـان صـابراً و شـکوراً الن الثـّ) ع( اوتوا شیأٌ الیغرحون مثل ایوب النبی
لـو کـان مسـمار  و قها فی سبیل الله و الیحرص و الیتعلـق قلبـه بهـاامانة عند صاحبه و یعلمها من الله تعاىل و ینف

ان حصل المال  -فال یأسو بالقلیل و الیفرح بالکثري فهو زاهدً -خیمتة من الذهب او کان کل ثروته کشکوال و فاساً
و السـرقة و ان حصل الثـروة مـن طریـق غـري الصـحیح کالقمـار  -من طریق الحالل فلیس مذموماً قلیالً کان او کثرياً

فالذین یتعرضون بـبعض العرفـاء لمـا عنـدهم  -یل متعلقة بصاحبها االصلی. الرباء فحرام و لیس لمن هی فی یده
کذالک الذین اشـتبه لهـم التکسـل و   و )ع( بعد علی) ع( من الثروة و االموال لم ینظروا اىل وضع بعض االئمة

فیجب التبعیة من االئمـة علـیهم السـالم فـی . لئک وال هئوالءال أو -التعطل بالزهد و عدم التعلق بالدنیا فالیصح
  . ما لیس کذالک دُّرُکل االحول فنعمل بما یطابق اعمالهم و  افوالهم و افعالهم و ن



۳۷ 

  ما معنی إذا عرفت فأعمل ما شئت؟) ۱۸
ه بعـض فـی ادامـة ان المراد من هذا الحدیث اذا عرفت الحق فاعمل فا شئت من الخري قلیالً او کثرياً کما صرح ب

الحدیث فلیس المراد منه اعمـل بمـا شـئت مـن حسـن او سـیئء و حـالل و حـرام الن الزمـة معرفـة الحـق شـدة 
قبة و عدم التخطي منه و الدقة فی العمل باالحکام و الوظایف الشـریعة فـان العـارف یـری الحـق حاضـراً و االمر

نیا دار التکلیف لالنسان مادام هـو حـی فیجـب علیـه ّدال. ناظراً فی کل زمان و مکان فال یعمل علی خالف نظره
  .العمل بوظائفه

بحتی یُاتِیکَ الموت کما قلنا سـابقاً و ان کـان المـراد منـه العلـم مقابـل . قَنيحَتِی یَاتِیکَ الْ: فسر بعض المفسرین
 -قطـع العبـادة الشک ال باس ایضاً الن حصول الیقني شیء یشوق و یرغب صاحبه علی مراقبة و دقة کثرية العلی

ان االئمـة المهـدیني لـم . النه یستلز من اطاعة و عبادته بیقینه و الیتکلف بعد بل الیقني یوجب راحته ویزیل کلفته
نـي و قـرَّةُ عَیْ) ص( الَیقصروا اعمالهم بل کانوا یراقبون و یلذون من عباداتهم مع انهم کانوا موقنني بالحق کمـا قـ

  . فِی الصلوة
بعـض مـن . الون علـی مـا یجـب علـیهم ان یعملـوا فانمـا فهـم نـاقصٌبباوامر الله و رسول و ال ی الذین ال یعملون

القلندریه یقولون و یظنون انهم و اصلون فلیس لهم تکلیـف هـذا خـالف للعقـل و الشـرع ایضـاً الن مـرادهم هـو 
جب الشوق اىل المعبـود ة و نفس عملهم یکذب مدعاهم الن الوصول یستونیوّیّدالحریة فی الشهوات و اللذات ال

  . و الشوق یودی و یرغب الشائق اىل االطاعة اکثر مما کان فیه قبل الیقني
واحد من مزایا السلسة النعمة اللهیة هـو تقیـدهم بـآداب الشـرعیة المطهـرة وظیفتنـا معاشـرالفقراء حفـظ نـوامیس 

من دون رعایة الظاهر فان لمن نعلـم  الیمکن نالشرعیة المطهرة و العمل بأوامر الشرع المقدس فان تکمیل الباط
 مَلـوا فَسَـیَریَ اللـه عَمَلَکُـمْقـل اِعْ: فلن یرضی الله عنا فان الله و رسوله و  المومنني سريون اعمالنا قال اللـه تعـاىل

 کیـف نَسُـوىُٔه؟ فقـالَ انَّ: مالکم تسئون رسولَ الله؟ فقیل: فی الکتاب انة قال) ع( روی عن الصادق. مُومِنوُنوَ الْ
و فُسـر المومنـونَ فـی االیـة . صِیة فیها سائه ذالک فال تَسوائوُا رسول الله وَ سَروُّهُمالَکُم تُعرَضُ عَلیهِ فاذازی مَعْاَعْ

  ).ع( و االئمة) ع( بعلی



۳۸ 

  ما هو عشر ارباح المکاسب؟) ۱۹
الثـانی فـی رسـالته سئل من عشر ما یحصل من الکسب و الدخل ذکر جدنا االمجد الحاج مال علـی نـور علیشـاه 

و کتب المرحوم سلطان علیشاه فی . هو لتسهیل الحساب: الشریفة المحمدیه وکذالک عی کتاب نابغة العرفان قال
الغـالت االربعـة ولکـن  أیی عشر من ارباح المکاسب و الزراعـات تاو: رسالته اىل المرحوم الحاج عبد الهادی

وم الیهـا فیعمـل بهـا بالرتتیـب الـذی فـی کتـب الفقیـه و فـی فی المسـکوکات و البهـائم التـی قلـت احتیـاج العمـ
و الینا بیع فالعشـرو ان سـقي مـن مـاء البئـر فنصـف العشـر فـال  طرالزراعیات یعنی الغالت فان شقیت من ماء الم

  . خالف ظاهراً علی اتی حال احسن الطریق الذی ذکر فی الفقه و هو معنی و موید و االداء من العني أصح
کتب المرحوم الحاج سلطان علیشاه فی احدی رساالته فی باب خمس . بموارد الخمس غالباً ال الزکواةفیختص 
. سیقبل انشاءالله. صل یوماً فیوماً یخرج عشرٌ فقطيحلیخرج الخمس من فاضل المئونة و مما س) ص( آل الرسول

د فاضل المئونـة و العشـر مـن کـل مـا یعلم من هذه العبارة ان الموارد هو تسهیل العمل بانه ذکر حکم الخمس بع
 اوی معفـوّتـبعض االخبـار و اللـمع انه فی الخمس عشران و نصفه یتعلق باالمام و هو وفقـا . یحصل من الکسب

  .لشیعته فی ز من الغیبة کما ذکره فی الوافی باب تحلیلهم الخمس لشیعتهم
هم راساً لتعذر ذالک و غنـائهم عنـه راسـاً فیسقط حست) ع( الزمان حیث الیمکن الوصول الیهما واما مثل فی هذ

حتـاط و العلـم إهام الباقیه لوجود مستحقها و من صرف الکل حینئذ اىل االصناف الثالثة فقـد أحسـن و ّسدون ال
  .عند الله
هذا یبقی عشر آخر فعلی المودی ان یالخط ذوي الحقوق هم فقراء و الیتانی و المساکني من السـادات ی بناءً عل

فالعشـر معـني اال ان المصـارف . راد ان یئودیه بید مقتداه یجب علیه تعیني مقدار الخمس و مقدار الزکـوةو ا....و
من اراد ان یئودی العشر الذی یتعلـق باالمـام فعلیـه ان یئودیـه . متفاوة فان کان زکویاً فمصارفه غري ما کان خمسیاً

ی الباقی اىل صاحبیة من دون مراجعة اىل احـد ّدو اافه فی مقبولة عمربن حنظلة أوص اىل نائب االمام الذی ذکر
. اویئوتیه اىل المراجع الذین ذکرت اوصافهم فی مقبولة عمـربن حنظلـه حتـی حصـل لـه الیقـني علـی براعـة ذمتـه

  .حالل محمدٍ حاللٌ اىل یوم القیامةِ و حرامُهُ حرامٌ اىل یومِ القیامة
هیل فی الحساب فاالوىل ان یعمل به وفق اوامر التی وردت فی فلیعلم المعرتضون ان المراد لیس بدعةً بل هو تس

فلیقـال للـذین یظنـون انـی غـري مطلـع مـن مسـائل . باب الخمس و الزکواة و ان یودع المسائل الفقهی اىل اهلهـا
لمغرضـني اسـفاً ان ا. یاءٌکَ اَشْـتَ شَیاً و  غابت عَنْحَفِظْ. الفقهیه مع اننی عندی اجازات اجتهادٍ من فقهاء العظام

رُ مَـعَ الْ«نفسهم و اسـتکربوا فمـن بـاب أقاسوا اآلخرین ب رِ صَـدَقَةٌ، فالتَّکَبـِّ فـی ف. یهم مطابقـاً العزاضـهمنجبـمُتَکَبـِّ
ی و اصرف الحقوق االلهیه فی مصارفها الحقـة المعینـة ال مصـارفی الشخصـیة النـی ّدأؤَالخاتمه یجب ان اقول 

یة مـن خمـس و زکـوة اىل اهلهـا و فقـاً لضـوابط الشـرع المقـدس و الحاجة ىل الیه بل اودی وجوهاتی الشخصـ
  .ال انسیو عندی تقید تام علیه و اراقب ان ال اغفل 



۳۹ 

  قد سئل عن کیفیه المصافحة) ۲۰
هی فی اللغة المسح بالید و فی اصـطالح الفقـری عبـارة . استفسرعن المصافحة الفقریة و دلیلها فنذکره اختصاراً

) ع( ی سطح ید اخری و یختص بالید الیمنـی روی عـی عیـون اخبـار الرضـاءف سطح الیدعن التصافح ای وضع 
ی الخنصر اىل اعلی لعقد البیعة هو من اع: و سرح به مأمون قال) ع( عن ریان بن شبیب فی ذکر بیعة الناس معه

  .االبهام و فسخها من اعلی االبهام اىل اعلی الخنضر فهذا هو التصافح الفقری
کـر ذهبـت اىل ي بع النـاس مـع ابـالما بـ: قله عن سلمان الفارسی قالنسلیم بن قیس الهال ىل الذی و فی روایة 
و ) ص( قلت ان ابـابکر قـد جلـس علـی منـرب الرسـول) ص( ازة رسول اللهجنو هو کان یغسل ) ع( امري المومنني

  . یبایعونه مع الیدین وهو ال یرضی ببیعة ید واحدة سالنا
هو تشبیک االصـابع یـد الیمنـی و . فح البیعة بالیدین وهو غري مصافحة الما ثورة الشرعیةوالمعمول ان یکون تصا

مـا مـن مُسـلِمِ لَقِـیَ أَخـاهُ : قـال) ع( صفقه الیمني و صفقة االبهام و فی حدیث ابن ابی عبیدة الحذاء عـن البـاقر
مـا وصـل فـی تـاریخ و ال خـري اال ان . لِمِ فَصافَحَهُ و شبتک اصابعه فی اصـابعه اال تنـاثرت عنهمـا ذنوبهمـاالمُسْ

اد من التشـبیک تشـبیک کـل االصـبع بـل المـراد هوتشـبیک الخنصـر و االبهـام رذنوبهما ستنثر عنهما و لیس الم
فارَقَ جَماعَةَ المسلمني وَ فَکَثَ صفقة االبهام خشَرَهُ اللهُ  مَنْ: فی خرب آخر. فاالقرب باالخبار هو التصافح الفقری

مـذکورٌ ) ع( و فـی خـرب عیـون اخبـار الرضـاء. ذَمَنَکَثَ صفقة االِمامِ جاءَ اِىل اللـهُ اَجْـ حدیث آخر مَنْفی . ذَمَاجْ
اِنَّ : ري الصافی فی سورة الفـتح فـی ذیـل آیـةفسمانَهم فهو بالطریقِ الذی اَوضحناو فی تو کانوا یصفقونَ باَیْ: ایضاً

نِهـا هُـهُ وَ بِبَطْیَـدَهُ فتلقـی بِهـا وَجْ) ع( رَفَعَ الرِّضـاء: عن ارشادالشیخ المفید قالونَکَ اِنَّما یبایِعوِنَ اللهِ عایبالَّذِینَ یَ
ل الیـد ایضـاً يـامـا تقب -هکذا کان رسول الله یاخـذُ) ع( یدک للبیعة فقال الرضا سِطْاَبْ: وُجوُهُهُم فَقالَ لَهُ المامونُ

اِن المـومننيَ : قـال) ع( مُ و فی حدیث ابی خالد قماط عـن البـاقردیهِقَ اَیْاللهِ فَوْ یَدْ: اشکال فیه قال الله تعاىلال
و نظـراً مـا فـی قلـب المـومن مـن . خَلَ الله یَدَهُ بني ایدیهما فَصاحبه کتقبیلـه یَـدَ اللـه تعـاىلاذا التقیا و تَصافَحا اَدْ

الذی کانتِ السلمی تعـیش الحب لرسول الله فتقبله احرتاماً له ال اشکال فیه کقول عاشق سَلمی کان یقبل الجد ار
  .جِداراجِدارِ وَ ذالْاُقَبِلُ ذَالْ: فیها و یقول

اَریـدَ بِـهِ رسـولُ  اال رَسولَ اللهِ اَو مَـنْ. لُ راسُ احدٍ وَالیَدُهُّبالیقَ): ع( وَرَوَی الرفاعه عن الصادقُ علیهِ السالمُ قال
بعض اىل العلمـاء ایضـاً و بلغنـا مـن العظمـاء ان تقبیـل و یعمَّها ) ع( قسمة االَخرية باالئمة وَ فسرتتْ -)ص( اللهِ

تُ مِـنَ مارَیْـ) ره( روی عن العایشة فی االماىل للشیخ الطوسی. ایدی المومنني ال اشکال فیه التصال ایمانهم بهم
بَ بِعَلَیْـ اذا دَخَلَـتْ مـن فاطمـة کانـتْ) ص( بَهَ کالماً وَحَدیثاً بِرَسـول اللـهالناس احداً اَشْ لَ یَـدَیْهُ رَحـَّ ها وَ هـا وَ قَبـَّ

) ع( روی فی تفسري الصافی عـن السـجاد. هِیَدَیْ بِهِ وَ قَبَّلَتْ هِ فَرَحَّبَتْاِلَیْ ها قامَتْلِسِهِ وَ اذا دَخَلَ اِلَیْلَسَها فی مَجْاَجْ
التقبیـل . العبـد النها تقع فی یدالله قبل ید: انه اذا اعطی السائل کان یقبل ید السائل فقیل له لم تفعل ذالک قال
ن دینـاً ایضـاً ولکـن الیکـون تقبیـل الجبهـة و سال یکون مالزماً للتصافح بل هو نوع من اظهار االدب وهو مستح
هم منه اال ان یکون من غلیان الحب کقصـة نابعیتالرجل و الرکیه صحیحاً الجل کونها محل سجدةٍ للحق و ینهون 

فجواب احد مـن المعرتضـني الـذی قـال . ال یجوز بل هو خیانة للعشاقفانه لو کان ریاءً و تظاهراً ف. محب السلمی
اختلطت روایات البیعة بروایت التصافح انه لمن بیلغ دلیـل علـی عـدم التصـافح فـی البیعـة فعلـی المعرتضـني ان 

  .یراجع اىل الکافی و یراقب االنصاف عن نفسه حتی یعلم ان اخبار التصافح تناسب البیعة
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  عرفاء فی طهارة اهل الکتاب او نجاستهم؟ما هو نظر ال) ۲۱
تهم و یستشهدون بآیـات القـران و ریختلف الفقها فیها و ان قال اکثرهم بالنجاسة ولکن عدةً منهم یعتقدون بطها

» نـور علیشـاه الثـانی«و ولده المرحوم الحاج مال علی » سلطان علیشاه«اید هذا النظر الحاج مال سلطان محمد 
اهل الکتاب طـاهرون االحـني مـزاولتهم بـالخمروا الخرنیـر مـع حصـول الیقـني فیتنجسـون و انمـا ، و قاال ان )ره(

المشرکونَ نجِسٌ یدل علی نجاسة المشرکني فقط فال تصریح علی کون اهل الکتاب مشرکني حی یکونوا مشـمولن 
ا یرجعان الفقراء اىل مراجع فمع کونهما مجتهدین مسلمني لم یصدرا فتوایً فی جمیع المسائل و کان. لآلیة الشریفة

قـال بعـض . ها مورد طهارة اهل الکتـابمنن او ثالثة موارد لی فی موردَیْتقلید زمانهم مع ذالک افتی جدی االعْ
کون ولکن هـم اهـل الکتـاب و لـم یصـرح رلون ببنوة العزیز و النصاری قاتلون ببنوة المسیح فهم مشئبان الیهودَ قا

المـراد مـن الطعـام . ۵سورة المائده آیـه . الذین اوتوا لکتاب حِلٌّ و طعامُکم حِلٌّ لَهُمْبشرکهم و قال تعاىل و طعام 
ساء اهل الکتاب غـري دائـمٍ دلیـل علـی طهـارتهم الن مـس ن و جواز االستمتاع من. هذا الطعام المطبوخ احتماال

و کـذالک اخبـارٌ تـدل علـی . لقاًاال ان یقال بحرمة العقد مط. ابدانهم من دون القول بطهارتهم الیمکن و الیجوز
ىل جاریة تخدمنی و هی نصـرانیة التتوضـی و )ع( قلت للرضاء: طهارة اهل الکتاب فی اول الوسائل قال الراوی

بنفسـی انـتُ هـل أکـل ) ع( قلت للصـادق: و ایضاً قال الراوی. ال بأس تغسل یدیها) ع( التغسل عن جنابة قال
تاکل ثم قال یا اسماعیل لیس المراد مـن ترکـک حرمـة طعـامهم بـل لعـدم ال) ع( من طعام الیهود و النصارا قال

طهارة ظروفهم و اراقة الخمـرو لحـم الخرنیـر فیهـا فالحـدیث یـدل علـی ان األجتنـاب لتـنجس الظـروف اللعـدم 
ن الن اهل الکتـاب لـم یثبـت شـرکهم اال ا. رذکل شیئ طاهرٌ حتی تعلمَ انهُ ق: طهارتهم و نستنبط ایضاً من قاعدة

  . یحصل الیقني علی تنجسهم فالیجتنب
علی طهارة اهل الکتاب ذاةً فی تفسري بیان السعادة فی ذیل » سلطان علیشاه«فلهذا افتی جدی االمحد المرحوم 

طعام الذین اوتوالکتاب الخ و علی نجاستهم عرضیة لممارسـتهم الخمـر و الخیزیـر اال ان نشـاهدهم یغسـلون : آیة
نورعلیشـاه «و ایضـاً صـرح بـه جـدی االمجـد المرحـوم السـید . و الصحون و االطباق افواههم و ظروف طعامهم

  . ه التاسعیهّیمفی اوامره العمو» الثانی
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  فی األرتداد و نظر العرفان فیه) ۲۲
  .األرتداد علی ما قال فقهاء الشیعة قسمان

عـن  تـدلَم ثم کَفَرَ فهو مرتدٌ مِلِّیٌ النـه ارْملی هو ان یرتد عن االسالم من کان والداه کافرین و بلغ فی الکفر فأسْ-۱
  .االسالم علّةْ
فطری هو ان یرتد عن االسالم  من کان والداه مسلمني و بالغ فی االسالم فاسلم ثم ارقد عنـه و کفـر فهـو مرتـدٌ -۲

السـالم او یات اروضـرفالمرتد اما ینکر الصانع و اما ینکر النبوة اوینکـر احـدی . فطری الن فطرته کانت اسالمیة
استهزءَ رسول اله او اهان المقدسات االسالمیه و القرآن و فقها الشـیعة یقولـون بارتـداد مـن سـبت باحـد و سبت 

و القول القریب باالتفاق هو ان المرتد الفطری ال تقبل توبته و حرمت علیه زوجته فـی زمـن ) ع( االئمة االطهار
روی عمـاربن موسـی . ج الـدیوناوالـه بـني وراثـه بعـد اخـرحیاته و علیها عـدة الفـوت و وجـب قتلـه و قسـمت ام

داًمُسلِمنيَ إرتَدَّ عَنِ االسْنَ الْقال کّل مُسلِمٍ بَیْ) ع( الوالیقظان الشباطی عن الصادق نُبُوتـهُ ) ص( المِ وَ جَحَدَ مُحَمـَّ
رَبُهُ وَ یُقَسَمُ مالُـهُ علـی وَرَثَتِـه وَ تعتـدا تَدَّ فَال تَقْمَ ارْائِنَة یَوْرَاَتُهُ بهُ وَ امْسَمِعَ ذالِکَ عَنْمن مُباحٌ لِکُلِّ  هوَ کَذَّبَهُ فَأِنَ دَمَ
   ۳.تَتِیهُتُلَهُ وَ ال یَسْیَقْ جُها وَ عَلَی االِمامِ اَنْها زَوْمُتَوَفی عَنْمرَاَتَه عِدَةَ الْ

و ال یقتل و اال فیقتل و عصمة نکاحه  اب فهو حرتاً فیمهلونه ثالثة ایام و یستتیبونه فان لیّمو اما اذا کان ارتد اوه 
و امواله باقیة مادام هو حتی فان ارتد مرة ثانیة او ثالثة او رابعة فبعـد ارتـداده الثالـث او الرابـع علـی قـول بعـضٍ 

رَ؟ قـالَ » الذي«لِمِ عن مُسْ) ع( سَاَلَ علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر. فحکمه حکم المرتد الفطری تَنَصـَّ
تفصیله فـی . و اال قُتِلَ» فبها«تابَ  یُستناب فانْ لتَدَّ عَنِ االسالمِ؟ قاَلَمَ ثمَّ إرْرانِیُّ أَسْتُ فَنَصْتَتابُ قُلْو الیُسْ تَلْیُقْ

  . الکتب الفقه
مٌ واحدٌ فقط و هو ان یستتاب المرتدَ قال ابن جنید الذی هو من کبار الفقهاء المتقدمني من الشیعة ان االرتداد قِسْ

و قال جماعة ایضاً ان ادلة الموجـودة تـدل علـی هـذالقول و االتکـاء علـی خـرب . تَلتابَ فصارحراً و  اال فَیُقْفان 
الواحد الیخلـو مـن االشـکالِ و سـاباطی کـان فطحیـاً و ابـن جنیـد محمـد بـن احمـد بـن جنیـد ابـو علـی کاتـب 

و کان من خلفاء و امراء الطائع لله العباسی سکافی  کان من کبار فقهاء الشیعة و معاصر نواب الناحیة المقدسة األ
و رَوی منـه الشـیخ المفیـد و ابـو عبـد اللـه احمـد بـن عبـدا لواحـد  ۳۸۱و معز الدولة من آل بویه و توفی فی سنة 

یْ. المعروف بابن عبدون و جماعة اخری من کبار الشـیعة نِ فـی نـواحی نهـروان و اطـراف و اسـکافی اسـمٌ للمحلـَّ
و قـال بعـضٌ ان . ء جنید مورد اکرام عموم الناس و السـالطني االیـرانني الـذین هـم کـانوا روسـاءکان انبا البغداد

یعتقـد ابـن الجنیـد انـه ال فـرق بـني مرتـد ملـی و فطـری . سکافی کان نجاراً اوحذاءً ولکن الیراد هنا هـذالمعنیإ
آخـر ایضـاً و قـالوا ان ذکرالعرفـاء للمرتـد الملـی و الفطـ. لتـفیجب ان یسـتوتب فـان تـاب فیهـا و اال یق ری معنـاً 

ر بـل اللـه وان ارتـبط بنـواب اللـه فـی الظـاهر حنـه بم االنسان یرتبط بالعوالم العلیا فطرةً و هویهدیه اىل الله و یُعَبـّ
ذین بلٍ من الناس ایضاً فان قطع هذا االتصـال بانکـار اللـه او منـد و بیـه او رد شـیاً مـن ضـروریات الـّحفالتصل ب

فطرته فهو مرتد ملیٌ النه قطع حبله عن الناس و  الملة و اذا کـان ارتـداده علـی حـد الیـاس مـن  ولکن لما ینقطع
رحمة الله و زال ضیاء الحق عن قلبه و ازمحل بناءُ توحیده و قطع حبل الله و انهدم بنیان فطرته فهو مرتـد فطـری 

ة از محل فـال يودبالتوبه النَ استعداد الع ني الشرایع و ینکراالحکام االلهیة فالیحصل له توفیقهالنه یصر علی تو
بَـلِ مـن حَ«بالتوحیـد الفطـری و عـن » بل من اللهح«علی هذا البیان یمکن ان یعرب عن . یقدر الرجوع اىل الحق

باالسالم و االیمان التکلیفی و یختص هذا النظریة بالعلماء الذین هم ورثة االنبیاء و االئمة الهدی و هم » الناس
القدسیة الذین یستطیعون االطالع علی باطن الناس و کشف الحقیقة فیحکمون باالرتـداد واقعـاً و اال  ذووا القوة

                                           
 .۳۵۴۶کتاب من ال یحضره الفقیه ج الرابع باب االرتداد، حدیث  - ۳
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یکتـب جـدی االعلـی المرحـوم الحـاج مالسـلطان محمـد . فعلی الذی یصدر الحکـم اویفتـی فتـوایً ان یحتـاطَ
ان نظر الفقراء : هُبَلَ مِنْیُقْ المِ دیناً فَلَنْاالِسْ رَتَغِ غَیْیَبْ فی تفسري بیان السعادة فی ذیل آیة وَ  مَنْ) ره( سلطان علیشاه
ان الذی ولد فی جامعـة االسـالم و نمـا فیهـا فصـار کذاتیاتـه و قلمـا . نِ و هما أرتدادان الذانِ ذِکرااشارةٌ اىل اَمرَیْ

فاسـالمه عَرَضـی فی الکفر و کرب فیه و نما ثـم دخـل فـی االسـالم  لِدَیخرج منه اال ان یقطع فطرته ولکن الذی وُ
فـیعلم مـن بیانـه . زم التکلف فی اثبات قبول توبته باطناً و عدم قبوله ظاهراًلفزواله لیس بمعنی انقطاع فطرته فالی

ان حکم ارتداد بعض المرتدین یختص بالراسخني فی العلم و المطلعني علـی البـواطن و صـاحبی القـوة القدسـیه 
  .فهم یعرفون الحقایق فقط

 اً ذلــــــــــــیالًلــــــــــــن تنظــــــــــــروا کــــــــــــافر
  

ــــــــلماً  ــــــــوت مس ــــــــی ان یم ــــــــه عس  الن
  

فی سورة البقره تدل علـی کفـر مـن ارتـد  ۲۱۷فی آل عمران تدالن علی هذا و آیه  ۹۰فی آل عمران و  ۸۵و آیات 
 دانِ مَـنْحـارَ هَمْـ ايـ: قـال) ع( عن دینه وعلی حبوط اعماله فی الدنیا و اآلخرة و هنا مطلب آخر و هو کالم علیٍ

مُومنٍ یندم و یتوب فی اللخطات االخرية مع ظهور الوالیة علیه اال ان یکون الشاهد هو الوىل فهـو  مِنْي نیَرَ یَمُتْ
ثمـان الرضـاعی و عاال من کان مردوداً فی حیاته کعبد الله بن سعد بـن ابـی سـرح اخ ال. یشاهد باطنه و یری کفره

 یخـتص برسـول اللـه و خلفائـه الحقـه وو ) ص( جماعة اخری الذین کانوا مردودین فی زمـن حیـات رسـول اللـه
و . نوا فی االیات و  االخبار کبنی امیة فال یحتاج اثبات کفرهم و ارتدادهم اىل االستنباط اواالجتهادعِلُالذین هم 

  .اماالذین ال نعلم کفرهم اوفسقهم فعلینا االحتیاط فی لعنهم فال نذکر اسمهم
الحد و خلط مسائل الفقهیه بالعرفان اما الجواب اوالً ان اغلب و قال المعرضون ان کاتب هذه الرسالة خرج عن 

اکابر السلسله کانوا فقهاء و المحتدین و ثانیاً کان علماء و فقهاء و عرفاء الشیعة متحدین و مشکوة النبوة والوالیـة 
رضـاً و موجـداً التی یستغیئی منها المومنون فالخروج عن الحد منتفی بأنتقاد الموضوع اال ان یکون المعرتض مغ

  .-للنفاق
ــــــدودون و ایمــــــانهم واحــــــدٌ ــــــون مع  المومن

  

 .و أجســامهم معــدودة و لکــن أنفســهم واحــدة 
  

  



۴۳ 

  »الرتیاق«نظریة السلسلة الجنابذیة فی استعمال األفیون ) ۲۳
شـرح مفاسـده و مضـاره جـدی . راستعمال االفیون حرام عنـدهم مسـلماً شـرعاً و عقـالً و مضـاره اکثـر مـن الخَمْـ

الـذی هـو جـامع المعقـول و المنقـول و الشـریعة  و » سلطان علیشاه«االُجمد المرحوم الحاج مال سلطان محمد 
الطریقة و کان اجتهاده عند اکابر العلماء و المراجع غري قابل لالنکار فی تفسربه الشریف المسـمی ببیـان السـعادة 

 ۲۱۹رِ وَ المَیسَر قل فیهمـا اِثـمٌ کبـريٌ سـورة البقـرة آیـه مْخَک عَنِ الْنلوئویس: فی حرمة استعمال االفیون فی ذیل آیه
  .د الثانی من کتاب ذوالفقارلاَفتی علی حرمته صریحاً و الفقرياً ایضاً ترجمه و طبع فی المج. الخ

الذی هو جـامع الشـریعة و الطریقـة و الفقیـه المسـلم » نور علیشاه ثانی«و ولده وجدنا الملجد المرحوم مال علی 
  . کموا بحرمته و ضممه فی آخر الکتابحی کتابه باسم ذوالفقارو استفتی من سایر المراجع ایضاً الذین کتب ف
صـرح بحرمتـه فـی محاوراتـه و ظهـور انزجـاره عـن ) ره( »صـالح علیشـاه«خ محمـد حسـن يی الحـاج شـدو وال

پنـد «و صـرح فـی رسـالة . السلسـلةالمعتاد لیس منا و لـو کـان مـن االقربـاء او فـی : استعمال االفیون و قال کراراً
کتبـت فـی . والحشیش و کونها من المسکرات و قال انهی منـه) سجر( بحرمة استعمال االفیون و القنب» صالح
تی رسالة مع اذنٍ من والدی و هی ضـمیمة فـی آخـر کتـاب ذوالفقـار فحرمـة اسـتعمال االفیـون مـن سن درانفوااو

د بحرمته الکثريون حتی المعتادین به و کان ورود المعتادین فی السلسـلة مختصات السلسلة الغنا بادیة و اآلن یعتق
ممنوعاً اال بعد حصول االطمعنان برتکهم و فی زماتنا هذا ایضاً حرام و صدر والدی الکبري احکامـاً علـی ترکِـهِ و 

ه و الیخـتص و المسکرات المائعة و الحشـیش و امثالهـا حـرام کمـا صـرح فـی الفقـ. طبع فی آخر کتاب ذوالفقار
المخدرات التی وجدت اخرياً و اضـلت و اعتـادت کثـرياً مـن الشـباب . بالخمر بل الفقاء و النیذ ان کاناً مسکرین

  . و هو یضر بالعقل و الصحّة و االخالق فحرام بالطریق االوىل و االجتناب عنه واجبٌ» الشبان«
س و ثانیاً ان کان قیاسـاً فهـو قیـاسٌ مسـتنبط العلـة و ان ظن بعضٌ بان هذا االستدالل قیاس فنقول اوالً لیس بقیا

  .الن علة الحرمه فی الکل هی السکر و الضرر بل هی فی االفیون اشد



۴۴ 

  ماهی علة عدم تدخل الفقراء فی السیاسة؟) ۲۴
هنا سوء نفاهم النه لیس المراد هو عدم تدخل الفقـراء فـی السیاسـة مطلقـاً الن السیاسـة الحقیقـة کرتتیـب نظـام 

 حت نظر الرسول االکـرمتمصالح االجتماعیة التی هی جزءٌ من المصالح االسالمیة التی کانت فی صدر االسالم 
ریه اال ان السیاسة یجـب ان تکـون تابعـةً کذالک فی خالفته الظاه) ع( و کانت طریقة علی بن ابی طالب) ص(

فصارت جزءً من احکام الشرع المثـل طریقـة المعاویـه التـی ) ع(علیّ  للذیانه و االحکام الشرعیة کما فی طریقة
فالمیزان فی هذا السیاسة هـو التبعیـة عـن  -و یخالف مع سیاسة المعاویة) ع( علی ّبحکان یقتل فیها من اتهام ب

لمخالفة و هو باطلٌ و االجتناب عنه واجبٌ و کذالک لیس المراد عدم تـدخل کـل الفقـراء بـل المعاویة و  عدم ا
عض الفقراء وجوباً للممانعة عن التعدی و رفع الظلم و المساعدة للمستضـعفني کعلـی بـن یقطـني و بیجب تدخل 

فیها امراً عمومیـاً بـل یرجعـون و اکابر السلسلة کانوا یبتعدون عن موارد السیاسة و ما یصدرون . زیر هارون الرشید
ة و سیاسـة المـدن تابعـة لهـا و هـی احکـام يّـة فی تابعة للروحانیة الحقیقّيو السیاسة الحقیق. راج الشرعیةعاىل الم

الشرع و یرتبط بالعلمـاء و الفقهـاء و مراجـع التقلیـد و وظیفـة عظمـاء الفقـر و الطریقـة هـی االرشـاد فـی االمـور 
م ان یرجعوا اىل الفقهاء العظماء فما سـعی المغـرض ااما المسائل الفقیة فعلی العو. االخالقیةالباطنیة والقلبیة و  

. من االتهام اال توهیناً و تهمةً و  الفقرا ایضاً یقلدون و یراجعون اىل الفقهاء فی االمور الشـرعیة و سیاسـة المـدن
نبناءً علی ما . خل فی االمور الشرعیة و القلبیة معاًعة و الطریقة یتديکان بعض من العظماء جامعاً و کامالً بني الشر

شُرح اذا کان السیاسة دینیة و روحانیةً یجب العمل وفق اوامر العلماء و الفقهاء و مراجع التقلید الذین ذکـروا فـی 
 حدیث عمر بن حنظلة و اما اذا کان السیاسة خالف الموازین الدینیة و االخالقیة کالسیاسـة المصـطلحة فـی هـذا

ی فجیب االجتناب عنـه و ینهـی عنـه المراجـع ذالیوم التی تیضمن الکذب و التفینت و نقض العهد و الظلم و  األ
  -و الحسود یُضِرُّ نفسه قبل ان یضرَّ غريه_ فالمغرض اسري غرضِهِ -ایضاً



۴۵ 

  قد سئل عن السماع و الغناء) ۲۵
و مصـداقها و  اک اخـتالف کثـري فـی تعریفهـان موضوع الغناء و حرمته احـدی مـن مسـائل المهمـة الفقهیـة هنـا
قـال بعـض انهـا کـل صـوت . مقرونة باالتفاق اتحدیدها وذکرت فیها اقوال کثرية و لکن عند فقهاء الشیعة حرمته

  .-مرتضع مطلقاً
  .و قال عدة من الفقهاء هی عبارة من مد الصوت و الرتجیح علی حد ایجاد الطرب و شرحه فی الکتب الفقیهیة

بل قرائـة القـرآن ) ع( کان الصوت علی نحوالرتجیح و الطرب فهو حرام ولو کان مدح و مرثیة االئمة و قال بعض
اکمْحـانِ الْاقـرا و القـران بِاَلْ: انه قال) ع( و هو جزٌ من العناء و روی عبد الله بن سنان عن المعصوم و  عَـرَبِ و ایـّ

الوافی و روای عن السجاد فی کتاب من الیحضره الفقیه سئل ل عن کتاب قالقران ن ٤لِ الفسق وَ الکَبائرلُحُون اَهْ
یعنـی بقرائـة القـرآن و الزهـد و : ماعلیـک لواشـرتیتها فـذکرتک الجنـة) ع( انهـا قـالحء جاریـة حسـنة الاعن شر

الفضایل التی لیست بغناءٍ  و اما الغناء فمحذورة و  اشارالفیض اىل ان آخر الکـالم مـن الصـدوق کمـا روی عـن 
وروی فیـه ایضـاً عـن . لکل شیئ حلیة وحلیة القـران الصـوت الحسـن) ص( فی کتاب الصالة قال) ص( الرسول
احسـن النـاس صـوتاً بـالقران و کـان السـتقائون یمـرون فیقفـون ببابـه و ) ع( کان بـن الحسـني: قال) ع( الصادق

 مدیحة اهل البیت د مرثیة ویختص بعض الغناء بغري موار. صوتاً سااحسن النّ) ع( یستمعون قرائته وکان ابوجعفر
انها عبارة من قرائة االشعار بالتحریر و الرتجیح و لو لم یکـن مطربـاً اال فـی القـرآن و : و قرائة القرآن و قالوا) ع(

مـة هـو صـوت لهـوی ّرحاکثر محققی الفقهاء و اکثـر اکـابر العرفـاء ان الغنـاء الم: قال. مدیحة و مرثیة اهل البیت
فالصـوت مـع الرتجـیح الغـري اللهـوی لـیس . هوسـهه و الاذکر الله و یشـغله بالـدنیا و الهـو الذی یصد المستمع عن

فی طریقة السلسلة النعمة اللهیة نحن نفتخـر  صّةاخبحرام کما قال الشیخ مرتضی االنصاری فهو نظراً کابر العرفاء 
ویة و بهذا یعد کسبه الحـالل عبـادةً و النه ورد فی االسالم ان المومن یجب علیه ان یذکر الله فی اموره الدنی. بها

اما اذا کان اشتغاله سبب توغله فی الشهوات و الغفلة عن ذکـر اللـه فهـو خـالف سـبیل الحرکـة اىل کمـال الـروح 
فالغناء ان کانت . رِ الله فهو صَنَمُکَذِکْ کلما یشغلک عَنْ. ینّدفیستلزم القهقراء واالستدارج و مردود عند اکابر ال

خـالق الحسـنة و مدیحـة و مرثیـة اشـعار التوحیـد و األ و  امـا اذا کانـت مـن. حرامٌ و مبغـوضٌ اىل اللـه ة فهوهوّیل
نسان بذکر الله و السلوک اىل الله و تشري اىل المحبة فال اشکال فیه فیوا فق عظماء الذین و االشعار التی تذکر األ

فکل ما کـان لهویـاً شـعریاً اومطربـاً إو غـري شـعریٍ . ةنظر المرحوم الفیض کان یعتقدبه عظماء السلسلة النعمة اللهی
ما فی مجالس المذهبی من االشعار و المناجات و االخـالق و المدیحـة و التوسـل و الغـزل العرفـانی . فهو حرام

دات یّـقا ممنـوع النهـا تعتقـد بالتناماالسماع الـذی یسـتعمل فیـه االالت الموسـیقیة ففـی سلسـلت. فال اشکال فیه
الشرعیة و ال تجوز خالفها و ان وجد شخص و ارتکب خالف االمر فعمله مـردود و مـذموم عنـد الکبـار وامثـال 

  .لیالً عَلَی العمومدهذا الشخص الذی الیقید کثريون فی المسلمني و فی الشیعة مع االسف وال تکون اعمالهم 
  شنوا موردین یجب ان نتذکر فی الخاتمة بان الذین یقولون بحرمة الغناء است

  . هِ فی الحرکةعالحداء لالبل التسری-۱
  .بشرط ان ال یکون لهویاً» العرس«فی حفل ازواج -۲

فکل ما یکون موجباً ألشتغال فکر العبد عن ذکر الله و غفلته عن الله فهو حرام سواء کان شعراً او مدحاً او مرثیـة 
  .اال فال اشکال ات وهوّیلاو غريه من ال

                                           
  .اصول الکافی کتاب فضل قرائة - ٤



۴۶ 

  ارب و عدم تحلیقهِشلئل عن اسُ) ۲۶
الموضوع الذی الیهم عنـد الفقـراء هـو موضـوع تحلیـق الشـارب وعـدم تحلیقـه ولکـن بعضـا مـن السـاذجني او 

ضون بعدم تحلیقه الذی الیحلقونه بعض الفقراء و یقول المعرتضون ان حلـق الشـارب مسـتحب و يعرتالمغرضني 
. حب بدعة و کل بدعة ضاللة و صاحب الضاللة فی النارترک المست: ترکه بدعه فتارکه مبتدعٌ و استنبطوا بحدیث

ولکن عجباً للقائلني بشهادات الثالثة و المعرتفني بضروریات الـذین و المـذهب مـن ان یتهمـوا بالبدعـة و الفسـق 
رِ لم یُشنطَ دیـنٌ بشَـعْ) ره( »سلطان علیشاه«والکفر اما کما قال جدی االمجد المرحوم الحاج مال سلطان محمد 

وکثريٌ مـن . و لم یصدر امرمن العظماء فی هذ المورد هکما قلنا سابقا انه ال تقید للفقراء فی تحلیقه و عدم تحلیقو 
الفقراء یحلقونه وال یعرتض علیهم الن هذه االمور من موضـوعات التنظیفیـة و لیسـت مـن العبـادات ولـم یعـدها 

ال یفعله فـی ) ع( ه ولکن علیتمن حیازاکدبه فی الشرع من المهمات مثله کمثل الخضاب الذی کان رسول الله 
ذا ذهبت العلة ذهب المعلول و حکم الشارب أو مقیداً بزمانِ ف اواخر عمره الن تاکیده کان معلوالً من امرِ سیاسیِّ

  .کذالک و القیاس هنا منصوص العلة اضافة اىل انه التقید فیه للفقراء فال بحث
و ) ع( وبـةِ فَقـالَزُعُکُومِنَ الْکَ اَشْنِی رَجُلٌ شبقٌ وَ لَیسَ يل ما اَتَزَوَّجُ بِهِ فَاِلَیْاِ: نقل حدیث فی الکافی قال الراوی

یدل علی ان کثرة الشعر ایضاً یضعف الشهوة لعل احـدی علـل تحـریم حلـق الشـعر . رَ جَسَدَکَ وَ آدَمَ الصِّیامشَعْفِرْ
طلب آخرانه من امورٍ اجتهادیة ولیس من االحکام المسـلمة و م. فی االحرام هی قلة الشهوة و یشتغلوا بامور دینیة

ها من الضعفاء عنـد االمامیـه واکثرهـا نبـویٌ و تالمورد روا وردت فی هذا یتالتی الیجوز مخالفها الن االخبار الّ
یة و حلق الشارب فعمـل الفقهـاء بـه مـن بـاب التسـامخ فـی ادلـة السـنن حکانوا مقیدین بوضع الل هسنّللکن اهل ا

بـان ضـعف االخبـار یجـرب بالعمـل وسـرية جمهـور : لعـل بعـض قـال. العمل بها حسن و ان کان رواقها ضـعیفنيف
. اوالً العمل بها کما قلنا ال یخلوعن اشکال بـل مستحسـن: العلماء و تواتراالخبار ولکن المعتقدین بالتقیة یقولون

مح فال یجرب ضعفُ االخبار السرية فـدلیل الجمهـور ثانیاً ان عمل المتقدمني بها ایضاً کان من هذا الباب ای التسا
  .و السرية هو االخبار التی رواتها ضعیف و لیس هذا دلیل آخر للجمهور و السرية

سـورة الحـج  ثَهُمْو سالتهُ عن معنی قوله تعاىل ثم لیقضوا تَفْ) ع( نقل عبد الله بن سنان و قال ذهبت اىل الصادق
نقل ذریح المحاربی اَنکَ قُلت ان المراد : تُ لَهُشارب و تقلیم االظافرو امثاله قُلْالمراد هو حلق ال) ع( قال۲۹آیه 

مـن ذاالـذی یقـدر ان یتحمـل . ان للقران ظاهرٌ و باطنٌ. صدق ذریح وانت ایضاً صدقت): ع( هو لقاء االمام قال
آخـر قـا یسـتفادُ مـن : ل بعـضما تحمل الذریح؟ یعنی هذا امامهم الذریح فیمکن ان یفهم منـه شـخص آخـر شـیاً 

کانوا و افر السبلَة هی معرب بمعنی الشـارب فـان قیـل ) ع( بعض االخبار ان بعض اکابر الدین و ائمة المهدیني
رَجَسَدَک و الن توفري الوافر الیصـح اضـافة علـی شَعْ المراد کونه کثري الشعرا اقول الیصح الن الحدیث یقول و فِرْ

کان وافر السـبلة ای کـان الشـعر الـذی : الشعر الذی یسیلٌ علی الفم فمعنیالشارب : هذاکتب فی مجمع البحرین
ود الذی الفه محمد رضابن محمد مومن فی عهـد شـاه سـلطان لکتب فی کتاب جنات الخ. یسیل علی فمِهِ وافراً 

انه کان یحب الدهن و یستعمل خاصه من زیـت ) ص( حسني الصفوي فی جدول العشرین فی ذکر تدهني الرسول
 کـان: البنفسح یتبدو من الراس ثم الحاجب ثم الشارب و بعده یستنشق فی انفـه و هنـاک روایـة بهـذا المضـمون

الطیـب فـی ) ع( قـال امـري المـومنني: قال) ع( ی بصري ان الصادقبو نقل فی الکافی عن ا. هِنُ شاربیهیُدْ) ص(
م و یـذکر فـالشارب هوا لشعر الذی یسیل علی ال الظاهر ان المراد من. الشارب من اخالق النبیني و کرامة للکاتبني

الشیخ الجلیل رض الدین ابونصر بـن فضـل الطربسـی ابـن الفقیـه المفسـر عظـیم القـدر ابـوعلی الطربسـی الـذان 
کـان : کانامن اکابر الشیعة فی القرن السادس فی کتاب مکارم االخالق فـی الفصـل الخـامس مـن االول ویقـول

هِنُ سَـهَ و کـانَ یُـدْخِلُهُ فی انفِهِ و یشمه ثـم یُـدهِنَ راْه ثم یُدْیه ثم بِشاربَیْنَ یَدَهُ ثم بحاجَبْهَو اذا اُدْ) ص( رسول الله



۴۷ 

کـان عنـده شـاربني ) ص( هذا یدل علی ان الرسـول. یه من الصداع و یدهن شاربیه بدهن سوی دهن لحیتِهِحاجَبْ
رة فـی بعـض کتـب وخبـار المـذکو األ وااهدوالتدهني دلیل علـی وجـود الشـارب و کتـب بعـض االکـابر انهـام شـ

بِهِ و ایضاً و الریحُ یُحَرِکُ شـاربه یمینـاً رشَوا طُعُ مِنْو النورُ یَسْ: طُرُ مِنَ شاربَیه و فی المکان االخرالدَّمُ یَقْ: المقاتل
رِوا سِـ: انه قال فی حرب الجمـل) ع( و اسند اىل امري المومنني: و شماالً روا الحـاکم وَ وَفـِّ یَـبُ بالَکُم فانـهُ اهْقصـّ
یفهم هذه المعنی من قصیدة ترتیة التی ذکره المرحوم قاضی نـور اللـه . فکل هذه تَدُل علی وجود الشارب. للعدو

د الثالث من انوار الربیع فی انـزاع البـدیع تـألیف السـید علـی صـدر الـدین بـن لفی مجالس المومنني و فی المج
فی شرياز الذی هو من اعاظم علماء  ۱۱۲۰و المتوفی فی سنة  ۱۰۵۲وىل جمادی اال ۱۵معصوم المدنی المتولد فی 

  . دهخدا» لغتنامه«الشیعة فی ذکر حاالت بن منري و فی رسالة ذوی العلم و بعد فی قاموس 
ان احمـدبن مفلـح طرابلسـی : ایجازاً هحکایت. من اهل السنة اًان الشیعة لم یحلقوا شوار بهم فی اوئل الغیبة امتیاز

المعرف بابن منري من شعراء و علماء اواخر قـرن الخـامس و  اوائـل قـرن السـادس کـان صـاحب شـهرة و تشـرف 
بالتشیع بید السید ابو الرضا الموسوی نقیب االشراف مرجع الشیعة فـی زمانـه و بعـض االوقـات کـان یرسـل الیـه 

کثرياً وظـن السـید ان الغـالم جـزٌ مـن الهـدایاء  هذی یسمی ترتاً الذی کان یحّبهدیة و ارسل هدیاه مرة مع غالمه ال
فاحتفظه لنفسه و افهمه ابن منري بان الغالم لم یکن جزءً من الهدیا و لکن لم یکن موثراً ففکر المنري حیلة و انشد 

عقایـد و عالئـم التشـیع و  قصیدة شعر علی انه ان لم یسرتد الغالم سـیرتک التشـیع و یختـار التسـنن و قـال سـاذکر
  :٥سأخلف مع کلهاو هذه هی القصیدة

ر لو یمتنع عن اسرتداد مملـوکی تـرت لئکـونن و ىل اُمِیِـه و بنیـه و ضان الشریف السید الموسوی ابو الرضا بن ابی م
 لقـدو ساقول ما اخطا عمر حني قـال ان النبـی » ابی بکر«سأقول هم لم یکونوا سیئني و سأقتدی من شیخ التمیم 

فیعلم مـن کالمـه . هجر و سأبکي علی عثمان من المساء اىل السحر وسأقف و سط الطریق واقص شارب من عرب
و ذکـر هذاالموضـوع ایضـاً فـی کتـاب . ان حلق الشارب من آداب اهل السنة و ان السید ابوالرضا کان له شـارب

فی ذکر حاالت ان المنري و » د رضاعباس بن محم«الکنی وااللقاب تالیف المرحوم الحاج  شیخ عباس القمی 
و کتب مدفنه فی جبل جوش قریب مشهد السقط و مسموعٌ ان شیعة بخـارا مـا یحلقـون  ۵۴۸ذکرو فاته ایضاً سنة 

شواربهم حتی االواخر و نظراً اىل هذا الدالئل ان بعض اکابر الصفویة لم یحلقوا شواربهم واجتهـدوا فیـه ولکـن 
فلم یومرو الینهی الفقراء بل هم احرار فـی حلـق شـواربهم وعدمـه بنـاءً . ین بشعرٍکما قال جدی االُجد لم یشد د

علی ما مضی من الدالئل ال یبقی سبیل اال حمل اعرتاض المعرتضني بالغرض النهم یرون ترک المستحب حتـی 
لکـن یعـرتض  و عجیباً لمعرتض الذی لیس عامالً و -بل یدا فعون من تارکییه تعصباً -ترک الواجب و الیعرتضون

ا امـروا و الیعرتضـون مـک  ظتهم اىل السحرقی د الله ان الفقراء مقیدون بتهجدهم و مراقبتهم وبحم. علی اآلخرین
فاالختالف فی حلق الشارب و عدم حلقه کاالختالف فی انتخاب االلبسة االغذایه و االشربة واال . علی الفقراء

آخر من الجسدمکنة و غريها اال انه یجب حفظ النظافة سواء ک   . ان شارباً او لحیةو شعراً 
نسعی فی الدفا عن االسالم لفظاً و کتباً و معنـاً و االحسن فی هذا الزمان هو ان نجتنب عن االغراض الشخصیته 

عجبـاً و اسـفاللمعرتض المغـرض . ا مرصوصاً قبال هجوم االعداءکَونَ صفّو النعنت بالموضوعات الغري المهمه ونْ
  .و یشتم و هو حرامٌ لی ترک مستحب او علی فعل مکروةٍ هو و یسیئ االدب و یسبّعرتض عيالذی 

                                           
 اَبدَی الْجُحودُ وَ لَمْ یرِدْ اِلَی َممْلوكی تَتَر لَاِنْ الشّریف اْلمُوسَوی اَبوالّرضا بن ابی مضرّ           - ٥

  وَ بِشَیخ تیمٍ أقْتَدی وَ اَقُولُ ما َاخْطَاَ عُمَر                          الَوْلنيَّ ُامَیةَ وَ اَقُولُ ما فیهِم كََدر       
  بَكَیتُ عُثْمانَ الشَّهید مِنَ الْمَساءِ ِالَی السَّحَر وَ                  وَ لَاَنَْكرَنَّ مقالةَ ِانَّ النَّبی لَقَدْ هَجَر     

  و وََقفْتُ فِی وَسَطِ الطَّریق اَقُصُّ شارِبَ مَنْ عَبَر: اىل قال... وَ اَقُولُ ما اَْخطَاَ مُعاوِیةُ یزیدُ ما كََفر 
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  - الرباء فیها- »الغالت«اح و النقود و الحبوب بفی االر) ۲۷
سب المحرمة فی االسالم و العمل به هـو اعـالن الحـرب مـع اللـه و رسـوله کمـا فـی القـرآن االرباء احد من المک

. ۲۷۹سورة البقرة آیـه . رَسولِهِو بِ مِنَ اللهِ ذَنوابِحَرْتفعلوُا فَاْ فان لَمْ: تهدیده قال تعاىلالکریم الیتصور تهدیدٌ مثل 
ورد اخبارکثرية فی حرمة الرباء منها قـول امـري المـومنني . ات بهذا الوصف من التهدیدملم یوصف احد من المحرّ

هَـمٌ دِرْ: و آخِذَهُ و آتیهِ و کاتِبَه و شهودَهُ و هناک خرب آخـر قـال قال رسولُ للهِ لَعَنَ اللهُ الرباء وَ آکِلَهُ: قال) ع( علی
شـر المسـلمني امَحارِمِ فمن یعتقد بالدین فـال یقـرب علیـه ولکـن نحـن معزناءً مَعَ الْ ةعَمِنَ الرّبا آشدعندالله من سَبْ

قود و الحبوب وکل مایوکلٌ و نی الیتحقق الربا ف. النهتم باحکام الشرع المطهر و شاع الرباء بیننا کانه الحرمة فیه
و الزوج والزوجة و المسلم و  بنفهو حرام فیما ذکر اال بني االب واال. یوزن و یعدُّ جنساً واحداً و اال فال باس فیه

کلیـه وکمـا قـال فـی التفسـري . الکافر الحربی لعل احدمن علل حرمته سلب توفیق التوکل و االعتماد اىل الله عن آ
تبـاط بینـه و بـني اللـه و لهـذا حالـه و ال ارْ. رُه الله علی حالـهذَ یبقی آلکل الرباحال التوکل ابداً و یفی انه الاالصّ

اسوء من احوال المرتکبني بالکبائر االخری و هو یتکی بنقوده و ربح نقوده و یتسکل وال یفعل فعالً و هو مذموم 
باً و عیلـة لـه و کـان اداء الـربح صـحالمدیون الـذی العند الناس و ال برکة فی مثل هذه النقود خاصه شدة احتیاج 

  .رانةً لهْ
ذکرت طرق الخروج عن الرباء منها ان الیجعل الزائد جزءً من البیـع بـل علـی نحـوا المصـالحة و الهبـه مـن دون 
قبول شرط الهیة و المصالحة من حبانب اآلتی مثالً فلا ریال بضـمیمة سـکة صـغرية مـن الـذهب او اتـی الطرفـان 

ة لیسـت لعلّـاقیـاً عنـد بعـض العلمـاء الن المبلغ علی عنوان القرض ثم وهب القرض باآلخر و ان کان المشکل با
کمـا قـال المرحـوم الحـاج مـال سـلطان محمـد . نحوا لعمل بل هی تحقق رباو الضرر فهـی باقیـة علـی کـل حـال

عَ و حَرَّمَ الرّبا انّه مذموم بـل ممحـوق بَیْوَ أحَلَّ الْ: فی ذیل آیه ةادعفی تفسريه المسمی ببیان الس) ره( سلطانعلیشاه
حَـق اللـه الرّبـا وَ یُربـی یعنـی یمکـن ان یکـون مشـموالً فـی مقـاد آیـة یَمْ. ان خارجاً من حد االنصـافایضاً اذا ک
فالمراد هو الربا و الیزیله صـحة . فی درهَمٍلمثل مبادلة فلا درهم بضمیمة مسکوک صغريٍ من الذهب با. الصدقات
ولکـن الیـوم صـار . اً اکثر مـن سـایر العلمـاءرعی الدقة و االحتیاط هنا ایض -قدس سره -یعلم من هذا انه. الظاهر

الربا رایجا بني المسلمني کانه لم یرد فی االسالم حکم علی حرمته و کانه جـزءٌ مـن مکاسـب الحـالل واصـل علـة 
  . ضعفنا وانحطاطنا عدم تقیدنا باحکام الدین و العمل الصحیح بها
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  .فی إستعمال الصحون الذهبیه و الفضیة) ۲۸
راء فیـه یکـون مـا یفتـی قـالً و  عمل الففّصاً کسایر الموضوعات مسطورٌ فی الکتاب الفقهیة مهذا الموضوع ایض

صة حرامٌ اال ان یکـون المـوارد الغـري الـذهب لص و الفضة الخالالمجتهدین والمراجع لهذا استعمال الذهب الخا
ب عنه و یستصحب فیه اصالة والفضة اقل من سایر الموارد اویکون مشتبهً و ال یمکن التشخیص فالیجب االجتنا

  .الحلیة و قال بعض باالجتناب عنه احتیاطاً
و لهـذا »پند صالح«هناک کانت سئواالت کثرية جزئیة و جوابها ذکر فی الکتب مشروحاً واشريبه ایضاً فی رسالة 

وسواالت االشخاص شـرحت واجمعـت فـی رسـالة لالخـوان و یمکـن ان المغرضـني . لم یشربها فی هذه الرسالة
وان الیعتنـوا بـافرتاء واتهـام . ا شـبهة فـی ذهـن بعـض العلمـاء فعلـی االخـوان ان یرفعـوا الشـبهة عـن ذهـنهموالق

جائِکُم فاسِقٌ بَنَبَاً فتبینوا الخ سورة الحجرات فکما قلنا الیجوز االتهـام  اِنْ: المغرضني النهم یداقون فی مفاد آیة 
التعزیز وعامـل خـالف الشـرع خـارج مـن العدلـة و فاسـق و  علی احدٍ حتی یتحقق فادا تحقق یستوجب الحد او

 و التقولـوا لِمَـنْ: العلماء الیسمعون اخبارهم والیرضون ان یکون المذهب ملعبةً بیدعدةٍ من المغرضني ومفاد آیـة
الکفـر  قالناس بالفسـالیتهمون » ۹۴سورة النساء آیة «تَ مومناً تبتغونَ عَرَضَ الحَیوة الدّنیا سکُمُ السَالم لَاَلقی اِلَیْ

خاصـة فـی هـذا العصـر الـذی ایجـاد االخـتالف بـنيَ النـاس مضـر باالسـالم والیوافـق . حتی یتبني لهـم و یثبـت
  . المجتهدون و المراجع الکرام بمثل هذه االوضاع و یمنعون من کل فتنة ان تحدث
بعـض الفقـراء و  بـيمـع منتخ فاالحسن ان یاذن فقهـاء الکـرام والعرفـاء العظـام ان یعاشـرو یجـالس المعرتضـون

بِـالَّتِی هِـیَ  هُمْیحادثوا و یبحثوا فی کل الموضوعات حتی یتبنب الحق وترفـع الشـبهات و یسـتفاد مـن آیـة و جـادِلْ
  .ع الهدیباتن م علی مسّالو ال ۱۲۵سَن سورة النحل آیة اَحْ
  
  

  .)ره( »رضا علیشاه«المولف العارف الحکیم الحاج سلطان حسني حنابدنی 
  .ر المسکني عباس باقریيجم الفقالمرت
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  » قدس سره«مکتوب مولینا محمد باقر المجلسی 
بناً علی ما ذکر فی کتاب ریاض السیاحة تألیف عالم الجلیل المرحوم الحاج مريزا زین العابـدین شـريوانی و فـی 

ذکر ایضاً فی کتـاب  و) ره( جنابذی دکتاب بشارة المومنني تألیف عالم النحریر المرحوم الحاج مال سلطان محم
رم الحرام تألیف محدث الجلیل الحاج مالعلی الواعظ التربیزی ان المرحوم مال خلیل حوقایع االیام فی تتمة الم

أنوار ثـالث من موالنا محمد باقر المجلسی الثانی صـاحب بحارالْـ سرفصره استعذی کان من افاضل لالقزوینی ا
  .امهات مسائل االسالمیة مسائل التی هی من

  .طریقة الحکماء و حقیقتها و بطالنها: االول
  .طریقة المجتهدین واالخبارتیني: الثانی
  .طریقة الفقهاء والصوفیة: الثالث

الیخفی االمن اخلص نفسـه مـن االعـراض النفسسـانیة : حاً فهذا جوابهواجاب موالنا عن السواالت الثالثة مشر
. دِینَّهُم سُبُلَنا صراط المستقیم کما فی آیة و  الذین جاهدوا فینا لَنَهْفی طریق الدین و کان طالباً للحق هدیهُ الله اىل
و انـت و حـدک تقـدر ان تسـتخرج مـا کـان حقـا مـن هـذه واضح و بحمد الله عرفانک باخبار و آثار اهل البیت 

  . المسائل
ة المرک و حفظاً لحقوق هات المسائل االسالمیة فاطاعّمفعلی مابلغت فی و امرتنی ان اجیب المسائل التی هی اُ

  . االخوة اُصَدِع بذکرها اجماالً و اُحیل تفضیلها اىل الکتب المبسوطة
فلیعلم ان طریقة الحکماء و حقیقتها و بطالنها ان الله تعاىل لو علم الناس مسـتقلون فـی عقـولهم لـم : اما االوىل

 کُمْئهـنما آتیکُمُ الرَّسـول فَخُـدُوهُ وَ مـا : قال تعاىل بل اَمَرَنا علی اطاعة االنبیاء و اوصیائهم و األنبياءیرسل علیهم 
تحالِـهِ اىل عـالم البقـی فلريجـع اىل الرسـول فـی عصـر حیاتـه و اىل اوصـیائه بعـد ارْ ۷سـورة الحشـر آیـة . تَهُوافَانْ
اللـه و اهـل بیتـه فعلینـاان رَتِی و اَحالَنا اىل کتاب نِ کتابَ الله وَ عِتْانی تارک فیکُمُ الثَّقَلَیْ) ص( کما قال» البقاء«

وقعت الغیبة الکربی ارجَعَنا االمام فی المشـکالت اىل آثـار  افرعیاً و اذ ها اصلیاً اونراجع الهیم فی امور الدین کلّ
 أرجوعنـا اىل الکتـاب واالخبـار المتـواترة خطـ مو احادیثهم فکوننا مستقلون فی عقولنا فی تأویل الشبهات و عد

  .جداً
واب االوىل یشـتمل جـواب الثانیـة ایضـاً و مسـلکی هـواالء فحـاما الثانیة و هی طریقة المجتهـدین و االخبـاریني 

عُلماء سـوء الظـن ان مسلک جماعة الذین ینطنونَ بالْ. ةوسط یعنی ال افراط و ال تفریط فی جمیع االمور المذموم
 ناعیهم وزالتهم مغفورة و هکذا مسلک الذین یجعلوو یتهمونهم بعلة التدین خطاً عندی النهم اکابر الدین و مس

العلماء ائمة والیجوزون مخالفتهم فـی ایٍ امـرٍ و یقلـدونهم ایضـاً خطـاٌ عنـدی و ایضـاً الیصـح العمـل باالصـول 
ولکن االصول و القواعد الکلیة التی تعلم من الکتاب و السنة مـع . لعقلیة مع عدم االستنباط من الکتاب و السنةا

  .عندی و تفصیلها مذکورة فی مجلد آخر البحار متبعتها بالنص ضرعدم معا
اما الثالثة وهی طریقة الفقهاء و الصوفیه و حقیقتها و بطالنها فالیعلم ان طریق الدین واحدٌ و الله ارسَـلَ رسُـولً و 

اهر شرع النبوی و قرّر شریعةً و لکن الناس یختلفون فی اعمالِهم و تقوایهم فجماعة من المسلمني یعملون علی ظو
السنن و المستحبات و یرتکون الشبهات و المکروهات و الیتوجَهون بزوائد الدنیا و یمضون اوقاتهم فی الطاعـات 
و العبادات غالباً و یجتنبون عن الذین هم یضیعون اوقاتهم و عمرهم فیقـال بهـم المومنـون والزهـاد و المتقـون و 

ون و یقنعـون و یرضـون فـی لباسـهم وثیـابهم بالصـوف هـو اشـد خشـونة یکتفـكـانوا ایضاً یسـمّون صـوفیةً النهـم 
و الینکر وجود اشخاص ذی مذهب باطل فی کل قوم و جماعةٍ و سلسـلةٍ و فـی . وارخص تیمة و هم زبدة الناس

و  ّيو لکن علماء السوء هم اسوء الخلق و عالمٌ شیطانٌ وعـالم و هکـذا بـني الصـوفیه شـیعة و سـن تّسنّن و التّشيّعال
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فـی ) ع( مؤمنٌ و ملحدٌ و سلسلة الشیعة کانت ممتاز بني السالسل و کان اهل السنة مـن الصـوفیة معارضـاً باالئمـة
کان صوفیة اهل السنة معارضني لألمـام ولِصـوفیة الشـیعة معـاً و ألثبـات ) ع( عصر حیاتهم و فی زمن غیبة االمام

  . هذه الحقیقة شواهد کثرية
صـلني ایعتقد انه ذکر جمیع مشایخ الصوفیة و لم یذکر سلطان العـارفني و برهـان الوکتب مال جامی النفحات و -۱

شیخ صفی الدین نور الله برهانـه الـذی کـان اظهـر الشـمس و فـی العلـم و الحلـم و الفضـل و الحـال و المقـام و 
یذکر سید بن فهـد  وزبکون الجهال و هکذا لمسمهم اال األإالکرامات و ذکر من مشایخ نقشبندیة افراداً لم یسمع 

اآلفاق فی الزهد و الورع و الکمال و کتبهُ مشهورة فی دقـایق اسـرار الصـوفیة و امثـالهم  راًالحلی الذی کان مشهو
  . من صوفیة الشیعة لمخالفتهم مع طریقته تعصباً منه

اعدة الریاضـة و الصوفیة الشیعیة کانوا یجمعون بني العلم و العمل و یطهرون الناس مـن االعـراض الباطلـة بمسـ-۲
و الصوفیة الذین کانوا مـن . و یحلونهم بحلیة العلم و العمل معاً. المجاهدة فی االعصار التی کانت التقیة ضروریة

. مـع العلـم) ع( اهل السنة یمنعون الناس من التعلم النهم یعلمون انه الیفضل احدٌ العمر علی امريالمـومنني علـی
هدی آالف امن النـاس » قدس سره«الباطل و لکن السید الشیخ صفی الدین فلیکن جاهالً حتی یقبل هذا االمر 

  .و امجاده هالعالم منوراً بنور ایمان اوالد رفصا عشیتاىل هذه الطریقة المستقیمة الحقه ای ال
بناءً علی هذا طریقة صوفیة الحقه الحامیني عن الدین المبني مباین عن طریقة الصوفیة الذین یعملون الـرقص و -۳

السماع بالموسیقی و یقرأون االشعار اللهویه بني یدی مشایخهم و امـا الصـوفیة الحقـة الیشـتغلون اال بالتهلیـل و 
و هذا کله مطابق بالشریعة ) ع( التوحید و التوسل بانوار االئمة الهداة المهدیني و الحمایة من حامیی امريالمومنني

بالطریقـة الحقـه المرضـیه الصـوفیه الحقـة و کـانوا علـی اطـوار و المقدسة و هکذا کان کثري من العلمـاء معتقـدین 
  .اخالق هذه الجماعة

ین رضی الله عنه الذی کتبه مشحونة بالتحقیقات الصوفیة و والـدی المرحـوم تعلـم الـذکر منـه وکـان ّدکان بهاء ال
خلصـوا اعمـالهم للـه فـی ریعة المقدسـة یرتاضـون حتـی یشیفعل کل سنة اربعیناً وکان قد اجتمع کثريٌ من تابعی ال

دیث المعتربة انه مـن اخلـص اعمالـه للـه اربعـني حاجاء فی األ. اربعني یوماً وهذا الفقري ایضاً فعل اربعینات کثرية
صباحاً جرت ینابیع الحکمة من قلبه اىل لسانه فلیظهرلکم من هذه الشواهد والدالیل ان السلسـلة الصـوفیة الحقـة 

 و الهـادین للـدین و مسـالک الیقـني متمـایزة و متباینـة مـع سـایر السالسـل التـی التی کان تابعوهـا مـن المـزوجني
الن بعضهم اهل الضاللة فالذین یعارضـون و یعانـدون الصـوفیة مطلقـاً البصـرية لهـم فـی الـدین النهـم . ذکرناها

ــونهم و غــافلون عــن طریقــة خــواص ظهــم یتبعــون . الیفرقــون بــني الصــوفیة الحقــه و الصــوفیة الباطلــة تــابعی ن
ةً  جَعَلّنا کمْ: فلیعلم ان االفراط و التفریط مذموم و مردود فی کل االمور قال الله تعاىل) ص( امريالمومنني علی اُمـَّ

  .شاء اىل صراط مستقیم منلکم الحق و الله یهدی  رهفان فکرتم فیما قلنا سیظ. وَ سَطاً
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