
1 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 

 /6836/ دیماه  6دارالصادق اصفهان/ گاهنامه فرهنگی هنری)داخلی(/ شماره 

 ویژه عید سعید غدیر خم

 

 فهرست

 عید غدیر از نظر چند تن از علماء

 سه پرسش از آیت اهلل صافی اصفهانی)قدس سره(

 واقعة غدیر و پیام غدیر/ )علی صافی اصفهانی(

 حسن بصری و تخطی او از پیام غدیر )واحد پژوهش(

 علی ممسوس فی ذات اهلل / )آیت اهلل صافی گلپایگانی(

 نظر علماء امامیه در فهم معارف حقه/ )آیت اهلل سیدان(

 صراط مستقیم/ )آیت اهلل فقیه امامی(

 استفتائات

 معرفی کتاب

 معرفی سایت
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 عید غدیر از نظر چند تن از علماء

 

 

 حضرت آیت اهلل تبریزی:

از آن نظر که والیت افضل و واجب اعمال است عید غدیر افضل از اعیاد مذهبی دیگر است و باید در بزرگداشت آن 

 اهمیت بیشتر داده شود و اختصاص به ملت خاص ندارد، عید امت اسالم است.

 

  حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی:

 عید سعید غدیر بزرگ ترین و مهم ترین عید شیعیان است و شیعیان هم از قدیم االیام آن را تجلیل نموده 

 و می نمایند و هر چه باشکوه تر عید بگیرند بهتر است.

 

 حضرت آیت اهلل سیدان: 

 آنچه پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( در غدیر خم ابالغ نموده اند به تصدیق عامه و خاصه 

 نص بر موال بودن حضرت علی )علیه السالم( بوده است، غدیر خم از دلیل های روشن و صریح است

 غدیر از بزرگترین که خالفت بالفصل حضرت امیرالمؤمنان علی )علیه السالم( را اثبات می کند بدین جهت 

 اعیاد شیعه می باشد.

 

  مرحوم آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی:

 شیعیان عیدی مهم تر از عید غدیر ندارند؛ غدیر هسته ی مرکزی موجودیت دین و قرآن کریم است، احترام

 به غدیر، بزرگداشت غدیر، احترام به قرآن و بزرگداشت دین و تشیع است. 
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 بزرگ اخالق و اخالق مجسم حضرت استاد حاج سید علیرضا حیدریمعلم 

 غدیر در اعیاد و فاطمیه، در وفیات شعار شیعه است باید تمام همت خودمان را صرف زنده نگهداشتن

 دین و قرآن کنیم، زنده نگهداشتن دین و قرآن هم به زنده نگهداشتن غدیر است، اگر غدیر را داشته باشیم

 اگر غدیر را از دست بدهیم همه چیز را از دست داده ایم، لذا غدیر از بزرگ ترین اعیاد است. همه چیز داریم و

 

 حضرت آیت اهلل حاج شیخ علی صافی اصفهانی

 دیر روز نزول عظیمترینغغدیر از اعظم اعیاد و شعار بزرگ تشیع و حلقه ی اتصال انسان ها به مبدأ است، 

 موجودات این عالم از انسان و حیوان و نبات و جماد است. غدیر روز مأیوسنعمت های الهی برای تمامی 

 شدن شیطان از عباد مخلصین است؛ غدیر شاهرگ اصلی موجودیت و حیات جاوید قرآن است.

غدیر ها با والیت و ی اتصال انسان پیام غدیر برای زمان غیبت، تبعیت از فقهاء و مراجع تقلید است و الغیر، فقهاء حلقه

ی اتصال خود با والیت و در نتیجه با نبوت  هستند، اگر غیری در کار آمد از پیام غدیر تخطی شده است، چنین کسی حلقه

 و توحید را قطع کرده است.
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 اشاره

 مجویید زمین را و مـپویید سما را             خدا در دل سودازدگان است بجویـید

 در این خانه بیایید و ببینید صفا را              در خانه فقر استصفا را نتوان دید که 

 

 سه پرسش از عارف قرآنی 

 «مرحوم آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی اصفهانی»

ای قامت بلند معرفت و ای قاف قله عرفان. تو تا واپسین لحظات زندگی نماز می خواندی و انذار می کردی، تدریس می 

است و رفع مشکالت آن ها کوشا بودی  )علیه السالم(های علمیه که مسکن و مدرس امام صادقکردی و در تقویت حوزه 

و از کنار افکار پوشالی و کپک زده ی بی مایگان بی ایمانی که عبادات را از واصل ساقط می دانند و با علم مخالفت ورزیده 

مرا از ( (لعبونیخوضهم  یفذرهم ف))ا زبان قرآن در جهل مرکب غوطه می خورند با بی مهری و بی اعتنایی می گذشتی و ب

عرف اهلل و یبالعلم ))آن ها برحذر می داشتی و مدام از علم صحبت می کردی که از اهم موجبات سعادت و کمال است 

 .(1)((وحدی

 

 * سؤال

 ـ علوم و معارف را از کجا باید گرفت؟  6
 

یعنی ای کمیل علوم و معارف را از (( منّا تکنال تأخذ االّ عنّا کمیل ا ی))می فرماید:  )علیه السالم(علی )قدس سره(:آیت اهلل صافی

 کسی جز از ما اهل بیت کسب نکن تا از ما باشی.

می فرمایند. غیر از علومی است که فالسفه دارند. این علوم را علوم رسمی می  گویند و علم رسمی به   )علیه السالم(علمی که امام

 ایی:قول شیخ به

 (2)علم رسمی سر به سر قیل است و قال      نه از او کیفیتی حاصل نه حال
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المکم ک»طالب علم باید مواظب باشد که این طرف و آن طرف نرود. باید خیلی حواسش جمع باشد، باید سراغ آن ها که 

همه اش حق محض است وحقیقت ، آن هایی که هرچه از بیت آن ها و از کانون آن ها صادر می شود «نور و امرکم رشد

و صواب است و هیچ شایبه ی گناه و اشتباه در آن نیست برود. مواظب باشد که سراغ دیگری نرود. باید از اول سراغ آن 

 ها برود و با آن ها ارتباط آموزشی پیدا بکند و االّ اگر از همان اول، راه را عوضی رفت تا آخر عوضی خواهد رفت:

 مار کج            تا ثریا می رود دیوار کجخشت اول چون نهد مع

عالِم باید بداند که علمش را از کجا برداشت می کند. باید مواظب باشد که حرف های دیگران فریبش ندهد، مغرور نشود، 

 هنرود از شرق و غرب اخذ مبنا کند و بعد بیاید آیات و روایات را با آن مبانی تفسیر کند. این خودش یک مطلبی است ک

اهل فضل متوجه آن هستند. گاهی انسان می رود مطلبی را از کتب بیگانگان مطالعه می کند و به حرف آن ها اعتقاد پیدا 

می کند و بعد می آید کتاب و سنت را مطالعه می کند. یعنی مبنا را از کتاب و سنت برداشت نمی کند، بلکه بر عکس، 

ی باید به چنین شخصبق آن مبنای اخذ شده از کتب بیگانگان شود. کتاب و سنت را طوری کش و قوس می دهد که مطا

 .(3)«این ره که تو می روی به ترکستان است»گفت: 

 

 * سؤال

 ـ استاد سلوک کیست و شاگرد کدام است؟ 2

کسانی که در مسائل دینی و معارف اسالمی تخصص ندارند، نمی توانند از کتاب و سنت برداشت درست بکنند، باید 

آن ها را معرفی کرده اند ]یعنی فقهاء[ و آن ها که بعد از ائمه بهترین خلق  )علیهم السالم(کنند به کسانی که ائمهرجوع 

 معرفی شده اند، مطابق حدیث، علمایی هستند که اهل تقوا باشند.
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ا م کرده اند برود.معرفی   )علیهم السالم(اگر کسی بخواهد راه معنویت و سلوک را طی کند باید سراغ آن هایی که ائمه

باید نسبت به وظیفه ی خود از همان راهی که خدا و اولیای خدا مقرر فرموده اند شناخت پیدا کنیم. اگر از طریق ائمه وارد 

سراغ کس دیگری نروید، معارف دینی را از ما  (4)((ما تکنال تأخذ اال عنا، ))شویم از خود آن ها می شویم. حدیث دارد؛ 

 (5)بگیرید تا به نتیجه برسید. وقتی معارف را از ما گرفتید از خودمان می شوید.

 

 * سؤال

 ـ آیا مکتب فالسفه می تواند در تربیت انسان ها و تهذیب نفس مؤثر باشد؟ 8 

ه این فکر خامی است که بعضی از فالسفنیروهای ادراکی انسان در این حد نیست که بتواند گلیم خودش را از آب دربیاود. 

ی مکرده اند و به خیال خودشان گفته اند که مثالً با ورود به علم و حکمت خودمان می توانیم خودمان را اصالح کنیم، 

که داریم به مقام شامخ انسانیت و به کمال نهایی انسانی برسیم. معلوم شده که توانیم با همان علم و حکمت و درک و فهمی 

این ها صد در صد در اشتباهند. حتی خودشان هم فهمیده اند و از طریق خواب گفته اند که ما از اول تا آخر در اشتباه بوده 

 (6)نیم، ولی در اشتباه بودیم.ایم. خیال می کردیم بدون رجوع به سنت و اهل بیت می توانیم خود را اصالح ک
 

شته یعنی فالسفه ـ از صدر تا کنون ـ مکتب هایی دا اصالً فرقی که مکتب انبیاء و اولیاء با مکتب فالسفه دارد، همین است؛

اند، همه ی آن ها مکتب اخالقی دارند؛ مکتب سقراطی، مکتبی است که روی فرمول های علمی، تهذیب اخالق را تنظیم 

از  یمی کند، با صغرا و کبرا چیدن، مقدمات ترتیب دادن و نتیجه گرفتن روش تهذیب اخالق را بیان می نماید. به قول بعض

 اخالق سقراطی هنوز از داخل مدرسه بیرون نرفته. و جامه ی عمل نپوشیده است فقط بحث است:دانشمندان، 

 پی مصلحت مجلس آراستند            نشستند و گفتند و برخاستند
 

اگر مادری یا پدری بوعلی سینای دهر باشند، افالطون دهر باشند، تمام فرمول های علمی  به آن صورت بازدهی ندارد.

ـ اخالقی را بدانند، تمام مقدمات را بدانند، اما عاطفه و محبت نداشته باشند، آیا بدون مهر و عاطفه، نگهداری و تربیت 

 فرزند ـ با آن رنج ها و محنت ها ـ را عملی می سازند؟
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اطفه و محبت مادری باید باشد تا بچه را به حدّ کمال برساند و رنج ها و مشکالتی را که در این راه وجود عشق مادری، ع

 دارد تحمل نماید.

عقل و منطق نقش مهمی در این باره ایفا نمی کنند. باید عواطف در کار باشد، باید محبت باشد. اگر نباشد، فایده ای ندارد. 

ه اند که مردم به آن ها عشق به ورزند و با محبت تربیت بشوند و آن ها را هم با محبت این ها لذا انبیاء عواملی ایجاد کرد

 تربیت کنند.

بوده است. وجودشان برای تمام  (8)((نیرَحمهً لِلعالم)) ،(7)((مین رَئوفّ رَحیبِالمؤمن)): )صلی اهلل عللیه و آله و سلم(رسول خدا

 ما سوی اهلل رحمت است، ولی نسبت به مؤمنین رحمت خاصی دارند، رحمت عامّه ی آن ها که شامل همه می شود.
 

خداوند رحمتش از خودش است و خداوند رحمت عامه دارد، رسول خدا عامه دارد، ائمه هم رحمت عامه دارند، منتهی 

 اینها رحمتشان از خداوند است.

رحمت خاصّه ی آن ها مخصوص مؤمنین است. رأفت و عنایت آن ها به مؤمنین، عنایت خاصی است که غیر رحمت عامّه 

است. انبیا و ائمه در اعماق قلوب امت خودشان نفوذ می کنند، جایشان در دل مردم است، کاری می کنند که مردم به آن ها 

 ه سراغ آن ها بروند و از آن ها پیروی بکنند. عشق به ورزند، عالقه پیدا کنند و با عشق و عالق

 دنباله ی محبت، اتباع است، پیروی است.
 

اگر حقیقتاً در کسی نسبت به شخصی محبت بود، سراغ او می رود، خودش را مشابه او می کند و اگر این محبت به حد 

 محبوب می شود.اعالء و عشق برسد دیگر این شخص، نسخه ی دوم او می شود و روشش مثل روش 
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---------------------------- 

 پی نوشت ها:

 متن مذکور از آیت اهلل زاده حاج شیخ علی صافی اصفهانی است. -1

  43درس های اخالق و معارف/ -2

 8481درس های اخالق و معارف -3

 171؛ تحف العقول/27/33وسائل الشیعه -4

 823درس های اخالق و معارف/ -5

 844اخالق و معارف/درس های  -8

 ؛ نسبت به مؤمنان، دلسوز و مهربان است.128توبه: -7

 ؛ رحمتی برای جهانیان137انبیاء: -8
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 غدیره ی واقع
 

عازم سفر حج شدند، در  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(در سال دهم هجری یعنی اواخر عمر شریف پیامبر اکرم، رسول خدا

مدینه اعالم شد که امسال رسول خدا در مراسم حج شرکت می کنند. هر کس مایل است همراه پیامبر حرکت کند. جمعیت 

 029هزار و تا بیش از  09زیادی همراه آن حضرت عازم زیارت خانه خدا و انجام مناسک حج گردید، تعداد جمعیت را 

 ند. عالوه بر این جمعیت، افراد بسیاری هم از بالد دیگر به سوی سرزمین مکه شتافتند.هزار نفر در تاریخ ثبت کرده ا

پس از انجام اعمال حج، در راه بازگشت از مکه، کاروان رسول خدا به چهارراهی رسید که حُجاج گروه گروه از هم جدا 

خود می رفتند که آن محل، غدیر خم نام می شدند )محل جداشدن راه های مدینه، مصر و عراق( و هر کدام به سوی اوطان 

)ای پیغمبر،  (0)((یا ایها الرسول بلِّغ ما أُنزل الیك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالتهدارد. جبرئیل نازل شد که ))

انجام  هباید! آن چیزی را که از سوی خدا )درباره علی( به تو نازل شده به مردم ابالغ کنی و اگر چنین نکنی رسالت او را ب

 نرسانده ای.

و این آیه ی شریفه، عنوان یک تهدیدی را می رساند که از جانب خداوند متعال نسبت به پیغمبرش انجام شده، یعنی یا 

رسول اهلل این ابالغ آنقدر از اهمیت باالیی برخوردار است که اگر در انجام آن درنگ کنی تو رسول و پیغمبر ما نیستی به 

ساله ی پیغمبر نادیده گرفته خواهد شد و دیگر خدای متعال او را از جرگه ی انبیاء خارج  22حمات این معنا که تمام ز

 خواهد کرد.

 راستی این چه پیغامی است که پیغمبر خدا اینچنین با شدت و غلظت از طرف خدا مأمور به ابالغ آن شده است؟

باید ابالغ کند، جزء دین است، اما کدامیک از اجزاء دین؟   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(بدیهی است  آنچه را که رسول خدا

 آیا از اصول دین است؟ توحید است، نبوت است یا معاد؟ 

 سال است علی الدوام مردم را به توحید دعوت می کند.  22قطعاً توحید نیست، زیرا که پیغمبر 

ه نماز ابالغ فروع دین است؟ آیا پیامبر باید از مردم بخواهد کآیا نبوت است، یعنی باید تبلیغ کند که من پیامبرم؟ آیا منظور، 

 بخوانند، یعنی کسانی که به حج آمده بودند، نمازخوان نبودند؟!
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این پیام باید موضوعی باشد که اصول دین و فروع دین بند به آن است. زیرا که می فرماید: اگر این پیام را نرسانی اصالً 

 . رسالت او را ابالغ نکرده ای

از ابالغ این پیام عظیم، هراسان است. همان پیغمبری که یکه و تنها در میان   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(گویا پیامبر اکرم

مشرکین مکه بدون یار و یاور شجاعانه فریاد می زد قولوا: ال اله اال اهلل تفلحوا و نترسید، سنگش زدند و نترسید، نقشه ی 

به خود زده بودند می ترسید علی را انتخاب قتل برایش کشیدند و نترسید، اما در میان مسلمان ها و آن هائی که رنگ دین 

می فرمود در جنگ ها وقتی کار بر ما سخت می شد او مالذ و پناه ما بود، چنین  )علیه السالم(کند، همان پیغمبری که علی

پیغمبری با چنان شجاعتی در جمعی که همه خود را مسلمان و پیرو آن حضرت می دانستند، می ترسید حرفش را بزند، 

ی مانند عمر و ابوبکر در میان مسلمین بودند که در ظاهر چهره دین و تقدس به خود گرفته بودند و خود را به پیغمبر کسان

می چسباندند و تا اندازه ای هم در میان مردم جای پایی باز کرده بودند اما در باطن جز برای مطامع دنیوی خویش قدمی 

روز همان هایی که اماری نداشتند مگر مواردی که مجبور می شدند اطاعت کنند، برنمی داشتند و با اوامر و نواهی پیغمبر ک

می چسبانند و برای فریب دادن خلق از همه جا بی خبر و   )علیه السالم(و امام حسین  )علیه السالم(هم خود را به علی

رفته به خود گ   )علیه السالم(حسینو   )علیه السالم(رسیدن به مطامع دنیوی خویش قیافه ی زاهدانه و عارفه و عاشق علی

و در میان صفوف مسلمین جا باز کرده اند و چون دنیای خوبی در آن هست روز به روز به جمع این معرکه گردانان دنیا 

طلب و دین فروش افزوده می شود، آری امثال همین نااهالنی که امروز ما می بینیم در زمان پیغمبر بودند و پیغمبر خدا می 

را بر خالف میل باطنی آن ها اعالم کند، همانطور که بسیاری   )علیه السالم(از این که حکم خدا را و جانشینی علی ترسید

از بزرگان ما امروز وحشت دارند حکم خدا را که با نفاق بازی های این شیادان نمی سازد بیان کنند، از همین جهت است 

ان زیرا که یهودیعارف نمایان دلباخته ی دنیا از خطر یهود باالتر است.  که فرموده اند منافق از کافر بدتر است و خطر

علیه )هرگز با پرچم یهودیت و از کنیسه ها نمی توانند در مقابل مسلمین ظاهر شوند اما با پرچم اسالم و تشیع و علی

ت در مقابل مسجد و مرجعی چه بسیار آسان و بی تکلف وارد صفوف مسلمین شدند و )علیه السالم(و امام حسین  السالم(

و مقام مقدس نیابت عامه، دکان و استاد عرفان تراشیدند و قداست عرفان و عرفای حقیقی را خدشه دار کرده، به اهداف 

 خودشان در حد قابل توجهی هم رسیدند.
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آری رسول خدا که از طرفی با چنین منافقان جاه طلب و کینه توز مواجه بود و از طرف دیگر با این امر حتمی پروردگار، 

از سنگینی بار این رسالت می ترسید، لذا خداوند برای اینکه قوت قلبی به پیغمبرش بدهد فرمود: واهلل یعصمک من الناس، 

 ا به امّت ابالغ کن ما هم تو را از شر این منافقان حفظ می کنیم. یعنی ای پیغمبر نترس. برو و این پیام ر

از ابالغ آن ترسان و لرزان است و خداوند او را   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(راستی این چه امری است که خاتم االنبیاء

 دلداری می دهد؟ 

جود مبارک او و به انتصاب او رقم می خورد رازی است که سرنوشت تمامی دین از اصول و فروع و از آدم تا خاتم به و

 که توضیح آن خواهد آمد. 

به هر حال رسول خدا دستور داد تا کاروان در آن گرمای سوزان توقف کند، کسانی که جلوتر رفته اند برگردند، آن هائی 

ایه ید، سنگ ها را جمع کنید، سکه عقب مانده اند برسند، به بعضی اصحاب امر فرمودند که زمین را تمیز کنید، خارها را بکن

بان بزنید که زن هائی که از مکه برگشتند زیر سایبان باشند، بعد از سه روز معطل کردن مردم، در آن گرمای سوزان، نماز 

ظهر اقامه شد، آن گاه رسول خدا دستور داد منبری از جهاز شتران درست کردند و حضرت بر باالی آن قرار گرفت، نگاهی 

آیا صدای مرا می شنوید؟ جواب دادند: بلی. پیامبر این اقرار و اعتراف را از  اال تسمعون؟رف انداخت و فرمود: به چهار ط

 آن ها گرفت تا فردا کسی ادعا نکند که من نفهمیدم و متوجه صحبت های پیامبر نشدم.

شمه ی وحی گرفته شده بود. سپس پیامبر خطبه ای مفصل خواند خطبه ای که سراسر حکمت و رمز و راز بود و از سرچ

آیه ی قرآن، حضرت در این خطبه  59در این خطبه برده شده،   )علیه السالم(مرتبه نام مبارک امیرالمؤمنین 59حدود 

مرتبه نام مبارک حضرت ولی عصر  4کردند،  عجل اهلل تعالی فرجه الشریفمورد اشاره به حکومت امام زمان  29خواندند، 

را بردند، بعد از بیان مطالب زیاد، رسول خدا از روی منبر علی را صدا زدند، علی آمد، با  الشریف عجل اهلل تعالی فرجه

 سید.به زانوی رسول خدا ر  )علیه السالم(دست چپ زیر بغل راست علی را گرفتند و بقدری بلند کردند که کف پای علی

. و این جمله را سه مرتبه از مردم اقرار گرفتند، قالوا: بلی(( ؟الست اولی بکم من انفسکم))آن گاه فرمودند: ایها الناس 

 ((مواله. یمواله فهذا عل کنت من))سپس فرمودند: 
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آن گاه پیغمبر به دوستان علی و کسانی که مولویت او را پذیرفته اند دعا کرد و به دشمنان علی و کسانی که مولویت علی را 

 « ال من وااله و عاد من عاده ...اللهم و»نپذیرفته اند نفرین کرد و فرمود: 

الیوم اکملتُ لکم دینکم و اتممتُ علیکم نعمتی و رضیت لکم ))پس از آن که خطبه آن حضرت تمام شد این آیه نازل شد 

امروز دین شما را کامل کردم و نعمت را بر شما تمام نمودم و اسالمی که من به آن رضایت می دهم به عنوان  ((االسالم دینا

 دین برای شما برگزیدم.

والیت و امامت بعد از من با علی است  «یمن بعد یه لعلیالوال»فرمودند:   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(سپس رسول خدا

 و پس از آن مردم آمدند و با علی به عنوان جانشین پیامبر بیعت نمودند.

 

 پیام غدیر

 

 آیا پیام غدیر، این بود که باید علی را دوست بدارید؟ 
 

، بدارید، زیرا که والیت این بود که علی را دوست))من کنت مواله فهذا علی مواله((  اهل سنت می گویند: منظور پیامبر از

 به معنای محبت و دوستی هم آمده است.
 

اما آیا عقل سلیم می پذیرد که خاتم االنبیاء یعنی عقل کل، برای این که به مردم بگوید علی را دوست بدارید، مردم را آن  

همه به زحمت بیاندازد؟! در سخت ترین موقعیت ها، مردمی که خسته و مانده شده بودند، عرفات دیده بودند، مشعر دیده 

بودند، سعی صفا و مروه کرده بودند، تمام مناسک حج را انجام داده بودند، روزهای بودند، رنج های منی را پشت سرگذاشته 

زیادی از خانه و کاشانه ی خودشان دور بودند، هوای بسیار گرم و سوزان، در نهایت خستگی و کوفتگی یک مرتبه پیغمبر 

ود اقت فرسا معطل کند فقط برای این بدستور بدهد توقف کنید و مردم را در چنین موقعیت بحرانی سه روز در آن گرمای ط

 که به مردم بگوید علی را باید دوست بدارید؟!!! 
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سال دائم به  22را در طول این   )علیه السالم(مسئله دوستی علی  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(مضافاً بر اینکه پیغمبر اکرم

دیگر نیازی نبود که مردم را اینقدر در رنج و تعب  مردم گوشزد می کرد و مردم به این سفارش پیغمبر عادت کرده بودند

 بیاندازد.

ا علی، ))بخٍ بخٍ لك یاز آن گذشته آیا دوستی بیعت می خواهد؟ آیا دوستی تبریک می خواهد؟ چرا برخی آمدند و گفتند: 

 هر مؤمنی گردیدی.مبارک باد، مبارک باد بر تو ای علی! امروز تو موالی ما و موالی اصبحت موالی و مولی کل مؤمن(( 

ر روز د  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(پس معلوم می شود مطلب خیلی فراتر از این حرف هاست، آنچه را که پیغمبر اکرم

و آن والیت کلیه ی الهیه بود، مراد پیغمبر از   )علیه السالم(غدیر از طرف خدا مأمور شد به مردم ابالغ کند مولویت علی

بر بود، لذا پیغم  )علیه السالم(آن مقام ولی اللهی و اولی بأنفسی علی ((مواله یمواله فهذا عل کنتمن ))در عبارت « موال»

من  مبک یألست اول))همین مقام را ابتدا در مورد خودش از مردم اعتراف گرفت، فرمود :   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(اکرم

آیا من از خود شما به شما نزدیک تر نیستم، آیا من از خود شما به شما اولویت ندارم، معنایش این است که اگر  ((،مکانفس

من بخواهم مثالً لقمه ی غذایی به دهان بگذارم اما پیغمبر اکرم نخواهد، این عمل انجام نخواهد گرفت، زیرا خواسته ی پیغمبر 

سلط است بر اراده ی من، اگر من بخواهم چیزی را اراده کنم پیغمبر نخواهد، نمی مقدم است بر خواسته من، اراده پیغمبر م

توانم اراده کنم، اراده ی من مقهور اراده ی پیغمبر است. نه تنها انسان بلکه تمامی موجودات این عالم تحت تسلط و قدرت 

هستند،  هر برگ درختی که در این عالم بر زمین بیافتد یا   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(کامله ی والیت تکوینی رسول اهلل

 . ((کنالسوا سکنتت و کاالمتحر کتبهم تحر))نیافتد باذن رسول خداست، 

در مورد خودش از مردم اقرار گرفت، آن هم سه مرتبه، فرمود:   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(این چنین والیتی را پیغمبر اکرم

آیا من چنین والیتی بر شما ندارم؟ قالوا: بلی، همه گفتند: بله یا رسول اهلل شما اولی به  ((،انفسکمبکم من  یألست اول))

 نفس ما هستید. 

بعد از آنکه پیغمبر در مورد خودش چنین اقراری را از مردم گرفت، آن گاه در حالی که علی را روی دست گرفته بود فرمود، 

. یعنی همین والیتی را که برای من قبول دارید باید همین را هم برای علی قبول داشته ((مواله یمواله فهذا عل کنتمن ))
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باشید. هر کس مرا اولی به نفس خودش می داند، هر کس مرا به این مقام )مقام والیت کلیه ی الهیه( قبول دارد باید علی را 

 هم به همین مقام قبول داشته باشد.

یر در مورد تعیین جانشین به گونه ای بود که هیچ شک و شبهه ای برای کسی باقی بنابراین، روش پیغمبر در روز غد

 نگذاشت. 

 معنای مولی را خود پیغمبر بیان فرمود که مراد من از مولی چیست. اوالً:

 را برد فرمود علی موالی اوست.  )علیه السالم(نام علی ثانیاً:

هذا علی مواله، یعنی این علی، همین علی که روی دست من است و همه دارید با لفظ هذا مطلب را تاکید کرد، فرمود، ثالثاً: 

 او را می بینید موالی شماست.

 

 آگاه باشید پیام غدیر تحریف نشود:

را   الم()علیه السدر روز غدیر نمی خواست دوستی و محبت ورزیدن به علی  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(پس پیغمبر اکرم

سال مرتب حضرت به مردم گوشزد می کرد، چیز تازه ای نبود که بخواهد  22به مردم گوشزد کند، دوستی علی را در طول 

بلکه پیغمبر می خواست آن مقام خلیفه اللهی و اولی بانفسیِ  مردم را سه روز در آن گرمای طاقت فرسا به زحمت بیاندازد،

 د از خودش فقط و فقط تسلیم مطلق و بی چون و چرای علی باشند و ال غیر.علی را به مردم اعالم کند تا مردمِ بع

 

 پیام غدیر برای زمان حضور:

چنین امری را صادر فرمود که هر کسی این والیت را در مورد من قبول دارد   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(وقتی پیغمبر اکرم

باید همین والیت را هم در مورد علی بپذیرد، وظیفه مردم این شد که به تبعیت از پیغمبر چنین اعتقادی را نسبت به 

  یه و آله و سلم()صلی اهلل علداشته باشند و با آن حضرت بیعت کنند به این معنا که بعد از پیغمبر  )علیه السالم(امیرالمؤمنین

باشند و اوامر و نواهی او را بدون چون و چرا و بدون تأمل و درنگ اطاعت کنند،   )علیه السالم(مطیع و تسلیم مطلق علی

 فرود بیاورند و امتثال کنند. سرّش را بفهمند یا نفهمند باید بدون قید و شرط سر تسلیم
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ه هم باید برقرار باشد یعنی همان وظیفه ای ک  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(رابطه ی مولویت و عبودیت بعد از پیغمبر اکرم

 «مواله من کنت»داشتند از اطاعت و بندگی از لحظه ای که فرمان   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(امت در برابر پیغمبر اکرم

غمبر داشته باشند زیرا که علی نیز مثل پی  )علیه السالم(صادر شد، همان وظیفه را بدون ذره ای کم و زیاد باید نسبت به علی

و عین پیغمبر اولی بنفس ماست، خواسته ی او بر خواسته ی ما اولویت دارد، اراده ی او بر اراده ی ما مسلط است، تصمیمات 

ع علی مع الحق و الحق م»او نیز مثل پیغمبر با غیب و باطن این عالم در ارتباط است، او بر تصمیمات ما مسیطر است، 

، علی با حق است و حق با علی است، اینها از هم جدا نیستند، نه اینکه دو چیزند اما با هم هستند، نه، یک چیزند با «علی

چیز نیستند، یک چیزند، منتها قرآن حق دولفظ، یک ماهیّت است با دو عنوان، قرآن حق است، علی هم حق است، دو 

 تدوینی است اما علی حق تکوینی است، نکته ی بسیار ظریفی است که بسیاری را دچار اشتباه کرده است.

خود علی است، هر چه هست از « حق»آنچه که از علی جدا بشود ناحق است، باطل است، محکوم به فنا و نابودی است، 

از علی جدا باشد نمی تواند جلوه ی علی باشد؛ لذا فرمود آن قرآن هایی را که بر سر  حق، جلوات علی است، چیزی که

 نیزه کرده اند بزنید، قرآن ناطق منم.

پس به دلیل اینکه علی نفس پیغمبر است، جان پیغمبر است، روح پیغمبر است، هرچه پیغمبر دارد، جز مقام نبوت، علی هم 

باال رفت علی را هم همراه خود دید از عرش تا فرش و از زمین تا معراج و از معراج تا دارد، به هر درجه ای که پیغمبر 

 .((مواله یمواله فهذا عل کنتمن قاب قوسین اوادنی همه جا علی با پیغمبر بود به همین دلیل پیغمبر فرمود ))

انشینی را به خالفت بالفصل و ج  سالم()علیه الو اگر ما پیغمبر خاتم را به رسالت و نبوت پذیرفته ایم ناگزیریم که علی

پیغمبر و مقام والیت و خلیفه الهی بپذیریم، اگر غیر از این باشد نبوت را نپذیرفته ایم و اگر نبوت را نپذیرفته باشیم خدا را 

 نپذیرفته ایم.

نیز باید برقرار باشد و زمین تا قیامت نباید از موال و   )علیه السالم(این رابطه ی مولویت و عبودیت بعد از امیرالمؤمنین

حجت و حق تکوینی خالی باشد و این حکمت بالغه ی الهی است که پروردگار عالم چنین مقدر فرموده است، اگر لحظه 

م و دشت و ، آنگاه دیگر، زمین و زمانی در کار نخواهد بود، بر و بو((لساخت االرض باهلها))ای زمین از موال خالی شود 

 صحرایی نخواهد بود؛ لذا تا موال و حجت بر روی زمین است زمین و زمانی هم در کار است.
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می باشد که امت مأمور به تبعیت   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(اولین موال و حجت بالغه ی الهی وجود مقدس خاتم االنبیاء

 ارواحنالتراب مقدمه الفداءمطلق از اوست و آخرین موال و حجت بالغه ی الهی وجود مبارک و نازنین حضرت بقیه اهلل االعظم 

می باشد که این حجج بالغه ی الهیه یکی پس از دیگری به امر خداوند عالم و بواسطه ی حجت ما قبل معین و منصوب و 

هلل و صاحب الزمان می شوند، همه ی این بزرگواران موال هستند هر یک به تعیین و تصریح موالی ما قبل خود، همه خلیفه ا

نه فقط در مورد علی است بلکه به تنقیح مناط شامل  ((مواله یمن کنت مواله فهذا عل))ی آن ها اولی بنفس ما هستند، لذا 

می باشد زیرا که مناط، کلیت اولی به انفس بودن در جمیع مراتب وجود   لم()صلی اهلل علیه و آله و ستمامی ائمه معصومین

 است که رسول خدا همین را به عنوان مقدمه ی من کنت مواله از مردم اقرار گرفت.

نیز به   ه السالم()علیبه نصب پیغمبر جانشین پیغمبر و اولی بانفس است، امام حسن  )علیه السالم(بنابراین همانطور که علی

تا برسد به خاتم االولیاء   )علیه السالم(جانشین علی و اولی بانفس است و هکذا امام حسین  )علیه السالم(نصب علی

هریک به نصب امام ما قبل، جانشین و خلیفه اهلل و اولی با نفس می باشند و این  ارواحناه فداهحضرت بقیه اهلل االعظم 

ل است، توحید، نبوت، امامت الزم الینفک یکدیگرند. اگر کسی یکی را کنار گذاشت سلسله ی مقدس زنجیر وار به هم متص

 یعنی همه را کنار گذاشته است.

صلی )موظف بودند تسلیم مطلق پیغمبر اکرم  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(پس همانطور که امت اسالم در زمان پیغمبر اکرم

باشند و اوامر و نواهی آن حضرت را بدون قید و شرط اطاعت کنند همین حالت تسلیم و انقیاد را   اهلل علیه و آله و سلم(

علیه )داشته باشند، همین حالت تسلیم را در برابر امام حسن مجتبی  )علیه السالم(بعد از پیغمبر باید در محضر مبارک علی

هر کدام در زمان خودشان تا برسد به امام    )علیهم السالم(ینداشته باشند و همین طور در برابر سایر ائمه معصوم  السالم(

زمان ارواحناه فداه و مسلمین موظف اند بعنوان یک تکلیف الزامی شرعی، عقلی، وجدانی، بدون هیچ قید و شرطی و چون 

اورند و یم فرود بیو چرائی و تأمل و درنگی از امام زمان خودشان تبعیت کنند و هر چه او فرمود بی درنگ سرتسلیم و تعظ

اطاعت کنند و در این تسلیم مطلق بودن اسراری است که انسان را می رساند به جائی که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده 

 و نه به قلب بشری خطور کرده، به آنجا که:
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 بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت  رسد آدمی به جائی که به جز خدا نبیند

 

 چه کسی؟اما تسلیم در برابر 

و الغیر زیرا آن ها هستند که اولی به انفسیت دارند، آن ها  )علیهم السالم(تسلیم مطلق در برابر وجود مقدس معصومین

 هستند که حق هستند، آن ها هستند که نفس پیغمبرند، آن ها هستند که قرآن ناطق اند.

 

 تخطی از پیام غدیر است:  )علیه السالم(تسلیم در برابر غیرمعصوم

اما این ره که عرفا می روند )که تسلیم مطلق استاد سیر و سلوک می شوند( به ترکستان است، این ها پشت گوش خود 

اگر کسی از پشت سر آن ها آهسته بیاید و دستش را روی  را هم نمی بینند چه رسد به اینکه اولی بانفسیت داشته باشند

لیم شدن در برابر چنین بی مایه گان بی نوایی خنده آور است، این هایی چشم آن ها بگذارد نمی توانند بگویند او کیست، تس

که مانند شاگردانشان و دیگران خطاکارند و بلکه بیشتر، چگونه عقل انسان می پذیرد که زمام دین و مذهب و جان و مال 

به سوی  راهی است  لسالم()علیه او عرض و ناموسش را به دست این شیادان بسپرد. تسلیم مطلق شدن در برابر غیرمعصوم

 فنا و نابودی.

اگر این ها در طریق حق بودند، هرگز مسئله ی تسلیم مطلق شدن را در مورد خودشان، آن هم به عنوان رکنی از ارکان 

 مسلک خود و واصل شدن بحق به دیگران القاء نمی کردند.

 کایا))برحذر فرموده، می فرماید:   )علیه السالم(معصومامت را از تسلیم مطلق شدن در برابر غیر   )علیه السالم(امام صادق

. یعنی مبادا در  برابر غیرحجت و امام معصوم سر تسلیم فرود بیاوری ((ما قال کل یدون الحجه فتصدقه فجالً ان تنصب ر

  (2)و هرچه او گفت قبول کنی.

دا لعنت خ ((.نا احداًیقدِّم علیُتَقدَّمُ او یَلعن اهلل من ))به این گونه افراد لعنت فرمود است، می فرماید:   )علیه السالم(امام حسن

 کند کسی که خودش را یا دیگری را بر ما مقدم می دارد.
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ه یک تکلیف بپس اگر ما کسانی را که تسلیم مطلق شدن در برابر غیرمعصوم را قبول دارند و به آن عمل می کنند لعنت کنیم 

 ، در این امر تبعیت کرده ایم. )علیه السالم(شرعی عمل کرده ایم و از موالی خودمان امام حسن

بیان کرده اند نیست و غیر از آن هرچه هست بی دینی   )علیهم السالم(آگاه باشید که دین چیزی جز آنچه را که معصومین

 است و دکانی است در مقابل آن بزرگواران مانند دکان حسن بصری ها و سفیان ثوری ها و حالج ها و ابن عربی ها و...

ی دهند، مبدیهی است که این دنیاطلبان و دلباختگان مظاهر دنیوی که برای فریب دادن مردم خود را به ظاهر ضددنیا نشان 

فقط و فقط برای رسید به امیال نفسانی و شهوت رانی ها و زراندوزی و افزودن به تعداد مریدهای نَفَهم خود دست به چنین 

بدعت هایی می زنند، اگر کسی بی غرض و بدون هیچ حبّ و بغضی وارد زندگی آن ها بشود و پشت پرده ی آن ها را 

  ی یابد که صورتی در زیر دارد غیر از آنچه در باالستی:ببیند، اندرونی را نه بیرونی را، در م

 چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند عارفان کین جلوه در محراب و منبر می کنند 

این شعر گرچه در مورد واعظان سروده شده اما وقتی از آن القاء خصوصیت می کنیم، می بینیم که عارف نمایان حداقل در 

اتمّ و اکمل این شعر هستند و بنده خودم نمونه های بسیار زیادی از این شیادان و منافقان به ظاهر عارف و زمان ما مصداق 

زاهد را دیده ام که جز رسیدن به مطامع دنیوی خویش و شهوت رانی هیچ چیز نمی فهمند اما در ظاهر، خود را دنیاگریز 

ب می داده تا بر مال و جان و ناموس آن ها مسلط شوند و تا حدود نشان می دادند و با سکوت و تسبیح و ذکر، مردم را فری

زیادی هم موفق بوده اند و ما در زمان خودمان دیدیم که هر چندگاه یکی از این مدعیان رسوا شده و فسادهای اخالقی و 

 جنسی آن ها برای عالم و آدم برمال می شود.

 

 اعتقاد شیعه در مسئله مولویت:

صلی اهلل علیه )بر این اعتقاد است که مسئله مولویت در لسان پیغمبر اکرم  )علیه السالم(مکتب امام صادقبنابراین شیعه ی 

 که در غدیر مطرح شد یک مبدأی دارد و یک منتهایی، مبدأش وجود مقدس خود رسول اهلل است.   و آله و سلم(

پس از او علی است، بعد از علی اوالد علی یکی پس از دیگری تا می رسد به منتها یعنی وجود مبارک قطب عالم و محور 

احدی در این عالم چنین مقامی را ندارد،   )علیهم السالم(و غیر از معصومین ارواحناه فداهوجود حضرت بقیه اهلل االعظم 
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الیت و امامت بود و اختصاصی به علی نداشت و علی به عنوان اولین امام و خطبه ی پیغمبر در روز غدیر در مورد اصل و

ی اهلل علیه )صلجانشین رسول خدا که در مجلس حاضر بود به روی دست پیغمبر قرار گرفت، عالوه بر این که پیغمبر اکرم

 تصریح کرده اند. )علیهم السالم(در این خطبه به امامت سایر ائمه  و آله و سلم(

لذا وظیفه ی مسلمین این است که فقط و فقط در برابر این انوار مقدّسه سر تعظیم و تکریم فرود بیاورند و تسلیم محض و  

 بی قید و شرط آن ها باشند و الغیر.

 

 پیام غدیر برای زمان غیبت:

 اولی به انفس ماست، حق است  السالم()علیه مانند جدش امیرالمؤمنین ارواحنافداهوقتی بر این اعتقاد شدیم که امام زمان  

و او و حق از هم جدا نیستند، حق تکوینی و قرآن ناطق است، پیام غدیر این است که باید از چنین موالیی بدون قید و 

باید راه و رسم زندگی را و طریقه ی سلوک و بندگی را و راه وصول به حق را از او گرفت، هر راهی  شرط تبعیت کرد

ه ما نشان می دهد همان راه، راه حق است، هر دستور و برنامه ای را که آن حضرت به ما ارائه داد همان دستور را که او ب

  )علیه السالم(کما این که امام رضا (( و غیر از آن ظلمت و ضاللت استکالمکم نور و امرکم رشدو برنامه نور است ))

.  یعنی از کالم خدا تجاوز نکنید )و به هیچ راه و (3)((ره فتضّلوایغ یف یالهدالم اهلل ال تتجاوزه و ال تطلبوا ک))می فرماید: 

 مسلکی روی نیاورید( و به دنبال هدایت و معرفت و طریقی غیر از قرآن نباشید که گمراه خواهید شد.

بهره ببرند، در زمان و چون زمین نباید از حجت خالی بماند و مردم باید از هدایت ها راهنمائی ها و ارشادات حجت خدا 

غیبت نیز این فیض باید ادامه داشته باشد یعنی در آن زمانی هم که بنا به مصالحی آن حضرت باید در پس پرده ی غیبت 

 باشند امت خودش را بالتکلیف و سرگردان و بدون سرپرست رها نمی کند.

ا با نام و مشخصات خاصی به عنوان نایب و نفر ر 4در دوران غیبت صغری  سالم اهلل علیهلذا می بینیم که آن حضرت 

جانشین خاص خود معین فرمودند و مردم را به دست با کفایت آن ها سپردند تا از طریق آن ها به والیت و امامت متصل 

 شوند.



21 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 

 در زمان غیبت کبری یعنی بعد از رحلت چهارمین نایب خاص باز هم امت را بالتکلیف و سرگردان رها نکردند منتها این

بار نه بعنوان نایب خاص که با آن حضرت رابطه داشته باشند، باب نیابت خاصه منسد شد )و هرکس ادعای ارتباط با امام 

را داشته باشد طبق بعضی روایات فهو کذابٌ مفتر، یعنی او دروغگو است(، اما از این پس تا زمان ظهور  ارواحنافداهزمان 

شرایطی را اعالم نموده که هرکس دارای آن شرایط بود او به عنوان   علیه السالم()باب نیابت عامه منفتح است یعنی معصوم

 نایب و جانشین آن حضرت می باشد از قبیل:

یعنی از  (4)((قلدوهیعاً المر مواله، فللعوام أن یهواه، مط ینه، مخالفاً علیو أمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لد))

 میان فقها کسی که نگهدار نفس، حافظ دین، مخالف هوای نفس و مطیع امر موالیش باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند. 

یعنی در  (5)((همیکم و أنا حجت اهلل علیعل یثنا فانهم حجتیروات حد یها الیاما الحوادث الواقعه فارجعوا ف))و یا روایت 

افتد به کسانی مراجعه کنید که راویان حدیث ما هستند، آن ها حجت من بر شما و من حجت خدا بر حوادثی که اتفاق می 

 آن ها هستم.

هزار نفری بود که در غدیر جمع شده بودند بلکه برای تمامی اعصار و زمان ها تا  029بنابراین پیام غدیر نه تنها برای آن 

ا که یام غدیر برای مقط از طریق فقها به والیت و امامت متصل شوند. پقیام قیامت می باشد، در زمان غیبت مردم باید ف

در زمان غیبت هستیم اطاعت و فرمانبرداری از فقها و مراجع تقلید است زیرا اطاعت از فقها اطاعت از امام زمان است و 

)علیه ین مطلب را خود معصومردّ کردن آن ها ردّ کردن امام زمان است و ردّ کردن امام زمان در حدّ شرک به خداست و ا

 .(الرادُّ علیهم کالراد علینا والرادّ علینا کالرادّ علی اهلل و هو فی حدالشرک باهلل(فرموده است که ))  السالم(

ثنا و یحد ی...من کان منکم ممن قد رو))، که حضرت می فرماید:  )علیه السالم(و مثل روایت عمر بن حنظله از امام صادق

له منه فانما قبیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقد جعلته عل یرضوا به حکماً فأنیحاللنا و حرامنا و عرف احکامنا فل ینظر ف

 .(8)((حد الشرک باهلل یاهلل و هو ف ینا رادًّ علینا ردًّ و الرادّ علیاستخف بحکم اهلل و عل

نظر افکند و احکام ما را بفهمد )یعنی مراجع تقلید(، به حکم به کسی که حدیث ما را روایت کند و در حالل و حرام ما »یعنی 

و فتوای او راضی شوید، همانا من او را حاکم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حکم داد و یکی از افراد از او نپذیرفت همانا 

 «.ین در حد شرک به خداستحکم خدا را سبک شمرده و ما را ردّ کرده است و آنکه ما را ردّ کند خدا را ردّ کرده و ا
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لی به و آن هائی که او )علیهم السالم(پس پیام غدیر در زمان غیبت تبعیت از فقها و مرجعیت شیعه است، زیرا معصومین

نفس ما هستند ما را در زمان غیبت کبری به دست فقها و مراجع تقلید سپردند نه به دست عرفا نه به دست فالسفه، نه به 

دست متکلمین نه به دست واعظان، نه به دست مداحان، نه به دست صاحبان علوم غریبه، نه به دست کسانی که طی 

نی که از گذشته یا آینده ما خبر می دهند، نه به دست فالگیرها و کف بین ها و رمّال ها و االرض دارند، نه به دست کسا

ه می زیاد گری  )علیه السالم(ساحران و جادوگران و کسانی که تسخیر جن دارند، نه به دست کسانی که برای امام حسین

خورند )و با این کارها خود را والیتی تر از  کنند و زیاد عزاداری می کنند و خود را می زنند و خون قمه زن ها را می

 .((نهیمن الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لد کانفأما من همه می دانند!!!( فقط و فقط ما را به دست فقها سپرده اند ))

از  معین کرده اند تخطی کرد  )علیهم السالم(لذا اگر کسی از این مسیری که ولی نعمت ما و اولی به نفس ما ائمه معصومین

پیام غدیر اطاعت نکرده است، چنین کسی مولویت امام زمان خودش را نپذیرفته است در نتیجه مولویت پیغمبر را نپذیرفته 

 است و در نهایت خدا را و توحید را نپذیرفته است و این در حد شرک به خداست.

 

 اهل محبت و عرفان چه کسانی هستند؟

یعنی: بگو )ای رسول خدا( اگر خدا را دوست می  (7)((اهلل حببکمی یتحبون اهلل فاتبعون کنتمقل ان ))رماید: قرآن کریم می ف

 دارید از من تبعیت کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد.

این آیه ی شریفه نشانه ی محبت به خدا را پیروی عملی از رسول خدا می داند و هم چنین شرط اصلی در محبوب شدن 

 انسان نزد خدا را تبعیت از رسول خدا می داند. 

نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او تبعیت  (8)((ن اتبعوهیم للذیالناس بابراه یان اول))قرآن کریم می فرماید: 

 کردند. 

 این تنها را ارتباط با پیامبران را پیروی از آن ها می داند. 
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ما جائووا اء اعملهُم بیالناس باالنب یان اول))در تفسیر این آیه ی شریفه می فرماید:   )علیه السالم(در روایتی امیرالمؤمنین

لی )صمن اطاع اهلل و ان بَعُدَت لحمَتُهُ و إنّ عدوّ محمدٍ  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(محمد یه، و قال: أنّ ولیبه، ثم تالهذه اآل

 (9)((اهلل و أنْ قربت قرابَتُهُ یمن عص  اهلل علیه و آله و سلم(

رت می کنند،  سپس حض نزدیکترین و سزاوارترین مردم به انبیاء آن هایی هستند که به دستورات آن ها بیش از همه عمل

کسی است که از خدا اطاعت کند اگر   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(آیه مذکور را تالوت فرمود، آنگاه فرمود: دوست محمد

ش کسی است که نافرمانی خدا کند اگر چه قرابت  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(چه نسبتش از پیامبر دور باشد و دشمن محمد

 اشد.با پیغمبر نزدیک ب

هر کس از من »فرمود:   )علیه السالم(که حضرت ابراهیم (13)((یفانه من یفمن تبعن)) و هم چنین قرآن کریم می فرماید:

 «پیروی کند او از من است.

 در تفسیر این آیه ی شریفه می فرمایند:   )علیه السالم(در روایتی امام باقر

فانه  یعنفمن تب  )علیه السالم(می؟ قال منا و اهلل، اما سمعتَ قول ابراهمنکم، کت، قلت جعلت فدایمن احبنا فهو منا اهل الب))

 یعنی هر کس ما را دوست بدارد او از ماست. ((.یمن

 گفتم: فدای شما بشوم ، به راستی از شماست؟

 را نشنیده ای که گفت: هر کس از من تبعیت کند او از من است.   )علیه السالم(فرمود: به خدا قسم از ماست، آیا کالم ابراهیم

با در نظر گرفتن صدر و ذیل این روایت این امر ثابت می شود که محبتی مراد امام است که به دنبال آن تبعیت و پیروی از 

، خود اقطع نظر از عملآن بزرگواران و مکتب مقدس و ملکوتی آن ها باشد، گر چه اصل محبت به آن بزرگواران فی نفسه ب

منشأ اثرات و فوائد کثیره است، از جمله در امان ماندن از خلود در جهنم و زمینه ی بسیار باال داشتن برای بهشتی شدن به 

 سبب حسن سریره که این خود نعمت کمی نیست. 
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 هشدار به مدعیان:

پس ای کسانی که ادعای محبت خدا را می نمایید و مدعی واصل شدن به مراتب توحید هستید، گواه عاشق صادق باید در 

آستین باشد گواه شما بر این ادعاها طبق نص صریح قرآن کریم باید تبعیت و پذیرش مولویت محمد و آل محمد باشد، آیا 

 چنین گواهی در آستین شما هست؟ یا فقط ادعاست. 

  ()صلی اهلل علیه و آله و سلماین مدعیان و عارف نمایان از خدا بی خبر در زمان پیغمبر هم بودند که خود را از پیغمبر اکرم

 جدا کرده بودند و کاری با اوامر و نواهی آن حضرت نداشتند در عین حال می گفتند ما به خدا محبت داریم!!

ی م  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(را به محاکمه کشانده است، به پیغمبرقرآن کریم همه ی مدعیان و به ظاهر اهل محبت 

ی زنند به این مدعیان که سنگ محبت خدا را به سینه م ((م اهللبکحبی یتحبون اهلل فاتبعون کنتم قل ان))فرماید یا رسول اهلل 

)و به این عارف نمایانی که ادعاهای کذایی دارند( بگو اگر راست می گوئید که خدا را دوست دارید، پس از من )که پیغمبر 

 خدا هستم( تبعیت کنید )اگر چنین بودید( خدا هم شما را دوست می دارد.

آن، تبعیت از رسول خداست، تبعیت از پیغمبر جزء موضوع است اگر نباشد، موضوع  شرط محبت به خدا و الزم الینفک

 محبت منتفی است و مدعیان در این محاکمه ی قرآنی رسوا هستند.

 ام زمانتبعیت از ام )علیه السالم(است، الزمه ی تبعیت از علی  )علیه السالم(الزمه ی تبعیت از پیغمبر تبعیت از علی

و الزمه ی تبعیت از امام زمان تبعیت از فقها و جانشینان و نواب عام امام زمان است این سلسله ی مقدس، است  ارواحنافداه

 زنجیروار به هم متصل است جداشدن از هر جزئی جداشدن از کل است، جدا شدن از توحید و نبوت و والیت است.

آن ها که چنان وانمود می کنند که محبتشان نند، را به سینه می ز  )علیه السالم(آن ها که سنگ محبت حضرت سیدالشهدا

  سالم()علیه البیشتر از محبت پیغمبر و علی و امام صادق و سایر معصومین به امام حسین  )علیه السالم(به امام حسین

 است!!!

را اهلل می دانند و   )علیه السالم(آن هایی که امام حسین آن هایی که خون قمه زن ها را پاک می دانند و می خورند،

)علیه نبرضد پیغمبر و امام حسی  )علیه السالم(گستاخی را به آنجا کشانده اند که روی منبر پیغمبر و در مجلس امام حسین

عَلَم مخالفت با خدا و قرآن و با آن ذوات مقدسه را بر افراشته )و برای   )علیه السالم(در قالب محبت به امام حسین  السالم(
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بودهای خود و بدست آوردن نام و نان( نعره ی من حسین اللهی ام می زنند یا با چنگ و دندان می خواهند جبران کم

را که عبد خالص خداست به مقام الوهیت برسانند، این ها در جواب این آیه ی شریفه ی قرآن   )علیه السالم(امیرالمؤمنین

 چه حرفی برای زدن دارند.

بصری ها و سفیان ثوری ها و اعوان و انصارشان تا این زمان قیافه ی زاهدانه و ضدّ دنیا آن عارف نمایانی که چون حسن 

می زنند و با اوامر و نواهی   )علیهم السالم(می گیرند و برای فریب دادن عوام دَم از عرفان و محبت به خدا و ائمه معصومین

تقرب و وصال به حق می دانند و خوبان آن ها که از همه و بسیاری، اصالً، عمل به منکرات را وسیله  پیغمبر کاری ندارند

 عبادت برای وصول است نه برای واصل.مالیم تراند عبادت را از واصل ساقط می دانند و می گویند 

این ها همه )که بازار داغ زمانه آن ها را برای عیاشی و اخاذی به سوی خود کشانده است( در مقابل این آیه ی شریفه چه 

 برای گفتن دارند؟حرفی 

آیا این اعمال و رفتار طبق مجوز شرعی است، ناشی از تبعیت آن ها از علی و اوالد علی است آیا این اعمال نتیجه ی پیام 

غدیر است، آیا آن بزرگواران چنین دستوراتی را صادر کرده اند، اگر چنین است خواهشمنداست مطلب به این مهمی را 

ا را راهنمایی کنند و اگر چنین نیست و روی هوی و هوس و سرگرم کردن خود و مردم و دور کتمان نکنند و دیگران و م

خود را شلوغ کردن و کسب جاه و مال است که باید منتظر عواقب این اعمال و نفاق بازی های خود باشند؛ هم در دنیا و 

 . (00)((میاالخره عذاب عظ یا و لهم فیالدن یف یٌلهم خزهم در آخرت. ))
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 پی نوشت ها:

 87سوره مائده:  -1

 298، ص  5، کتاب ایمان و کفر ، ح  2کافی ، ج  -2

 137/  92بحار  -3

 27/131وسائل الشیعه  -4

 53/181 بحار – 143/ 27وسائل الشیعه -5

 13 ح ، حدیث اختالف باب – 1 ج –اصول کافی  -8

  31آل عمران:  -7

  88آل عمران :  -8

 مجمع البیان ـ نورالثقلین -9

  38ابراهیم : -13

 33مائده: -11
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 حسن بصری و تخطی او از پیام غدیر

«دارالصادق اصفهان ـ واحد پژوهش»  

 

 پیام غدیر و حسن بصری

داشت را بر ((مواله یمواله فهذا عل کنتمن ))یکی از بارزترین افرادی که از پیام غدیر تخطی کرد و عَلَم مخالفت با حکم 

 به مبارزه برخاست، سرسلسله ی اهل تصوف معاند معروف، حسن بصری بود. )علیه السالم(و با امیرالمؤمنین

 

 گذری بر شناخت حسن بصری:

 ابوعلی یا ابومحمد یا بنابر قول مشهور ابوسعید حسن بن یسار بصری پدرش از اُسرای میشان ـ دشت میشان خوزستان

  (0)ـ بود که در زمان عمربن الخطاب فتح شده بود. وی در این جنگ به اسارت گرفته شد و به بردگی زید بن ثابت در آمد.

 

 نام گذاری حسن بصری توسط عمر بن خطاب:

.(( او را حسن نام مسوه حسنا فانه حسن الوجهعطار می گوید: چون او در وجود آمد پیش عمربن خطاب بردند، فرمود: ))

  (2) نید که نیکو روی است.ک

 این کودک بعدها منشاء یک سلسله حوادث تلخ تاریخ گردید و قبله ی اهل تصوف شد.

هرچند آن شخص یهودی بوده باشد و به بد نامی شهرت داشته  (2)او سعی می کرد رَوشش را با همه ی خلق مطابق کند

شخصیت او با دیدن همه ی  (4) باشد. این عمل او باعث شده بود مسیحیان و پیروان دیگر مذاهب هم به مالقاتش بروند.

شمنان درجه به طوری که حجاج بن یوسف ثقفی جالّد )یکی از دباال گرفت  (5)انسان ها بدون توجه به مذهب و ملیت آنان

  (6) اول شیعه( به درسش حاضر شده، ترویج او را می کرد.

  (7)«خداوند سلطان را برای نصرت دین خود و بندگانش قرار داده است. پس با خدای خود نافرمانی مکن.»او می گفت: 

هجری که  99وی با چنین روش های ضد و نقیض که حکایت از نان را به نرخ روز خوردن می کند، توانست در سال 
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وی  (0)و فقیه دربار، حجاج بن یوسف محسوب شود، (8)سال داشت، تولیت قضاوت بصره را به خود اختصاص دهد 78

 سالگی بوده است.  08هجری در سن  009مرگش در سال 

امویان ارتباط قوی و صمیمانه داشته، زیرا آن ها او را تأیید می کردند و او هم بنی امیه را تأیید می کرد  حسن بصری با

و االّ اگر حسن بصری مانند: حجر بن عدی و رشید هجری، قنبر و کمیل بن زیاد نخعی، مالک اشتر و محمد بن ابوبکر 

می بصره مگر امثال حجاج ها اجازه اش می دادند که آزادانه زندگی می کرد، آن هم با موقعیت امام و فقیه و مدرس نا

با  هرکس»است:  )علیه السالم(حضرت علی بن موسی الرضامجلس گوید و فتوی بدهد؟! این درست معنای کالم نورانی 

 (09) «دشمنان خدا دوستی کند با دوستان خدا دشمنی کرده است.

 

 نفاق را با تقیّه خلط نکنید:

در »در بصره از راهی می گذشتند، حسن بصری را دیدند وضو می گیرد، خطابش فرمودند:  السالم()علیه حضرت علی

 «وضوی خود دقت کن و شرایط آن را رعایت نما،  آداب ظاهری و باطنی آن را مراقب باش.
 

د توحیدیروز بود که تو با مردمی می جنگیدی که شهادت به »حسن بصری به طور اعتراض آمیزی جواب می دهد:  

پروردگار متعال داده و معتقد به رسالت خاتم النبیین بوده و در رعایت آداب و شرایط وضو مراقبت داشتند و فرائض خود 

 آیا حسن بصری در حضور امام با جسارت به آن حضرت، می خواسته است تقیه کند؟! (00) «را به جا می آوردند.
 

اوست، چه معنایی دارد؟! بلکه باید بگوئیم از این برخورد متوجه دشمنی تقیه در چنین مقامی که اصل تقیه به لحاظ 

لی می می شویم. چنانکه این استنباط به تأیید ابن ابی الحدید سنی معتز )علیه السالم(حسن بصری نسبت به علی بن ابیطالب

و این روش اهل تقیه نیست بلکه روش  (02)«حسن بصری مردم را از نصرت دادن علی باز می داشت»رسد، او می نویسد: 

اهل خصومت و عناد می باشد. زیرا کسی که تقیه می کند، هیچگاه به اموری آن چنانی، که اختیاری است و اشاره کردیم 

اقدام نمی نماید. تقیه آنجا تحقق می یابد که انسان ناگزیر باشد نظری بدهد. این گونه امور که اختیاری و از سر میل و رغبت 

 است حکایت از مخالفت و دشمنی شخصی نسبت به صاحب مقامی است.
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 مکتب فکری حسن بصری:

دوستان و هم کیشان حسن بصری او را زاهد، عابد، فقیه و محدث دانسته اند و بعضی از صوفیه او را سر سلسله ی اهل 

 تصوف می دانند.

 

 در اینجا به چند مورد از افکار انحرافی او اشاره می کنیم:

ه عایش»حسن بصری معتقد است، رسول خدا سفر روحانی معراج را در خواب انجام داده است. چنانکه می نویسند:  ـ0

  (02) و معاویه و حسن بصری معتقدند که رسول خدا جسمش در خواب بوده لکن روحش را به مالء اعلی )معراج( برده اند.

ی می گوید که انسان مخیّر است بین اینکه مسح کند یا شستشو ـ اهل بیت فتوابه وجوب مسح را داده اند اما حسن بصر2

 و این بهترین دلیل شیعه نبودن اوست. (04)کند

(( راه کسانی که خدا به ایشان نیکویی کرده است را مورد همین انعمت علیصراط الذـ حسن بصری، آیه ی مبارکه ))2

ابوبکر و عمر و مؤید این مطلب: قوله ـ صلی اهلل علیه وآله صراط الذین انعمت علیهم یعنی »تفسیر قرار داده، می گوید 

   (05)«ـ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر

وی درباره ی سالم های نماز می گوید: یک سنت جاهلی بوده که وارد اسالم شده و در جاهلیت این سالم ها متوجه  -4

 بت ها بوده است.

و شاگرد برجسته حسن  (07) و از شخصیت های بارز زنادقه )منکر هستی( (06)ابن ابی العوجا که در بصره می زیسته

  (00) هنگام مرگ خود اعالم کرد که چهار هزار حدیث جعل کرده ام تا حرام را حالل و حالل را حرام نمایم. (08) بصری بود.

 

ری در ود که در گفتار حسن بصوقتی علتِ از دین برگشتنش را جویا می شوند می گوید: علت این انحراف تناقضاتی ب

استادم حسن بصری دیوانه ای بود، سخنانی بی اصل  (29) باب جبر و اختیار می دیدم و او را بر یک عقیده استوار نمی یافتم.

  (20) زیاد می گفت، گاهی قَدَری مذهب و هنگامی جبری مرام بود.
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 روحیات و عقائد حسن بصری:

بصری را مورد بحث و بررسی قرار داده اند، آنجا که خواسته اند او را از روحیاتش در اغلب آثاری که افکار حسن 

او را همیشه اندوهگین می یافتیم با غم و اندوه عهد بسته »بشناسند به عالمت مشخصه ی او اشاره کرده اند و گفته اند 

  (22)«بود

  (22) .«که سماع را دوست داشتاولین مردانی در صدر اسالم بود »البته عده ای هم نوشته اند از 

حسن بصری و امثال او که تاب و توان زندگی به سبک و سیاق اهل بیت را در دوران خفقان نداشتند، به بهانه ی تقیه به 

استخدام وابستگان اموی در آمده، تا مثل کمیل بن زیاد و قنبر، مالک اشتر و محمد بن ابوبکر، حجر بن عدی و رشید هجری 

نرسند و متقابالً به شکرانه ی زنده ماندن، در قبال این لطف و مرحمت امویان، با مجلس گوئی )سخنرانی( و به شهادت 

 امامت و فتوا دادن، مردم را از هرگونه حرکت ضد اموی باز دارد.

و با  داشتلذا همانطور که بیان شد حسن بصری مردم بصره را از همراهی با قیام کنندگان علیه عمال بنی امیه باز می  

اگر زبان حسن بصری و شمشیر حجاج نبود، دولت فتوا دادن به نفع امویان مردم را امر به سکوت می کرد. گفته شده 

  (24) مروانیان از گهواره به گور می رفت.

 معاویهدین جز با آنان )امثال »حسن بصری در وجوب اطاعت از شاهان بنی امیه فتوا داده و درباره ی آن ها می گوید: 

و یزید( پا نمی گیرد هر چند ظلم و جور کنند، به خدا اصالحاتی که خداوند به دست آنان )بنی امیه( انجام می دهد بیش 

  (25)«.از فسادهایشان است

و یاران عزیزش اصالح می باشد؟! باید به عارف نمایان و دیگر  السالم( م)علیهآیا کشتن امام حسن مجتبی و امام حسین

از حسن بصری حمایت می کنند گوشزد کرد که حسن بصری نقش حساسی را در بارور کردنِ سیاست مقابله  کسانی که

کننده ی با امامت و والیت به عهده گرفته، زمینه ی چنین مهمی را فراهم آورد. درست در لحظات حساسی که اعمال و 

شکل گرفته در سقیفه بیرون می آمدند تا به حمایت از  رفتار امویان، مردم خواب رفته را بیدار می کرد و از بیهوشی تزویر

قیام کنند با مهارتی که در سخنوری داشت آبی بر آتش بیداری مردم ریخت و گفت رسول خدا  )علیه السالم(امام مظلوم

زمامداران را دشنام ندهید، زیرا اگر ایشان نیکی کنند، پاداش گیرند و شما باید شکرگزار باشید و اگر بدی »فرموده اند: 
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کنند عقوبت ببینند و شما باید صبر کنید به یقین ایشان عذاب خدایند که به وسیله آنان از هرکس که بخواهد انتقام کشد. 

  (26)«.فروتنی و تضرع از آن استقبال نمائیدپس با عزت و خشم، عذاب خدا را مخواهید بلکه با 

البته در این اواخر که ماهیّت حسن بصری برمال گردیده و محققانی چیره دست پرده از روی حقایق ننگین زندگی او در 

ضرت ح برداشته اند و به اثبات رسانده اند که حسن بصری مخالف آن )علیه السالم(ارتباط با مولی العارفین امیرالمؤمنین علی

  (27) بوده است سعی کرده اند آرام آرام مسئله ختم شجره های فِرَق صوفیه به حسن بصری را از آثار متصوفه محو سازند.

 

 به حسن بصری:  )علیه السالم(نفرین حضرت علی

ی حسن بصری را دید که وضو م )علیه السالم(ابن ابی الحدید شخصیت سرشناس اهل تسنن می نویسد: روزی امام علی

 گرفت، در وضو گرفتن وسواس به خرج می داد، از این رو آب زیادی می ریخت.

به او فرمود: حسن! آب زیادی ریختی! گفت: امیر المؤمنین از خون های مسلمانان که بیشتر  )علیه السالم(امام امیرالمومنین

  (28) ریخته نشد. )یعنی از خون مسلمانانی که این چنین وضو گرفتند و به دست تو کشته شدند بیشتر نیست(

 فرمود: آیا تو را ناراحت کرده است؟ )علیه السالم(علی

 فرمود: پس خداوند همیشه تو را غمگین و محزون بدارد!  السالم()علیه آری. علیگفت:  

  (20) گویند: از آن پس همواره حسن بصری عبوس و محزون بود تا از دنیا رفت.

علیه )همین حسن بصری که سعی می کرد حزن خود را به مسائل معنوی ربط دهد و آن را تأثیر نفرین امام علی بن ابیطالب

الح نفرین انسانی ص»گاهی بی اختیار به علت غمگین و حزین بودن خودش اشاره می کرد و می گفت: نشان ندهد،  السالم(

  (29). «با من چنین کرده است

 

 )علیه السالم(اعتراض حسن بصری به حضرت علی

که چرا در حساس ترین روزگار تاریخ اسالم، برای گرفتن  )علیه السالم(حسن بصری در اعتراض به امام علی بن ابیطالب

اگر علی در مدینه می ماند و از خرمای خشک آن )نان خشک نیز آمده( »حق الهی خود، دست به فعالیت زده، گفته است: 
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)علیه در صورتی که این گونه اعتراضات امثال حسن بصری به امام علی (20)«می خورد، برایش بهتر بود از کاری که کرد

 نیست، بلکه در حقیقت به خدا می باشد.  السالم(

 

 نظرات بزرگان اهل تصوف درباره ی حسن بصری:

)حسن بصری  (32) ((اً من الصحابهیاء و اقربهم هدیاالنب کالمبه کالماً اشبه الناس  ین الحسن البصرکا))غزالی می گوید:  

از نظر فصاحت و بالغت شبیه ترین مردم به انبیاء بود و از نظر طریق و روش نزدیکترین مردم به عمر و ابابکر بود( و بعدها 

 سالم()علیه البعضی از صوفیان طرفدار حسن بصری این کالم غزالی معاند که نقل از عایشه است را به حضرت امام باقر

 نسبت دادند.

آن پرورده ی نبوت، آن خو کرده ی فتوت، آن کعبه ی عمل و علم،  درباره ی حسن بصری می گوید: عطار نیشابوری

 (22) آن خالصه ی ورع و حلم، که مناقب او بسیار است و محامد او بی شمار است.

 

 نظرات علمای شیعه درباره ی حسن بصری:

او »د: می فرمای )علیه السالم(شخصیت نادر الوجود عالم اسالم شاگرد تربیت شده حضرت امام هادی فضل بن شاذان

به هر طایفه به مقتضای هوی و هوس ایشان همراهی نمود و آن ]روش[ را وسیله ی کسب ریاست دنیوی می کرد و با این 

  (24) حال رئیس قدریه بود.
 

رجال شناس شهیر درباره ی زهاد ثمانیه که می نویسد به حسن بصری اشاره نموده، می گوید: حسن  عالمه کشّی

کسی بود که با اهل هر فرقه به آنچه دوست داشتند مماشات می کرد و برای ریاست رنگ عوض می کرد و رئیس قدریه 

 (25) بود.
 

شیعیان اظهر و اشهر است از بدی شیطان و می نویسد: بدی حال حسن بصری نزد فقها و اعیان  وحید بهبهانی

  (26)فرعون.
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حسن دین خدا را نابود ساخت و آیین رسول او را ریشه کن نمود و احکام او را تغییر »می نویسد:  عالمه خوانساری

آن  داد و شرایع اسالم را عوض کرد. حسن از مرام اموی ها پیروی می کرد و با شدت هر چه تمام تر به خواسته های شوم

ها کمک می نمود و شجره ی خبیثه دوستی آنان را در دل )خود و( تابعانش پرورش می داد. هم اکنون اشعری مذهبان هنوز 

از عقیده های فاسد او دست بر نداشته اند. آری او بنیان حق را با تیشه بد باطنی خود از بن برانداخت و آتش باطل را دامن 

خالصه کالم او درباره  (27) «کبت بار از او بجا مانده که شمارش آن ها ما را خسته می کند.زد و باالخره آنقدر آثام شوم و ن

بدیهی است حسن انسان شایسته ای نبوده و لعن او واجب است و »اینست:  )علیه السالم(حسن بصری نسبت به امام علی

  (28) «از همه ی مخالفان بیشتر با علی مخالفت می نمود.
 

در جنگ بصره اشکال کرده است و  )علیه السالم(حسن بصری بر امام امیرالمؤمنین»نویسد:  میعالمه عسکری 

  (20) «حضرت او را نفرین فرموده است.
 

))و اما الحسن کان یلقی کل اهل فرقه بما یهوون و یتصنع  مرحوم آیت اهلل العظمی سید ابوالقاسم خوئی:

 (49) للرئاسه و کان رئیس القدریه((

آن ها هوس می کردند و مطابق شهوات و لذایذ نفسانی آن  بصری به هر فرقه ای که می رسید آنچه را که حسن»یعنی 

ها بود به آن ها القاء می کرد و ظاهر خودش را برای به دست آوردن ریاست می آراسته )یعنی در باطن دنیاطلب بود اما 

 «بود. در ظاهر خود را زاهد نشان می داد( و او رئیس فرقه ی قدریه
 

منافق  یعنی ایشان نیز معتقدند حسن بصری« ایشان عین رأی آیت اهلل خویی را داده اند»آیت اهلل العظمی سیستانی: 

 و رئیس قدریه بوده است.
 

از حسن بصری خدمتی برای اسالم ثابت نشده بلکه عکس آن نقل » مرحوم آیت اهلل العظمی میرزا جواد تبریزی:

 «شده است و اهلل العالم
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در جواب به سئوالی که پرسیده اند: در صورتی که حسن بصری در سلسله سند » آیت اهلل العظمی وحید خراسانی:

 «ذکر شود چه می فرمائید؟ فرموده اند: آن سند اعتبار ندارد
 

حسن بصری از علمای معروف اهل تسنن است، مواعظ عارفانه بسیار از او نقل » آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی:

نمی کرد، و طبق بعضی از روایات  )علیه السالم(ده است ولی او در امور اجتماعی و جهاد، اطاعت از امام امیرمؤمنان علیش

در عصر خالفت آن حضرت  )علیه السالم(او را سامری این امت خواند. مخالف جنگ های علی )علیه السالم(حضرت علی

 «بود، روشن است که چنین فردی هرگز شخص صالحی نیست بلکه انسان تیره بخت است.
 

علیه )حسن بصری قدر مسلم متهم به نصب و انحراف از حضرت امیرالمؤمنین» آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی:

لیل ثابت است. وی مورد تج سالم اهلل علیهت امیر است و این اتهام نسبت به اوائل زندگی او و عصر خالفت حضر السالم(

و تعظیم مخالفین و از مشایخ رواه جمعی از محدثین آن ها است و در کتب حدیث و مشایخ و رجال و رواه شیعه جایی 

 ندارد.
 

، در جواب این سئوال که: آیا حسن بصری مورد ثقه ی اکابر شیعه می باشد؟ می فرمایند: آیت اهلل العظمی بهجت

 « باسمه تعالی به کتب رجالی معتبر مراجعه نمائید والسالم»

به »در عریضه ای که از حضورشان تقاضا شد که کتب رجالی معتبر مورد قبولشان را بفرمایند در جواب مرقوم فرمودند: 

 «. الکنی وااللقاب مرحوم محدث قمی و اعالم الشیعه می توانید مراجعه نمائیدرجال مامقانی، 

ت بغض و عداوت داش )علیه السالم(از کسانی که با علی»در کتاب الکنی و االلقاب درباره حسن بصری آمده است که: 

 «.او )حسن بصری( بود
 

حسن بصری در رجال توثیقی از او نشده است و چون فاسد المذهب و از » آیت اهلل العظمی محمد تقی مجلسی:

معتزله و رؤسای قدریه است که عباد را در افعال تام االختیار دانسته و گویا تأثیری از خالق سبحان در آن ها نمی دانند در 

ست بین این دو امر به بیانی که از مقابل اشاعره و جبریه که عباد را در افعال مجبور دانسته با آن که مذهب حق امری ا
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مر بین تفویض بل ا و ال والجبر»وارد شده که بین قدر و جبر منزلی است بین المنزلتین  السالم( م)علیهروایات اهل بیت

 و نیز او از ضعاف و افراد ضعیف نقل روایت نموده و از این جهت نمی توان به او اعتماد نمود.« االمرین
 

حسن بصری از منحرفین است و در کتب رجال شیعه مورد انتقاد » حاج شیخ حسین نوری همدانی:آیت اهلل العظمی 

 «مراجعه بفرمائید. 4ج رضوان اهلل علیه و مذمت قرارگرفته است به معجم رجال الحدیث آیت اهلل آقای خوئی
 

بصری شخص منحرفی  آنچه از اخبار و روایات به دست می آید، حسن»آیت اهلل العظمی سید محمد شاهرودی: 

ارادت چندان نداشته و نسبت به جنگ جمل و ریختن خون اصحاب جمل  )علیه السالم(بوده و نسبت به حضرت امیرالمؤمنین

اعتراض داشته و در بعضی اخبار آمده که حضرت از او پرسیدند آیا برای آن ها اندوهگین هستی؟ عرض کرد آری، حضرت 

 «مستجاب شد و تا آخر عمر غصه دار و اندوهگین بود. او را نفرین نمود، دعای آن حضرت
 

ده او در سال بو )علیه السالم(حسن بصری یکی از معاندین و مبغضان امیرالمؤمنین» آیت اهلل العظمی علوی گرگانی:

ساله بود و از جنگ کناره گرفت و به امیرالمؤمنین اعتراض کرد و گفت  07یا  06ق به دنیا آمد و در واقعه جنگ جمل 20

آن مقدار که امیرالمؤمنین از خون مسلمین در جنگ جمل بر زمین ریخت بیش از آب وضوی من بود، او می گفت اگر علی 

او را سامری این  )علیه السالم(می خورد برای او بهتر از امر خالفت بود. امیرمؤمناندر مدینه خرمای خشکِ بی ارزش 

 «او را مذمت نموده است برای اطالع بیشتر به کتاب آقای محمد مردانی مراجعه شود. )علیه السالم(امت می دانست، امام باقر
 

)علیه اب سرّ و خاص امیرالمؤمنینظاهر آنکه حسن بصری نه تنها از اصح» آیت اهلل حاج سید مهدی مرعشی:

 «نبوده است بلکه می توان او را از جمله منافقین آن زمان شمرد. السالم(
 

او ]حسن بصری[ به ریاکاری و ریاست طلبی وصف شده است، از زاهدان هشتگانه » آیت اهلل عبدالحمید شربیانی:

می شود و دیگران نیز گفته اند این است که: زهد این  فاجر و فاسق است آنچه از رجال کشی و گفتار سید داماد استفاده

زاهدان از راه دغل و کلک و شیطنت بوده است. او پیشوای قدری ها و جبری ها بوده است و از افراد ظاهر ساز بوده است، 
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من می ا دشر )علیه السالم(هر سخنی را برای حیله و ریاست می گفت و از سران قدریه و جبریه است، او کسی بود که علی

 «داشت و آن حضرت را مذمت می کرد.
 

حسن بصری از نظر علم رجال یکی از زهاد ثمانیه و بزرگ فرقه قدریه » مرحوم آیت اهلل العظمی کوکبی تبریزی:

  (40) «یاد شده و در امور دینی صالحیت متابعت را ندارد.

 

 در برابر حسن بصری )علیهم السالم(موضع گیری معصومین

 

 رئیس قدریه بوده است: حسن بصری

فضل بن شاذان )شاگرد امام هادی(، عالمه کشی، عالمه مجلسی، عالمه مامقامی، آیت اهلل خوئی، آیت اهلل سیستانی، آیت 

اهلل بهجت، آیت اهلل کوکبی تبریزی، آیت اهلل محمدتقی مجلسی، آیت اهلل شربیانی و مرحوم استاد علی دوانی همگی تصریح 

 د که حسن بصری پیشوای قدری ها و جبری ها بوده است.بر این مطلب دارن

 

 قدریه: ه یدربار )صلی اهلل علیه و آله و سلم(کالم پیغمبر اکرم
 

؟ قال: قیل: من القدریه یا رسول اهلل« ))لعن اهلل القدریه علی لسان سبعین نبیاً )صلی اهلل علیه و آله و سلم(قال رسول اهلل

الذین یعصون اهلل تعالی و یقولون کان ذلك بقضاء اهلل و قدره ..... و هم خصماء الرحمن و شهود الزور و جنود »

 (42)ابلیس((
 

خداوند سبحان قدریه را بر زبان هفتاد پیغمبر لعن فرموده است. سئوال »فرمودند:  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( رسول خدا

آنها کسانی هستند که معصیت خداوند متعال را می کنند و دلیلشان این »شد: قدریه چه کسانی هستند یا رسول اهلل؟ فرمود: 

است(، آگاه باشید که این ها دشمنان  است که خدا چنین مقدر کرده است )یعنی در اختیار ما نیست خدا چنین خواسته

 پروردگار و شاهدان دروغ و باطل و سپاه شیطان هستند.
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 دانند: حسن بصری را سامری امت می )علیه السالم(حضرت علی

در هر امتی سامری می باشد و سامری این امت تویی که »به حسن بصری خطاب فرمودند:  )علیه السالم(امیرالمؤمنین

  (42)«می گویی جنگ نمی باید کرد

 

 دانند: حسن بصری را کافر می )علیه السالم(امام حسن

بسم اهلل الرحمن الرحیم. اما بعد، نامه »جواب عریضه ی حسن بصری را چنین داده اند:  )علیه السالم(امام حسن مجتبی

تو که در آن از حیرت تو و حیرت آنکه می پنداری از امت ماست به من رسید، سوگند به کسی که رأی من از اوست )خدا( 

معاصی را از جانب پروردگار بداند فاجر  هرکه ایمان نداشته باشد به قَدَر، از خیر و شر آن بی شک کافر است و هر که

 است. طاعت خدا به اکراه نیست، به اجبار کسی را وادار به معصیت نمی کند.

 

 کند: به حسن بصری نهی ازمنکر می )علیه السالم(امام سجاد

وارد مسجد الحرام شد. دید که حسن بصری در کنار حجراالسود برای جمعی از مردم  )علیه السالم(امام سیدالساجدین

سخنرانی می کند! حضرت در مقابل او اندکی توقف کرد و سپس فرمود: ای مردم! در اینجا؟! )بازداشتن مردم از عبادت 

 حق، آن هم در مسجد الحرام(؟! 

 نمی نمایی(؟« عمل»ماده مرگ کرده ای و احساس کمبود آیا می پسندی که بمیری )خود را از هرجهت، کامل و آ

 گفت: نه )کمبود عمل دارم و خود را آماده مرگ نمی بینم!(

 فرمود: آیا اعمالت را مناسب و شایسته ی موقف حساب می دانی )که به اعمال گذشته ات نیازی نداری(؟

 اعمال گذشته ام محتاجم!(گفت: نه )عملم را شایسته ی موقف حساب نمی بینم، بلکه به اصالح 

 پرداخت؟(« عمل»است ) که می شود در آنجا به اصالح « عمل»فرمود: آیا آنجا )عالم پس از مرگ( جای 

 همین عالم دنیا است(« عمل»گفت : نه )جای اصالح 
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ت )که آنجا به ، پناهگاه دیگری )برای بندگانش( قرار داده اس«خانه»فرمود: آیا خداوند، در روی زمین، به غیر از این 

 عبادت وی بپردازند و کسب توشه ی راه نمایند(؟

 است(« خانه»گفت: نه )پناهگاه بندگان و معبد عابدان در روی زمین، همین 

و اصالح اعمال گذشته و تحصیل توشه برای روز حساب( باز می « خانه»فرمود: پس چرا مردم را از طواف )این 

 داری؟!

 حسن بصری را الیق مقام افتاء و ارشاد نمی دانند. )علیه السالم(امام باقر

 «.آمده ام سئوالی کنم از چیزهایی از کتاب خدا»عرض کرد:  )علیه السالم(حسن بصری به امام باقر

 عرض کرد: چنین می گویند. « آیا تو فقیه اهل بصره نیستی؟»حضرت فرمودند: 

]این سئوال امام تفهیم می کند که حسن بصری نیاز « گیری؟آیا در بصره کسی هست که از او تعلیم »حضرت فرمودند: 

 به فراگیری علم از متخصص داشته است[ عرض می کند: خیر.

 عرض می کند: بلی. « پس جمیع اهل بصره از تو اخذ علم می کنند؟»حضرت فرمودند: 

  (44) ی این منصب بر نمی آئی.[]یعنی تو از عهده « سبحان اهلل امر بزرگی را بر عهده گرفته ای»حضرت می فرمایند: 

 

 فرمایند: انحراف حسن بصری را اعالم می )علیه السالم(امام باقر 

حسن بصری عقیده »شرفیاب شده عرض کرد:  )علیه السالم(حضور امام باقر« عثمان اعمی»مردی از اهل بصره به نام 

 «.دارد کسانی که علم را کتمان کنند، شکمشان اهل دوزخ را اذیت کند

]در صورتی که قرآن او را به کتمان ایمان می  «بنابراین مؤمن آل فرعون هالک شده است»حضرت در جواب فرمودند: 

 ستاید[ از زمان بعثت نوح علم پنهان بوده است.

حسن بصری به هر راهی که می خواهد برود، به خدا علم جز در این خاندان یافت »سپس حضرت اضافه می فرمایند:  

 «. نمی شود
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یغمبر خداوند قدریه را بر زبان هفتاد پ»فرمودند:  حسن بصری را لعنت کرده اند: (صلی اهلل علیه و آله و سلم)پیغمبر اکرم

 «لعن فرموده است.

پس خداوند همیشه تو را  «فأطال اهلل حزنك»حسن بصری را نفرین کرده اند: فرمودند:  )علیه السالم(حضرت علی

 غمگین و محزون بدارد!

----------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 11حسن بصری، پیرپیران ص  -1

  1/18تذکره االولیاء ص  -2

 انتشارات اسوه  213سفینه البحار ماده حسن، ص -3

 13حسن بصری ، پیرپیران ص  -4

 همان مأخذ -5

 142حسن بصری سرحلقه ی صوفیان، کمال الدین همدانی، ص  -8

 1/235االعیان وفیات  -7

 24حسن بصری ، پیرپیران ص  -8

 299در کوی صوفیان ، ص  -9

 13/ 28صفات الشیعه  -13

 2/113احتجاج طبرسی، مترجم،  -11

 2/283ترجمه شرح نهج البالغه  -12

 1/318تاریخ حبیب السیر   -13

 2/184تفسیر مجمع البیان  -14

 1/23تفسیر کشف االسرار و عده االبرار  -15

 االغانی از ابوالفرج اصفهانی -18

 22فرهنگ فرق اسالمی / دکتر جواد شکور: -17

 3/283روضات الجنات:  -18
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 2/888، دائره المعارف اسالمی 34فرهنگ فرق اسالمی: -19

 2/335 ، احتجاج طبرسی253توحید صدوق : -23

 3/283ترجمه روضات الجنات  -21

 2/132حلیه االولیاء  -22

 است که هم اکنون نیز در بین صوفیان متدوال است. سماع نوعی رقص -23

 148رهبری در اسالم :  -24

 89المذاهب االسالمیه:  -25

 171به نقل از محمد غزالی در کتاب مع اهلل:  23حکومت در اسالم: -28

 349در کوی صوفیان :  -27

 را دارد )علیه السالم(عنوان اعتراض به امیر المؤمنین -28

 4/95البالغه ابن ابی الحدید  شرح نهج  -29

 41/332بحاراالنوار:  - 2/547الخرائج و الجرائح، راوندی  -33

 1/138البیان و التبیین   -31

 1/288اعالم زرکلی-32

 1/24تذکره االولیاء-33

 .292؛ بنیان رفیه، 2/97اختیار المعرفه الرجال، -34

 97رجال کشّی،  -35

 1/87 خیراتیه -38

 3/258الجنات فی احوال علما و سادات  ترجمه روضات -37

 همان-38

 213ـ  2/237رجوع شود به شرح حالش در سفینه البحار،  -39

 4/272معجم رجال الحدیث  -43

 «حسن بصری چهرة جنجالی تصوف»متن و دست خط علما در کتاب -41

 1/118سبحانی اهلل آیت نحل و ملل از نقل به – 775شرح االصول الخمسه ص  -42

 ، سفینه البحار مادة حسن 172احتجاج طبرسی:  -43

 / سفینه البحار، ماده حسن59باب  24/232بحاراالنوار  -44
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 یک آزمایش

 

 

 (1)« انا هدیناه السبیل اما شاكراً و اما كفوراً»

ا عطار ی )علیه السالم(ببینید قلب شما در برابر چه کسی تسلیم است و موالی شما کیست: علی

 نیشابوری؟

سامری این امت، حسن بصری  حسن بصری می فرماید: ه یدربار  )علیه السالم(علی

 (2)است. 

 ی هنبوت، آن خو کرد ه یآن پرورد حسن بصری می گوید: ه یعطار نیشابوری دربار

فتوت، آن کعبة عمل و علم، آن خالصة ورع و حلم، که مناقب او بسیار است و محامد او بیشمار 

 (3)است. 

 که: دنبال هر کس بروید در قیامت هم دنبال او هستید.اما بدانید 

یعنی در روز قیامت هر کسی را دنبال پیشوایش می  (4)«یوم ندعوا کل اناس بامامهم»

 فرستم.

 

 

--------------------------------- 

 پی نوشت ها:

 قبول کنند( و خواه کافر بشوند.؛ ما راه را به بندگان خود نشان دادیم خواه شکر گزار باشند )و  3انسان آیه :  -1

 172احتجاج طبرسی/ -2

 1/24تذکرة االولیاء  -3

 71اسراء:  -4
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 هشدار به مسئولین و صاحبان قلم و بیان و ثروت

 

و زعمای )علیهم السالم( دهیم که: مخالفت وجود مقدس معصومینبه عنوان تذکر این نکته را توجه می

هاست هاست بلکه با مرام و مسلک و مکتب و سنت آندین با حسن بصری و امثال او نه با شخص آن

یعنی چنین مرام و مسلکی مورد نفرت و لعنت انبیاء و اولیاء است و چنین سیر و سلوکی شخص را به 

ها در هر زمان و در هر لباسی ها و سلوککند، پس این گونه روششیطان رجیم و جهنم الیم واصل می

صاحب آن نیز همان حسن بصری و امثال اوست و منفور و ملعون و با هر نام و عنوانی ظاهر بشود 

انبیاء و اولیاء خداست، آگاه باشید که این مارهای خوش خط و خال در زمان ما بیش از هر زمان 

تر از هر حسن بصری دیگری وجود دارند که با زهرهای قوی و کُشنده خود در پشت دیگری و داغ

ذکر و وِرد و سکوت و گوشه گیری و کشف و کرامت، کمین کشیدههای عرفان و سیر و سلوک و نقاب

 اند و قصد براندازی دین حق مبین و نابود کردن شوکت و شرافت مسلمین را دارند.

اند، لباس یهود و نصاری را به تن ندارند بلکه در میان خود این دنیاطلبان ضد دین از خارج نیامده

در لباس دین و به نام عرفان و به نام والیت و محبت به ائمه  هاشیعیان و از البالی همین خانواده

شوند و خود را از جمیع خالیق برتر دانسته و به ناحق در مقام ارشاد ظاهر می )علیهم السالم( معصومین

زنند و برای به چنگ آوردن پول و ثروت و جاه و مقام و و استاد عرفان و مُبلّغ والیت خود را جا می

دهند و این خطر بسیار بزرگی است برای جوامع اسالمی که خبر را فریب میاز همه جا بی مرید، خلقِ

گیری و پیشرفت است، زیرا این دلباختگان دنیا صلح کلی هستند و از هر مسلک به سرعت در حال اوج

 کنند.ها بیافزاید استفاده میو مرامی که بتوانند به ثروت و نفوذ آن
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 اعالم خطر

 

کن نکنید و این منافقین را به مردم معرفی که اگر دیر تکان بخورید، مفاسد اعتقادی را ریشه به این

گذرد جامعه ما دچار سقوط و اضمحالل خواهد شد و آن زمان دیگر نکنید یقین بدانید دیری نمی

 پشیمانی سودی نخواهد داشت.

بندوباری را در جامعه برند و فساد و بیها را می جوانان این مرز و بوم را در یابید که فوج فوج آن

 دهند.به نام دین و عرفان و عشق به علی و اوالد علی رواج می

کسی که جبری مسلک است یا این اعتقاد را دارد که زنا مساوی است با اتحاد با خدا، چنین کسی 

ر نظر او راه رسیدن کند دست از جماع با زنان و سایر گناهان بردارد چون این کارها ددیگر رغبت نمی

 به خدا و واصل شدن به حق است!!!

خواهم بخوابم یک دهم، فقط شب که میخواهد انجام مییا کسی که معتقد است هر کاری دلم می

! چنین کسی هرگز خود را از گناه و مفاسد اخالقی دور نگه نمیاش حل است!!گویم، همهیاعلی می

کند و در ی انسان تطبیق میاست که با خوی حیوانی و نفس اماره دارد و این بهترین و زیباترین دینی

شود و کند بعکس احساس خود بزرگ بینی در او ایجاد میعین حال هم احساس شرمندگی که نمی

های نفسانی و شهوانی خود رسیده است و بیند؛ زیرا هم به خواستهبا این کارها خود را سرفراز می

بینیم که این دیگران به خدا واصل شده است!!! برهمین اساس است که میهم به خیال خود زودتر از 

 های ضاله در میان مسلمین به سرعت در حال پیشروی است.های باطل و این فرقهمرام
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 یک پرسش از مرجع عالیقدر شیعه 

 مدظله العالیآیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی 

 

مطالبی جهت اینجانب و بعضی از گویندگان مذهبی مجهول بود، استدعا دارم آن سؤال: پس از سالم و عرض ارادت، 

 حضرت ما را راهنمایی فرمایند.

آیا مطلب ذیل که به عنوان حدیث در میان عامه منتشر گردیده، واقعاً حدیث است یا نه؟ در صورت صحیح السند بودن، 

 د.نشانی دقیق آن را معین و معنی صحیح آن را مرقوم فرمایی

 «ذاتِ اهلل یمَمسُوس ف یٌعل»

 )صلی اهلل علیه واین حدیث را حافظ ابونعیم اصفهانی در حلیه االولیاء از کعب بن عجره، از پدرش از رسول خدا جواب:

، از طبرانی در معجم کبیر و اوسط از کعب بن عجره از پدرش روایت 020، ص0و هیثمی در مجمع الزوائد ج آله و سلم(

 «: ال تسبّوا علیاً فإنه ممسوس فی ذات اهلل)صلی اهلل علیه و آله و سلم(قال: قال رسول اهلل»کرده است به این لفظ: 

 «ابونعیم اصفهانی»از « کنوز الحقایق فی حدیث خیر الخالئق»ـ از علمای اهل سنت ـ آن را در کتاب « مناوی»همچنین 

یانی روایت فرموده و با ب« ابونعیم»از « کفر من سَبَّهُ او تبرأ منه»در باب « بحار»نیز در « عالمه مجلسی»روایت کرده است. 

 آن را شرح کرده است.

فو اهلل إنه ألخشن »روایت کرده است که فرمود  سلم()صلی اهلل علیه و آله و ، از رسول خدا86، ص 2ج« مسند»در « احمد»

یث غیر بدیهی است این حد «.إن علیاً ال خیشن فی ذات اهلل»، و به این لفظ نیز روایت کرده: «فی ذات اهلل أو فی سبیل اهلل

 از حدیث اول است.

ید محمد معصوم الحسینی ـ که از ، مولی نظام الدین السید احمد بن الس«اجازات بحار»اما از طریق شیعه بر حسب کتاب 

ـ است در اجازه ای که برای « سالفه العصر»و « ریاض السالکین»مؤلف « سید علی خان»علمای بزرگ و پدر عالم جلیل 

سید جمال الدین محمد بن السید عبدالحسین الحسینی البحرانی ـ که او نیز از مفاخر عالم علم است ـ مرقوم فرموده، مسنداً 

 .«إن علیاً ممسوس فی ذات اهلل»به این لفظ روایت کرده است:  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(را از حضرت رسولاین حدیث 
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در خاتمه با بیان سند حدیث، مناسب است مختصری را نیز به عنوان شرح آن اضافه نماییم: این جمله، اشاره به مقام کمال 

به خداوند متعال و از خودبیخودی و خودنبینی و اطاعت  (علیه السالم)ینایمان، و تسلیم مطلق و توجه تام حضرت امیرالمؤمن

محض آن حضرت از احکام خدا دارد. مقامی که متصرّف در وجود و مالک قلب و اراده و نیّت صاحب آن در اجرای اوامر 

 الهی و جهاد فی سبیل اهلل و اقامه حق و عدل هیچ چیز و هیچ کس جز خدا نیست.

متعارف و اکثریت مالحظات و تزلزل یا تثبیت مواضع شخصی، وجاهت اجتماعی، مقاصد سیاسی، خشم و برخالف مردم، 

 یا خوشنودی و تشویق یا مالمت و حبّ و بغض این و آن او را از انجام وظایف باز نمی دارد.

 .(1)((أنفسکم ین بالقسط شهداء هلل و لو علیکونوا قوام))آری، آن حضرت ظهور اکمل 

 .(2) ((خافون لومه الئمیل اهلل ال یسب یجاهدون فی))

را اجرا می کرد  بود. بی باکانه در هر موضوع و هر پیش آمد فرمان و حکم خدا و رسول (3) ((ع عن ذکر اهللیهم تجاره و ال بیال تله))

 از خطرات استقبال داشت، و مانندو در غزوات و میادین جهاد بی خوف و بیم و بی هیچ اندیشه جلب نفع یا ترس از وقوع در ضرر، 

 کسی که نیروی اندیشه در این امور و تأمل در عواقب خطرناک آن نداشته باشد عمل می فرمود.

به درجه ی رفیعه ی شهادت رسیدند، « عبداهلل بن رواحه»و « زید بن حارثه»، «جعفر طیّار»که حضرت « موته»از جنگ 

 نقل شده که از آن علوّ )صلی اهلل علیه و آله و سلم(مقام، رویایی از رسول اکرم راجع به منزلت و درجه این سه شهید عالی

 درجه ی جعفر و زید بر عبداهلل با اندک اندیشه ای ـ که شاید از یک لحظه درنگ هم تجاوز نکرد ـ به میدان رفت.

 چون در این موقف و مهلکه آن دو بی این سه نفر همه به شهادت رسیدند و هر سه عالیقدر و شهید فی سبیل اهلل هستند، اما

 باکانه تر بودند، رتبه باالتری را جایز شدند.

حال ممسوسیّت فی ذات اهلل چنین حالی است. حالی است که اگر چه مرتبه کمال قوّه عقالنی است، در انظار مردم متعارف که 

فکری محسوب می شود در صورتی که بلوغ در کار دین و آخرت حساب های دنیایی را کم و بیش مالحظه می نمایند، بی 

 و رشد حقیقی انسان نیل به این مرتبه و مقام است.

فی ذات  ممسوس»در این خصیصه عالیّه ـ که مرتبه ی کمال تفوّق و علوّ انسان و فرشته است و  (علیه السالم)امیرالمؤمنین

عمر و در تمام مواضع سیاسی و اجتماعی و در همه  تعبیری از آن است ـ مرتبه اکمل و اعلی را دارا بود. در تمام« اهلل
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غزوات و در هر کجا و هر شرایطی فقط به وجه اهلل می نگریست و به پی آمدها و عکس العمل های منفی یا مثبت این 

 مواقف برای شخص خود و یا کسان و وابستگانش نمی اندیشید.

سران کفر و شرک از جمله همان کینه ها و عقده هایی بود پی آمدهای فداکاری ها و جهاد آن حضرت در غزوات و قتل 

که خاندان و قبایل آن ها، خصوصاً بنی امیّه از آن حضرت و اهل بیتش در دل گرفتند، که آن احقاد بدریّه و حنینیّه و احدیّه 

ود ـ ب علیه و آله و سلم()صلی اهلل و ... ـ که همه در واقع احقادشان از پیروزی اسالم و دین توحید و موفقیت رسول اعظم

 شد.  (علیهم السالم)پس از رحلت پیغمبر ظاهر شد، و از اسباب مهم ورود آن همه مصایب و نوائب بر اهل بیت

کسی نبود که خوش نشینی، راحت طلبی و آسایش خود و کسانش را بر نصرت اسالم و اطاعت از   (علیه السالم)ولی علی

ین موقف به مثل این حساب ها بیاندیشد. و از طرف شدن با تمام خلق جهان، در راه فرمان خدا و رسول برگزیند و در ا

 انجام وظایف الهی هراس داشته باشد.

 آن حسابی که او داشت از این حساب های به اصطالح زیرکانه و عاقالنه دیگران خارج بود.

 ها، عمل می کرد.او ممسوس فی ذات اهلل بود و مانند شخص غیر ملتفت و غافل از این حساب 

ـ  اگر او در اقدامات و کارهایش چنین حساب هایی کرده بود م لما قام لإلسال»ـ همان طور که حتی دشمنانش معترف بودند 

 اسالم برپا نمی شد و پرچم توحید به اهتزاز درنمی آمد.« عمود

ی ابن عمك و أخیك رسول اهلل و علی سالم اهلل علیك یا امیرالمؤمنین و یا امام الموحدّین و یا یعسوب الّدین و عل

 اهل بیتك الطّاهرین.

 

--------------------- 

 پی نوشت ها:

 025نساء: -0

 27مائده: -2

 27نور: -2
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 :اشاره

کلماتش چه دل نشین اما پر از درد است، درد دین و خداپرستی و توحید و تسلیم در برابر اجداد طاهرینش و دل را شستشو 

آدمی را از کام گرداب های هولناک زندگی رهائی می دهد و آرامش و اطمینان را در سواحل نجات به می دهد. سخنانش 

 فرزندان آدم می بخشد.

ای ارواح خسته و گرسنه ای که در افق های جهل و بی خبری گرد جهان می چرخید اینجا لنگرگاه زیبای بازیافتگان حقیقت 

خته می شود از چشمه سار زالل قرآن و عترت و الغیر که واماندگان و از است، طعام های لذیذ و شراب های طهوری سا

کارافتادگان را سیر و سیراب و شاداب می کند. بنوشید تا مثل غنچه باز شوید و با نیکان و برگزیدگان این عالم دمساز و 

 همراز.

یذ بهره ای نبردند، عمری پی اغیار دویدند اما ای صد افسوس بر آن دندان های شکسته و مزاج های علیلی که از طعام های لذ

 و به مقصد نرسیدند.

متن حاضر نور افشانی است از زبان گویای بت شکن زمان از بیت نبوت و رسالت، عزیز مجاهد و عالمه محقق، اندیشمند از 

 حیات می بخشد.دنیارسته و به حق پیوسته حضرت آیت اهلل حاج سید جعفر سیدان که در پاسخ دو پرسش به آدمی 

 

 دو پرسش از آیت اهلل سیدان

 

 دانید؟ ـ حضرتعالی بهترین روش صحیح برای فهم معارف حقه را چه روشی می 6* سؤال 

 

با توجه به این که اساس حرکت صحیح، حرکت عقالنی است و آنچه سند و حجّت برای انسان ها است همان  جواب:

ابزار مختلف مناسب با کشف حقایق را بکار می گیرد و حقایق را کشف می درک روشن و خردمندانه است و عقل است که 

کند. آری راه و روش صحیح همان است که از نیروی نورانی عقل استفاده شود و آن هایی که با راهنمایی عقل به حقانیّت 

بدیهی و روشن است که  (0)وحی رسیده اند و وحی را به حکم عقل، منبع وسیع و بی خطا و تبیین کننده حقایق می دانند،

روش صحیح برای آنان در درک معارف حقّه، تعقّل و تفکّر در وحی و با چراغ عقل از این منبع وسیع و بی مانند استفاده 

 کردن است.
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ود که شایم چگونه مىشود با اینکه وحى را به حکم عقل پذیرفته و به آن رسیدهـ گاهى گفته مى 2سؤال  *

عقل را نادیده گرفته و آنچه به وسیله عقل حجت شده است میزان و مالک قرار گیرد و عقل  براى کشف معارف،

 خود کنار زده شده و از حجّیت ساقط گردد و فقط وحى تکیه کار معارف حقه باشد.
 

 انگشتفهمد و مورد قبول عموم عقال است مسائلى محدود و بدیهى است مطالبى که عقل به روشنى آنها را مى جواب:

شمار است و بسیارى از مسائل از شعاع نور عقل عموم عقال به دور است و آنچه براى عموم عُقال روشن و از مدرکات 

أولیّه عقل است )مانند اینکه معلول بدون علت ممکن نیست و اجتماع ضدّین و اجتماع نقیضین محال است و دور و تسلسل 

اى منظّم و هدف دار و حساب شده نشان دهنده علم و شعور است( تغییر عهباطل است و محیط اکبر از محاط است و مجمو

شود بلکه وحى به این مطالب روشن عقالنى ثابت شده و متکى است و هیچگاه ناپذیر و هرگز این مطالب از وحى گرفته نمى

 مورد قبول است.شود. و نیز آنچه بر اساس این حقایق روشن متکى است چنین درک روشن عقالنى کنار زده نمى
 

کند و اگر عقل که میزان درک مطالب است خطا کند میزانى براى شناخت صحیح از ـ بدیهى است که عقل خطا نمى 2

ناصحیح و حق از باطل نخواهیم داشت و هرگز مطلبى به ثبوت نخواهد رسید، ولى عاقل بخاطر علل مختلف مانند نرسیدن 

ند کها و هواهاى گوناگون نفسانى و یا عدم دقّت و أمثال آن اشتباه مىلبه خواستهبه مقدمات الزمه در درک مطالب و یا غ

بینیم بزرگان از عقالء در اکثر مسائل مهمّه معارفى با یکدیگر اختالف دارند، اختالفى بین نفى و و از این جهت است که مى

 انگیز!اثبات و بسیار شگفت
 

رکات أوّلیه و قطعیّه عقل مخالف باشد، وحیانى بودن آن مردود، و در صورت ـ هر کجا که مطالب منتسب به وحى با مد 2

قطعیّت سند توجیه خواهد شد، گرچه چنین چیزى در مدارک وحیانى نیست، مگر آنکه قبل از هر توجیهى، وحى خود آن را 

  (2)توجیه نموده و حقیقت را روشن ساخته است.
 

شود بلکه در مواردى که عقل دسترسى به آن ندارد از قبیل مسائل مربوط به معاد و عوالم بنا بر این هرگز عقل کنار زده نمى

کند. و چون در مسائل اختالفى بین عقالء مطلب از بعد از این عالم و عوالم قبل از این عالم و مانند آن از وحى استفاده مى

شد، وحى که به حکم روشن عقل پذیرفته شده است مرجع و حجّت خواهد بود اختالف نمىبداهت برخوردار نیست و الّا 
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از موارد هم مدارک وحیانى تعلیم دهنده است و مراجعین به مدارک وحیانى متعلّم من ذى و باید متوجّه بود که در بسیارى

 باشند.علم مى

ن شعاع عقل عموم عقالء )به تصدیق همه عقالء( و با توجّه به یابیم که با توجّه به محدود بوداز آنچه گفته شد بخوبى مى

شد و با توجّه به پذیرفتن وحى به خطا کارى عاقل به حکم اختالف فراوان در مطالب مهمّه و گرنه اختالف در آنها نمى

کتب اده از معنوان منبع وسیع و بدون خطا در تبیین حقایق، روش صحیح براى کسب معارف همان تعقّل در وحى و استف

 باشد و عقل نیز در جایگاه ارزنده خود مستقر و ارزش خود را دارا است.وحى به حکم عقل مى

 

 تذکر مهم

کند این است که اگر از روش تعقّل در مندان به مکتب وحى را تهدید مىخطرى که در رعایت نکردن این روش حتى عالقه

استفاده نشود چه بسا مطالب و مبانى نادرستى در نفوس افرادى که  وحى )آنچه وحى بودنش مستند و داللتش روشن است(

بینند رسند و وحى را با آن موافق نمىباشند، رسوخ کند و هنگامى که به وحى مىدر جستجوى رسیدن به معارف و حقایق مى

نند و از آنچه به آن دل دابه توجیه وحى گرفتار شده تا آنجا که ضد وحى را مستند به وحى نموده و مستفاد از وحى مى

اى از ونهشوند، بعنوان مثال یکى دو نمتوانند خود را آزاد نمایند و به ندرت افرادى این چنین متنبّه و مستبصر مىاند نمىبسته

 شود.ها مورد از مباحث توحید و معاد یادآورى مىده

 

 در مسأله توحید

در ص  (3)فصوص الحکم تألیف یکى از معاریف فعلى فلسفه و عرفان در کتاب ممّد الهمم در شرحرسد که کار به آنجا مى

 نگارد:در ترجمه مطلب ابن عربى در فصّ هارونى چنین مى 514

دانست اصحاب عجل چه کسى را پرستش موسى بواقع و نفس االمر و به امر توحید اعلم از هارون بود. چه اینکه مى»

کردند. زیرا او عالم بود که خداوند حکم فرموده که جز او پرستش نشود و آنچه را حکم فرمود غیر آن نخواهد شد مى

بنا بر این عتاب موسى برادرش « کس را که صورت راه زداى بسا »پس جمیع عبادتها عبادت حق تعالى است و لکن 
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نمود و قلب او چون موسى اتساع نداشت. چه اینکه عارف هارون را از این جهت بود که هارون انکار عبادت عجل مى

 )غرض شیخ در این گونه مسائل در فصوص و فتوحات و دیگر بیندبیند بلکه او را عین هر چیز مىحق را در هر چیز مى

اش بیان اسرار والیت و باطن است براى کسانى که اهل سرّند. هر چند به حسب نبوت تشریع مقرّ است که زُبر و رسائل

 «فرمودند.(باید توده مردم را از عبادت اصنام بازداشت. چنانکه انبیاء عبادت اصنام را انکار مى

اند نفى جدّى شرک است و در خصوص بر آن اصرار داشته توجّه دارید که از مطالب قطعى قرآن و مکتب وحى که همه انبیاء

کدیگر ی پرستش گوساله سامرى عبارات شدید قرآن کریم در برخورد با گوساله پرستان تا آنجا است که توبه آنان به کشتن

 ارد.اى دغضبناک شده در حدّى که با حضرت هارون برخورد ناراحت کننده شود و حضرت موسی)علیه السالم(اعالم مى

براى منع نمودن هارون از عبادت عجل بوده است  )علیه السالم(گوید که ناراحتى حضرت موسىآنگاه در عبارت مذکور مى

و به عالوه امضاى مطلب ابن عربى در بین الهاللین نوشته است که منع انبیاء از پرستش بُتها براى توده مردم بوده است نه 

 گیز است تناقض هائیکه در این عبارات وجود دارد.اناهل سّر و والیت و باطن و شگفت

ب باشند و عتایکى مى )علیهم السالم(اگر این چنین است که حق عین همه چیز است پس حضرت موسى و حضرت هارون

 کردن یکى دیگر را چه معنى دارد، چه اینکه دیگرى در کار نیست اعاذنا اهلل من هذه الزالّت.

وساله ناپذیر نفى بت پرستى کرده و در خصوص گسر قرآن کریم با جدّیت تمام و قاطعیت توجیه فرمائید که سر تاتوجّه مى

 (4)پرستى نیز چگونه بشدت مبارزه کرده است.

بیاء گوید که عبادت هر چیز عبادت خدا است و انلکن بخاطر شکل گرفتن نفس با مبانى فکرى خود )فلسفى و عرفانى( مى

عندما طلعت شمس ))گوید: اند. در همین بحث توحید آخوند مال صدرا چنین مىنهى نموده توده مردم را از بت پرستى

الحقیقة و سطع نورها النافذ فى أقطار الممکنات المنبسط على هیا کل الماهیّات، ظهر وانکشف أنّ کلّما یقع علیه اسم 

نوار فما وضعناه اوالً بحسب النظر الجلیل من أنّ فى الوجود، لیس اال شاناً من شئون الواحد القیّوم و لمعة من لمعات نوراال

السلوک العلمى و النسك العقلى الى أن المسمّى بالعلّة هو االصل و المعلول  جهةالوجود علة و معلوالً أدّى بنا أخیراً من 

 (5)(.(شأن من شئونه و طور من أطواره و رجعت العلیة و االفاضة الى تطور المبدء االول باطواره و تجلیه بانحاء ظهوراته
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 و امّا در مسأله معاد

آخوند مالصدرا در اسفار اصرار دارد بر اینکه عذاب براى خالدین در جهنم  یکى از موارد در مسأله معاد این است که

گردد، و چون مبانى و افکار ساخته و پرداخته ایشان و امثال ایشان در نفوسشان رسوخ کرده و براى عذب و گوارا مى

د و و گرفتارى شدیاب و رنجاند، با اینکه مسأله عذاند و بر اثر شبهاتى به مطالبى انس گرفتهخود مبنائى أخذ کرده

 هاى گوناگون براى خالدین در نار )معاندین با حضرت حق( از قطعیات قرآن و حدیث است.شکنجه

سیار برند بلکه بهاى گرفتارى در دوزخ نه تنها رنج نمىاند که خالدین در جهنم از آتش و دیگر وسیلهبا این حال گفته

 رند.بخوش و خوشنود و در لذت کامل بسر مى
 

 فرماید:آرى با اینکه قرآن کریم مى

 (8)((خالِدینَ فِیهَا ال یُخَفَّفُ عَنْهُمُ العَذابُ وَال هُمْ یُنْظَروُنَ))

 (7)((رِجِینَ مِنَ النَّارِبِخاوَما هُمْ ))فرماید: و مى

 (8)((مِنْها وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقِیْمٌرِجِینَ بِخایُرِیدُونَ أَنْ یَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَ ما هُمْ ))فرماید: و مى

قوا اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوا بِآیاتِنا سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نارَاً کُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدلّْنا جُلُودَاً غَیْرَها لِیَذو))فرماید: و مى

 (9)((العَذابَ
 

دارد. با این همه مال صدرا در أدله خود بعنوان تأیید مى و نیز در دهها آیه دیگر خلود در نار و گرفتارى و رنج را اعالم

فهم یتلذذون بما هم فیه من نار و زمهریر و مافیها من لدغ الحیّات والعقارب کما یَلْتَذُّ : ))کندمطلب، از ابن عربى نقل مى

 (13)((أهل الجنّة بالظالل والنور ولثْم الحسان من الحور

اند که مخالفت با حقیقتى ال یتناهى و عظمت بى حدّ حضرت حق و عناد به اختیار با مالک مطلق و و چون منتقل نشده

و جمله  (11)((وَ لَو رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ))گردد و از آیه شریفه قدرت و جاللت نا محدود عذاب نامحدود را مستحق مى

و لقد کان یستحق فى اوّل ما همَّ بعصیانك کلَّ ما أعددت لجمیع خلقك من )) السالم()علیه شریفه حضرت سجاد

 اند.غفلت نموده (21)((عقوبتك
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و بخاطر شبهه کامالً مردود )القسر ال یدوم( و امثال آن که در مباحث مربوطه به تفصیل بررسى و ابطال شده است به چنین 

 اند.مطلب ناصحیحى قائل شده

ن اند و خداوند این چنیشود و با دوزخ مناسب، بلکه اینان از ابتداء براى همین خلق شدهخالدین در نار عوض مىکه طینت 

را الم غرض « لجهنم»و الم  (31)((وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرَاً مِنَ الِجنِّ وَاإلِنْسِ))اند همین است معناى و گفته خواسته است

 (40)((فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمُ عَدُوَّاً وَ حَزَنَاً))اند و از اینکه این الم الى عاقبت است بمانند بمعناى حقیقى گرفته

ده که در دوزخ به اصل اولیه خود بر را معنى کر (50)((وَ حِیْلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ ما یَشْتَهُونَ))اند تا آنجا که فراموش کرده

 اند بین آنها و آنچه اقتضاء اساس خلقت آنهاست فاصله افتاده است.گردند و در این دوران که عذاب نداشتهمى

دا با کند، و از ابتدر هر حال مقصود تذکر به این خطر مهم است که وقتى انسان با پذیرش وحى از تعقّل در وحى غفلت مى

برخورد  گیرد که درگیرد، در نتیجه نفس انسان با مطالبى شکل مىافکار بشرى در جستجوى معارف قرار مى افکار خود و

 اعاذنا اهلل من هذه الزَّالت. (60)ورزدبا نصوص وحى این چنین به توجیه و تأویل بر ضد اصول وحى اصرار مى

 

 

 

 

--------------------------- 

 پی نوشت ها:

این حقیقت نرسیده اند بایستی با استدالل های عقالنی پس از اثبات خداوند متعال نیاز به وحی را ثابت و با ثبوت حقانیت  و آن ها که به -1

 وحی، صحت وسعه مسائل وحیانی ثابت می گردد.
 

ربّك توجیه شده است و مانند آیه شریفه  ( که در مدارک وحیانی بمعنای جاءَ أمر22ُمانند آیه شریفه ))جاء ربُّك والمَلَكُ صَفاً صَفاً(( )الفجر/ -2

( که در 29( که مقصود إلی رَحمَه ربّها ناظرهٌ است و مانند آیه شریفه ))فاذا سَوَّیتُهُ و نفختُ فیه مِن روُحی(( )حجر/23))إلی ربّها ناظره(()قیامت/

  و امثال آن.مدارک وحیانی بیان شده و مقصود از این اضافه اضافه تشریفی است به مانند بیت اهلل

 حسن زاده آملی -3
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و نیز آیه  48بِاللَّهِ فَقَدِ افْترَى إِثْمًا عَظِیمً(( النساء:الف( قوله تعالی: ))إِنَّ اللَّهَ لَا یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن یَشَاءُ  وَ مَن یُشْرِکْ  -4

 ن یُشرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالَا  بَعِیدً((در انتهاء این چنین است ))وَ مَ 118

ارِئکُمْ بَارِئکُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ ذَالِکُمْ خَیرٌْْ لَّکُمْ عِندَ بَ لِقَوْمِهِ یَاقَوْمِ إِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُم بِاتخَّاذِکُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلىَ ب( قوله تعالی: ))وَ إِذْ قَالَ مُوسىَ

 54فَتَابَ عَلَیْکُمْ  إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیم(( البقره:

 152وَ کَذَالِكَ نجْزِى الْمُفْترِین(( االعراف: ج( قوله تعالی: ))إِنَّ الَّذِینَ اتخَّذُواْ الْعِجْلَ سَیَنَالهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌْ فىِ الحَیَوةِ الدُّنْیَا
 

 93قوله تعالی: ))وَ أُشْرِبُواْ فىِ قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِکُفْرِهِمْ(( البقره: د(

 .53المشاعر ـ المشعر الثامن فی أنّ الوجود بالحقیقه هوالواحد الحقّ تعالی صفحه  -5

 182و البقره: 88آل عمران: -8

 187البقره:  -7

 37المائده: -8

 58نساء: -9

 9/349( فی کیفیة خلود اهل النار فی النار 28االسفار االربعة ـ فصل) -13

 28االنعام: -11

 185ـ اذا اعترف بالتقصیر عن تأدیة الشکر ص 98الصحیفة السجادیة ـ دعاء -12

 179االعراف: -13

 8القصص: -14

 54سباء: -15

الریاضات العلمیّه أنّ دارالجحیم لیست بدار نعیم می گوید: ))و أمّا أنا والذی الح لی بما أنا مشتغل به من  88آخوند مالصدرا در عرشیه ص -18

عرشیه به آن اشاره شده و گفته اند و  85و إنّما هی موضع األلم والمحن و فیها العذاب الدائم...(( ولکن مقصود ایشان خلود نوعی است که در ص

ه است و چنین می گوید: فان قلت هذه االقول الدالة علی نیز به خلود نوعی قائل شد 9/353ان کان الدوام فی کالمها علی معنی آخر و در اسفار 

نار ابداً و بین انقطاع العذاب عن اهل النار ینافی ما ذکرته سابقاً من دوام اآلالم علیهم. قلنا: ال نسلم المنافاة بین عدم انقطاع العذاب عن اهل ال

 انقطاعه عن کل واحد منهم فی وقت.
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 :اشاره

تقوی بارزترین نشانی است که می توان در پرتو آن راه را از بیراهه جدا کرد، زیرا با علم راه حق در آمیخته شدن علم و 

 نمایان و با تقوی ابواب انحراف و بیراهه مسدود و مقصود حاصل می شود.

یت هایش تمامی و این فقیه ربانی و استاد فرزانه ما، علم و تقوی را در هم آمیخت و چلچراغی شد که شعاع انوار علوم و هدا

 اقطاب عالم را فرا گرفت.

 در سخنش حال و شوری است که دل نشین می افتد. و دل های شوریده را در هوس دیدار جالل و جمالش می سوزاند.

متن حاضر برگردانی است از سخنرانی شخصیت برجسته شیعه از بیت نبوت و رسالت فقیه اهل البیت، استاد بزرگ و مدرس 

علیهم )حوزه علمیه اصفهان حضرت آیت اهلل حاج سید حسن فقیه امامی که بر دل های شیفته علوم و معارف اهل بیتعالیمقام 

 می نشیند و جاده حیات را روشنایی و رونق می بخشد. السالم(

 
 

 )قسمت دوم(صراط مستقیم

 

ر. یعم النّصو ن یل نعم المولیکحسبنااهلل و نعم الوم، یالعظ یم، و ال حول و ال قوة االّ باهلل العلیطان الرجیاعوذ باهلل من الش

اشرف السفراء  ی. والصلوه والسالم علیفقهوا قولی، یو احلل عقدهً من لسان یامر یسرلیو  یصدر یربِ اشرح ل

ائهم و اعد ی، واللعن الدائم عل)صلی اهلل علیه و آله و سلم(القاسم محمد ین ابیع المذنبین و شفیب اله العالمین حبیالمقرب

 نیوم الدیام یق ین من اآلن الیهم اجمعیهم و معاندیمخالف

 

بحث ما یك بحث قرآنی محض است. یك آیه داریم: ))هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین 

 (1)کله و لو کره المشرکون((

را فرستاد، که این رسول مردم ترجمه تحت اللفظی این آیه این است که خداوند همان کسی است که رسول خودش 

را هدایت کند و خدا دین حق را هم به وسیله این پیغمبر به مردم ابالغ کرد. بنابراین، دینی که پیغمبر اسالم ابالغ کرده 

 است، دین اسالم است و این دین طبق تعبیر قرآن، دین حق است.

 



55 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 www.nooralsadegh.ir               )علیه السالم(سایت فصلنامه ی نورالصادق 

 

))لیظهره علی الدّین کله(( یعنی برای این که این دین را چرا خداوند پیامبر اسالم را فرستاد؟ و یا دین حق را فرستاد؟ 

 بر تمام ادیان دیگر غلبه دهد و لو این که مشرکین هم ناراحت بشوند.

 ))لیظهره علی الدّین کله(( الف و الم دین، الف و الم جنس است و با کلمه کل مؤکد شده است.

که این دین، دین حق است، کامل هم هست دیگر احتیاجی به  دو نکته در اینجا برای ما قابل توجه است، نکته اول این

بنابراین پیغمبر یك ( 2)مکمل ندارد، ))الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دینا((

 دینی را برای ما آورده است، که این دین حق است و دینی است کامل.

ین دین سیطره و هیمنه دارد بر همه ادیان. یعنی تا این دین هست دیگر مطلب دوم در این آیه است، این است که ا

نوبت به ادیان دیگر نمی رسد. این دین ناسخ تمام ادیان گذشته است. از آن طرف قرآن می فرماید: ))و ما ارسلناک 

 زیر لوای اسالم، یهودیپیغمبر، تو برای همه مردم فرستاده شدی، یعنی مسیحی ها هم باید بیایند  (3)اال کافه للناس((

ها هم باید بیایند زیر لوای اسالم، مشرکین، ناصبی ها، و تمام قشرهای مختلفی که در اسالم هستند باید بیایند زیر 

لوای اسالم. پس این دین حق است. این دین کامل است و غیر از این دین پذیرفته نیست ))و من یبتغ غیر السالم دیناً 

این دین حاکمیت دارد بر تمام ادیان. یعنی امروز که خورشید اسالم طلوع کرده، تمام ادیان دیگر و  (4)فلن یقبل منه((

مانند ستارگانند که تحت الشعاع خورشیدند، و در آسمان تشریع، دیگر نقشی نمی توانند داشته باشند. تا اسالم نبود، 

ع خورشید اسالم تمام ادیان دیگر باید غروب کنند، بله، ادیان دیگر جلوه داشت ولی حاال که اسالم آمده است، با طلو

 همین است.« و ما ارسلناک االّ کافه للناس»و معنای 

همین است، یعنی این دین باید غالب بشود بر همه ادیان و ادیان دیگر نمی توانند  (5)معنای ))لیظهره علی الدین کله((

 نقشی داشته باشند.

بعد از حق دیگر چیزی غیر از گمراهی  (8)فرماید: ))فماذا بعد الحق اال الضالل((مطلب دیگر این است که وقتی خدا می 

 نیست، یعنی اگر گفتیم اسالم حق است غیر از اسالم هر چه هست ضالل است، گمراهی است.
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 پس ما طبق آیات کریمه قرآن غیر از یك دین که آن عبارت از دین مبین اسالم است، نمی توانیم بگوییم دین دیگری

بر حق است، تمام آن ها دیگر گمراهی و ضاللت است و کسی حق ندارد دنبال ضالل برود، همه باید پیرو حق باشند، 

 (7)چون خاصیت حق این است وقتی که آمد دیگر بقیه باید بروند ))ان الباطل کان زهوقاً((

. خوب توجه کنید، (8)فاذا هو زاهق(( تعبیری که خود قرآن دارد، می گوید: ))بل نقذف بالحق علی الباطل فَیَدمَغُهُ

ضرباتی که به مغز وارد می شود، گاهی پوست سر را خراش می دهند و گاهی گوشت زیر پوست را هم می شکافد، 

 گاهی به آن پرده که روی استخوان هست می رسد.

و ضربت می رسد  گاهی هم آن پرده پاره می شود و به استخوان می رسد، گاهی استخوان فرق هم شکسته می شود

به دماغ. ضربه مغزی وقتی مهلك است که به دماغ برسد، دیگر قابل عالج نیست. این چنین ضربتی را می گویند 

 یعنی ضربت به مغز رسید است.« دامغه»

قرآن می فرماید: در جریان حق و باطل، حق را می کوبیم به سر باطل ))بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه(( و ضربت 

 آنچنان اصابت می کند به باطل که به دماغ باطل می رسد ))فاذا هو زاهق((.حق 

باطل دیگر محو می شود. حساب حق و باطل این است. دین اسالم تنها دین حقی است که طبق صریح قرآن، روی 

اگر کسی غیر از  (9)زمین بر همه ادیان غالب است. این دین کاملی است ))و من یبتغ غیر االسالم دینافلن یقبل منه((

 اسالم دین دیگری را طالب باشد ما نمی پذیریم، از او پذیرفته نیست.

می بینیم پیغمبر اسالم محاجّه  )علیهم السالم(ما مراجعه می کنیم به تاریخ زندگی رسول گرامی اسالم و ائمه هدی

و بت پرستان، با تمام ارباب ادیان کرده است با یهود، محاجّه کرده است با مسیحی ها، محاجّه کرده است با مشرکین 

غیر از مسلمین بحث و جدال داشته است و دستور هم داشته است. ))ادع الی سبیل ربك بالحکمه والموعظه الحسنه و 

 .(13)جادلهم باالالّتی هی احسن((

 ائمه هم جدال داشته اند، جدال حساب شده، جدال خوب، جدال)بحث و مناظره( دستور است.

با دهریّین و کسانی که اصالً معتقد به خدا نبودند و با ارباب ملل و نحل، مناظرات   )علیهم السالم(ین و ائمهامیرالمومن

 داشتند، بحث ها داشتند.
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که بازار بحث ها بسیار داغ بود امام صادق با افراد گوناگون بحث ها داشتند،   )علیه السالم(در دوران امام صادق 

 چرا؟

بحث و مناظره داشتند با ارباب   )علیهم السالم(طبرسی را که خواندید، متوجه می شوید، ائمه کتاب احتجاجات مرحوم

 ادیان مختلفه.

در جلسه مأمون)علیه اللعنه( با سنی ها آن بحث های عجیب را داشتند، در آن جلسه که   )علیه السالم(حضرت رضا

 ن ها بحث و جدل داشتند، چرا؟مأمون از تمام ارباب ادیان دعوت کرد، امام هشتم با همه ای

اگر همه این ها بر حق بودند ما به پیغمبر اعتراض داشتیم، به ائمه اعتراض داشتیم، آقا این ها هر کدام راه حق را می 

 روند چه کار با این ها دارید؟ بگذارید بروند، چرا بحث می کنید؟ چرا مناظره می کنید؟

نسبت به باطل بی تفاوت نباشند، اگر باطل نبود که این ها بحث نمی کردند، این ها می خواستند حق را اثبات کنند و 

این ها می خواستند با باطل مبارزه کنند و از حریم اسالم و تشیع حمایت کنند و کردند. دست آخر هم خدا وعده می 

لهم  ین من قبلهم و لیمکنندهد: ))وعداهلل الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی االرض کما استخلف الذ

 (11)دینهم الذی ارتضی لهم((

آن دینی که خدا از آن راضی است، دین اسالم است ))و رضیت لکم االسالم دیناً(( و باالخره آن زمانی که قدرت 

 مطلقه به دست ولی خدا می افتد چه می کند؟ قرآن می فرماید: ))ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم(( آن دینی که

باید جهانی بشود و همه مردم باید زیر لوای آن دین قرار بگیرند دین اسالم است. اگر حق نبود یا اسالم حق بود و 

دیگر ادیان هم حق بودند، دینی معنی نداشت ))ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم(( معنی نداشت. پس ما به این 

ق بیشتر نیست و تمام ادیان، تمام نحله ها، تمام ملل باطلند، همه نتیجه می رسیم که بعد از پیغمبر اسالم یك دین بر ح

 باطلند و فقط اسالم حق است و بس. کسی مجاز نیست به غیر از دین اسالم دینی داشته باشد.

پیغمبر فرمود: ملت اسالم هم هفتاد و سه فرقه می شوند، فقط یك فرقه حقند. آن را هم به اتفاق عامه و خاصه می 

 ))الحق مع علی و علی مع الحق یدور حیثما دار((.فرماید: 
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بنابراین اسالم سر جنگ دارد با غیر مسلمین، کافی است شما سوره برائت را بخوانید، این سوره بسم اهلل ندارد، از 

همان اولش روشن است، اعالم جنگ است با مشرکین، اعالم جنگ است با اهل کتاب و موضع گیری های خیلی 

 سختی دارد.

با مشرکین بجنگید. این اعالم جنگ با مشرکین  (12)رآن می فرماید: ))و قاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافّه((ق

هرجا پیدایشان کردید آن ها را به قتل برسانید ))انما المشرکون  (13)است ))فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم((

 مشرکین انسان های پلیدی هستند. (14)نجس((

بروید با آن کفاری که در کنار شما  (15)ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه(())یا 

هستند بجنگید و این ها خشونت را در سیما و چهره شما باید مشاهده کنند ))قاتلوا الذین ال یومنون باهلل و ال بالیوم 

آن هایی که به دین حق ایمان ندارند، با این ها  (18)یدینون دین الحق(( اآلخر و ال یحرمون ما حرم اهلل و رسوله و ال

 بروید بجنگید.

آن هایی که به دین حق ایمان ندارند چه کسانی هستند؟ ))و من الذین اوتوالکتاب(( یهودی ها هستند مسیحی ها 

 دارد.هستند، زرتشتی ها هستند، با این ها نمی توانیم کنار بیاییم، اسالم کفر ستیزی 

« انما المشرکون نجس»با مشرک اعالم جنگ می دهد، با اهل کتاب اعالم جنگ می دهد. این ها را به این شکلی که 

با منافقین اعالم  (17)این ها را توصیف می کند ))من الذین اوتوالکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون((

 د و لما یدخل االیمان فی قلوبهم.جنگ می کند، همان هایی که تظاهر به اسالم می کنن

، این ها را باید چطور توجیه (18)))یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلُظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر((

کرد؟ ما می توانیم بگوییم همه این ها درست می گویند. هر کسی هر راه کجی می رود کارش نداشته باشید بگذارید 

 نیستند چه؟  )علیهم السالم(ن با قرآن سازش ندارد، در بین مسلمین آن هایی که پیرو اهل بیتبرود. ای

فرمودند: ))لیس عند احدٍ من الناس حق و ال ثواب و ال احد من الناس یقضی   )علیه السالم(حدیث داریم از امام صادق

رمایند: حق و ثواب پیش احدی نیست و هیچ بقضاء اال ما خرج عنا اهل البیت((. خیلی حرف عجیبی است، حضرت می ف

 کس نمی تواند قضا و حکم بجا کند غیر از ما اهل بیت، فقط اهل بیت.
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ما اگر هفتاد و سه فرقه را می شنویم، نمی توانیم غیر از راهی که اهل بیت رفتند برویم، یادگار پیغمبرند، مبیّن قرآنند. 

هرچه که از غیر این بیت، یعنی غیر از اهل « یخرج من هذا البیت فهو الباطلفرمود: ))کل مالم   )علیه السالم(امام باقر

 روی دست ما ریختند.  )علیه السالم(بیت پیغمبر صادر می شود، این ها باطل است. آب صاف و پاک را امام باقر

نیم اعالم می ک پس حق، در یك جهت بیشتر نیست و آن در اسالم است، و هفتاد و سه فرقه مسلمین را با ضرس قاطع

هستند، با استدالل به قرآن و سنت هم اعالم   )علیهم السالم(که این ها حق نیستند مگر آن هایی که پیروان اهل بیت

 می کنیم.

پس یك راه بیشتر نیست، اگر کسی مدعی بود که خیر، هر کس هر راهی را رفته است اشکالی ندارد، این برخالف 

است. آن ها جنگ داشتند، جنگ فرهنگی داشتند، حتی   )علیهم السالم(و ائمه هدی قرآن است، برخالف سیره پیغمبر

مبارزات نظامی داشتند و در آینده دارند، ما عقیده مان این است حضرت مهدی )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( که 

 تشریف می آورند، با قدرت نظامی با تمام ارباب ادیان درگیری دارند.

ما حاال بیاییم اجازه بدهیم، بگوییم بله، هر کس، هر راهی را که می خواهد برود، برود. کارش مسئله این است که 

نداشته باشیم، یهودی، یهودی باشد. مسیحی، مسیحی باشد. سنی، سنی باشد. آتش پرست هم آتش پرست باشد. بت 

 پرست ها را هم بگذارند به حال خودشان باشند.

که جزوه صراط های مستقیم را تدوین کرده اند، یك جمله دارند که با هیچ عقلی من تعجب می کنم!! این آقایانی 

سازگار نیست، گرچه معتقد به قضاوت عقل نیستند ولی با هیچ منطقی هم سازش ندارند و درست نقطه مقابل قرآن 

 است.

هر فرقه یعنی بت پرست، ( با کمال صراحت می گویند: اصحاب 12، صفحه 38این آقایان در جزوه )مجله کیان، شماره 

مسیحی، یهودی، ناصبی، زرتشتی، و تمام این کسانی که از این اسم های اخیر دارند )مارکسیسم و ماتریالیسم( هر 

 که هست، مجازند که همچنان بر طریقه خود بمانند.

؟ امامید؟ پیغمبرید؟ ما از این آقایان سئوال می کنیم، شما که حکم دادید این ها مجازند، بر چه مبنایی حکم کردید

 مرجع تقلیدید؟
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شما خودتان در همین جزوه، دوبار اعتراف کرده اید که در مشرب شما حرف احدی برای دیگران حجت نیست. پس شما 

چه حقی دارید برای دیگران تعیین تکلیف کنید. وقتی که خود شما اقرار دارید که حرف احدی برای دیگران حجت نیست، 

 چرا حرف می زنید؟

چه حقی دارید بگویید که هر فرقه مجازند. این مجازند را شما روی چه مبنایی اعالم کردید؟ موضع خودتان را مشخص 

 کنید.

ما می گوییم اگر همه این ها حقّند، که شما خودتان همه را رد کردید! می گویید که نه تشیّع، نه تسنن، نه فقه جعفری، نه 

 ه، هیچ کدام حق نیست.فقه مالکی، نه فقه حنفی، نه، نه، ن

خیلی خوب، اگر می گویید که همه حقند، که خود شما رد کردید، اگر می گویید که همه باطلند، این چه فتوایی است شما 

دادید که مجازند اصحاب هر فرقه همچنان بر طریقه خود بمانند، یعنی شما اجازه فرموده اید که هر کسی در باطل خودش 

 باطل بدهد. این با منطق ادیان سازش دارد؟ هر کسی را بگذاریم به باطل خودش ادامه بدهد؟بماند و ادامه به راه 

اگر می گویید بعضی حقند و بعضی باطل این را خودتان قبول ندارید و بر فرضی که بعضی حق باشند و بعضی باطل، وجه 

 تمایز بین حق و باطل چیست؟

ملکت می روید، اعالم موجودیت می کنید، اظهار نظر می کنید. کار شما طبق از این شهر به آن شهر، از این مملکت به آن م

عقیده خودتان یک کار لغوی است. کسی که حرفش برای احدی حجت نیست، لغو نیست که این گوشه و آن گوشه سخنرانی 

ت؟! اگر بکند و خط فکری به جوان ها بدهد؟! اگر حجت است پس چرا می گویی حرف احدی برای دیگری حجت نیس

 حجت نیست پس گفتن شما یک چیز لغوی است.

آن وقت آن ها برای این که مقداری ترمیم کرده باشد آن حرف را، که هر کسی مجاز است بر روند فکری خودش باقی 

 مباشد، استداللی دارند، استداللشان این است که، این افکار و عقایدی که هست آلوده شده است به افکار بشری. بله، ما ه

این عقیده را داریم. ما هم حرفمان همین است. بارها به دوستان توصیه کرده ایم، گفتیم اگر به عنوان مثال رفتید در یک 

روستا و مردم این روستا از یک قنات استفاده می کنند، همان طور که در خیلی از روستاها این طور است، این قنات می 

ز این باغ در آن باغ، از اول روستا در این خانه ها می چرخد تا آخر کار از روستا آید از این خانه می رود در آن خانه، ا
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برود، بنشیند به امالک و زمین های زراعتی را اشراب بکند، آن کسی که بخواهد، یک آب گوارای زالل بخورد، کجا باید 

 برود؟ اگر برود آخر این روستا، آبی که از آخر می رود بیرون، قابل شرب نیست.

ن ای آن کسی که می خواهد آب گوارای سالم بخورد کجا باید برود؟ سرِ چشمه، سرِ قناتی که هنوز دست نخورده است،

آقایان می گویند: در مذاهب و ادیان، افکار بشری رخنه کرده است و دیگر قداست ندارد، ما هم همین را می گوییم، ولی ما 

است آن ها آب را از سرچشمه برداشتند، ما از قرآن   )علیهم السالم(ل بیتخوشبختانه سرچشمه داریم، دستمان به مکتب اه

 استفاده می کنیم، ما از احادیث اهل بیت استفاده می کنیم که دست نخورده است.

آن ها افکارشان با دست بشری آن هایی که می روند در کشورهای غربی از فیلسوف غربی مثل هیک استفاده می کنند، 

، آن هایی که سراغ مثنوی می روند، سراغ هر کسی می روند غیر از اهل بیت، آن ها هستند که از آب آلوده شده است

 های دست خورده استفاده می کنند.

می گوییم آقای نویسنده محترم، شما می روید سراغ ابن عربی، سراغ مولوی و آن ها که افکارشان دست خورده است. 

ر هیک دکت د سراغ نهج البالغه، بروید به طرف قرآن که آب را از سرچشمه بردارید.بروی  )علیه السالم(بروید سراغ علی

 اسالم را شناخته است بشناسد.  )علیه السالم(کیست؟ او که نمی تواند آن طوری که امیرالمومنین

شق زندگی است، سرمخودتان سرنخ ها را نشان دادیدکه ار چه کسانی اقتباس کرده اید، گفتار چه کسانی برایتان حجت بوده 

شما چه کسانی بوده اند. هیچ کدام این ها عصمت نداشته اند، هیچ کدام قداستی که بشود به افکارشان صحه بگذاری، نداشته 

اند بنابراین، این مطلب برای ما هضم نمی شود، برای احدی هم هضم نمی شود که شما چه حقی دارید فتوا بدهید که هر 

طریقه خود باقی بمانند و پا بفشارند. این را نمی فهمیم یعنی چه؟ مجازند یعنی چه؟ یعنی شما به فرقه مجازند همچنان بر 

 بت پرست می گویید بت بپرست.

پس؛ سفره تبلیغات انبیا را باید در طول تاریخ برچینیم بگوییم: ابراهیم بی خود آمدی، جناب نوح بی خود آمدی، عیسی 

تی در دربار فرعون معجزه نشان دادی، همه این ها را باید سفره شان را برچینیم، هر بی خود آمدی، موسی بی جا آمدی رف

کسی سر سفره خودش بنشیند ارتزاق کند. این حرفی است صد در صد باطل و غیر منطقی و غیر قابل قبول برای پیروان 

 رقیت پروردگار هیچ سازشی ندارد.ادیان آسمانی و منتهی الیه آن، بی قیدی، و در نهایت، آزادی مطلق، با عبودیت و 
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 مملکت را به طرف آزادی به معنی بی بند و باری کشاندن با این افکار، زیبنده نیست.

بعضی از دوستان آن طوری که بعد با هم صحبت کردیم یک مطالبی را که ما از گذشتگان با استناد به اشعارشان عرض 

دی در هزار سال پیش، در پانصد سال پیش بوده اند و همین حرف ها را کردیم، مثل این که باورشان نمی شود که یک افرا

می زدند، این یک ایده ای است به اصطالح از ایده های تصوف، که مردم را به صلح مطلق دعوت می کند و در مقابل ادیان 

 موضع گیری دارد.

 أثیر قرار بدهد که بگویی مگر می شود حافظانظر الی ما قال و ال تنظر الی من قال، شخصیت گوینده نباید شما را تحت ت

 این حرف ها را زده باشد، مگر می شود مولوی این مزخرفات را گفته باشد، خوب گفته باشد، بحث ندارد.

 فالن فیلسوف، فالن عارف، فالن شخصیت، مگر می شود این حرف ها را گفته باشد؟!

اوائل من با کسانی که هم فکر خودم نبودند می جنگیدم،  ابن عربی صاف و صریح می گوید:من عرض کردم برای شما، 

ولی از این به بعد بنایم بر این است که دیگر بیشه ای باشیم که همه نوع جانوری در آن زندگی می کند، این حرف خود 

 اوست.

هایی که فکر این است که این مطلب باز باید یک مقداری روی آن بحث و بررسی بشود و ابعاد مختلف گفتار این روشن

 ها مشئوم دعوت می کنند باز هم انشاءاهلل رسیدگی بشود. مردم را به این آزادی
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 پی نوشت ها:

 9؛ صف: 33توبه: -1

 3مائده:  -2

 28سبأ:  -3

 85آل عمران:   -4

 33توبه:  -5

 32یونس:  -6

 81اسراء:  -7

 18انبیاء:  -8

 81آل عمران:  -9

 125نحل: -11

 55نور: -11

 38توبه:  -12

 5توبه:  -13

 28توبه:  -14

 123توبه:  -15

 29توبه:  -16

 29توبه:  -17

 73توبه: -18
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 )علیهم السالم(* غلو درباره اهل بیت

 

برخی مداحان شعرهای نامناسب خوانده، مانند من حسین اللهی هستم یا قالّده ی سگ به گردن انداخته یا صدای  سؤال:

 چیست؟سگ درمی آورند، وظیفه ی ما در برخورد با این افراد 

 

 حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی:

 اشعار مذکور خواندنشان جایز نیست و اعتقاد به مضمون آن کفر است و باید از آن جلوگیری شود و صدای

 سگ درآوردن کار زشتی است.

 

  حضرت آیت اهلل تبریزی:

 باید طوری باشد که موجب وهن نباشد و بهانه  )علیهم السالم(مداحی و خواندن اشعار در مجالس اهل بیت

باید اشعاری خوانده شود که فضائل آن بزرگواران بیان شود   )علیهم السالم(به دست دشمنان شیعه ندهد. در مجالس اهل بیت

یم، حیوان درآوراز ما نخواسته اند که خود را بصورت   )علیهم السالم(و مصائب و مظلومیت آن ها برای مردم گفته شود. ائمه

 آنچه از ما خواسته اند این است که مؤمن صالح باشیم و اخالق ما اخالقی باشد که از آن بزرگواران رسیده است.

 

 حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی:

 الزم است با زبان خوش توأم با ادب آن ها را نهی از منکر کنیم و اگر تأثیر نداشت مجلس را ترک نمایید.

 

 آیت اهلل سیستانی:حضرت 

 آن ها را ارشاد فرمایید.
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 )علیهم السالم(* کف زدن در مجالس جشن اهل بیت

برخی مداحان مطرح می کنند کف زدن دارای ثواب است  و هرچه بهتر و محکم تر کف بزنی ثواب بیشتر می برید  سؤال:

باشد اشکال ندارد، آیا بر این گونه اعمال  السالم()علیهم و اساساً این گونه حرکات مانند کف زدن و رقص اگر برای اهل بیت

 که یا حرمت قطعیه دارد یا حداقل عملی شبهه ناک و شرک آلود است اگر برای اهل بیت انجام شود ثواب مترتب می شود؟
 

  حضرت آیت اهلل تبریزی:

 کف زدن و رقص با مجالس معصومین مناسبت ندارد و الزم است در این مجالس ترک شود، مجالس 

 معصومین باید طوری باشد که مردم را به یاد خداوند متعال بیاندازد و فضایل و سفارش های معصومین 

موجب غافل شدن مردم از خداوند شود  را برای مردم بیان کنند نه این که العیاذ باهلل در آن کار حرام انجام شود یا کاری که

 که در این صورت ثوابی بر آن مترتب نمی شود.

)علیهم کف زدن لهو است و در مساجد مشاهد مشرفه و مخصوصاً مسجدالحرام و مسجد النبی و یا در مجالس اهل بیت

 جایز نیست.  السالم(
 

 آیت اهلل صافی گلپایگانی:

 واضح است کسی که چنین امری را اظهار می دارد الابالی است و یا جاهل و این گونه اشخاص بدعتگذار 

 محسوب می شوند صحت و یا فساد عمل و یا ثواب داشت و نداشتن آن را باید مجتهد جامع الشرایط بفرماید.

ندارد و سزاوار است از کف زدن غیر  کف زدن به نحو لهوی در هر مجلسی باشد حرام است و فرقی بین مسجد و غیر آن

لهوی در مجالس جشن مذهبی خصوصاً در مساجد و حسینیه ها اجتناب نمایند و شکوه و قداست این گونه مجالس را با 

 حرکات مذکور ضایع نسازند و برای تشویق از گوینده هم مجالس را با ذکر صلوات مزین نمایند.
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 کف زدن و رقصیدن و آواز خوانی را بیان نمایید؟ خواهشمند است حکم سؤال:

 

 حضرت آیت اهلل تبریزی:

باسمه تعالی، رقص زن برای شوهر و رقص زن برای زنان در مجالس عروسی و مثل آن مانعی ندارد و در غیر آن لهو است 

خوانی مناسب با مجالس و کف زدن فی نفسه لهو است و برای مؤمن سزاوار نیست که مرتکب لهو شود، و غنا ـ آوازه 

خوش گذرانی که مشامل بر مضمون باطل باشد ـ حرام است، بلکه احتیاط واجب آن است که از هر خواندنی که با ترجیع 

صورت )گرداندن صدا در حلق( همراه است ولو در مضمون باطل نباشد، اجتناب کنند، و غنا در مجالس عروسی مانعی 

 (0)که دف از آن ها است ـ جایز نیست، حتی در مجالس عروسی و مثل آن، واهلل العالم. ندارد، و استعمال آالت موسیقی ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------- 

 پی نوشت ها:

 

 219استفتائات جدید )آیت اهلل میرزا جواد تبریزی( ص -1
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 معرفی کتاب

 

 ( معارف دین6) 

 تألیف: حضرت آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی

 کتاب دربردارنده ی پرسش و پاسخ مسائل اعتقادی، قرآنی، احادیث، دعا، فلسفه احکام، تصوف،این 

 گناهان، توبه می باشد.

 ناشر: دفتر نشر آثار حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی

 

 ( طریق حق در سیر و سلوک2)

 حسن صافی اصفهانیگزارشی از روش سیر و سلوکی فقیه کبیر، عارف باهلل آیت اهلل حاج میرزا 

 به قلم: آیت اهلل زاده حاج شیخ علی صافی 

 گزیده مطالب: ... داستانی است تکان دهنده از مرحوم آیت اهلل صافی اصفهانی در مورد انتخاب راه سیر

البان ط و سلوک و عرفان: این قصه چراغ روشنی است فره راه پند پذیران و فریب خوردگان تا راه از بیراهه مشخص شود و

 حق و اهل سیر و سلوک خود را به دست هر کس و ناکسی نسپارند.

 

 ( نظریه تفکیک یا روش فقهاء و علماء امامیه در فهم معارف حقّه8) 

 گفتگو با آیت اهلل سید جعفر سیدان

 به قلم : علی ملکی میانجی

 فلسفه و روش فلسفه می باشد.دربردارنده ی پرسش و پاسخ پیرامون مکتب تفکیک، روش صحیح فهم معارف، نقش 
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  آیت اهلل سید جعفر سیدان:
یکى از موارد در مسئله معاد 
این است که آخوند مالصدرا در 
اسفار اصرار دارد بر اینکه 
عذاب براى خالدین در جهنم 

گردد، و چون عذب و گوارا مى
مبانى و افکار ساخته و پرداخته 
ایشان و  امثال ایشان در 

ده و براى نفوسشان رسوخ کر
اند و بر خود مبنائى أخذ کرده

اثر شبهاتى به مطالبى انس 
 که مسئله عذاباند، با اینگرفته

و گرفتارى شدید و و رنج
هاى گوناگون براى شکنجه

خالدین در نار )معاندین با 
حضرت حق( از قطعیات قرآن 

 و حدیث است.
اند که خالدین با این حال گفته

در جهنم از آتش و دیگر 
هاى گرفتارى در دوزخ وسیله

یار برند بلکه بسنه تنها رنج نمى
خوش و خوشنود و در لذت 

 برند.کامل بسر مى

مالصدرا در أدله خود به عنوان 
تأیید مطلب، از ابن عربى نقل 

فهم یتلذذون بما هم »کند: مى
فیه من نار و زمهریر و مافیها 
من لدغ الحیّات والعقارب کما 

جنّة بالظالل والنور یَلْتَذُّ أهل ال
 «ولثْم الحسان من الحور

 

 

آیت اهلل حاج شیخ حسن صافی  
  اصفهانی )ره(:

السالم( می علمی که امام )علیه
فرماید غیر از علومی است که 

 فالسفه دارند ...
عالِم  باید بداند که عملش را از 
کجا برداشت می کند. باید مواظب 
باشد که حرف های دیگران 

ندهد، مغرور نشود، نرود فریبش 
از شرق و غرب اخذ مبنا بکند و 
بعد بیاید آیات و روایات را با آن 

 مبانی تفسیر کند...

باید به چنین شخصی گفت: این 
ره که تو می روی به ترکستان 

 است...

کند که تصریح می الدین[:]محی
اعتراض حضرت موسی بر هارون 
و غضب کردن بر او هنگامی که به 

م خود بازگشت و این ها طرف قو
را مشغول پرستش گوساله دید، 
این بود که چرا نگذاشتی گوساله 

 را بپرستند...

واضح است که این تأویالت 
عجیب و غریب چه هرج و مرجی 
در حقایق و معارف دینی ایجاد 

سدهایی شکسته می کند و چه
 شود.می

 

سید حسن فقیه     آیت اهلل حاج 
 :امامی

ه   که می خوا د آب آن کســـی 
گوارای ســـالم بخورد کجا باید 

 برود؟
سر قناتی که هنوز       شمه،  سرچ
دســت نخورده اســت... ولی ما 
خوشــبختانه ســرچشــمه داریم 
ــب   ــکــت ــه م ــان ب ــم ــت دســ

ست آن    بیت)علیهماهل سالم( ا ال
هــا آب را از ســـرچشـــمــه 

شته  ستفاده  بردا اند، ما از قرآن ا
کنیم، ما از احادیث اهل بیت      می

ستفا   )علیهم سالم( ا یم کنده میال
 که دست نخورده است.

هــایی کــه ســـراغ مثنوی      آن
ــی می  می ــراغ هر کس روند، س

یت ، آن     هل ب ند غیر از ا ها  رو
های دســت هســتند که از آب

 خورده استفاده می کنند.

نویسنده محترم، گوییم آقایمی
عربی، روید سراغ ابنشما می

ها که سراغ مولوی و آن
افکارشان دست خورده است. 

السالم( د سراغ علی)علیهبروی
بروید سراغ نهج البالغه ، بروید 
به طرف قرآن که آب را از 

 سرچشمه بردارید.

 


