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باشد، لطفـاً مطالـب    ها و سؤاالت نمي تك نامه فرمايند و امكان پاسخ جداگانه به تك مي

  .اين جزوات را قبل از طرح سؤال به دقت مطالعه بفرماييد

مندان بخصوص فقرا و ساير  هر چه بيشتر عالقهخواهشمند است به منظور دسترسي * 
به مطالب اين جزوه، در صورتيكه بيشتر از يك جلد موجود داريد، لطف نمـوده   مؤمنين

  .به سايرين هديه نماييد
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بـه   (SMS) كوتـاه  به جاي تكثير اين جزوه، سفارشات درخواستي خود را از طريـق پيـام  
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بوديـد موضـوع ايـن    در مورد سؤاالتي كه كرده . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
انسان به دست ديگران طمع نداشته باشد و به خدا متّكي باشـد و امـر او را   اگر است كه 

رساند و اگر روزي كم يا زياد  اجرا كرده و كار و فعاليت را پيشه گيرد، خداوند روزي را مي
 ولي فعاليـت و كـار را ادامـه دهـد و هرگـز در مقـام       ؛رسيد به همان ميزان قناعت نمايد

رسد و در حفظ مـال و جـان    سازد و به حسد مي مقايسه برنيايد كه زندگي خود را تباه مي
داشته باشد كه قصد لطمـه زدن بـه زنـدگي اَحـدي را      توجهبه حد معمول بكوشد و بايد 

نداشته باشد زيرا بيش از آنكه ممكن است به ديگري لطمه بزنـد بـه روح و جسـم خـود     
خودتان، هر كسبي كه حالل باشد براي اشـخاص مجـاز   در مورد كسب . لطمه زده است

 توجـه گيريد بايد به حالل بـودن درآمـد آن كسـب     ولي هر كسبي را كه پيش مي. است
تـوان كسـب    داشته باشيد و در مورد فروش هم توجه داشته باشيد كه با گرانفروشي نمـي 

  .والسالم. حالل كرد
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صم به معني حـاتم كـر، سـعدي    راجع به حاتم اَ. ي شما رسيد نامه. ض سالمبا عر

  :گويد مي
ــن      گروهـــي بـــر آننـــد ز اهـــل ســـخُن ــاور مك ــود، ب ــم ب ــاتم اَص ــه ح  1ك

بـراي اينكـه    ،بزرگـواري  از رويكنـد كـه حـاتم     اش داستاني را نقل مي بعد دنباله
مشتري زنده بود اين وضـع  مشتريش خجالت نكشد خود را به كري زد و تا زماني كه آن 

البته هر يك از عرفا حاالت مخصوص بـه خـود   . حاتم عارف بزرگواري بود. را حفظ كرد
انـد اگـر ابـوذر از     اينكه فرمـوده  كما. دارند كه براي ديگران قابل تحمل يا اطاعت نيست

حالِ هـر كسـي بـراي خـودش     . كرد شد او را تكفير مي آنچه در دل سلمان بود مطّلع مي
گذاري است واّلـا   رنگ سرخ و سبز و غيره نام. اما گفتار حاتم، نامگذاري است. تبر استمع

همه مـرگ اسـت؛ ولـي هـر     . مرگ سفيد با مرگ سرخ و مرگ سياه در عمل فرقي ندارد
منتها براي اينكه هر كدام روشن شود، نامي مخصـوص بـه خـود بـرايش     . كدام به نوعي

نام ديگري بگذارد و اين عالمت اصـالً ربطـي بـه    و هر كس هم ممكن است . اند گذارده
توانيد  شما هم مي. اند اند و به هر يك چهار نوع نام داده چهار نوع مرگ نوشته. رنگ ندارد

مثالً به گرسنگي بگوييد مرگ آلبالويي يا هنگام پريشاني بگوييد مرگ . نام ديگري بدهيد
اين، مسأله توجـه بـه رنـگ نيسـت كـه      بنابر. اند هاي ديگري هم داده اينكه نام كما. زرد

  .بگوييد مبدأش در افكار ماني بوده يا در جاي ديگر
انـد از   اما خود عرفان و تصوف و سلسله اجازات، همانطور كه در همه كتب نوشـته 

ي درويشي، نمايندگي الهـي و نماينـدگي معنـوي قطـع      بنابر طريقه. زمان آدم بوده است
. بلكه رهبر قبلـي بايـد جانشـين خـود را تعيـين كنـد      . تشدني نيست و انتخابي هم نيس

شيث نيز ديگري را و ديگري هم ديگري را . شيث را به جانشيني خود تعيين كرد عآدم
پـدر واقعـي ابـراهيم    . بود عتارخ پدر حضرت ابراهيم. تا نوح، نوح هم ديگري را تا تارخ

منتهـا  . شـيني تعيـين كـرد   تـارخ او را بـه جان  . تارخ بود و آذر عمو و شوهر مـادرش بـود  
بـه همـين طريـق، ابـراهيم     . جانشين بود، شاگردي بود كه از اسـتاد جلـو زد   عابراهيم
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عيسـي هـم جانشـين    . جانشين تعيين كرد و همينطور ادامه يافت تا به موسـي و عيسـي  
 ياينهـا جانشـين  . تعيين كرد تا رسيد به حضرت عبدالمطلب و بعـدش حضـرت ابوطالـب   

حضرت ابوطالب هم ودايع واليت را به پيغمبر ما . ند و موحد بودندحضرت عيسي را داشت
ابوطالـب زنـده بـود احتـرام او را     تـا  ي ابوطالب بـود و   سپرد و تا پيغمبر زنده بود در خانه

. پيامبر ما شاگرد ابوطالب بود ولي شاگردي كه به درجات زياد از استادش جلـو زد . داشت
ي امر الهي از زمان آدم تاكنون بوده است و در اين  جازهي ا ي عرفا سلسله بنابراين سلسله

در ايـن مسـير در   . مسير به تمام اديان حقّه و غيرحقّه برخورد كرده و تماس داشته اسـت 
هاي مختلف هر چيزي كه متناسب با عرفان و فرهنگ آن زمان و مكـان   ها و مكان زمان

اگر هم مطلبي يا اصطالح مناسـبي در   بنابراين. بوده، در تربيت عرفاني به كار رفته است
هاي ماني بوده كه اقتباس شده باشد دليـل ايـن نيسـت كـه آن مطلـب اصـوالً از        نوشته

بـه  . ماني هم نكاتي را از مذهب زرتشت گرفته بـود . سابقه باشد ت گرفته شده و بيويمانَ
گوينـد   مـي هر جهت در طي مسير هر جا نكته جالبي بود جمع شد، اينكه فقرا اصـطالحاً  

بايد با قطب زنده بيعت يا تجديد كرد و تسليم او بود براي اين است كـه او بـه مقتضـاي    
. گويند شروع به تقليد بايد از مجتهد زنده باشد حتي فقها هم مي. زمان و مكان وارد است

شـود كـه    كند و درك مقتضيات زمان موجب مـي  براي اينكه مقتضيات زمان را درك مي
و ايـن بـه هـيچ    . چمن گلي بچيند و از هر نكته جالبي ديد، اقتباسي كند اصطالحاً از هر

اين هم كه هر يـك از سالسـل رنگـي بـراي خـود      . ت نيستويوجه دليل انشعاب از مانَ
اند كه رنگ  كما اينكه در تاريخ كساني بوده. ي فوق ندارد اند ربطي به مسأله انتخاب كرده

يا در الجزاير لباس زنان سفيد بود . سياه تبديل كردندسفيد را اختيار كردند و بعد به رنگ 
رنگ ربطي به اين چيزها . اي همه با هم رنگ سياه را انتخاب كردند ولي بعداً در اثر واقعه

هاي قديم، هر لشكري يـك رنـگ    حتي در جنگ. اين به عنوان عالمت بوده است. ندارد
ازي فوتبال يا واليبال يا بسكتبال االن هم حتي در ب. لباس داشت كه همديگر را بشناسند

اينها بـراي  . پوشند شوند هر كدام يك رنگ مي بينيد كه دو سمتي كه با هم روبرو مي مي
در خاتمه هر وقت سؤالي داشتيد . شناخته شدن است والّا هيچ ربطي به اصول عقايد ندارد

  .والسالم. بنويسيد كه جوابتان داده شود
  .277بوستان، ص  ،1385زنه، مظاهر مصفّا، تهران، رو تصحيح ،سعدي كلّيات.  1                                     
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ي  ايـد در رسـاله   در مـورد سـؤاالتي كـه نمـوده    . ي شما رسيد نامه .با عرض سالم
پاسخ آنها آمـده   واليتنامهو  المؤمنين بشارةچنين كتب ديگر بخصوص  و هم شبهات رفع
ها در موقع نماز به اين عبـارت   مدت، من خودم َنْسَتعينُ  کَ َنْعُبُد َو إِيَّا کَ إِيَّادر مورد . است

رسيدم از گفتن چنين كالمي نگران بودم، ولي باالخره به اين نتيجـه رسـيدم كـه     كه مي
بـه  . گوييم چون خداوند اجازه و بلكه دستور داده است كه اين عبارت را بگوييم، آن را مي

اميد اينكه چون خداوند دستور داده است، خودش اين ادعـاي دروغ مـا را راسـت خواهـد     
بنابراين هر موقع به اين عبارت . ه او دستور داده، بايد انجام دادبه هر جهت هر چ. گرداند

آن عبـارت را   ــ  ولي بـا كمـال ارادت   ـ رسيد با تصور معناي دقيق آن و تفكّر در آن مي
 ،بخوانيد و در دلتان اين نيت را داشته باشيد كه چون مأمور به گفتن ايـن كـالم هسـتيم   

  .زائد بر حاالت ما است اين دعا واّلاگوييم  اين كالم را مي
ي ظهور امام، وقتي كه مـا در عـالم كبيـر هميشـه در انتظـار       و اما در مورد مسأله

گشايشــي بــراي بشــريت مقــرّر دارد و     ،هســتيم و اميــدواريم كــه خداونــد روزي   
بـه فرمـايش   . عصر را ظاهر گرداند، همين انتظار در عالم صـغير نيـز هسـت    ولي حضرت

   :ععلي
 1رُ ـَبــکْ اَ الْ  مُ الَ ــــــــلعى اَ وَ ــــَــ طانْ  کَ ــــــفيوَ    غيرٌ َصـــــــــمٌ رْ ِجـــــــــَکنَّـــــــــاِ ُمعَ زْ َتـــــــــاَ 

حتّي در عين اينكه تمامي جهان . بايد توجه كنيم و چنين انتظاري را داشته باشيم
سـازد   كند و عدالت را برقرار مي عالم كبير پر از ظلم و بيداد شده است، حضرت ظهور مي

قدر دنيا پر از سـتم   گويند بايد اين اند و مي بعضي از اين جمله كردهولي تعبير نادرستي كه 
كننـد،   و بيداد گردد كه حضرت ظاهر شود و به اين طريق حتّي ظلم و بيداد را تشويق مي

، »در حالي كه پر از ظلـم و سـتم شـده اسـت    «: اينكه فرموده است. اين تعبير غلط است
توان باور كرد كه بتوان ايـن ظلـم و سـتم را     ييعني آنچنان پر از ظلم و ستم شده كه نم

نمـايي   كن كرد و عدالت الهي را برقرار ساخت ولي در چنين حـالتي خداونـد قـدرت    ريشه
  .دهد نموده و توسط امام اين كار را انجام مي

ناليم و هر وقت به ياد  به همين طريق در عالم صغير در حالي كه ما از گناهان مي
ك است كه از رحمت خداوند مأيوس شويم، ممكن است در همـان  افتيم نزدي گناهان مي
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طور كه در عـالم كبيـر ايـن انتظـار      حال امام در عالم صغير به ما ظاهر شود منتها همان
ي بندگان بايد آماده بشوند، در عالم صـغير هـم بـه     تدريجي است و عالئمي دارد و همه

كه دستگيري كـرده و احيانـاً   اول ظهور معنوي به صورت شيخي است . همين نحو است
دقيقاً بيـان شـده    شبهات رفعي  صورت قطب و بعداً صورت امام كه همين معنا در رساله

  .به آن رساله رجوع فرماييد ،است
اي بيـان   اين ظهور بر حسب مورد در آيات بـه اسـامي مختلـف و تعـابير مختلفـه     

سـكينه و آرامشـي كـه ايـن     از نظر اثر و . ي قلبي به اين معناست گرديده است و سكينه
البته منظور . ي قلبي ناميده شده است آورد، به نام سكينه ظهور در عالم صغير به وجود مي

شـود يـا    از ظهور شيخ يا قطب و بالنهايه ظهور صورت امام در قلب است كه مشاهده مي
شود و اين ظهـور صـورت ملكـوتي امـام اسـت؛ يعنـي آن        در نماز بدون اراده حاصل مي

نيسـت    ، من بشري مثل شـما هسـتم،  2مْ کُ إِنَّما أََنا َبَشٌر ِمْثلُ : اي كه خود پيغمبر فرمود هجنب
إَِلـيَّ   ُيـوحى: ي آن فرمود اي است كه به دنباله بلكه آن جنبه

، كـه ايـن عبـارت در مـورد     3
. به عنوان واليت و نورانيت واليت اسـت  هشود و در مورد ائمه مي تلقّيپيغمبر به وحي 

گويند و به اعتبـار اينكـه ظهـور ايـن      ن اعتبار، ظهور اين صورت را ملكوت شيخ ميبه اي
دارد، چون وقتـي ايـن صـورت ظـاهر شـد       صورت، انسان را از بسياري از گناهان باز مي

داند و به اين جهت با اشاره بـه   را حاضر و ناظر مي زمؤمن هميشه شيخ و يا امام زمان
اَن َربِّهِ ُبْره  ْن َرٔاىاَ َلْو لا ي  آيه

يا به اعتبـار اينكـه   . ناميده شده است رب، به عنوان برهان 4
رد و فقـط بـه     كسي كه اين صورت برايش ظاهر شد، در واقع از دنيا و مافيها مي تواند بِبـ

اي كه مأموريت الهي يعني مأموريت خلقت به او داده است با دنيا در ارتبـاط   همان اندازه
از  ،بنابراين، تمام اينها عبارات مختلـف . شود عظم خوانده مياست كه به اين عنوان اسم ا

و  المـؤمنين  بشـارة و در  شـبهات  رفـع ي  چنانكـه گفـتم در رسـاله   . ي استمعناي واحد
هـا مراجعـه    توضيحات بيشتري در اين باره داده شده است كه لطفاً به آن كتاب واليتنامه

  .والسالم. كنيد و مطالعه بفرماييد
 .پنداري كه تو موجود كوچكي هستي در حالي كه عالم كبير در تو خالصه شده است آيا چنين مي.  1                                     

 .شود من بشري هستم همانند شما، به من وحي مي:  6و سوره فصلت، آيه  110سوره كهف، آيه .  2
  . 6و سوره فصلت، آيه  110سوره كهف، آيه .  3
 .و اگر برهان پروردگارش را نديده بود: 24، آيه سوره يوسف.  4
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هـايي كـه در    بيشتر سؤاالت شما اگر به كتـاب . ي شما رسيد نامه .با عرض سالم
و  پندصـالح هـاي   كتـاب . شود گوش بدهيد يا بخوانيد قابل حل اسـت  مجالس خوانده مي

لي   را مطالعه كنيد اگر براي هر مطلبـي مـن بخـواهم نامـه     شبهات رفعي  رساله ي مفصـ
  .كان زماني فراهم نخواهد بود و اما در مورد سؤاالت شمابنويسم وقت و ام

1- كه اخيراً از  ،آدم ناشناسي است و چه بسا اسم مجعولي است ،د تقي واحديسي
شـود و اسـامي جعلـي هـم بـه خـود        نشريات فراوان نشر مي اينطورطرف دشمنان ما از 

هم اين مسأله مبهم است شناسد و براي ما  هيچ كس چنين شخصي را نمي لّا ا دهند و مي
  .كه اين شخص چرا به خود چنين نسبتي داده است

اي از عرفـان بـه    هر كسي درجـه . عارف يعني كسي كه عرفان به خداوند دارد -2
هر لحظـه عرفـان او بيشـتر    ترقّي كند به تدريج كه در حال سلوك  منتها ،خداوند را دارد

. اي از عرفـان دارد و عـارف اسـت    رجـه توان گفت د بنابراين، براي هر كسي مي. شود مي
ايـن  . عرفان خاصي دارد ،تصوف عبارت است از راه عملي سلوك كه سالك در هر مرحله

توجهي مستشرقين است كه اخيراً به بعضي ديگر هم سرايت كرده است و  يا توطئه يا بي
د يا دو لغت ان تصوف و عرفان دو روي يك سكّه. خواهند جدا كنند تصوف را از عرفان مي
اخيراً هم چون از عرفان زياد صحبت شده اسـت و كسـي جـرأت    . هستند براي يك معنا

خواهند عرفان  كند به عرفان بدگويي بكند، براي اينكه نيت پليد خود را بيان كنند مي نمي
  .جداگانه بگيرندموضوع و تصوف را دو 

و . هـا داده شـود   بر حسب دستور ممكن است بـه بعضـي  انواع دارد كه ذكرها  -3
  .چون هيچ كس از ذكر ديگري مطّلع نيست ضرورتي ندارد كه شما اين مطلب را بدانيد

ي مرشد فقط در حـدود شـرع اسـت و هرگـز خـالف شـرعي را دسـتور         اجازه -4
  .دهند نمي

5- مِتجس بندنـد  هايي اسـت كـه مـي    صحيح نيست و اين از دروغ ،مرشد صورت .
ي  ن صورتي در دل مجسم شود و ايـن برحسـب قاعـده   گاهي ممكن است خودبخود چني
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كند، ممكن اسـت   خواند، كسي كه توجه به خدا مي كسي كه نماز مي. تداعي معاني است
در يك لحظه خودبخود و ناخودآگاه به ياد بياورد كه مرشد او دسـت او را گرفتـه اسـت و    

  .شده است اين راه را نشان داده است ولي خودبخود اين صورت براي او پيدا
. ها من اطالعي ندارم، مجلس نياز هم ضرورتي ندارد شما بدانيـد  از ساير فرقه -6

سعي كنيد در سـلوك پيشـرفت كنيـد كـه     . هر وقت شما را دعوت كردند خواهيد دانست
  .اليق دعوت به مجلس نياز باشيد

در ولـي را   اهللا نعمـت  قشيري و راجع به شاه مسائل تاريخي راجع به ابوالقاسم -7
بستگي به اين دارد كـه مـا شـيعه را چـه كسـي      در مورد شيعه بودن، . كتب مطالعه كنيد

 ،جانشين معنـوي او اسـت   ععلي ،شيعه كسي است كه معتقد باشد بعد از پيغمبر. بدانيم
به لحـاظ تـاريخي   وجود خلفاي ثالثه را  لّاوا. اينكه پيغمبر او را تعيين كرده است علّتبه 
هر كس . است ععلي ،ي باطني ولي خليفه ،مسلماً آنها خليفه شدند ،دتوان انكار كر نمي

  .اين اعتقاد را داشته باشد به تشيع نزديك است
ايـن  . ي فقها چه شيعه، چه سـنّي فـراوان اسـت    اختالفات فقهي در بين همه -8

اگر توضيح بيشتري بخواهيد بايـد بـه كتـب عرفـاني مراجعـه      . اختالفاتشان دليلي نيست
  .كنيد

كننـد، احاديـث    به همان اندازه كه روايات جعلي در مذمت صـوفيه بيـان مـي    -9
به عالوه در زمان پيامبر اصالً لغت صوفي نبوده اسـت  . آنها وجود داردتأييد صحيحي در 

بـه عـالوه بعـداً    . و اين لغت بعداً رايج شد ولي معناي آن از رفتار پيغمبر گرفته شده است
كردنـد و   اند كه صوفي واقعي نبودند بلكه رفتار آنها را تقليد مـي  هاي متعددي بوده صوفي

  .چه بسا رفتار آنها خالف شرع بوده ولي مذمت آنها مذمت اساس تصوف نيست
راجع به گذشتگان هر چه گفتند كه قابل قبول نيست تا صحت آن در كتـب   -10

 واليتنامـه و  ؤمنينالمـ  بشـارة عطـار يـا كتـب     االوليـاي  تـذكرة شـما  . موثّق پيدا نشـود 
  .عليشاه را بخوانيد جواب اينها تماماً داده شده است سلطان حضرت

. معنـي اسـت   ي واليت بدون امامت بـي  ي پديده ي اشاعه اصالً معناي كلمه -11
ي مهدويت نوعيه، اهل سنّت به چنين چيزي معتقدند كـه   دانم؟ درباره منظور چيست نمي

ل من كسي خواهد آمد و دنيا را پر از عدل و داد خواهد از نس«: چون پيغمبر فرموده است
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اكنـون زنـده اسـت     گويد اين شخص هـم  ولي شيعه مي. ، او بعداً به دنيا خواهد آمد»كرد
. از نظر ما غايب است، اين است كه اهل سنّت به مهـدويت نوعيـه معتقـد هسـتند     منتها

يـك دينـار    كـرد  مـي بيـان   معاويه به هر كسي كه يك حديث در ذم علي و مدح معاويه
همچنـين بـراي اينكـه شـأن     . بدين جهت احاديث جعلي بسياري جعل شد. داد جايزه مي

را كم كند اين مسأله را كه ابوطالب مسلم نبود رايج كرد و اين امر كـامالً رايـج    ععلي
علي بود بلكه از جهـت   شد ولي ما معتقديم كه ابوطالب مسلم بود؛ نه از جهت اينكه پدرِ

. شـاگردي كـه از اسـتاد جلـوتر رفـت      منتهـا . نكه پيغمبر در عالم عرفان جانشين او بوداي
بردنـد   اند از روي تقيه بوده براي اينكه اگر بو مـي  بسياري از سخناني كه در گذشته گفته

  .كسي شيعه است و تمايل به ائمه دارد، جان او در خطر بود
لغـت كـه   . مراجعـه كنيـد   بهاتش رفعي  راجع به عشريه هم به همان رساله -12

حال اگر بگويند نصف خمـس، شـرعي   . عشريه يعني نصف خمس. شود مشمول كفر نمي
  .بدعت در دين نيست والّاشود؟ عشريه براي راحتي محاسبه است  مي

انبيا نبوت داشتند و اوليا جانشين آنها بودند و هر دو منصوب از طرف خداوند  -13
ء در فاتحـةاالوليا  ،االتري دارند ولي چون همه در نزد خدا مقرّبندانبيا مقام ب منتهاهستند 

المرتضي و  االنبياء و علي خاتم گوييم حضرت اگر ما مي. شويم ي آنها توسل مي به نام همه
اي از  مـن بنـده  «: فرمايـد  مـي  عخـود علـي  ! فاطمةالزهرا، آيا اينها همرديف هستند؟ نه

 .والسالم. درجاتشان متفاوت است منتهايك نوعند اينها همه از . 1»بندگان محمد هستم
 .283، ص 3ج  ق، 1404، مجلسي، لبنان، مؤسسه الوفا بيروت، بحاراالنوار.  1                                     
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از اينكـه شـوق   . ي دوم شما متضمن بعضـي سـؤاالت رسـيد    نامه .با عرض سالم
ايـن  در اميـدوارم  . كسب دانش و اطّالع، شما را به حركت درآورده است خوشبخت شـدم 

هاي عواطف و دل نيـز   در عين حال به خواسته منطق و علم را فراموش نكنيد و ،حركت
ايد ولي همانطور كه توجه  كرده تابنده خورشيددر نامه اشاره به بعضي مطالب . توجه كنيد

لذا عبارات قبل و بعد آن در معناي . داريد تمام مطالب يك كتاب به همديگر مربوط است
لُـوا کُ ي  ل مشهوري است كه در آيهثَم. توان آنها را از هم جدا كرد جمله مؤثر است و نمي

به قـول  . را كنار زد ُتْسِرفُواَولاكرد و  توجهرا  لُوا َو اْشَرُبواکُ توان  ، نمي1ُتْسِرفُواَو اْشَرُبوا َو لا
  :مشهور

ــرَبوا كُ ــوا و اشْ ــن لُ ــوش ك ــو در گ ــرِفُوا   را ت ـ ال تُسـ ــن  و ــوش كــ  را فرامــ
اي كه آن مطلب  كنيد، صفحه كتابي مي ازمطلبي  ي راجع بهبنابراين هر وقت سؤال

در آن نوشته شده است يادداشت كنيد تا بدان مراجعه شود و شما را به منابع درك معناي 
به عالوه، شما اگر صفحه كتابي را بخوانيد و يك سؤال برايتان پيدا . جمله راهنمايي كنند

ي آنهـا پيـدا    دادن به همه ولي وقت پاسخ. شود و نامه بنويسيد، بايد هر روز نامه بنويسيد
بنابراين، چند كتاب را كه تقريباً به يكديگر مرتبط است بخوانيد و از روي آنهـا  . شود نمي

  .يادداشت برداريد، مجموعاً كه چندين سؤال شد، آنگاه نامه بنويسيد
و  صـالح  يادنامـه ، تابنـده  خورشيد، شبهات رفع ي رساله، پندصالحهاي  فعالً كتاب

را بخوانيد و از روي آنها يادداشت برداريد و سپس سـؤاالت   عرفاني سرارآميزا داستان سه
. ي آنها جواب خـواهم داد  شاءاهللا خداوند امكان و فرصت بدهد به همه ان. خود را بنويسيد

دهم بـه مجمـوع    ايد به هم مربوط است و پاسخي كه من ذيالً مي اما سؤاالتي كه نوشته
شما اين مطالب را بخوانيد جمعاً . نويسم ن من به صورت مجزا ميبنابراي. اينها ارتباط دارد

  .ي سؤاالت شما است پاسخ همه
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 ،2هـراً سـّرًا و جَ  صًا و مـع محّمـدٍ سـرّ  َمَع ُکـل نبـيٍ  ُکْنُت : فرمود عاينكه علي -1
دانيم در چه سـالي   همين بدن جسماني علي نبود چون همين بدن جسماني علي را ما مي

آمد و مسلماً اين بدن جسماني در زمان آدم و نوح و ابـراهيم، عيسـي و   و در كجا به دنيا 
موسي وجود نداشته است ولي منظور از اين عبارت، علويت علي يعني واليـت اسـت كـه    

واليت يعني جنبه تصرّف و تسلّطي كـه  . اساس خلقت زمين و آسمان و اداره جهان است
ي جاِعـٌل ِفـي اْلـ :رّف را به مصـداق اين تسلّط و تص. خداوند بر تمام موجودات دارد ْرِض اَ إِنِـّ

تسـلّطي كـه ايـن    و بنابراين، اين واليت . كند ي خود در جهان اعطا مي ، به خليفه3َخليَفةً 
تا آخرين ائمه كه امام دوازدهم است و حيات  عبزرگان دارند كه شامل پيغمبر ما و علي

 سـّراً  ُکْنُت َمـَع ُکـلِّ َنبـيٍ : لي فرمودباشد، به نمايندگي از طرف خداست و اينكه ع دارند مي
ي به صـورت  منتهابا پيغمبران بود و يعني آن جنبه واليت علوي، واليت در همه پيغمبران 

. رّسـ شدند ولي با پيغمبر ما هم به صورت ظاهر بود و هم به صورت  كه مردم متوجه نمي
و ديگـر   عيغمبـر و علـي  و عباراتي كه راجع به واليت و نبـوت پ مطالب بنابراين، تمام 

  .ي جسماني آنها مربوط نيست است فقط به جنبه هائمه
  ْم ُيـوحىکُ ُقْل إِنَّما أََنا َبَشٌر ِمْثلُ : گويد پيغمبر بنا به امر الهي مي ،از جنبه جسماني -2

 از جهت انسـاني و . سوره كهف استي  آيهآخر، كه آخرين  الي 4ْم إِلٌه واِحدٌ کُ إَِليَّ أَنَّما إِلهُ 
اين در مقابل تعجب و سـؤال  . هستم من هم بشري مثل شما: فرمايد جسماني پيغمبر مي
خـورد و مثـل مـا در     اين چگونه پيغمبري است كـه غـذا مـي   : گفتند مشركين بود كه مي

كند؟ در پاسخ آن ايرادها، پيغمبر مـأمور   رود و در بازار خريد و فروش مي ها راه مي خيابان
إَِلـيَّ   ُيـوحىي  فقط تفاوت پيغمبر ما با ساير بشـرها در جنبـه   .ويدشد كه اين عبارت را بگ

ي ارتباطي است كه پيغمبر با منشاء خلقت زمين و آسمان و با خداوند داشت و  يعني جنبه
  .آورد ي خداوند دستوراتي براي مردم مي از ناحيه

معنـي كـه    به اين.  غيب را معنا كرداوالًي غيب و دانستن غيب بايد  در مسأله -3
ي دور  اگر ما به ديوار بلندي بربخوريم كه يك نفر باالي آن ديوار ايستاده است، او همـه 

آن . بينيم ي كوچكي را مي بيند ولي ما كه اين طرف ديوار هستيم يك محوطه و بر را مي
. طرف براي ما غيب است ولي براي آن كسي كه باالي ديوار ايستاده است غيب نيسـت 

ـِنَي کْ اْسـتَ ْنـُت أَْعَلـُم اْلَغْيـَب لَ کُ َلْو : فرمايد بر وقتي ميبنابراين پيغم َثْرُت ِمـَن اْلَخْيـِر َو مـا َمسَّ
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وءُ  السُّ
دانـيم در نظـر    ، آنچه كه ما غيـب مـي  ...دانستم دانم و اگر غيب مي ، من غيب نمي5

  .پيغمبر غيب نيست
روشـن اسـت كـه بسـياري      كامالًَثْرُت ِمَن اْلَخْيِر کْ اْستَ لَ به عالوه، از همين عبارت 

كنـد و از همـين جـا توضـيح و تفسـير آن       مسائل را خداوند بر پيغمبران هم آشكار نمـي 
بنابراين نبايـد  . شود يوسف است روشن مي يعقوب و حضرت اشعاري كه راجع به حضرت

از عالم بشـريت خـارج باشـند و بلكـه آنـان بشـري        عداشت كه پيغمبر ما يا علي توقّع
و اينكـه پيغمبـر   . شر، نه اينكه در اصل بشري مافوق ساير بشـرها باشـند  هستند مافوق ب

َنـا َبَشـٌر ِمـْثلُ ي  اين كامالً روشن است كه از جنبـه  »من از نزد خود خبر ندارم«: فرمود  مْ کُ أَ
فرمود تا به امت توضيح بدهد كه من خودم به تنهـايي و بـدون اينكـه خداونـد بـه مـن       

اگر خداوند . خود را نشان بدهد از خود چيزي ندارم كه بدانممطالبي را ارائه بدهد و غيب 
اگر مصلحت ندانست نخواهد گفت و اين امر منافات با آن  مصلحت دانست خواهد گفت، 

ايـم،   ندارد كه بسياري از بزرگان اوليا و حتّي بسياري از مؤمنيني كـه مـا خودمـان ديـده    
از . انـد  دانستند و اعالم كرده تحقيقاً مي لحظات آخر عمر و زمان مرگ خود را يا تقريباً يا

لحاظ بدني و جسماني هم كه حساب كنيم اين امر كامالً روشن است براي اينكه امروزه 
گوينـد   شناسي در مقابل تمام حواس ظاهر و باطن مـي  هم در روانشناسي و هم در زيست

ه از كـ  ــ  كه حاال ممكن است اسـم آن را حـس ششـم بگذاريـد     ـ حسي در بدن هست
دانيـد دسـتتان    يد ميبندشما چشمتان را هم كه ب. وضعيت مجموع بدن هميشه خبر دارد

ي بدن شما و  همچنين مجموعه. كجاست، پايتان كجاست، هر كدام در چه حالت هستند
بنابراين، اگـر  . كند هاي بدن، وضعيت خود را هميشه به اين مركز اعالم مي سازمان ارگان

مسـلماً در    كند كنار بگذارد، زندگي كه انسان را دور از امر مي هاي كسي حوادث و نگراني
اينكه شما اگر حواستان جمع نباشـد، فكرتـان    كما. هر لحظه از وضعيت خودش خبر دارد

ولي اگر . متشتّت باشد چشمتان خيلي چيزها را ممكن است ظاهراً ببيند ولي متوجه نشود
ـ  حواستان جمع باشد و براي اين ديدن . ت كنيـد خيلـي مسـائل را خواهيـد دانسـت     ها دقّ

از لحاظ بدني هم در بسياري موارد ممكن است كسي از مرگ خود خبـر داشـته     بنابراين،
  .باشد
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بنابراين، تا زنده است خود . ي الهي جانشين تعيين كند اما پيغمبر بايد طبق وظيفه
اينكـه   اماو . ين كندوي رهبر است ولي در لحظات مرگ بايد بداند تا جانشين خود را تعي

، اين در مـورد دانـش معنـوي و دانـش     6ِشَف اْلِغَطاُء َما اْزَدْدُت َيِقيناً کُ َلْو   :فرمود ععلي
آن علم لدني كه  علدني است، نه در مورد دانشي كه مربوط به بشريت است؛ يعني علي

 عاتي علـي در لحظـ . دهد تماماً و كامالً ديده است خداوند براي شناخت خود به ائمه مي
مند نبود مسائل دنيوي  ولي عالقه. ديد شد و در آن لحظات همه چيز را مي روح مطلق مي

  .و آنچه مربوط به جسم بود را بداند
شكوه از عرفاي هندوستان داستاني در مورد مرشد خود در كتـاب   در اين مورد دارا

ارادتمنـدان  آمـد و   گويد كـه پيـر مـا هـر روز صـبح بـه مجلـس مـي         مي االولياء سكينة
. بردنـد  دادند و از محضرش لذت مـي  شدند و به سخنانش گوش مي برش جمع مي و دور

گفتند ديشب اصالً نخوابيدم . يك روز كه ايشان آمدند بسيار خسته، كسل و ناراحت بودند
االن هم تب . كرد و مرا ناراحت داشت و اصالً نخوابيدم مژه در چشمم خيلي درد مي و گل

ما هم خيلي متأثر شديم، يكي از ارادتمندانشـان  : گويد كوه ميش دارا. تمدارم و كسل هس
ي كه به حال آمد خطاب بـه  مدتبعد از . هوشي و غش رفت آنقدر متأثر شد كه به عالم بي

دستور بفرماييد خيار بياورند و مغز خيار ميل كنيد و پوست خيار را روي : پير گفت حضرت
بعداً پرسيدند كه ايـن شـخص   . ر را كردند و خوب شدندايشان همين كا. مژه بگذاريد گل

كه مريد شماست چگونه فهميد ولي شما كه مرشد هسـتيد درمـان را ندانسـتيد؟ ايشـان     
ي اهميتـ گفتند كه براي من بيماري و صحت و خالصه آنچه كه مربوط به جسـم اسـت   

ن هـر وقـت   وقتـي آمدنـد خودشـا   . دانـم  بيماري و صحت را دو تا مهمان خدا مـي . ندارد
ولي اين مريد من، اين درويش عادي از نگراني من خيلي ناراحـت  . خواستند خواهند رفت

: ديد يا به قول مشـهور آن عـالَمي كـه گفتنـد     شد، رفت به عالَمي كه ماهيت اشياء را مي
ا پيغمبر مـ  اماو . يت را ديد و براي من پيغام آوردخاصو در آنجا اين  يَ هِ  ماکَ  رني الاشياءَ اَ 

به عالوه خداوند آنچه بـه مـا   . ، تمام اشياء را خواستيَ هِ  ماکَ  رني الاشياءَ اَ نا بَّ رَ : كه فرمود
داده است اگر باز هم از او بخواهيم و ازدياد آن را بخـواهيم، ايـن امـر خـود يـك نحـوه       

به اين معنـي كـه توجـه بـه وجـود نعمـت داريـم و ازديـاد آن را از او         . شكرگزاري است
ي اشـياء را   ، همـه يَ ِهـ ماکَ  ءَ رني الاشيااَ : بنابراين، پيغمبر وقتي فرمود. كنيم يدرخواست م



  )قسمت دوم(عرفاني مكاتيب    18

يعني تمام خصوصياتشان، نه فقط يك خصوصيت مثل آنچه در آن  يَ هِ  ماکَ خواست و  مي
  .داستان گفته شده است

 حـقّ اي در  عـده رعايت اعتدال در اعتقادات نيز واجب است؛ به اين معني كـه   -4
قصور كردند، شأن آنها را نشناختند و آنها را يك بشر معمولي مثل خود  عليپيغمبر و ع

كردند كه از بيانـات و توضـيحات خـود آنـان بـاالتر       غلواي آنقدر  عدهدر مقابل . دانستند
رعايت اعتدال . اي مسائل ديگري نسبت دادند عدهاي گفتند علي خداست ولي  عده. گفتند

توان گفت مثالً علي پشت پاي خـود   ايد نمي نوشته اينكه. در اعتقادات هميشه شرط است
علي هميشه بـر تـارك   . ديد در صورتي كه علي هميشه بر تارك اعلي نشسته بود را نمي

ولي از نظـر مـا   . نشاندند نشسته بود علي را هر وقت بر تارك اعلي مي. اعلي نشسته نبود
ملجم او را خواهـد كشـت ولـي     ندانست كه اب علي مي. هميشه بر تارك اعلي نشسته بود
علي در حين نماز شايد خداوند به او الهام كرده بود كه . هرگز قبل از جنايت قصاص نكرد

االن در پشت سر او ضربه خواهند زد ولي به صـورت ظـاهر، آن ضـربه را نديـد و حتـي      
ا هـ  ي ايـن بزرگـواري   علـي بـا همـه   . ملجم را كه خوابيده بود براي نمـاز بيـدار كـرد    ابن
ـدٍ : فرمود مي أََنا َعْبٌد ِمْن َعِبيِد ُمَحمَّ

چون پيغمبر مأمور ارشاد عموم مردم بود جنبـه   منتها. 7
مـأمور   عولي علـي  .ي اسالمي تشكيل داد جامعه ،شد اختصاصي و واليتي او ظاهر نمي

  .والسالم. تربيت مردم بود
 .بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد: 31سوره اعراف، آيه .  1                                     

2  .در خفا و آشكار بودم صدمن با هر پيامبري در سرّ و خفا بودم ولي با محم.  
 .دهم اي قرار مي من در زمين خليفه: 30بقره، آيه سوره .  3
 .شود بگو من هم بشري هستم همانند شما، به من وحي مي: 110سوره كهف، آيه .  4
 .رسيد ي به من نميشرّّ افزودم و هيچ دانستم بر خير خود مي اگر علم غيب مي: 188سوره اعراف، آيه .  5
 .153، ص 40، جبحاراالنوار.  6
 .هستم صداي از بندگان محم من بنده: 283، ص 3، ج نواربحاراال.  7
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متأسـفانه آنقـدر   . شـما در بيـدخت بـه دسـت مـن رسـيد       ي نامـه  .با عرض سالم
رسيدم و بنابراين نتوانستم حضوراً جـواب   اشتغاالت زياد بود كه حتي به استراحت نيز نمي

شوم بلكـه بسـيار هـم خرسـند      ي حضوري نه تنها ناراحت نمي از سؤال و مصاحبه. بدهم
ق هستيد دو ي شما كه محقّو اما برا. شوم كه ببينم كسي به دنبال درك مسائلي است مي

بايد بدواً كتب مورد استفاده را مطالعـه كنـد و    محقّقاول اينكه : كنم نكته را يادآوري مي
داوري  دوم اينكه بايد از هر گونه پـيش . اگر حلّ مشكل وي نشد آنگاه شفاهاً مراجعه كند

البته اين . را بزدايدداوري در فكر انسان باشد آن لكّه  ي كوچكي از پيش ولو لكّه. بپرهيزد
توانـد   اي رسيد بـه آن نتيجـه مـي    به نتيجه محقّقاست ولي بعد از آنكه  محقّقبراي آدم 

  :ي آن شعر به قول گوينده. عمل كند و معتقد هم باشد
 باشـــد بـــه هـــزار اشـــتباهم اذعـــان   در معـــرض اشـــتباه هســـتم هـــر آن

ــا د    امــو ــي نَب ــا دليل ــه ت ــنم ك ــه ك ــا حاصــل فكــر خــويش    چ  دارم پيمــان ب
به ايـن دو نكتـه كـامالً بـراي شـما       توجهگردد،  در پاسخي كه اآلن معروض مي

  :رسد ضروري به نظر مي
مطلب كـامالً ذكـر شـده     شبهات رفع ي رسالهايد، در  در مورد عشريه كه گفته -1

اگر با دقّت بخوانيد و همچنين به دقت احكام خمس و زكـات را بنگريـد، مشـكل    . است
و اينكه احكام خمس و زكات بر چه مبنايي است؛ در مورد زكـات  . شود ما حل ميبراي ش

محصوالت رايج ميان مردم، گندم و خرما و كشـمش   هو ائمه صچون در زمان پيغمبر
و جو و همچنين گاو و گوسفند و شتر بوده و پول منحصر به سكّه طال و نقره بوده اسـت  

اند و حتـي بعضـي از    فقط براي اينها قائل شدههاي فقهي زكات را  به اين جهت در رساله
 محقّـق علما در مورد اسكناس زكات قائل نيستند و حتي در مورد اسـكناس، ربـا را هـم    

به اقتصاد امروز و اينكه سكّه طال و نقره متداول نيست و همچنـين   توجهدانند كه با  نمي
اين مسأله فقط . ي بكنندتوجه هصنعت نيز آمده است، اقتضا دارد كه به فرمايشات ائمه
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به عنوان نمونه براي شما ذكر شد كه به اين مطلب بينديشيد؛ نه اينكـه ايـن مسـائل در    
منظور اين اسـت كـه   ! نه ؛اينجا مؤثر است، يا من نظرم بر آن است كه تغييري داده شود

هـر  ي تحقيـق خـود را بـه     بايد ريشـه  محقّق آدمِ. ايد شما به اين مسأله اصالً فكر نكرده
  .اندازه بيشتر در عمق مسأله پيش ببرد

اوالً مرحـوم مجلسـي دوم معصـوم    : سازي نكنيد در مورد مجلسي، شما مطلق -2
را  بحـاراالنوار كتـاب  . نيست، خدا هم نيست تا هر حرفي را بگويد براي شما حجت شـود 

د از اين اخبـاري  ام كه اگر بع گفته است كه من تمام اخبار را گرد آورده بحار اولِ. بخوانيد
يعني تاكنون اين همه اخبار گفته شـده و  . در مذهب شيعه وارد شد بتوان آنها را جدا كرد

همچنين به كتـاب  . ام من بدون نظر كردن به صحيح و سقيم، همه را در اينجا ذكر كرده
سـازيد و   وقتـي شـما از مجلسـي بـت مـي     . او و ساير كتب او مراجعه كنيـد  المتقين حلية
فقط قرآن اسـت  . هاي او را در همه جا قبول كنيد ي كتاب كنيد بايد همه زي ميسا مطلق
ي عبارات و كلمات آن معتقـد بـود و عمـل كـرد و بعـد از آن       توان و بايد به همه كه مي
. اسـت  سـجاديه  صـحيفه بعـد  . اي به تحريف در آن قائلند عدهاگر چه . است البالغه نهج

مرحوم مجلسي دوم مطالبي گفته است، مرحوم مجلسي  اگر. مطلق نيستند ها كتابمابقي 
اي كه كار دنيـا را تـرك    نوشته كه در آن از صوفيه السالكين  تشويقاي به نام  اول رساله

دهند بدگويي كرده ولي از صوفيه شيعه تمجيد كرده  كنند و مناهي شرعي را انجام مي مي
ورد اعتقادات مجلسي اول بـه اقـوال   شما در م. و خود را هم منتسب به آنها دانسته است

كنيد؟ بـه   ي خود او استناد نمي چرا به حرف خود او و نوشته. كنيد مجلسي دوم استناد مي
تـوانيم مطلقـي    ما جز چهارده نفر معصـوم نمـي  . كدام از اينها را مطلق نسازيد عالوه هيچ
به نظرم مرحوم  ـ حتي خود مجلسي دوم هم در پاسخي كه به يكي از علما. داشته باشيم

  كنـد،  مذمت مي اي كه پدرش مذمت كرده،  داده است از صوفيه ـ قزويني نامي خليل مال
كنند  اي كه شيعه هستند و احكام شرع را مراقبت و رعايت مي آنگاه از پدرش و از صوفيه

  .تعريف كرده است
يعيان شـ . ي جديدي نيست پيدا شدن لغت و تغيير لغت عالمت پيدا شدن فرقه -3

اند  به همين جهت مستشرقين گفته. گفتند ي هم شيعه ميمدتگفتند و  ي شعوبي ميمدترا 
گويند بعداً پيدا شد و حـال آنكـه    ها مي بعضي. امام حسين پيدا شد شيعه از زمان حضرت
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شيعه كسي است كـه معتقـد   . شيعه در مقابل اهل سنّت از روز رحلت پيغمبر به وجود آمد
آن . رسـد، مقـام نبـوت تمـام شـد      غمبر، مقام واليت پيغمبـر بـه علـي مـي    باشد بعد از پي

. چنـين كسـي شـيعه اسـت    . رسـيد  عالنبيين بود ولي مقام واليت به علي خاتم حضرت
اهل . اي يك نام داشته است بود ولي در هر دوره عتصوف به معناي واقعي از زمان آدم

عد عنوان زاهد پيدا شد، بعـد لغـت صـوفي    ب. گفتند اند آنها را اهل صفّه مي صفّه زاهد بوده
ي تصوف  متداول شدن اين لغات دليل اينكه طريقه. پيدا شد و سپس لغت عارف پيدا شد
مسلماً لغت صـوفي در زمـان پيغمبـر نبـود در زمـان      . در آن موقع پيدا شده است، نيست

از  ــ  ن شـد يعني اعتقاداتي كه بعداً تحت اين نام مدو ـ هم نبود ولي معناي آن ععلي
همان اول وجود داشته و مورد عمل بوده است و اگر هم حديثي در كتـب عرفـاني گفتـه    

ات حديث نيامده است، به اين معنـا اسـت،   شده كه به اين عبارت در كتب فقها، كتب رو
  .آوري شده است ولي تمام احاديث از كتب معتبر جمع

َه : فرمايـد  ت كه مـي ي توبه اس ي سوره بيعت از يك طرف مبتني بر آيه -4 إِنَّ اللَـّ

ْنُفَسُهْم َو أَْمواَلُهْم بِأَنَّ َلُهُم اْلَجنَّةَ   اْشَترى ِمَن اْلُمْؤِمنيَن أَ
  َو َمـْن أَْوفـى: گويـد  و در آخر آن مي 1

ماده يعني اينكه كسي كه جان و مالش را آ 2ُم الَّذي بـاَيْعُتمْ کُ بَِعْهِدِه ِمَن اللَِّه َفاْسَتْبِشُروا بَِبْيعِ 
دهـد و ايـن را بـه     داشته باشد كه در راه خدا صرف كند خداوند به او وعـده بهشـت مـي   

آيات فراوان ديگري هم در قرآن  .ُم الَّذي باَيْعُتمْ کُ َفاْسَتْبِشُروا بَِبْيعِ ي بيع گرفته است  منزله
ِه َو  ْم ِمـْن َعـذاٍب کُ تِجاَرٍة ُتْنجي  ْم َعلىکُ َهْل أَُدلُّ : فرمايد هست كه مثالً مي أَلـيٍم ُتْؤِمُنـوَن بِاللَـّ

ايمان به  ؟آيا شما را هدايت كنم به تجارتي كه شما را از عذاب دردآور حفظ كند ،3َرُسولِهِ 
تجارت يعني بيع، يعني خريد و فروش كه اين ايمان به خدا و رسول . خدا و رسول بياوريد
ِبـيُّ إِذا : ايـد فرم ي ممتحنـه مـي   ي ديگـري در سـوره   در آيه. را بيع گرفته است يـا أَيَُّهـا النَّ

آخـر،   الـي  4َن بِاللَِّه َشْيئاً َو لا َيْسِرْقَن َو لا َيْزنينَ کْ أَْن لا ُيْشرِ   َعلى کَ اْلُمْؤِمناُت ُيبايِْعنَ  کَ جاءَ 
ها آمدند پيش تو كه بيعت كنند و سرقت نكنند، زنا نكنند الي آخـر، پـس بـا     كه وقتي زن
هـا فقـط بـراي زمـان پيغمبـر و       ورات و تعهدات و ايـن وعـده  آيا اين دست. آنها بيعت كن

ندارنـد آن تجـارت را انجـام بدهنـد؟ پـس بيعـت        حـقّ بوده است و بعداً مـردم   هائمه
. حيات داشتند، اين بيعت بـود  صتا پيغمبر. هميشگي بوده است، بيعت هميشه بايد باشد

كردنـد چـون هنـوز     عـت مـي  بي مكّـه آنها كـه در  . در زمان پيغمبر بيعت دو نوع بود منتها
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كردنـد   حكومتي وجود نداشت بيعت ايماني بود يعني ايمان به خدا و رسول خدا پيـدا مـي  
يكي بيعت تسليم بـه حكومـت،   : ولي در مدينه كه حكومت تشكيل شد بيعت دو نوع شد

در دنياي امروز هم وقتي . ي قبول تابعيت حكومت بود بيعت اسالم كه اين بيعت به منزله
كند و بعد از  خواهد كه تابعيت خود را عوض كند، تقاضاي تابعيت جديدي مي يشخصي م

بيعـت  ديگـري،   امـا . ي ايـن بـود   بيعت اسالمي به منزله. دهند تصويب، تابعيت به او مي
هـاي آخـر    سـوره  ــ  نـازل شـده   مكّـه آياتي كـه در  . ي ايمان آوردن بود ايماني به منزله

گويد، مـؤمن   هر جا ايمان مي. يمان را يكي دانسته استآن بيعت و آن اسالم و ا ـ قرآن
كند  ايمان را از يكديگر جدا مي وگويد، ولي در مدينه آياتي كه اسالم  گويد، مسلم نمي مي

ـا ِکـقاَلِت اْلأَْعراُب ٓاَمنَّـا ُقـْل َلـْم ُتْؤِمُنـوا َو ل: گويد فراوان است؛ مثالً مي وا أَْسـَلْمنا َو َلمَّ ْن ُقولـُ

پس اسالم را از ايمان جدا كـرده اسـت، در چنـد آيـه ديگـر       .5مْ کُ ُقلُوبِ   اْلٕايماُن فيَيْدُخِل 
ُه َيُمـنُّ َعَلـيْ کُ أَْن أَْسـَلُموا ُقـْل لـا َتُمنُّـوا َعَلـيَّ إِْسـلامَ  کَ َيُمنُّوَن َعَليْ : فرمايد مي ْم أَْن کُ ْم َبـِل اللَـّ

فرمايد كه اگر اسالم آورديد، ايـن اسـالم    ميدر اينجا  .6ْنُتْم صـاِدقينَ کُ ْم لِْلٕايماِن إِْن کُ َهدا
گـذارد و اگـر در ايـن اسـالم      آوردن را بر من منّت نگذاريد، بلكه خداوند بر شما منّت مي

اين جدا كـردن ايمـان از   . آوردن صادق باشيد خداوند شما را به ايمان هدايت خواهد كرد
، سلمان، اباذر، مقـداد  غه، فاطمعبينيم آيا ايمان علي از طرفي ما خود مي. اسالم است

سفيان يكـي   ابي بن وليد، معاوية بن و امثال اينها با اسالم ابوسفيان، هند جگرخوار، خالد
گرفتنـد   اين بيعت اسالمي را خلفا نيز مي! شوند؟ نه است؟ اينها هر دو مسلمان حساب مي

ه،   خلفا، چه خلفـاي عباسـي چـه بنـي     منتها. محول شد عولي بيعت ايماني به علي اميـ
شنيدند كه ائمه بيعت  دادند و اگر مي تشخيص تفكيك بين بيعت اسالمي و ايماني را نمي

بـه  . شـدند  گيرند، به حساب اينكه اين بيعت بـراي حكومـت اسـت مـزاحم آنهـا مـي       مي
هفته كه به ائمه اختصاص داده شده، رجوع كنيـد و داسـتاني را    اياممبحث  الجنان مفاتيح

. ذكر شده است مطالعه كنيد تا شدت اختناق را درك كنيـد  عالنقي يكه در مورد امام عل
بيعـت   ــ  رضـا  بخصـوص ائمـه بعـد از حضـرت     ــ  ي اين اختناق بود كه ائمه به واسطه

كردند كه آن نمايندگان بيعت بگيرند و حتي بـه آنهـا    گرفتند و نمايندگاني تعيين مي نمي
به اين طريق، بيعتـي كـه تشـريع    . اينددادند كه براي خود جانشين هم تعيين نم اجازه مي

االبد به اين دليل و داليلي كه گفته شد، بيعت  پس بايد الي. شده مسلماً نسخ نشده است
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وجود داشته باشد و اين بيعت برحسب دستور امام با كسي است كه امـام تعيـين فرمـوده    
  .القيامة يوم و بعد از او با جانشين او الي. است

ي خود را  دهند، رشته اجازه هايي كه به شاگردان خود مي نامه هعلما هم در اجاز -5
رسانند و قبل از او هم بـه شـيخ مفيـد يـا      غالباً يا به مرحوم مجلسي و زمان مجلسي مي

كدام يك از اينها در كتاب نوشته شده يا سند دارد؟ خود تواتر موجـب سـند   . شيخ طوسي
است قبول كنيد يا برويد دنبال اينكـه   بنابراين بر فرض اينكه اصل مسأله كه نص. است

. اصـل نـص وجـود دارد   . اي است اين نص امروز به كه رسيده است، اين مبحث جداگانه
يـا بـا آنهـا    . بايد از آنهايي كه مدعي هستند كه نص به آنها رسيده اسـت پرسـش كنيـد   

  .مالقات كنيد و تشخيص بدهيد كدام يك قولش درست است
قبالً گفته شد كه مصـارف زكـات و خمـس كـامالً متفـاوت       در مورد عشريه، -6

اينكه مثالً اگر از خمـس چيـزي موجـود     نيست و در بسياري موارد با هم توافق دارد كما
الّضـرورات نبود ولي از سادات، فقيري، مسكيني وجود داشت كه نياز فوري داشـت چـون   

  .توان داد و بالعكس از زكات هم مي  تبيح المحظورات
ايـد و   مورد كسب شما مثل اينكه، يك قـرن، دو قـرن بـه عقـب برگشـته      در -7

  .كنيد صحبت آنها را مي
ي دخالت در مسائل اجتماعي الاقل فعالً براي شما نبايد چنين مسأله  در مسأله -8

هايي كه از قديم داده شده و در كتب هـم نوشـته شـده     در اعالميه. و مشكلي پيش بيايد
كند  توجهدر مسائل اجتماعي مواظب باشد و  ،ين و زيرك باشدب درويش بايد روشن: است

كنـد ولـي درويـش آزاد اسـت كـه در       درويشي در سياست دخالـت نمـي  . كه گول نخورد
هـا مختلـف    صورتي كه با حسن نيت تصميم گرفت، آن تصميم را اجرا كند ولـو تصـميم  

ِتي َرْحَمةٌ  باشند كه حديث اْخِتَلاُف أُمَّ
يعني اگر از امت . صدق آن اينجاستيكي از موارد  7

من باشيد كه خلوص نيت داشته باشيد و فعاليت فكري و عملي شما براي خدا باشد، اگـر  
با هم با ماليمت صـحبت كنيـد و   اگر زيرا . هم اختالف داشتيد، آن اختالف رحمت است

و آن را كـه هـر د   هي ثالثي رسـيد  چه بسا به يك نظريه ،نواقص خود را رفع كنيد ،هر دو
كند براي اينكه سياسـت بنـا بـر     ولي درويشي در سياست دخالت نمي. داشته باشيدقبول 

تـوان درويشـي را در    حسب مقتضيات اجتماع است كه هـر روز يـك نظريـه دارد و نمـي    
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خواهيـد   مـي مثل اينكه انجمن پزشكان تشكيل شـود و شـما وقتـي    . سياست داخل كرد
 ؟ه بنويسيد كه نظر شما در مورد اين ساختمان چيسـت نامبه آنها  ،كنيددرست ساختماني 

اي بنويسـيد كـه    گويند به ما ربطي ندارد يا بالعكس به انجمن مهندسين نامه پزشكان مي
گوينـد بـه مـا     آنها مـي  ؟فالن بيماري در جامعه شيوع پيدا كرده به نظر شما چه بايد كرد

فقـط  . مسـائل ربطـي نـدارد    درويشي هم يك جنبه معنوي دارد كه به ايـن . ربطي ندارد
ها خلوص نيتشان بـه حـد اعـال برسـد و هـر كـاري كـه         خواهد كه درويش درويشي مي

َو   يکَو نُُسـ  إِنَّ َصـلاتي :باشـد كـه   عمصداق فرمايش ابـراهيم . كنند براي خدا باشد مي

ــِه َربِّ اْلعــاَلمين  َمْحيــاَي َو َممــاتي ــ: و بگوينــد 8 لِلَّ ْهــُت َوْجِهــَي لِلَّ ــماواِت َو َوجَّ ذي َفَطــَر السَّ

با اين نيت و با اطالعات كامل از احكام دين اسالم فكر كنند در مسائل اجتماعي   9اْلأَْرضَ 
شما شايد از يك دو . ي كسب به همين طريق است مسأله. تصميم بگيرند و دخالت كنند
ند، بيكاري براي ا ولي داده اهللا نعمت از دستوراتي كه شاه. ايد قرن هم بيشتر به عقب رفته

اگر كتب را خوانده باشيد هيچ كدام از اين مشكالت بـراي شـما پيـدا    . درويش گناه دارد
بينم ولي من بيشتر  البته اگر مجال كردم مانعي هم براي گفتگوي حضوري نمي. شود نمي

بنابراين هر سؤالي هم . زيادي بشنوند عدهكنم كه  مسائل را در جلسات عمومي مطرح مي
شتيد و در گناباد يا جاي ديگري كه گفتيد، در مجلس عمومي جواب خواهم داد و از كه دا

  .الموالس. و نگران نيستم مي شما هم خوشحال وصول نامه
 .111سوره توبه، آيه .  1                                     

 .111سوره توبه، آيه .  2
 .10-11هاي  سوره صف، آيه.  3
 .12سوره ممتحنه، آيه .  4
هايتـان داخـل    هنـوز ايمـان در دل  و   ايم، بگوييد كه تسليم شده  ايد، ايمان نياورده: بگو. اعراب گفتند ايمان آورديم: 14سوره حجرات، آيه .  5

 .نشده است
 .17سوره حجرات، آيه .  6
 .227، ص 1بحاراالنوار، ج .  7
 .نماز من و قرباني من و زندگي من و مرگ من براي خدا، آن پروردگار جهانيان است: 162سوره انعام، آيه .  8
 .را آفريده استها و زمين  روي به سوي كسي آوردم كه آسمان: 79سوره انعام، آيه .  9
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. از اينكه در صدد تحقيق هستيد خرسـند شـدم  . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
 ؛كردنـد  شناسان در قديم موجودات را به سه نوع تقسـيم مـي   يستاگر توجه كرده باشيد ز

كردنـد و   مـي  تلقّيجماد كه اجسام باشند، نباتات و حيوانات كه انسان را هم يك حيواني 
هر كدام از اين . ، انسان حيواني است كه داراي نطق استالانسان حيوان نـاطق: گفتند مي

گياهـان همـان   . ي چيزي ديگر ارد به اضافهي قبلي را د ي خود مرحله موجودات در مرتبه
و توليد مثل،  ي نفس گياهي كه عبارت است از رشد و نمو مواد جمادات را دارند به اضافه

كنند، اما براي جذب غذا  شان باشد جذب مي ولي حركت ندارند و فقط آنچه را در دسترس
  .توانند بروند به راه دور نمي
ه را دارد و مـاد  ،ان مواد را دارد، يعني از جماداتي بعدي حيوان است كه هم مرتبه

مثل و جذب غذا را دارد ولي تفاوت او اين است كه حركـت را  از گياهان هم رشد و تكثيرِ
كند و سيل آن را  اگر سيل بيايد درخت حركت نمي. كند دارد و براي جذب غذا حركت مي

ي انسان گذشـته از آن چيزهـايي كـه    ول. كنند انسان و حيوانات فرار مي امابرد  از بين مي
َنَفْخـُت فيـِه ِمـْن ي  معني آيه. است با اراده حيوانات دارند، چيز ديگري هم دارد و آن عقلِ

ها يك يادگاري از خود گذاشـته اسـت و آن    ي انسان خداوند در همه. همين است  1ُروحي
ان برحسـب غريـزه   شـ  حيوانات تمام حركاتشان، تمام زندگي. عبارت است از اراده و عقل

عقل هم دارد كه عقل در بسياري موارد جلوي غريـزه    ولي انسان گذشته از غريزه،  است،
. كند كه زودتر به هدف خود برسد گيرد و در بسياري موارد ديگر به غريزه كمك مي را مي

همچنين حيوانات مجبور به عمل مطابق با غرايز هستند؛ يعني هر چه غريزه آنان حكـم  
دهنـد، ولـي انسـان اراده دارد و     ون اختيار و بدون بررسي همان كار را انجـام مـي  كند بد

َنَفْخـُت فيـِه اين معنـي  . كاري را انجام دهد يا از كاري خودداري كندكه گيرد  تصميم مي

حاال در ميان افراد انسان اگر بعضي متوجه اين امانت الهي در وجود خود . است ِمْن ُروحي
كنند و اين عبارت است از يادآوري پيماني كـه بـا    الهي حيات توجه ميي  باشند، به جنبه

، آيـا مـن پروردگـار    2 ْم قالُوا َبلـىکُ َلْسُت بَِربِّ اَ : كه خداوند فرمود. ايم خدا در روز الست بسته
در آن تاريخ كه خداونـد آدم را آفريـد، سـاير فرزنـدانش كـه بـه        .بله: نيستم؟ گفتند شما
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خـدا  . ر و بـالقوه در وجـود او بودنـد   او نبودند، بلكه به صورت مستَتجود صورت فعلي در و
اين بله زبـان فطـرت اسـت؛ يعنـي      .بله: آيا من پروردگار شما نيستم؟ همه گفتند: پرسيد

هـا ايـن تعهـد را     به اين عالم كـه آمدنـد بعضـي    منتهافطرت انسان بر خداشناسي است، 
  .كنند فراموش مي

ست كه اندازه داشته باشد كه بگوييم روح هر شخصي روح مادي و جسماني ني -2
يابد و  ي تن خاكي اوست يا نه؟ روح مطلب ديگري است كه مستقالً پرورش مي به اندازه

  .اين پرورش توسط انبياي الهي و دستوراتي است كه خداوند داده است
ظـر  از يـك ن . انـد  كردهدر مورد خواب، روانكاوان دوران جديد، مباحث فراواني  -3

. ي اطميناني اسـت كـه روح آزاد باشـد و آزاد شـود     ي درجه توان گفت خواب به منزله مي
. كند رسد در خواب جلوه مي توان گفت يا صحيح به نظر نمي بنابراين آنچه در بيداري نمي

كند به همان دليل در خواب هم  و بديهي است چون در زندگي عادي اين افكار جلوه نمي
البتـه  . كنـد  جلـوه مـي  ) نمـادين ( كند بلكه به صورت سمبليك نميبه صورت اصلي جلوه 

است و مربوط به وضع جسمي بـدن اسـت و مـثالً وقتـي       ْحَلـاماَ  ْضَغاُث اَ ها  بعضي خواب
بيند يا اميالي است كه در بيداري برآورده نشده و  اش خراب باشد، خواب بد مي كسي معده
ي آن  بـه منزلـه   ـ اند ي كه گفتهخاصقع بخصوص در موا ـ ولي خواب مؤمن. امثال اينها

گيرد و در جهـان   را خداوند از او مي َنَفْخُت فيِه ِمْن ُروحياست كه اين روح انساني، يعني 
هـا را كـه خداونـد بـه مصـلحت       اما بعضي. بيند دهد و بسياري از چيزها را مي گردش مي

شگي نيست و در ذهـن  داند فراموش خواهد كرد، ولي به هر جهت اين فراموشي همي مي
  . كند او اثر مي
ي زمـين، علمـاي طبيعـي هـم      در مورد روز محشر و پايان روز حيات در كـره  -4

اند كه تقريباً بعضي از عالئمي را كه خداوند گفتـه   مسائلي گفته و هم شرايطي ذكر كرده
ن هاي مختلف هم بيان شـده ولـي قـرآ    اين عالئم در سوره. اند است فهميده و ذكر كرده
كتب تاريخ شيمي هم نيست ولي آنچه از اين علوم در ضـمن  . كتاب تاريخ طبيعي نيست

يـا آنچـه از   . شود براي استناد به آن است كه مطلـب ديگـري گفتـه شـود     آيات گفته مي
چون يكي از وظـايف  . شود براي انذار است و روز حساب گفته مي هاي روز محشر سختي

براي اينكه گناهكاران بترسند و به سمت صالح و . اندنپيغمبر انذار است، انذار يعني ترس
در قرآن هست كه بعد از مـرگ، بـين او و روز قيامـت    . عبادت و بندگي خدا روي بياورند
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رسد كـه وقتـي روز محشـر     اي كوتاه به نظر مي اين برزخ به اندازه. برزخي قرار داده شود
 تصـور اند يـا   روز در برزخ بوده كنند يك نصف شوند تصور مي رسد و مردگان زنده مي مي
اي از اين را مـا خودمـان در ايـن     شان نصف روز بوده است كه نمونه كنند عمر دنيايي مي

چـه زود عمـر مـا    : گـوييم  كنـيم مـي   ها مي هر وقت ياد گذشته. توانيم بفهميم زندگي مي
َمـْن َمـاَت : دان اخباري كه فرموده اماخود اين امر عالمتي براي روز قيامت است و . گذشت

اين مطلب يا بدان معناسـت  . كسي كه بميرد قيامتش بر پا شده است ،3َفَقْد َقاَمْت ِقَياَمُتـهُ 
كنـد كـه چنـان     كه فاصله برزخ آنقدر كوتاه است كه بعد از حشر، هر شخصي خيال مـي 

يك معنـاي ديگـر آن شـايد ايـن     . برزخي نبوده يا آنقدر كوتاه بوده است كه توجه نكرده
اي از قبـر او   وقتي كسي مرد اگر نيكوكار باشد روزنه: كه در بعضي اخبار آمده است است

يعني در . شود اي از قبر او به جهنّم باز مي شود و اگر گناهكار باشد روزنه به بهشت باز مي
ُة َو أُْزلَِفِت الْ : فرمايد اي است كه مي البته در قرآن آيه. بيند واقع آنچه بعداً بايد ببيند، مي َجنَّ

لِْلُمتَّقـينَ 
شود جنّت در روز حشر وجـود دارد و   معلوم مي. شود جنّت به متّقين نزديك مي ،4
منسـوب بـه خيـام    . كنـيم  اي از بهشت و جهنم را ما خودمان در اينجا حس مي اما نمونه

  :گويد است كه مي
 ي ماسـت  جيحون اثري ز اشك پـالوده    ي ماسـت  گردون نگري ز قـد فرسـوده  

 ي ماسـت  فردوس دمي ز وقت آسـوده    ي ماســت خ شـرري ز رنــج بيهـوده  دوز
ايـن  . كنـد  بنابراين اگر بهشت يا جهنم مستقلي باشد يا نباشد براي ما فرقي نمـي 

. نيامـد  آن را كه خبر شد خبري باز: فرمايد مي. اي نيست كه كسي خبر داشته باشد مسأله
از آتـش و گـاهي نسـيم بهشـتي را حـس      هايي  دانيم كه در اينجا گاهي شعله فقط ما مي

  .والسالم. شاءاهللا خداوند به شما توفيق بدهد ان. كنيم مي
 .از روح خود در او دميدم: 72و سوره ص، آيه  29سوره حجر، آيه .  1                                     

 .172سوره اعراف، آيه .  2
 .7، ص 58، ج بحاراالنوار.  3
 .31و سوره ق، آيه  90سوره شعرا، آيه .  4
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. ي شما و اشـعاري كـه از حـال درون سـروده بوديـد، رسـيد       نامه. با عرض سالم
ئل بحث شده ولي اين مسا ،در مورد سؤاالت شما، گرچه در كتب متفرق اما. شدم متشكّر

  :دهم ذلك فعالً سؤاالتي را جواب مي مع
. كارهايي از قبيل صحرا رفـتن، انـزوا و امثـال اينهـا وسـيله اسـت نـه هـدف         -1

المثل براي اينكه در آن شرايط كسي به طبيعت نزديك شود يا اينكه ساعات خلـوتي   في
خود او اگـر در مقـامي بـود    دادند به بيابان برود و يا  براي خود فراهم كند به او دستور مي

المثل براي شكستن غـرور   يا في. داد توانست تشخيص بدهد و چنين تشخيص مي كه مي
هـا، در   يك شخص در بعضي موارد ممكن بود پير دستور گدايي بدهد و يا حتّي در خانقاه

دادند كه بعضـي بـراي زوار آفتابـه آب كننـد و دم دستشـويي       قديم گاهي دستور مي ايام
ايـن كارهـا بـراي    . ولي هيچ كدام از ايـن كارهـا ضـروري نيسـت    . ارند و امثال اينهابگذ

شكستن غرور شخص و احساس خُـردي، يعنـي كـوچكي در مقابـل عظمـت طبيعـت و       
اي ممكن است به طريقـي ايـن مسـأله، يعنـي      بنابراين، در هر دوره. عظمت مكتب است

خواسـت بكنـد آن    اين كار را مي اگر كسي شخصاً و به ميل خود. تربيت سالك جلوه كند
ق بود ولي اگر ميلـي بـود كـه بيشـتر ناشـي از هـوس و يـا        ميل اگر الهي بود قابل تحقّ

امـروز هـم اگـر    . ي دستوري و فقـري نداشـت   تمايالت شخصي بود در آن صورت جنبه
هـا،   خود رسيدگي به مسائل زراعتي، خود مسـافرت . كنند ضرورت پيدا كند اين كار را مي

ي تربيتي دارد و به هر جهت هدف نيست، وسـيله اسـت، وسـيله هـم در هـر       جنبه اينها
  .اي قابل تغيير است دوره

هاي چهارم دبيرستان چيزهايي نوشـته شـده    ايد در كتاب در موردي كه نوشته -2
ها چندان منطبق با اسالم نيست يا  است، متأسفانه مسائل مذكور در بسياري از اين كتاب

مـثالً در  . نيسـت  اينطـور را به طور قاطع بيان كرده است و حال آنكـه   الاقل يك عقيده
گويند كه جز ماها كسي  يهود و نصارا مي: فرمايد كه ي بقره مي سوره 111ي  قرآن در آيه

َمْن أَْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َو ُهَو ُمْحِسٌن   َبلى: فرمايد كه مي 112ي  و در آيه 1شود وارد بهشت نمي
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ِه َو لا َخْوٌف َعَلْيِهْم َو لا ُهْم َيْحَزنُونَ َفَلُه أَجْ  ُرُه ِعْنَد َربِّ
ي  كه بخصوص شروع آيـه و كلمـه   2

ر نباشند يعنـي از روي  ي آن است كه اهل كتاب هم در صورتي كه مقص دهنده نشان َبلـى
عناد با اسالم مخالف نباشند در صورتي كه به مذهب خود عمل كنند و صالح باشند، نـزد  

ي  مـثالً در سـوره  . آيات فراوان ديگري هم در تأييد اين مطلب هسـت . د اجر دارندخداون
ي  آيـه (ي حـج  ، سـوره )57ي  آيه(ي مائده ، سوره)28ي  آيه(ي جاثيه ، سوره)25ي  آيه(نساء
رساند و بنابراين  هاي ديگر اين معني را مي و بسياري سوره )22ي  آيه(ي لقمان ، سوره)17

ت  . اشخاص در كارهاي خود دارد نيت ن بستگي بهاهل بهشت يا جهنم بود اگر در آن نيـ
همچنـين  . كنـد  امر خدا و خدمت به خلق را در نظر گرفته باشند خداوند آن را قبـول مـي  

كساني كه توفيق پيدا نكردند و دسترسي نداشتند يـا مجـال اينكـه مطالعـه بكننـد پيـدا       
رفتار كنند خداوند در دم آخـر دسـت   نكردند ولي به دستوراتي كه اعتقادات اسالمي است 

اند در اينكه اين گفتار فرمـايش علـي اسـت كـه      القول ي شيعه متفق همه. گيرد آنها را مي
ي: فرمود در آن لحظه اسـت كـه   . آيم ، كسي كه بميرد من باالي سرش مي3َمْن َيُمْت َيَرنـِ

لماً اميـد نجـات   پس، براي كساني كه قاصر هستند مس. كند خداوند اعمال او را قبول مي
اند و  ي كه دسترسي داشتهانكس امااند  هست و اينها به مقتضاي فطرت انساني رفتار كرده

فقط از روي عناد مخالف باشند ولو در داخل اسالم هم باشند مورد قبـول خـدا نخواهنـد    
  .بود

ايد اسالم با مقتضيات اجتماع پيش نرفتـه اسـت، اسـالم يـك      در مورد اينكه گفته
كند؛ مثالً قتل هميشه بد اسـت،   اي دارد كه اينها در زمان تغيير نمي يهاولي و اصول كلّيات

ولي مقتضيات زمان اين نيست كه آن اصول را هـم  . دزدي هميشه بد است و امثال اينها
يك مسائل بسيار جزئي است . تغيير بدهند ،تغيير بدهند يا مسائلي كه غيرقابل تغيير است

ها حضرت فرمودند كه سـبيل   فته شده است مثالً در يكي از جنگگ خاصكه براي زمان 
را كوتاه كنيد و ريش بگذاريد، همين عالمت اين است كه قبالً سبيل بلند بـوده و ريـش   

ولي ايـن  . اش كه با دشمن اشتباه نشويد اند دنباله نبوده، آن هم براي اين بوده كه فرموده
ولي . صورت حرام است و نه سبيل گذاشتن نه ريش تراشيدن به آن. ي كلي نيست قاعده

متأسفانه امروزه راجع به سبيل گذاشتن با اينكه زدن سبيل مستحب است و واجب نيست 
ايـن جـور جزئيـات بيشـتر     . گيرنـد  تر مي آورند كه از هر واجبي واجب ولي آنقدر فشار مي
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با اوضاع زمان  م بايدي داشته است كه اين را آقايان مجتهدين مسلّخاصبستگي به زمان 
ي شـارب را مثـل اينكـه در جـزء      مـثالً مسـأله   البيان مجمعحتي در تفسير . بررسي كنند

انـد بـراي دقـت     مسائل ديگري از اين قبيل هم كه گفته. شرايط حنيف بودن نگفته است
ذلـك تـوجهي    رسد ولي مع بله اگر مثالً وضو بگيريم و ببينيم كه آب به جايي نمي. است

ايد و  اند اعتنا نكرده براي اينكه شما به امري كه كرده. بشويد وضو باطل استنكنيد و رد 
اگر بدون توجه اين كار شد، مـانعي   اما. بطالن اين يا گناه آن باالتر از بطالن وضو است

تواند به ميل خود بعضي از احكـام را رد كنـد و بعضـي ديگـر را      هيچ كس نمي اما. ندارد
. بـه آن نمـود   توجـه و رسومي است كه فقط تا حد اطاعت امر بايد  اينها آداب. قبول كند

ات نماز موجب مزاحمـت اسـت و   يس بر اين امور و حتي وسواس در شكزائد بر آن، وسوا
به آن است كه من بر حسب دستور الهي  توجه ،ي طريقتي آن اعمال جنبه. صحيح نيست
مـن  . مر شخصي و بهداشتي نيسـت شستن دست به اين صورت ا والّاكنم؛  اين كار را مي

اين شكل عمل كردن بـه  . شود نمي تلقّيممكن است تمام بدن خود را بشويم ولي وضو 
منظور اطاعت امر است و توجه به اينكه اطاعت امـر بـر مـا واجـب اسـت، خـود دسـتور        

  .طريقتي است
ينهـا در  كننـد، ا  در مورد افرادي كه با نام خدا مكاشفاتي دارند و اعمـالي مـي   اماو 

البته كسي كه بـه نـام   . زنند فرَق مختلف درويشي هم وجود دارد كه مثالً تيغ به خود مي
را در خـود بـه وجـود بيـاورد،     ) اتوهيپنـوتيزم ( هپينـوتيزم  خدا توجه كند و آن حالت خـود 

بينـد   اي است كه در اينجا مي شود و آن پاداش مكاشفه باالخره يك پاداشي به او داده مي
اگر در انجـام ايـن اقـدامات خالصـاً مخلصـاً       اما. مكاشفه فقط براي همين است ولي اين

كنـد و بـاالخره هـدايت     طوري كه اول گفتم، خداوند آنهـا را راهنمـايي مـي    باشد، همان
  .والسالم. خواهند شد

َّ َمْن : 111سوره بقره، آيه .  1                                      َة إِلا   . َنصارىاَن ُهودًا أَْو کقالُوا َلْن َيْدُخَل اْلَجنَّ
گيـرد و نـه ترسـي بـر ايشـان اسـت و نـه         پروردگارش مـي از آري، هركسي كه از روي اخالص رو به خدا كند و نيكوكار بود، اجرش را .  2

  .شوند اندوهگين مي
 .180، ص  6بحاراالنوار، ج .  3
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احل اهل سير و سـلوك  سؤاالتي كه در مورد مر. ي شما رسيد با عرض سالم، نامه
ت درك حـاالت خودتـان      نيت ايد يا به نموده ـا . تحقيق و مطالعه است و يـا بـه نيـدر  ام

انـد   صورتي كه به نيت مطالعه باشد بايد قبالً كتب عرفايي را كـه در ايـن زمينـه نوشـته    
 اند؛ مـثالً  مراحل سير و سلوك را در مراحل مختلف به صورت متفرّق نوشته. مطالعه كنيد

بـه هفـت    ،شيخ عطار اين مراحل را بر حسب مقاماتي كه معين كـرده اسـت   الطير منطق
اي  عـده كنند و  بعضي اين مراحل را به چهل مرحله تقسيم مي. مرحله تقسيم نموده است
. ي قطعي نيست كه بتوان گفت چگونه است بنابراين مسأله. رسانند حتي آن را به هزار مي

كشـد اگـر در سـلوك قـدم زده      دارد و هر نفسي كه انسان مي هر قدمي كه انسان بر مي
الطُّـُرُق اَلـى اللّـِه بَِعـَدِد انفـاِس : انـد  اينكه فرموده. باشد، هر نفس او يك مرحله جديد است

بنابراين در . به اين معني است ـ اند گفته ِس الَخلـائِقِ فُ نْ اَ َدِد بِعَ و يا حتي بعضي  ـ 1الَخلائِقِ 
ه كنيد كه چگونه استاين معنا بايد توج.  

گويند با هـم در   بسياري از اوقات اين مراحل و يا حتي حاالت و مقامات را كه مي
كنند ولي گاهي اوقات اين توكّل و  مثالً توكّل و رضا را دو مقام تعريف مي. اختالط است

كند كه  آيد؛ يعني سالك احساس مي رضا يا هر كدام به صورت حال براي انسان پيش مي
كند كه هر چه هست از اوست و اين توكّل، حـال   يد بر خداوند توكّل كند و احساس ميبا

يـا رضـا بـه همـين طريـق اسـت و       . آيـد  اگر ادامه يابد به صورت مقام درمي. شود او مي
هـا   بنـدي  در واقع اين تقسـيم . شود بسياري اوقات اين حاالت هر دو در يك آن ديده مي

  .اك بدانند چه بايد بياموزند و چه بايد بكنندلّس براي بيان حاالت مختلف است كه
را با دقـت   واليتنامهو  المؤمنين بشارةهاي  براي مطالعه بيشتر اين موضوع، كتاب

را در داستان موسـي   حقّ، مثالً راه به سوي السعادة بيانهمچنين در تفسير . مطالعه كنيد
باره از مـتن   توانيد در اين كه مياند  ي كهف، به چهار مرحله تقسيم كرده و خضر در سوره

منتشـر شـده،    عرفـاني  اسرارآميز داستان سهبه نام  آن قسمتش كهي  تفسير و از ترجمه
  .مطالعه كنيد و مطلب را درك نماييد
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ا اگر منظور درك حاالت شخصي باشد و براي درك مقام و وضعيتشخص اين  ام
به عنوان . اي است اند در چه مرحلهد سالك نمي ،شود، بايد گفت بسياري اوقات سؤال مي

مثال، شما اگر بخواهيد از تهران به مشهد مسافرت كنيـد، يـك مرحلـه بـين شـاهرود و      
اگـر  . سبزوار چهل فرسخ كوير است؛ يعني به هر طرفي كه نگاه كنيد ريگ است و بيابان

پـس از  شما در اتومبيلي نشسته باشيد كه حركت آن را احساس نكنيد و چشم را ببنديد و 
اگر باز هم هر دفعه اين كار . كنيد سر جاي اول خود هستيد ده دقيقه نگاه كنيد، تصور مي

شـويد كـه بـه     حال آنكه ناگهان متوجه مـي . ايد كنيد حركت نكرده را تكرار كنيد، فكر مي
گاهي اين گردش در بيابان طول . ايد فهميد كه حركت كرده آن وقت مي. ايد آبادي رسيده

ولي به هر جهـت، اينكـه در   . شود فهمد، گاهي هم متوجه مي و اين شخص نميكشد  مي
آنچه مؤثر و مفيد اسـت ايـن اسـت كـه سـالك وظـايف       . اي است مؤثر نيست چه مرحله

اي خداونـد او را قـرار    اگر وظايف خود را انجام داد، در هـر مرحلـه  . خودش را انجام بدهد
. يد، مصلحت اوست و بايد در همان مقـام بمانـد  داده باشد و هر حالي كه به او اعطا فرما

خـدا   »وليِّ«كنند هست كه آيا  حتي اين بحث بين آنهايي كه عرفان نظري را بررسي مي
جلـد اول   الحقـائق  طرائـق  در كتاب مفصالًاين بحث  ؟خدا هست يا نه »وليِّ«بايد بداند 

كتـاب هـم بـر ايـن      رسد خود مؤلـف  و به نظر مي ـ ده است كه بسياري معتقدندشذكر 
بداند در چه حال و در چه مقامي قرار دارد ممكن است براي  »ولي«كه اگر  ـ اعتقاد باشد

. توان كـرد  اك ميلّي س همين استدالل را در مورد همه. او حالت كبر و غرور دست بدهد
ولـي  كنند  اك بدانند يقيناً در مقام توكّل هستند اگر چه خودشان آن را احساس ميلّاگر س

. اگر اين را هميشگي بدانند ممكن است خـدايي نـاكرده غـروري بـه آنهـا دسـت بدهـد       
اي است به حال رهرو چندان  بنابراين درك اينكه چه مراحلي است و سالك در چه مرحله

امـا در  . انجـام بدهـد   وي بايد وظايف خود را بدون توجـه بـه ايـن موضـوع    . مؤثر نيست
نظري مورد مطالعه باشد، بايد به كتـب عرفـا مراجعـه     صورتي كه چنين مسائلي از لحاظ

  .والسالم. كنيد كه مفصالً ذكر شده است
 .خاليق است ي]ها يا نَفْس[ها  هاي به سوي خدا به شماره نَفَس راه: 137، ص  64، ج بحاراالنوار.  1                                     
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خوانيد اگر بـه قصـد    هرگاه كتابي را مي. ي مفصل شما رسيد با عرض سالم، نامه
به قصد تصميم كلّي بـه آنچـه گفتـه شـده     اگر پيدا كردن انتقاد بخوانيد يك ضرر دارد و 

داوري  گونه نيت و پـيش  خوانيد بايد بدون هيچ كتابي را كه مي. يد ضرر ديگري داردبخوان
مجلسي براي خـود   باقر شما از محمد. مجلسي باقر محمدقبلي باشد؛ حتّي كتب مرحوم 

هايي كه به نام ايشان نوشته شده چه بسـا منسـوب بـه ايشـان      اوالً كتاب. ايد بتي ساخته
هاي مرحـوم مجلسـي را اگـر كسـي بخواهـد تعدادشـان را        تاببه اين معني كه ك. است

. ها منسوب به ايشان اسـت  بسياري از اين كتاب. كند بنويسد يك عمر برايش كفايت نمي
من كليه اخبـار را كـه تـاكنون    : اند كه هم نوشته بحاراالنوارعالوه ايشان در اول كتاب  به

ام كه اگر بعد از  ن كتاب جمع كردهموجود بوده است بدون بررسي صحت و سقم آن در اي
و البته ايـن كـار از كارهـاي     ـ ين بتوانند تشخيص بدهندمحقّقاين هم اخباري وارد شد، 

اي كـه عليـه تصـوف     ولـي در همـان رسـاله    ـ اند بسيار خوبي است كه ايشان انجام داده
ل اسـالمي و  پدر مـن بـه تمـام اصـو     و نويسند پدر من از اين متصوفه نبود اند، مي نوشته

گويـد مـا هـم     اي را كه مرحوم مجلسي از آنها بد مـي  اما آن متصوفه. شريعتي معتقد بود
به آداب شـرعي، تمـام اينهـا را مـا هـم       توجهبيكاري، اعتياد، عدم . معتقد به آنها نيستيم

  .كنيم محكوم مي
يني قزو كيوان عباسعلي شيخ به كتاب حاج ستناد ديگري كه شما كرديدعالوه ا به

هـاي خـود آن    طوري كه براي تأييد يك مكتب كافي نيست كـه بـه كتـاب    همان. است
. بــه كتــب مخــالفين اســتناد كنيــدفقــط مكتــب اكتفــا كنيــد، بــراي رد آن هــم نبايــد 

هـا بـه    نويسد كه تهيه اين كتاب هاي خود مي ي كتاب همه در اوايلِ ،عباسعلي شيخ حاج
ها را بخوانيد ولـي دقّـت در    كتاب اينطورنابراين، شما ب. منظور انتقاد و رد بر تصوف است

اينكـه اكنـون    كمـا . ها كافي نيسـت  آنها بكنيد، اما به قصد رد كردن، استناد به آن كتاب
عباسعلي نوشته شـده كـه تمـام     شيخ هاي حاج در جواب كتاب راز گشايشكتابي به نام 
  .آن كتاب را هم تهيه كنيد و بخوانيد. مستند است
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مجلسـي مجتهـد بـوده     بـاقر  محمداگر . ي شما در مورد عشريه است عمده سؤال
تابنده هم از چهار  سلطانحسين هاي فراواني دارند، مرحوم آقاي حاج است و ايشان كتاب

ايشان . اند اند و مجتهدي هستند كه نظر خودشان را گفته ي اجتهاد داشته نفر از علما اجازه
تقليد حـرام   ،نه تنها الزم نيست بلكه بر مجتهد. د كنندالزم نيست از مجتهد ديگري تقلي

شود، اين امر روي تعصب و عنـادي   اما اينكه لغت عشريه را گفتيد باعث شبهه مي. است
كنـد؟ عشـر    معني را عـوض مـي   ،آيا تغيير لفظ. است كه ممكن است فقط در عوام باشد

  .كنيد توجها نكنيد، به معن توجهبنابراين، به لغت . يعني نصف خُمس
ايد اخبار مربوط به تصوف و صوفيه در هيچ كتاب معتبـر   مطلب ديگر اينكه نوشته

ولي آيـا فقـط   . هايي را هم كه ذكر كرديد چندان مشهور نيست ولي كتاب. شرعي نيست
ي آنهـا اصـالً    اند و شـايد نويسـنده   نبردهاز تصوف هايي را كه ذكر كرديد كه نامي  كتاب

ي اين فقهـايي   شوند؟ آيا همه مي تلقّيي تصوف معتبر  ته است، در مسألهاطالعاتي نداش
َصـائِناً لَِنْفِسـِه َحاِفظـاً لِِديِنـِه ايد از مصاديق كساني كـه   خواندهرا هايي از آنها  كه شما كتاب

َْٔمِر َمْوَلـاهُ  كمي متّصـف  ي بسيار  عده. كنم نمي تصورباشند؟  مي 1ُمَخالِفاً َعَلى َهَواُه ُمِطيعاً لِا
انـد و حتـي    بزرگان زيادي در كتبشان از اين عوالم ذكـر كـرده  . اند به چنين اوصافي بوده

كـه   انـد و مطـالبي را   آقاي خميني بدون اينكه نام تصوف را ببرند اشعاري را كـه سـروده  
بنابراين شما بيشتر همين كتب . شود عليشاه ديده مي اند در كتب مرحوم آقاي سلطان گفته

اي اگر بخواهم مفصالً پاسخ دهم و آن مسائلي  براي اينكه من به هر نامه. لعه كنيدرا مطا
هـر وقـت   شـاءاهللا   انكـنم و   را كه در كتب ذكر شده است تكرار كنم، مجـال پيـدا نمـي   

  .توان در اين باره صحبت كرد دو ساعت مي يمالقاتي شد حدود يك
است، بلـه در تـورات بـه نـام      و اما در اينكه عشريه در مذهب يهود و مسيح بوده

ي تورات آورده شده ولي نه اينكه هر چه در تورات باشـد يـا در مـذهب     يك در ترجمه ده
نداريد كه بسياري از احكام ما اصالً مختص به  توجهمگر . يهود باشد ما نبايد انجام دهيم

آنجـايي كـه    ي مائده بـه بعـد را بخوانيـد، در    سوره 43و  42يهود بوده است؟ مثالً آيات 
اْلَعْينکَ َو : فرمايد مي النَّْفِس َو اْلَعـْيَن بـِ كـه قصـاص عضـو را     2 َتْبنا َعَلـْيِهْم فيهـا أَنَّ الـنَّْفَس بـِ
بـه   كـه مربـوط   َتْبنـا َعَلـْيِهْم فيهـاکَ َو : فرمايد ميبلكه  ُکِتَب َعَليُکمْ : فرمايد فرمايد، نمي مي

اي  يا مسأله رجـم اصـالً آيـه   . كنند جرا ميولي اين آيه را مسلمين هم ا .شد يهود هم مي
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االن در قـوانين   منتهـا . اسـرائيل بـوده اسـت    ي آن در قرآن نيست و رجم در بنـي  درباره
بنابراين . كنند هاي خود به آن اشاره مي جمهوري اسالمي رجم وجود دارد و علما در رساله

يـروي از آن نيسـت   صرف اينكه چيزي در دين يهود و نصاري بوده است نه تنها مـانع پ 
  .بلكه بسياري اوقات موظّف به پيروي از آن هستيم

 توجـه ايد اين گروه صوفيه از كي بوده است و چگونه بوده اسـت،   و اما اينكه گفته
َه اْشـَترى: ي برائت است كه در آيات قرآن در سوره. به آيات قرآن داشته باشيد ِمـَن   إِنَّ اللَـّ

ْنُفَسُهْم  َو أَْمواَلُهْم بِأَنَّ َلُهُم اْلَجنَّةاْلُمْؤِمنيَن أَ
بيعـت از  . كنـد  الي آخر كه به بيعت اشاره مـي  3

خداوند جان و مال ما را خود داده اسـت  . لغت بيع مشتق شده است؛ يعني خريد و فروش
كنيـد كـه    تصورممكن است . دهم خرم و در مقابل بهشت را مي فرمايد آن را مي ولي مي

ِبـيُّ إِذا : فرمايـد  ي ممتحنـه مـي   ست ولي در سورهاين بيعت مخصوص جنگ ا يـا أَيَُّهـا النَّ

الـي آخـر،    4َن بِاللَِّه َشْيئاً َو لا َيْسِرْقَن َو لا َيْزنينَ کْ أَْن لا ُيْشرِ   َعلى کَ اْلُمْؤِمناُت ُيبايِْعنَ  کَ جاءَ 
بايـد  شان واجب نيست و ن ها كه جهاد براي زن ها آمدند پيش تو بيعت كنند، وقتي كه زن

، پس اين بيعت، بيعتي نيست كه براي جهاد باشد و از طرفي در همان آيـه  بروند به جهاد
طوري كه مستشرقين خـارجي ترجمـه    همان ـ اگر بيعت را. بيعت آنها را بپذير: فرمايد مي

به سوگند وفاداري ترجمه كنيم غلـط   ـ اي خواهم نوشت اند و در همين زمينه مقاله كرده
بيعت : به پيغمبر ميفرمايد. طرفه است ولي بيعت دو طرفه است داري يكسوگند وفا. است

ايـن  . آنها را بپذير، قبول كن؛ يعني مثل ايجاب و قبول يك عقد ظاهري يا قرارداد مادي
دانـيم و   را جانشين پيغمبر مي عبيعت در زمان پيغمبر بود و بعد از پيغمبر، ما شيعه، علي

امـا سـايرين   . ر علي بود قابل غصب و قابل گـرفتن نبـود  گوييم آن مقام واليتي كه د مي
بيعـت   حكّـام كردند بيعت فقط براي همـين حكومـت اسـت لـذا      مي تصوردانستند و  نمي
فهميدنـد كـه ائمـه     گرفتند، كه اگر خلفـا مـي   ي ما هم محرمانه بيعت مي ائمه. گرفتند مي

دانستند  عت را براي حكومت ميبه دليل اينكه آنها بي. گيرند جانشان در خطر بود بيعت مي
بنابراين . خواهند به حكومت دسترسي پيدا كنند كردند اگر ائمه بيعت بگيرند مي و فكر مي

اين بيعـت  . است اي غير از حكومت شود كه بيعت مسأله توضيحات، نشان داده ميبا اين 
از  سـنّت ر هم، نه در كتـاب و نـه د  آن نسخ . گرفتند تشريع شد و پيغمبر و ائمه بيعت مي
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. پس امروز تكليف بيعت چيست؟ در ايـن مسـأله فكـر كنيـد    . پيغمبر و ائمه نرسيده است
  .جوابي اگر پيدا كرديد به من اطالع بدهيد تا استفاده كنم

است؛ به اين معنـي كـه مـا     تشيعي قطعي و مبنايي  و اما اساس تصوف بر نظريه
د كه پيغمبر با نص معين فرمودند كـه آن  معتقديم بعد از پيغمبر كسي بايد رهبر امت باش

بعد از علي معتقديم كه نص حضرت بر امام حسن قـرار گرفـت و   . است عشخص علي
تمام اينها را ذكر كرده و دالئل  ارشاددر كتاب . بعد از امام حسن نص بر امام حسين است
سـت، منتهـا   تصوف هـم بـه ايـن امـر معتقـد ا     . نص هر امام بر امام بعدي را آورده است

ي لطف را كه براي پيغمبر و براي امـام و بـه عنـوان دليـل      امام قاعده گويد در غيبت مي
چون در صـفات خداونـد و در لطـف الهـي تحـول      . رود وجود امام قائل شديم از بين نمي

َفَلْن َتِجَد لُِسنَِّت اللَِّه َتْبديلاً َو َلْن َتِجَد لُِسنَِّت اللَِّه َتْحويلاً نيست؛ 
بنابراين در غيبت امـام   .5

انـد؛ يعنـي در زمـان     تكليف مردم را در غيبت تعيـين كـرده   زتكليف چيست؟ خود امام
قائم كه امروز غيبت دارند، چهار نفر نواب بودند، ولي اينهـا فقـط خصوصيتشـان     حضرت

ان آيد اين دانستند كه در كجاست، و آنقدري كه از تاريخ برمي امام را مي اين بود كه محلِّ
هايي را از ارادتمندان و شيعيان بگيرند و به امام برسانند و جواب آن  داشتند نامه حقّفقط 

براي بيعـت كـه در    اما. اي نداشتند وظيفه ،حضرت را به سؤال كننده برسانند، زائد بر اين
شد كه خلفا نفهمند، امـام زمـان در غيبـت خـود      زمان ائمه هم كامالً محرمانه انجام مي

و وي بغدادي بود و سپس جانشين بعدي  تعيين فرمودند كه در رأس آنها جنيد اشخاصي
از روز اولي كـه پيغمبـر   كه تشيع بنابراين مبنا است . جانشين بعدي كه تا به امروز هست

حـال اگـر لغـت متفـاوت بـوده      . ظاهر شد ،ي جانشيني پيش آمد رحلت فرمودند و مسأله
ينكه شيعيان و متصوفه را گاهي به نام زهاد، گاهي ا مكتب نيست؛ كما تاوفاست، دليل ت

ناميدنـد،   به نام اهل صفّه، گاهي به نام شعوبي و حتّي گاهي به نام بدي يعني رافضي مي
تصوف هم برداشتي است از تشيع، نـه اينكـه   . باالخره به نام شيعه مشهور شدنداينكه تا 

ي واقعـي   يعني صوفي واقعـي، شـيعه  تصوف مبناي تشيع است؛ . تشيع جداست ازتصوف 
  .ي واقعي، صوفي واقعي است است و شيعه

ي  رسـاله  رفع شـبهات خود كتاب . ايد عمليه استناد كرده شما در همه جا به رسائل
ي ديگـر   ي عمليه به يـك رسـاله   بنابراين بر رد يك رساله. است اي از يك مجتهد عمليه
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ي آن را مجتهد ندانيد، كه آن هم خالف اسـت؛   دهتوان استناد كرد، مگر اينكه نويسن نمي
انـد، كـه    زيرا چهار نفر از مجتهدين به مرحوم آقاي سلطانحسين تابنده اجازه اجتهـاد داده 

ايد من خودم از بيدخت هستم ولـي از هـر كسـي     و اما اينكه نوشته. ها موجود است اجازه
كنيـد يـك مقلّـد از مجتهـد      گويد، آيا آن سؤالي كـه شـما مـي    كنم، جواب نمي سؤال مي

 اولي شيعيان وقتي به پيروي مجتهدي يا پيـري پرداختنـد، در جزئيـات از     كند؟ همه مي
مسلّماً آنها اطالعاتي از اين  اما. قبل از اين پيروي است ،دليل خواستن. خواهند دليل نمي

پيـروي  آنها از اقطاب گذشته و بخصوص از آقاي حاج سلطانحسـين تابنـده   . حيث ندارند
  .والسالم. شاءاهللا موفق باشيد ان. كنند مي

 88، ص 2، ج بحاراالنوار.  1                                     
  .45سوره مائده، آيه .  2
 .111سوره توبه، ايه .  3
 .12سوره ممتحنه، آيه .  4
 .يابى ت خدا هيچ تغييرى نمىنّس دريابى و  خدا هيچ تبديلى نمى تنّس در: 43سوره فاطر، آيه .  5
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ايد كه چرا در بين بعضـي   اما اينكه تعجب كرده. ي شما رسيد با عرض سالم، نامه
نظير همين . ست، بهتر است به تاريخ صدر اسالم مراجعه كنيدااختالف گاهي ها  درويش

قرآن و در دستورات ائمـه مرتبـاً توصـيه بـه     عالوه در  به. هم بوده است اياموقايع در آن 
انـد و ارادتمنـد و    گذشت و احسان شده و خود مريدان آن بزرگواران همواره چنـين بـوده  

از اكثـر   مـثالً اگـر  . مريد حقيقي هم آن كسي است كه در عمل تابع باشد؛ نـه در حـرف  
ادق جعفرصـ  جعفـري؛ يعنـي پيـرو حضـرت    : گوينـد  شيعيان بپرسيد مذهبتان چيست؟ مي

دهنـد؟   جعفرصادق فرمـوده اسـت، انجـام مـي     آيا تمام دستوراتي كه حضرت اما. هستيم
دهنـد، ولـي مذهبشـان     شايد از صد دستور حضرت، يك دسـتور را انجـام مـي   . مسلماً نه

درويش هستند . ها هم ممكن است به همين نحو باشند بسياري از درويش. جعفري است
عالوه در اينگونـه مـوارد    به. دهند شود انجام نمي مي در مكتب گفتهرا كه ولي تمام آنچه 

ي درويشي هشتاد نقيصه  واسطه فرض بفرماييد اگر اين شخص صد نقيصه داشته است به
بينـد   او برطرف شده و بيست نقيصه مانده است، ولي وقتي آن بيست نقيصه را انسان مي

نيم كه اگر اين شخص درويش ك نمي توجهولي . گونه باشد ندارد كه اين درويش اين توقّع
  :و اما در مورد سؤاالتي كه كرديد. نبود شايد پنج برابر اين نواقص در او موجود بود

 اي االنبياء نفهميدم چيسـت و بـه وجـود آمـدن مسـأله      از سلسلة را منظورتان -1
ر در مكتب عرفان همواره معتقد هستند رهب. االنبياء اصالً وجود ندارد به نام سلسلة جديد

ي  مذهبي بايد مأذون از طرف رهبر قبلي خود باشد؛ به جز پيغمبران كه مستقيماً از ناحيـه 
البته آنها هم قبل از پيغمبري دست ارادت به پيغمبر قبلي خـود داده و  . خدا مأذون هستند

يحيـي رفـت و    وقتي به حضور حضـرت  عاينكه عيسي كما. اند مدتي شاگردي او كرده
من بايد براي تعميد پيش تو آيـم چـون   : گفت كه عيحيي ضرتح ،خواست تعميد يابد

اكنـون  : فرمود ععيسي. تعميد خواهي داد ،القدس دهم و تو با روح تعميد مي ،من با آب
را تعميـد داد   ععيسييحيي حضرت . مرا تعميد بده چون مقتضي اين دوره همين است

ردي بود كـه از اسـتاد   شاگ ععيسي حضرت اما. ي همان بيعت است كه تعميد به منزله
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از جانـب   ععيسي، خود كردجانشيني تعيين كه به نزد خداوند رفت،  ععيسي. جلو زد
از طرف خود او بود، كه چون او هـم جـز    عخداوند تعيين شده بود، ولي جانشين عيسي

به همين طريق . ي خداوند بوده است توان گفت كه از ناحيه كرد مي به امر خدا كاري نمي
گوينـد ابوطالـب اسـت و     برَده كه مـي  به نام يشخص ادامه پيدا كرد تا رسيد بهاين رشته 
ايـن رشـته   . ودايع نبوت به برَده رسيد و از او به من رسـيد : فرمود كه صپيغمبر حضرت

بـود از   صجانشين پيغمبـر  عالبته علي. ادامه پيدا كرد عتوسط علي صبعد از پيغمبر
. تمام شد صي نبوت با رحلت پيغمبر جنبه والّايتي، ي تربيت خلق؛ يعني از جنبه وال جنبه
آن حضـرت هـم بـه    . باشـند  عامام حسن هم جانشيني تعيين كرد كه حضرت ععلي
رضا به بعـد در خفـا و    ائمه از حضرت. زگونه جانشين تعيين كرد تا امام دوازدهم همان

جــا كــه از در شــرح دعاهــاي روزهــاي هفتــه، آن الجنــان مفــاتيح كتــابدر . تقيــه بودنــد
برد، داستاني را نوشته است، بخوانيد تا شـدت اختنـاق و شـدت     نام مي عالنقي علي امام

در اين حالت ائمه مـأمور بـه تقيـه بودنـد و     . شد درك كنيد فشاري را كه بر ائمه وارد مي
آنهـا اگـر   . كردند كـه آن نماينـدگان از طـرف آنـان بيعـت بگيرنـد       نمايندگاني تعيين مي

اسـت مـزاحم    حكـومتي گرفتند، خليفه به خيال اينكه اين بيعت، بيعت  ميخودشان بيعت 
، جنيد بغدادي از طرف آن حضرت مـأمور بـه   زقائم در زمان حضرت. شد جان آنان مي

داشت جانشين هم براي خود تعيين كند و آن جانشين هم، جانشـين   حقّاخذ بيعت بود و 
ي اقطاب يـا   اوليا يا سلسله ي ه را سلسلهاين سلسل. طور ادامه پيدا كرد تعيين كرد و همين

ادامه خواهد داشت و  زمحمد آل و اين سلسله تا ظهور قائمگويند  ميي مشايخ  سلسله
در آن زمان آن شخص معاصر اين ظهور، گزارش نهايي را به عرض آن حضرت خواهـد  

اي  ي سياسـي يـا فرقـه    اين سلسله هـم، جنبـه  . رساند و در ركاب آن حضرت خواهد بود
  .ي الهي داشته است توان گفت جنبه نداشته و در واقع مي

اند كه به ظلـم تسـليم نشـويد و ظلـم هـم       در اسالم همانطور كه دستور داده -2
كننـد   ايد كه با دراويش مخالفت مي خودتان نوشته. استشده نكنيد، دستور تقيه هم داده 

ست، منتها ايـن تقيـه تـا آنجاسـت كـه      قتضي تقيه ام اياملذا اين . دهند آزار ميآنها را و 
ام  ام، نوشته هايي كه داده ها و دستورالعمل بنابراين من در بيانيه. ها به اشتباه نيفتند درويش

هـا آزادنـد بنـا بـه      كند ولـي درويـش   كه درويشي در امور سياسي و اجتماعي دخالت نمي
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يد باشد، خودشان در اين استدالل و منطق خودشان و بنا به آن منطق ديني كه در آنها با
امور استنباط كنند و براي اينكه دچار اشتباه نشوند من خود شخصاً فعالً دخـالتي در ايـن   

 تصـور ها اين  براي اينكه من هر نظري بدهم و هر دخالتي بكنم درويش. كنم مسائل نمي
جايزالخطا ي مردم،  را دارند كه بايد از آن نظر پيروي كنند و حال آنكه من هم مانند همه

خواهم اگر خدايي ناكرده خطايي از من سر زد، خطاي من در ديگران  هستم و الاقل نمي
كند و اما  مؤثر باشد؛ چرا كه در مسائل سياسي و اجتماعي، خطاي انسان بر همه تأثير مي

پرداختم و مسائل مـذهبي را در   من شخصاً در روزگاري به مسائل سياسي و اجتماعي مي
هم در مكتب درويشـي و ارادتمنـد    ايامبراي شخص خود داشتم و در همان درون خود و 
لذا در پاسخ كسي كه در اين مورد از من سؤال كرد، گفتم كه من از همان . درويشي بودم

تمييز پيدا كردم و مميز شدم، در مكتب عرفان و درويشي بودم، منتها يك قدرت اول كه 
ام و بنابراين براي اينكه اشتباهي از جانب من بـر   دهاينك استاد شولي مدتي شاگرد بودم 

ها آزادند مثل ساير مردم طبق  ولي درويش. كنم ديگران اثر نكند شخصاً فعالً دخالت نمي
  .ي مسائل اگر بخواهند، دخالت كنند در همه ،منطق ديني

به ايـن معنـي كـه در غيبـت     . شما تقريباً جواب داده شده است سومبه سؤال  -3
در زمان . هستند طور غيرمستقيم از طرف آن حضرت مجاز براي اخذ بيعت ، اقطاب بهامام

فرمودنـد   ائمه، امر شريعت و امر طريقت هر دو در اختيار امام بود و هر چـه حضـرت مـي   
در دوران فعلي امر شريعت و جستجوي احكام ظاهري و طـرز عمـل بـه    . قابل قبول بود

محتـاج بـه درس    ــ  نامنـد  ي عمليـه مـي   م رسـاله طور كه رسائل فقهي را ه همان ـ آن
اند  اند و قطب هم بوده آن مطالعات فقهي را داشته ،ي است كه بعضي اقطابخاصخواندن 

مجتهـد بـه    كنم و در بسياري موارد، خود به احتياط مي عملو اما خود من مقلّد نيستم و 
سـائل شـرعي مربـوط بـه     كردم و در م ها در كارهاي قضايي كار مي مدت. تجزّي هستم

شوم ولي  مي تلقّيعقود و معامالت و نكاح و طالق و بسياري از اين مسائل، خود مجتهد 
تقريبـاً  . هاي آقايان فقها فـراوان اسـت   محتاج به رساله نيستم براي اينكه الحمدهللا رساله

ـ همه مثل هم هستند و هيچ فرقي ندار د فقـط در جسـتجوي آن فقيهـي كـه داراي آن     ن
. باشـيد  1َصائِناً لَِنْفِسِه َحاِفظاً لِِديِنِه ُمَخالِفاً َعَلى َهَواُه ُمِطيعـاً لِـأَْمِر َمْوَلـاهُ باشد؛ يعني  شرايط

كه البته موظّف هسـتيد جسـتجو    ـ هر وقت جستجو كرديد و چنين فقيهي را پيدا كرديد
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هـاي   شـته آن وقت در احكام شريعت يعني اعمال و عبادات، مطيـع نو  ـ كنيد و پيدا كنيد
ايشان خواهيد بود؛ در مسائلي از قبيل چگونه نماز بخوانيد، چگونه روزه بگيريـد و امثـال   

  .اينها
ي خداونـد   ولي سجده بايد به نيت سجده. سجده جز براي خداوند جايز نيست -4

اگر كسي فرض كنيد به عنوان ورزش سر به زمين گذاشت، اسـم ايـن سـجده     والّاباشد، 
ي  اما سـجده . بله سجده جز براي خداوند جايز نيست. آن شخص را ديد بايد نيت. نيست

ايـن  . افتد خود انسان به سجده مي توان كرد و آن وقتي است كه خودبه شكر در هر جا مي
  .ي به آن شخص نيست، سجده به خداوند است سجده، سجده

 رسـد شـما قصـد تحقيـق و بررسـي      شوم كه چون به نظر مي در خاتمه يادآور مي
ايد با  داريد، بهتر است كتب فراواني كه در اين زمينه است مطالعه بفرماييد، و چون نوشته

كتـاب  . ايد، آنها اين قبيل كتب را قاعدتاً خواهنـد داشـت   ي درويشي وصلت كرده خانواده
را مطالعه بفرماييد، تقريباً جواب تمام  پندصالحو كتاب  شبهات رفع، كتاب السعادات مجمع
 .والسالم. ها مندرج است شما در اين كتابهاي  سؤال

 .88، ص 2، ج بحاراالنوار.  1                                     
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در مورد خوابي كه نوشته بوديد، توجه كنيد كـه  . ي شما رسيد با عرض سالم، نامه
، يعنـي از رگ گـردن بـه مـا     1ْقَرُب إَِلْيِه ِمـْن َحْبـِل اْلَوريـداَ َنْحُن : خداوند خود فرموده است

عمـر دنيـا و    هم مهلت داده اسـت كـه تـا آخـرِ    به همين نحو شيطان را . تر است نزديك
بنابراين نزديك بودن شيطان به شما . ما به ما نزديك شود و در صدد اغواي ما باشد عمرِ

 اما. اي نيست يك واقعيت است كه در خواب، پرده از روي آن برداشته شده است امر تازه
كه امـروز حضـرت    ـ ودشخ خاصخداوند در مقابل، راه فرار از شيطان را توسط بندگان 

عباي حضرت را  براي مؤمنين فراهم كرده و بنابراين همين كه خداوند ـ امام زمان است
شاءاهللا خواهيد  شود كه در ذيل عنايت آن حضرت ان بر روي شما كشانده است معلوم مي

حتي گاهي بـا  . بود، ولي بدانيد كه شيطان در تمام مراحل در صدد گول زدن انسان است
از . افتـد  زند و گاهي با كبر و غرور به جان انسان مي ، گاهي با روزه انسان را گول مينماز
  :و اما در مورد سؤاالت شما. ي اينها بايد حذر كنيد همه

ي الهي، شما اتاق بسيار تاريكي را در نظر  در مورد موجودات و اتّصال آنها به اراده
باال نوري با يك استوانه بر روي بعضي اشـياء  ها، از  ي عكاسي بگيريد، مثالً در تاريكخانه

وضعيت طوري است كه اگر نور تابيده شود اطراف آن هم  ،گو اينكه با بودن هوا. تابد مي
آن مسـير را شـما   . شود ولي فرض كنيد اين نور فقط مسير خود را روشن كنـد  روشن مي

ايـن  . رود از بين مي بينيد و وجود دارد ولي به محض اينكه آن نور قطع شود همه چيز مي
. اصل مطلب ادراكي است كه خودتان بايد از اين امر داشـته باشـيد   والّايك تمثيلي است 

به تدريج متوجه خواهيد شد كه هر چه هست امـر خداسـت و بـه هـر انـدازه در سـلوك       
  .تر خواهيد داشت پيشرفت كنيد اين ادراك را روشن

 ائليله خلقت و ارتباط با خداوند، مسـ ي جبر و تفويض، مسأ مسائلي از قبيل مسأله
، آيد درنمينيست كه به زبان گفته شود براي اينكه هيچ يك از اين معاني معنوي به زبان 

ولـي ايـن    »دوسـت دارم «گوييـد   شما فقط مـي . آيد حتي عواطف عادي هم به زبان نمي
دتان، دوست داشتن را يك وقت ممكن است به همسرتان داشته باشيد، يك وقت به فرزن

يك وقت به مادرتان، يك وقت به مردم عادي، يك وقت هـم ممكـن اسـت اشـيائي را     
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دوست داشتن، يعني ماهيت خود  والّاكنيد  دوست داشته باشيد ولي فقط آن را توصيف مي
  .توان بيان كرد را به لفظ نميآن 

كه به  اطاعت پدر و مادر را تا آنجا بايد كرد. اطاعت پدر و مادر است دومي  مسأله
أَْن   َعلـى کَ َو إِْن جاَهـدااطاعت پدر و مادر كـن  : فرمايد شرك نرسد؛ براي اينكه قرآن مي

، اگر كوشش كردند كه تو را بـه شـرك وادار   2بِِه ِعْلٌم َفلا ُتِطْعُهمـا کَ ما َلْيَس لَ   بي کَ ُتْشرِ 
هر . شرك ظاهري و شرك خفي و امثال اينها. شرك هم درجاتي دارد. كنند اطاعت نكن

رسيد، يعني غير از خدا معبودي براي  وقت احساس كرديد كه در اطاعت آنها به شرك مي
  .دهد، اطاعت نكنيد شما قرار مي

نيسـت؛  در آن و اما اينكه زن وقتي كبير شد استقالل دارد، از لحاظ مذهبي حرفي 
ي زن و  يكي از قواعد اجتماعي و عرف و عاداتي كه در جوامع مختلـف اسـت مسـأله    اما

 پـذيرد  پذيرد ولي مرد از ارتباط با زن نقش نمي مرد است كه زن از ارتباط با مرد نقش مي
مـثالً در ايـران شـايد    . كه همين مسأله فقط موجب عرف و عادات مختلفي شـده اسـت  

گونـه آزادي دارنـد    ها همه كه زن ـ صحيح نباشد، ولي در كشورهاي آمريكايي و اروپايي
به هر حـال در ايـن   . عادي و صحيح باشد ـ به ضرر خودشان هستهايي كه  حتي آزادي

 .والسالم. مسأله غير از دستورات شرعي، بايد عرف و عادات جامعه را هم رعايت كرد
 .16سوره ق، آيه .  1                                     

 .15ره لقمان، آيه سو.  2
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اند  ايد كه در تشرّف به شما گفته قطعاً توجه كرده. ي شما رسيد نامه .با عرض سالم
مختص خود شماست و بايد شفاهاً از من يا يكي از مشايخ آنچه راجع به ذكر و فكر است 

اما آنچه كه با كاغـذ و نامـه   . پاسخ گفت به آن توان بپرسيد و بنابراين با كاغذ و نامه نمي
ها هم نوشته شده  توان نوشت در كتاب اش با كاغذ و نامه مي توان پاسخ گفت و درباره مي

مراجعـه   شـبهات  رفعي  سؤاالت خود به رساله بنابراين براي يافتن پاسخ بعضي از. است
  .فرماييد و اصوالً آن رساله را داشته باشيد و هر چند وقتي يكبار مطالعه كنيد

و اما در مورد خشك شدن پيوند واليت، پيوند واليت وقتي گرفت به ندرت ممكن 
 ممكن است از رشد بيفتد و در همان حال بماند، ولـي خشـك  . است به كلّي خشك شود

كـردن   خدا نكرده اگر خشك شود از عالئم آن يأس از رحمت خداسـت و رهـا  . شود نمي
  .تمام وظايفي است كه انسان به گردن دارد

تـوان ادا   الناس را به هر جهت بايد تا مي ايد، حقّ الناس كه سؤال كرده در مورد حقّ
ن شماسـت بايـد   ي غيبت، تهمت و امثال اينها حقّـي بـه گـرد    بنابراين اگر از مسأله. كرد

اگر اين امكان بـراي شـما   . جستجو كنيد و صاحب آن را پيدا كنيد و از او حالليت بطلبيد
البته تا وقتـي كـه دسترسـي بـه     . اي بدهيد نبود، آن وقت استغفار كنيد و به ياد او صدقه

در دعاهـايي كـه    .چون به هر جهت بايد از او معذرت بخواهيـد  ؛پيدا نكرديد حقّصاحب 
هم موجود است، به دعـاي روز دوشـنبه    الجنان مفاتيحاند و در  زهاي هفته نوشتهبراي رو

در گويـد   ي خطاهايي كه كرده اسـت و مـي   كند از همه يم استغفاردر آنجا مراجعه كنيد، 
ام و دسترسي به  ي نسبت به او به خرج دادهتعصباي كه غيبتي يا ريايي و يا  هر بندهمورد 

به هـر  . خداوندا كاري كن كه از من راضي شود ـ يا غايب است كه مرده است ـ او ندارم
  .والسالم. جهت بايد جبران اين كار را كرد
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در كتب آنها ايد بيشتر  مسائلي را كه سؤال كرده. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
د، بـه آن  مند بـه مطالعـه آنهـا هسـتي     اگر عالقه. مفصله عرفاني و تاريخي ذكر شده است

قـوانين الهـي اساسشـان يكـي     : توان گفت و اما آنچه در اينجا مي. ها مراجعه كنيد كتاب
عيسي مقرراتي وجود دارد كـه عـين    موسي و حضرت بنابراين اگر در دين حضرت. است

كاهـد،   آنها با تغييراتي در دين اسالم است، اين نه تنها از شأن اسالم يا اديان سابق نمـي 
منتهـا گـاهي   . اند شود كه هر دو از يك منبع سرچشمه گرفته بلكه موجب اين احتمال مي
ولـي در اثـر    ابراهيم متـداول بـوده   اينكه حج از زمان حضرت با تغييرات مختصري؛ كما

احكام آن فرق كرد و به نحوي شد كـه بـه آن صـورت     ،پرستي ي بت مرور زمان و سلطه
تـوان   مورد قبول اسالم واقع نگرديد و اسالم با تغييراتي آن را قبول كـرد و ايـن را نمـي   

ـ ها عادت دارند وقتي سر سفره يك نفر غـذاي   بچهچنانچه مثالً . اقتباس ناميد ي را خاص
گويد تو از من تقليـد كـردي،    ديگري هم همان غذا را شروع كند، اولي مي دكن شروع مي

در ايـن مـوارد هـم    . كنيم نفس كشيدن را ما تقليد نمي. حال آنكه اين مسأله تقليد نيست
در مورد . شود نمي تلقّيبراي هيچكدام چون منشاء احكام يكي است بنابراين هيچ نقصي 

در سـعي  . و آنچه را تغيير نداد به جاي خود بـاقي اسـت   خداوند مقرراتي را تغيير داد ،حج
پرسـتي   ها فكر كردند چون اين هم يادگار دوران بـت  بين صفاء و مروه بعضي از مسلمان

آيه آمد كه سعي بين صفاء و مروه هم  ،از پيغمبر سؤال كردند. است جزو حج نخواهد بود
توان گفـت نقصـي وجـود     جهت نمياز اين . از آيات خداست و بنابراين آن را مقرر كردند

  .دارد
قوانين زرتشتي، كليمـي و مسـيحي در ديـن اسـالم     از بسياري  آثار: دوماما سؤال 

طور كه در خود احكام اسالمي نسـخ و ناسـخ و منسـوخ وجـود      منتها همان. استموجود 
ي آمد حكم اولكرد،  تغييرزنان ناشزه يا همسر بدكار مربوط به اينكه مقررات  كما ـ دارد

كه آنها را در منزل تقريباً به صورت حبس نگهداريد، بعداً اين حكم عوض شد مبني بر اين
بنابراين تغييري كه در اسالم داده شد اين تغيير به عنـوان نسـخ    ـ و بسياري موارد ديگر

پيغمبر مـا هـم احكـامي كـه     . احكام سابق تمام از ناحيه خدا بوده است لّاآن حكم بود وا
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تر و حتّي نواقصي كه در قوانين اديـان قبلـي    ي خدا بوده منتها بسيار كامل ناحيه آورده از
بنابراين اين امـر را تقليـد از آن ديـن يـا     . شد وجود داشت، در دين اسالم اصالح يا نسخ

بخصوص قصـد  چون توان گفت مگر كساني مثل مستشرقين كه  اقتباس از آن دين نمي
گويند و حال آنكه همه  اين را به عنوان اقتباس مي ،كنند ي الهي اسالم را نفي دارند جنبه

بايد گفت كه دين مسـيح از كـي اقتبـاس كـرده؟ ديـن      . از يك ناحيه اقتباس شده است
موسي از كي اقتباس كرد؟ دين زرتشت از كي اقتباس كرد؟ از همانجايي كه آنها اقتباس 

  .كرد؛ منتها با تغييراتيكردند، يعني امر الهي، پيغمبر ما هم از همانجا اقتباس 
و اما در مورد بعضي آداب و رسوم، خود پيغمبر هم فرموده است كه آنچـه از آداب  

كنـيم ولـي آنچـه منافـات      ميها با اسالم منافاتي نداشته باشد، آنها را قبول  و رسوم ملّت
ر به شهر انبار كه تشريف بردند، رجال آن شـه  عكمااينكه علي. كنيم داشته باشد رد مي

حضـرت سـؤال   . به استقبال آمدند و دم دروازه كه به حضرت رسيدند، به سـجده افتادنـد  
حضرت فرمود اين . كنيم كردند سجده چرا؟ گفتند ما در مقابل بزرگان خودمان سجده مي

اما در عوض در زمان  .نداريد اين رسم را اجرا كنيد حقّبعد از اين . رسم بسيار بدي است
گفته از شيعيان ايراني به حضور حضرت رسيدند و به مناسبتي چند نفر  عصادق حضرت

حضـرت  . گـوييم و اول بهـار اسـت    شد كه امروز در نزد ما عيد است كه به آن نوروز مي
به هر مناسبت كه خدا را به يـاد بياوريـد، بـه يـاد اينكـه      . فرمودند بسيار كار خوبي است

حضرت فرمودند اين دعا را در ايـن  خداوند طبيعت را زنده كرده است، خوب است و خود 
  .روز بخوانيد كه همان دعا اكنون متداول است

اسالم آنچه از آداب و رسوم ساير ملل و ساير اديان ديده است، اگر با شرع مخالف 
بنابراين چون اسـالم  . كند كند و اگر مخالف باشد لغو مي پذيرد و لغو نمي نباشد، آن را مي

نيست، هر ملّتي آداب خود را نگه داشته، در عين حال اسالم  با آداب و رسوم ملي مخالف
گيرنـد ولـي    كمااينكـه مسـلمانان ايـران عيـد نـوروز را عيـد مـي       . را هم نگهداشته است

البته مسلمانان كشـورهايي ماننـد عـراق،    . ندارند توجهمسلمانان غير ايراني به عيد نوروز 
راني دارند اينها هم عيد نوروز را عيـد  پاكستان و هندوستان و تاجيكستان چون اصليت اي

گيرند ولي مسلمانان مثالً شمال آفريقا يا چين يـا فيليپـين و امثـال اينهـا بـه نـوروز        مي
  .دهند ي نمياهميت
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در در مورد سؤال سوم ما موظّف به رعايت احكام شرع هستيم ولـي مسـائلي كـه    
شـود، مربـوط بـه كسـاني      ح ميقواعد اصول مثل قاعده استصواب و امثال اينها مطرآنها 

، دانستن آنهـا  مقلّدكنند ولي بر ما به عنوان  است كه براي درك حكم شرعي كوشش مي
ما بايستي حكم را اجرا كنيم و اما چگونه حكم را اجرا كنـيم در ايـن بـاره از     .الزم نيست

اِفظـاً لِِديِنـِه ُمَخالِفـاً اَن ِمـَن اْلُفَقَهـاِء َصـائِناً لَِنْفِسـِه حَ کَ َمْن نقل است كه  عصادق حضرت

يعنـي كسـي كـه در راه پيـدا      ــ  اگر فقيه. 1ْن ُيَقلُِّدوهاَ ْمِر َمْوَلاُه َفِلْلَعَوامِّ اَ َعَلى َهَواُه ُمِطيعاً لِ 
  داراي اين شرايط بود، عـوام از او تقليـد كننـد،    ـ كردن حكم شرعي كوشش كرده است

اينكه چگونه نماز بخوانند، چگونه روزه بگيرند يعني در اعمال خودشان به او اقتدا كنند در 
ي خود شخص گذاشته شده كه چه كسـي داراي   تشخيص اين فقيه به عهده. و امثال آن

وقتي شخص كوشش كرد و منطبق با كوشش خـود عمـل كـرد و    . اين خصوصيت است
  .هر چه او گفت به آن عمل كرد، ديگر بر او حرجي نيست و چنين فقيهي را پيدا كرد

خواهد تحقيق در امـر   مربوط به كسي است كه مي ايد البته سؤاالتي كه شما كرده
در آن . خواهـد بـه احكـام عمـل كنـد      خواهد فقيه شود، نه كسي كه مـي  دين بكند و مي

و . گنجد و نامه براي پاسخ آن كافي نيست صورت بحث خيلي مفصل است و در نامه نمي
در  و همين كه چنين فقيهـي را پيـدا كـرد   . كند خواهد عمل اما در مورد آن كسي كه مي

سلب مسـئوليت از او شـده و وظيفـه خـود را انجـام داده اسـت و        ،دراعمال از او تقليد ك
كنـيم در يـافتن حكـم خـدا،      گويند كـه مـا كوشـش مـي     خود فقها هم مي. نگراني ندارد

است كه حكـم  گويند كه ظنّ ما اين  گوييم حكم خداست بلكه مي گويند آنچه ما مي نمي
اي است كه بنابر آن مجتهد يعني كسي كه تحقيـق   كمااينكه قاعده. خدا هم همين است

كند اگر حكمي كه پيدا كرد منطبق بود با حكم واقعي خداونـد، در آن   كند، بررسي مي مي
رسد يكي ثواب اينكه حكم خدا را پيدا كـرده و اجـرا كـرده و يكـي      مورد به دو ثواب مي

راه پيدا كردن حكم خدا كوشش كرده است ولي اگر هم حكم خدا را پيـدا  ثواب اينكه در 
نكرد و در واقع آن حكمي كه كرد حكم خدا نبود و صحيح بود يك ثواب دارد يعني ثواب 

واَبين َاَحـدُ گويند مجتهد به هر جهت به  اصطالحاً مي. كوشش در راه خداوند يكـي از    ،الثَـّ
گوينـد حكـم    نها هم معتقد نيستند كه اين حكمي كه ميبنابراين آ. رسد مي ،اين دو ثواب

عليشـــاه در كتـــاب  خداســـت، كمااينكـــه در شـــرح حـــال مرحـــوم آقـــاي ســـلطان
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اي را  هم نوشته شده كه ايشان از استاد فقه خود در مشـهد مسـأله   عرفان و علم ي نابغه
ن ي صحبت كردند و گفتنـد بـه نظـر مـ    مدتپرسيدند كه حكم خداوند چيست؟ استادشان 

عليشاه گفتند كـه مـن از جنابعـالي حكـم خـدا را پرسـيدم        آقاي سلطان. پاسخ اين است
. باز استاد شروع كرد به استدالالتي و بـاز همـين نظـر را داد   . نخواستم نظر شما را بدانم

استاد گفت آنچه نزد ماست همين است تـو بيشـتر   . ايشان هم جواب خود را تكرار كردند
؛ كه ايشان رفتند پيش حاج مالهادي سبزواري، او هم بعد از خواهي برو جاي ديگري مي
التحصيل شدن ايشان مطلبي را بـه همـين مضـمون گفـت كـه ايشـان نـزد آقـاي          فارغ

  .عليشاه رفتند و به فقر مشرّف شدند سعادت
عليشاه كسي پرسـيد   گوييد در همان كتاب آمده كه از آقاي سعادت اما عقل كه مي

ت اسـت امـا     : ايشان فرمودندعقل حجت است يا نه؟  عقل من يا عقل تو؟ عقل من حجـ
عقل الهـي  . عقلي كه حجت است عقلي است كه تابع شريعت و طريقت باشد !نه عقل تو

گـوييم   عقل شيطاني آن عقلي است كـه مـا مـي   . است؛ يعني عقل معاد نه عقل شيطاني
فرمـود مـن از    ععلـي  دانسـتند ولـي   معاويه داشت كه معاويه را اعقل عقالي زمان مي

از معاويه  لّاگيرد وا ولي فقط دين خداوند جلوي من را مي. ترم، اگر دقت كنيد معاويه عاقل
چنين عقلي حجت نيست ولي عقلي . ترم بازي كنم و عاقل بيشتر بلدم به اصطالح سياست

ند نه كه تابع امر الهي باشد، همان عقلي كه كوشش كند در راه اينكه حكم خدا را پيدا ك
را به رخ مـردم بكشـد و آنهـا را     ،كوشش كند در راه اينكه برتري خودش، آقايي خودش

ولي عقل الهي حجت است و اما عقلي كه . چنين عقلي حجت نيست. تحت انقياد درآورد
گويند آن عقلي است كه مانع عشق الهي بشود كه آن هـم عقـل نيسـت،     در طريقت مي

در آنجا عقل حجت . د را به صورت عقل درآورده استچيزي است كه خو. عقل است شبه
گويند  ميعقل به عنوان در مسائل دل، مسائل طريقتي، مسائل عشق الهي، آنچه . نيست

  .السالمو. گويند عقل نيست زمينه آنچه ميتوان گفت در اين  در واقع مي .حجت نيست
 .88، ص 2، ج بحاراالنوار.  1                                     
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اتاقي شما  ي مشابهي از هم ت، نامهدر همان پس. ي شما رسيد با عرض سالم، نامه
اي را كه ضميمه خواهـد شـد مطالعـه     دو اعالميه. رسيده بود كه سؤاالت مشابهي داشت

توانيـد از آقـاي جـذبي در     هاي ديگري هم صادر شده كه در آنجـا مـي   ضمناً بيانيه. كنيد
  :اصفهان بخواهيد كه به شما بدهند و اما در مورد سؤاالتي كه كرده بوديد

خواهيد كرد كه بسياري از اين سؤاالت  توجه، 75ي رمضان سال  به بيانيه توجها ب
ايد هدف  و اما اينكه نوشته. شود لذا به آنها جواب داده نمي. ي من مربوط نيست به وظيفه

ي  اي است كه بر عهـده  وظيفه. شما از هدايت خلق چيست؟ هدف من انجام وظيفه است
تـرين هـدف    اطاعـت امـر مهـم   . كـنم  به انجام آن اقدام مـي  من گذاشته شده و بنابراين

لاُة عَ : اند و اما درمورد نماز فرموده. تواند باشد مي ينومالصَّ ينيا  ُد الدِّ لاُة ِعَماُد الدِّ ، نماز الصَّ
و لذا تأكيد در مـورد  . و بهترين عمل عبادي نماز است  ترين عبادت مهم. ستون دين است

و اما نماز را بايد هميشه خواند و اين تأكيد در . ن فراوان رسيده استآن از ائمه و از بزرگا
َحتَّـى  کَ َو اْعُبـْد َربَّـي  ها از روي ناداني آيه بعضي. مورد نماز براي تمام دوران حيات است

كنند كه وقتي يقين حاصل شد و به اصطالح آنها واصل  معني مي اينطوررا  1 اْلَيقين کَ َيأْتِيَ 
ولي كسي از پيغمبر، از علـي و از ائمـه بزرگـوارتر و جلـوتر     . ماز الزم نيستشديد ديگر ن

كه فرمودند به دو نحوه قابـل   اْلَيقـين کَ َيأْتِيَ اين . خواندند نيست و آنها تا آخر عمر نماز مي
ي ديگري در قرآن، يقـين   تعبير است؛ اوالً يقين به معناي مرگ است، براي اينكه در آيه

يعني تا مرگت و تا وقتي زنده . دهد اند و يقين اين معني را هم مي آوردهرا به معني مرگ 
هـا صـحبت    بنابراين، آن استاد شما كه راجع به نمـاز و درويـش  . هستي بايد نماز بخواني

هايي هستند كـه   كرده است، يا در عرفان وارد نبوده و يا اينكه منظورش فقط آن درويش
بسياري . اند نزد عموم به عنوان درويش شناخته شده كنند و تكدي مي خاصهاي  با لباس

و در واقـع ايـن اسـتدالل    . ها ايـن اسـتدالل را دارنـد، نـه درويشـان حقيقـي       از آن فرقه
است كه به اين صورت جلوه كرده اسـت،   شاني حالت تنبلي و ركود و خمود كننده توجيه

شـود، حتـي    انسـان سـاقط نمـي   نماز را تا دم مرگ بايد خواند و به هيچ وجه نمـاز از   لّاوا
 .والسالم. تواند بايستد، همانطور خوابيده بايد نماز بخواند مريضي كه نمي

 .99سوره حجر، آيه .  1                                     
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قبلي شـما را تمامـاً نگـه داشـتم، بـراي اينكـه از        مكرّرهاي  با عرض سالم، نامه
سؤال، جواب گرفته شود خود .فكـر   انسان اگر جواب هم ندهد يا جواب آن را نداند، خود

م و منتظرم كه هميشه سـؤاالتي كـه   متشكّربنابراين از اين جهت از شما . افتد به كار مي
  .شاءاهللا شود بنويسيد، ولي منتظر جواب، نه از من، بلكه از غيب باشيد، ان برايتان پيدا مي

ي عاصـي خداونـد    ايد كه نوشتن نامه از طرف يك بنـده  اما اينكه يادآوري فرموده
باز هم از  ،»منتظري را به لب آمد نفس«لي نوشتن پاسخ امري واجب و مستحب است و

 متشـكّر اين يادآوري شما به خودم و همچنين يادآوري قطعاً شما به نفـس خودتـان نيـز    
  .شدم

وقتـي انسـان جـواب كتبـي     . جواب، انواع و اقسام دارد؛ جواب كتبي، جواب روحي
خيلي اوقات . جواب از طريق ديگري بدهدكند  ندهد يا نتواند بدهد، به هر جهتي سعي مي

تـوان   بنابراين به صرف اينكه امري واجب است نمي. شود واجب، حتي تبديل به حرام مي
  :و اما جواب بعضي مطالبي كه نوشته بوديد. آن را در همه جا واجب دانست

اي بر حسب اختيار خـود بـه    در طريقت اجازه مناط است و وقتي كه صاحب اجازه
سپارد، ولي آنچه لدنّي نيست و اكتسـابي   دهد، آنچه لدنّي است به او مي اجازه ميديگري 

رود، ولـي اگـر    است اگر خداوند مصلحت بداند، نفر بعدي خود به دنبال اكتسـاب آن مـي  
اينكه فرض بفرماييد من زبـان   كما. كند مصلحت نباشد يا ضرورتي نباشد اين كار را نمي

شـان زبـان    عليشاه با تمام بزرگي و عظمت صالح ولي حضرت دانم فرانسه را آموخته و مي
بـه مـن    بنابراين ايشان كه بطور غيرمستقيم يعني با دو واسطه. اند فرانسه تحصيل نكرده

بنـابراين وقتـي   . آنچه نزد ايشان بود به بعدي رسيد و به بعدي و به مخلـص اجازه دادند، 
هـا   اند به بعـدي  كه آن حضرت داشته عليشاه شده باشيد آنچه را صالح شما تسليم حضرت

كنـد ايـن بـه     اگر بعضي از آن چيزها در مقام تماس با شما ظهور پيدا نمـي . رسيده است
جور مورد نظر قـرار   خداوند همه را يك والّامصلحت شماست و از لحاظ ارتباط با شماست 

  .دهد مي
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ـلْ الرُُّسـُل فَ  کَ تِْلـ :فرمايد البته همانطور كه خداوند مي در  ،1ضٍ َبْعـ  نا َبْعَضـُهْم َعلـىضَّ
منتها تفاوت درمقام خودشان است و خداونـد  . بين ائمه و يا بزرگان هم اين تفاوت هست

بنابراين بر ديگران نيسـت  . را فضيلت داديم بر بعضي ديگر فرمايد كه ما بعضي از آنها مي
 ورانز در دالبته به نظر خـود مخلـص نيـ   . كه كسي را بر يك يا بر ديگري فضيلت دهند

نورعليشـاه در علـوم ظـاهر و     عليشاه يـا حضـرت   سلطان نظر از اينكه حضرت اخير صرف
عليشـاه نداشـتند ولـي مقـام معنـوي آن       صـالح  تأليفات، مقامي داشتند كه ظاهراً حضرت

اينكـه   كمـا  ؛تر كـرده بـود   حضرت و تسلّطي كه بر محيط داشتند، ايشان را از همه پيش
هذا من گـو اينكـه بـر     علي. به دست خود ايشان مشرّف شدند اقطاب بعدي تاكنون همه

عليشاه تكيه زده بودند ولـي هنـوز    صالح ام كه حضرت همان صندلي و مسندي تكيه زده
ي  بنابراين از اين جهـت عالقـه  . دانم ي ايشان مي ترين بنده هم و هميشه خود را كوچك

من ارادتم . عقيده هستم ا شما همكنم و من نيز ب عليشاه تأييد مي صالح شما را به حضرت
طـور اسـت و ايـن را خـدمت      به ايشان طوري بود كه حـد نداشـت و هنـوز هـم همـين     

عليشاه هم عـرض كـردم و گفـتم مـن دلبسـتگي       محبوب رضاعليشاه و حضرت حضرت
ولي اين دلبستگي هرگز مانع نيست كه من ارادتم را به شما ظاهر  ،ي به ايشان دارمخاص

رضاعليشاه  به اين جهت بود كه حضرت. متي كه الزم دانستيد انجام ندهمنكنم و هر خد
رفتم و همچنين تمام  شان مي مالقات] به[در اواخر كه بيشتر در تهران بودند و من بيشتر 

بنـابراين از  . عليشاه خيلي مورد لطف و عالقه و اعتمادشـان بـودم   محبوب دوران حضرت
عليشاه و به خصوص از اين جهـت هـم    صالح جهت شدت اعتماد و دلبستگي به حضرت

كه هر كسي عالقه و محبت و ارادتش بـه آن بزرگـواري كـه دسـت او را گرفتـه اسـت       
دهد، من به ايشـان عالقـه    ي قرار ميخاصاالبد است و در دل خود براي او يك جاي  الي

  .داشتم
يست سـال از  اين ب ،ام ايد بيست سال است كه هيچ چيز نديده اينكه شما نوشته اما

 57يا  1356هاي  شود به سال اواسط دوران آقاي رضاعليشاه است، براي اينكه مربوط مي
حال شما چه تغييري را در ايشان ديديـد كـه در وسـط دوران سـلطنت ايشـان      . 1358يا 

نظريات جديدي پيدا كرديد و سؤاالتي از اين قسم برايتان پيدا شد؟ پس توجه كنيـد كـه   
رضاعليشـاه همـان رضاعليشـاه     براي اينكه حضرت. وده است، نه از بيرونتغيير از شما ب
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ها و امثال اينها همگي موجب شده است كه  اند، ولي اوضاع اجتماعي، گرفتاري قبلي بوده
ــد  ــور را بكني ــن تص ــما اي ــتم   . ش ــه گف ــانطور ك ــن هم ــه م ــدعيالبت ــه  م ــتم آنچ نيس

، گـو اينكـه هـر وقـت خداونـد      عليشاه در حيطه قدرت داشتند من هم دارم صالح حضرت
دانيـد كـه مـالك     از طرفـي مـي  . مصلحت بداند اجازه خواهد داد كه من هم داشته باشم

  .يا اثر و يا نص: ي فقر از دو راه است راهيابي در سلسله
اينكه ما به صرف اينكـه   كما. اصل در تسليم به پير، تشخيص اصالت نص اوست

دانيم و به همـين دليـل    او قرار گرفت علي را امام ميپيغمبر علي را معين كرد و نص بر 
ي در دوران     . بعد از او امام حسـن و الـي آخـر را قبـول داريـم      ولـي پيگيـري چنـين نصـ

بنـابراين  . بايد بگوييم بسيار مشكل و نزديك به محال است ـ اگر نگوييم محال ـ امروز
است از امـام   توقّعي را كه ملّطتسكند؛ يعني از هر كسي كه آن اثر و  در اينجا اثر كار مي

. بعد از اين تسليم و بيعت، به دنبال نص بايـد بـرود  . شود ببيند، در او ديد به او تسليم مي
بعد از او اثر كـار   اماپرسد  ها را از او مي پرسد و اتّصال گذشته نص اين پير را از خود او مي

و ديده و تسليم آن شده است به فقير آن اثري كه از ا. بعد از او نص معتبر است. كند نمي
هميشه . رسد و ديگر اثر امر جانبي است اعالم كرده است كه نص اين شخص به امام مي

اثر فقط در اين . پير براي او ظاهر سازد ،داشت كه هر اثري انسان بخواهد توقّعتوان  نمي
دهـد، ولـي    ان ميمابقي اوقات هر وقت مصلحت خداوند بود خداوند اثر را نش. موقع است

  .شود مي تلقّيي يك امر زائدي  ندارد و بلكه به منزله اثر ،ديگر اثر در تشخيص پير
ل بـه     »631 حقيقت« :صالحيهو اما در مورد بعضي موارد مربوط به  راجع بـه توسـ

دانند، استثنائاً بعضي  اكثر علما در شريعت تقليد ميت را جايز نمي. ميت و تقليد ميت است
در شـريعت چـون    ،ولي به هـر جهـت  . دانند ي تقليد بر ميت را صحيح مي قايان ادامهاز آ
هاي زمان درك كند،  به موقعيت توجهگويند كه حكم هر زمان را بايد مجتهد زمان، با  مي

. بينـد بايـد نظـر بدهـد     بنابراين شخصي كه االن زنـده اسـت و مقتضـيات زمـان را مـي     
افتادند تقريباً علماي بيشتر ممالـك و   جاج به زحمت مياينكه در بعضي سنوات كه ح كما

و  بـود البته اين تحريم موقّت  .حتي بعضي از علماي اهل سنّت، سفر حج را تحريم كردند
. رد، سال بعد هم به آن تقليد عمل كنـد اين آقاست، اگر آن آقا م مقلّدتواند كسي كه  نمي

جاري اسـت؛ بـراي اينكـه در امـر طريقـت      اين مسأله به طريق اولي در امر طريقت نيز 
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و اثـر ديگـر   . گذشته از مقتضيات زمان، مقتضيات رواني خود سالك نيز مورد نظـر اسـت  
شـود، آن اسـت    اجتماعي اين امر كه در فقر و درويشي به صورت تجديد بيعت ظاهر مـي 

بـه  المقدور جلوگيري گردد و معلوم شـود چـه اشخاصـي     ها حتي كه از اختالفات و تفرقه
. اند تا در تاريخ بمانـد  اند و چه اشخاصي دچار انحراف شده تجديد كرده ،دنبال نص واقعي

شـد و كـدام    اينطورتوانيد تحقيق كنيد كه چرا  االن بسياري از انشعابات ثبت شده كه مي
  .اند ها اصيل بوده يك از اين رشته
بيـان قـدرت و    ، در اينجا هدف و نظر برصالحيهدر كتاب  »191حقيقت «در مورد 

از جهت جسم، حضرت آنقـدر  . عظمت پيغمبر بود؛ هم از جهت جسم و هم از جهت روح
اصطالح سالمت و قوام سالمتي داشت كـه خداونـد بـراي او داشـتن      قوي بود و آنقدر به

ديگران چهار زوجه ولي حضـرت سـيزده نفـر را در نكـاح     . ها را اجازه داد تعداد زيادتر زن
 ،و براي حضرت آن هم عبادت بـود  .ه فرمودند، نه اينكه هميشه باشدداشتند و اين هم ك

چرا كه امري را كه به دستور خداوند انجام گيرد، ولو غذا خوردن، ولو تفريح كردن باشـد،  
به اين معني كه اگر مثالً پدر و مادري فرزندانشان را به پارك ببرند . آن هم عبادت است

اقب ورزش آنها باشـند و بـا آنهـا بـازي كننـد، چـون       كه سرگرم باشند و لذت ببرند و مر
بنابراين بـر فـرض   . شود ها هم عبادت محسوب مي ي اينها دستور الهي است، همان همه

گاهي چنين  ،نمود گاه حقوق آنها را در هر شب ادا مي صالحيهكه بنابر فرمايش ايشان در 
دادنـد،   كه حضرت تشخيص مي ايم البد مقتضياتي بود نبوده ايامما كه در آن . بوده است

  .لذا اين امر هم عبادت است
ي زن را ادا  صادق هم آمده است كه وقتي مرد حقوق واجبـه  كما اينكه از حضرت

. فرسـتد  اي به او رحمت مي چكد فرشته كند و غسل نمايد، هر قطره آبي كه از بدن او مي
در راه خدمت بـه خلـق و در راه   اگر انسان . بنابراين لذّات بدني هم جدا از امر خدا نيستند

اگر غذا كـه  . شود مي تلقّيات بدني محظوظ شود، آنها نيز عبادت اطاعت امر خداوند از لذّ
خوريد به نيت اين باشد كه بتوانيد زندگي كنيد و به مردم خدمت كنيد و عبادت كنيد،  مي

. كنـيم  مـي  ورتصآن چيزي نيست كه ما  ،بنابراين، عبادات هر كسي. آن امر عبادت است
چه بسا عملي كه اگر شما انجام دهيـد عبـادت    ؛عبادات هر كسي بستگي به نيت او دارد

ايـن قسـمت    دربنـابراين  . نيست و تمرّد است ولي اگر ديگري انجام دهد عبـادت اسـت  
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ي بدني و روحـي را از هـم جـدا     توان جنبه البته بطور قاطع نمي. ايرادي بر پيغمبر نيست
ه بدن و روح انسان چنان به هم چسبيده است كه مثل پشـت و روي يـك   اينك كما. كرد

اينهـا از  . كننـد  هـا را مـي   بندي ولي براي بهتر درك كردن، گاهي اين تقسيم. سكّه است
ند كـه  ا هفرمود »191 حقيقت«ي معنوي هم در اين  ولي از جنبه. ي بدني پيغمبر بود جنبه

االمين يعني  حتي روح ،آن درجه نرسيده بودكس روحش به  پيغمبر به جايي رسيد كه هيچ
. سـوزد  تر بيايم بال و پـرم مـي   اگر از اينجا يك قدم آن طرف: روح عالي عوالم باال گفت

براي نشان دادن عظمت و صالبت روحي و جسمي پيغمبر اسـت   »حقيقت«بنابراين، اين 
  .و الغير

آن چيزي اسـت   ،اسماند،  ي اسم اعظم فرموده كه درباره »569حقيقت «ي  درباره
ي اسم  بنابراين ممكن است بجز لفظ هم خيلي عالئم به منزله. كه داللت بر مسمي كند

شوند، مثالً حتي عالئم راهنمايي و رانندگي كه هر كدام عالمت يك معنايي اسـت   تلقّي
. مسـمي دارد  اهميتاسم هم بستگي به  اهميتبنابراين، . كه آن معني مسماي آن است

توانيم فكـر   سماي اسماي الهي باالترين چيزهاست و اعظم اموري است كه ما ميچون م
. اعظم از ديگر اسماء هستند ،ي اسماي الهي هم همه. اكبر گوييم اهللا كنيم لذا هميشه مي

بنابراين از لحاظ ظاهري، هر . ي اسم آن است كه مسمي مورد نظر قرار گيرد منتها فايده
بديهي است امر . در كتاب نوشته شده خوانده شود، مثل هم استيك از اسماء خداوند كه 

منطقي و عاطفي كه در اين موقع بهتر است كه رعايت شود آن اسـت كـه شـخص هـر     
كند او را با نامي مناسب آن بخواند؛ مثالً وقتي كسي  موقع چيزي از خداوند درخواست مي

خواهـد   و شفقت براي زنـدگي مـي  گويد، وقتي كه رحم   َرزَّاق َياخواهد  گشايش روزي مي
ار َيا كند ولي مثالً وقتي طلب رحم مي. بگويد  َرِحيم َيا بگويد باز هم مانعي نـدارد ولـي    َقهَّ

فهمد ولي اين براي فكر خـود   درست است كه خداوند هدف و نيت را مي. اين زيبا نيست
  .دعاكننده اثر چندان خوبي ندارد

جورند؛ براي اينكـه خداونـد    اند كه همه يك هاسماي خداوند هم به اين طريق گفت
و رحـيم را صـدا    َرِحـيم َيـابسيط است، داراي اجزائي نيست كه خيال كنيم وقتي گفتـيم  

فقط با رحمت خداوند كار داشته باشيم، خداوند را به هـر نـامي صـدا بـزنيم تمـام       ،زديم
  .كند مي وجودمان معطوف به نظر خداوند است و او از تمام جهات به ما نگاه
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بنابراين، آن اسمي اعظم است كه ما مطمئن باشيم كه صداي مـا را بيشـتر بـه او    
شـود   تر از اسماي ديگر است و اين امر نمـي  عظيم آن اسم ،رساند و جواب خواهد داد مي

از قلمروي محيط خـود خـارج    ،بودماسواي خدا دل اگر هر چه . مگر اينكه دل فارغ باشد
. رود كه خداوند به نداي او لبيـك بگويـد   در آن صورت اميد مي كرد و پاك و خالص شد،

  .ي اسماي الهي اسم اعظم است اند كه با فراغت قلب، همه بدين جهت گفته
يعنــي در دنيــاي  ـــ ، در مــورد اينكــه نبــوت پيغمبــر بــراي مــا »185حقيقــت «

بشـريت در  ي فهمي كه  دنياي آن روزگار با درجه. محتاج معجزه و كرامت نيست ـ امروز
ي فهم دنياي متمدن يعنـي ايـران و روم    آنجا داشت و محيط عربستان حتي از آن درجه

ن اين بود كه حضرت نشان دهد قواي طبيعت در اطاعت او هسـتند و  تر بود، متضم عقب
رسـيم   ولي دوران امروز كه ما به حضور پيغمبـر نمـي  . داد بدين جهت معجزاتي انجام مي

مقرراتي  خوانيم، ولي با اين حال نيازي به آنها نيست، خود ها مي باين معجزات را در كتا
ي اين مقـررات بـه بطـون امـور      ي آن است كه آورنده كه آورده شده، تشريع شده، نشانه

تر است و مـن در چنـد    لاگر منظور تعدد زوجات است، چون مسأله مفص. آشنا بوده است
  .ساير موارد روشن است. د پاسخ داده شودتر باي مفصلام،  جلسه در تهران صحبت كرده

اشاره به ظهور در عالم كبير و ظهور در عالم صغير است كه انسـان   »89حقيقت «
هميشه بايد منتظر باشد و اين انتظار او نبايد در وي سسـتي بـه وجـود بيـاورد، و انتظـار      

كات آن اشاره به ساير ن. داشته باشد كه خداوند تدريجاً ظهور را در عالم صغير انجام دهد
اي  سلوك اگر به درجـات عاليـه  و اند كه سالك در سير  مقاماتي است كه پيغمبران داشته

  .برسد، توفيق درك آنها را خواهد داشت، ولو به صورت حال و نه به صورت مقام باشد
ي آدم  ي ابليس است در مقابل امر خداوند بـه سـجده   اشاره به گفته »36حقيقت «

او ديـد كـه   . شيطان نـار را برتـري داد  . 2ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن طينٍ   ْقَتنيَخلَ : كه عرض كرد
كند ولي نديد كه آتش، آتـش را   آتش، هر شيئي را كه درونش بيندازند تبديل به آتش مي

بدين جهت شايد اميدوار بود كه اگر هم خطا كنـد  . كند همجنس خود و در خود هضم مي
خاك گرچه به قول مشهور پست اسـت و آتـش رو بـه علـو     . دبه آتش جهنّم نخواهد افتا

كنـد،   ي و تعالي دارد ولي آتـش از آن جهـت تفـاوتي نمـي    باشد، ولي خاك امكان ترقّ مي
خاك تبديل به گياه، تبديل به حيوان، . رود هميشه همان است كه بوده و رو به كمال نمي
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ي حيوانـات،   ي گياهـان و همـه   ها و همـه  ي خاك شود؛ البته نه همه تبديل به انسان مي
به هر جهت آن آدمي كه مسجود فرشتگان اسـت از  . اند بلكه به همان ترتيبي كه فرموده

  .شود نه از آتش خاك زاييده مي
بينيم كه انسان اختيـار   ظاهري مي فرمايند كه از لحاظ حواس مي »66توحيد «در 

واقـع منكـر حـس خـود اسـت و      كسي كه منكر اين اختيار باشد در . دارد و مجبور نيست
را اختيار  كسي كه به عدم اختيار معتقد و آن را قبول كرده باشد، در واقع عدم وجود حس

 پس در ضمنِ. شود كرده است، ولي اين اختيار با جبري بود كه از ساير عقايدش ناشي مي
انـد كـه    فرموده. همان عدم اختياري كه قائل است، در واقع اين عدم را اختيار كرده است

ي خداوند مجبور باشـد، خداونـد    اگر كسي از ناحيه. نگردد پيرامون معاصي حقّمجبور به 
پـس  . كنـد  كند، اگر مجبور كند به خوبي مجبور مي هرگز كسي را به معصيت مجبور نمي

  .كنند، عالمت وجود اختيار است اينكه مردم معصيت مي
ن ممتحن آفريده است، شـيطان را  و اما در مورد شيطان؛ شيطان را خداوند به عنوا

انبيا و ائمه كـه معصـوم    اما. كند تمام انبيا و اوليا فرستاده است و آنها را امتحان مي رايب
بـر بنـدگان   فقـط  : فرمايـد  خداونـد مـي  . تواند آنها را از راه به در ببرد هستند شيطان نمي

د بلكه بـه نـزد آنهـا    رو نه اينكه شيطان پيش آنها نمي. مخلَص من تسلّط نخواهي داشت
اينكـه بـه نـزد     خورنـد؛ كمـا   رود و قصد دارد آنها را گول بزند ولـي آنهـا گـول نمـي     مي

ل راجـع بـه امتحانـات         ـ رفت، نزد ابراهيم رفت ععيسي كه مـن يـك صـحبت مفصـ
خداونـد در  . 3چاپ شده اسـت  ايران عرفاني  ابراهيم كردم كه به نظرم در مجله حضرت

ها به اختيار خود در واقع بهشت را ممكن بود انتخاب  آفريد انسان يواقع اگر شيطان را نم
ي شطرنج هستند نـه اينكـه    بدين معني كه مانند مهره. كنند ولي كارشان ارزشي نداشت

كسـي كـه بـه ايـن     . خداوند شيطان را آفريده است و هشدار هم داده است. جاندار باشند
 شـيطاني اسـلم بيـدي: نكـه پيغمبـر فرمـود   اي. كند از شرّ شيطان راحت است توجههشدار 

ـ  منظور اين است كه بعد از امتحاناتي كه شد شيطان كه ديد در اينجا نمـي  تصـرّفي   دتوان
  .كند، تسليم شد

از نظـر خداونـد و حتـي از نظـر     . ايد و اما در مورد بيماران و سالخوردگان كه گفته
هر كدام مسـتقالً پـاداش يـا     ،ها يك واحد هستند، فقط از نظر روحي طبيعت، تمام انسان
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شود كه انسان با سرعت به  هاي بشري موجب مي بنابراين اين گرفتاري. بينند مجازات مي
كه به  اينطورمثالً . اند كما اينكه ميكرب بسياري از امراض را كشف كرده. سمت جلو برود

د تـا  خاطر دارم يك پروفسور ژاپني خود را آلوده به ميكرب يكـي از امـراض سـخت كـر    
بتواند مراحل بيماري را درك كند، يا پروفسور ديگري بـه نظـرم كُـخ بـود كـه خـودش       

ها قرار بگيرد و  ع بعديو تتب تفكّرقدم حاالت خود را نوشت تا موجب  به مسلول بود و قدم
هـا   هـا و گرفتـاري   االن تقريباً بشر بر بسياري از بيماري. به اين طريق ميكرب كشف شد

هـا يـك واحـد محسـوب      ي انسـان  ي الهي است كـه همـه   اين اراده شده است و مسلّط
  .شوند مي

هاي سركار را نگه داشته بـودم كـه زيـاد و هـر كـدام       ي نامه در خاتمه چون همه
مفصل بود، ممكن است بسياري از مطالب يا به چشمم نيامده باشد و يا فرامـوش كـرده   

داشت كاغذ مختصرتري مرقوم  اگر مطلب ديگري بود چنانچه ضرورت. باشم پاسخ بدهم
  .والسالم. فرماييد، جواب داده خواهد شد

 .253سوره بقره، آيه .  1                                     
 .اي و او را از گل مرا از آتش آفريده: 76و سوره ص، آيه  12سوره اعراف، آيه .  2
، 1378حقيقـت،    ، تهـران، »يـد قربـان  سفر حـج و ع «مصطفي آزمايش،  سيددكتر : ، گردآوري و تدوين)2مجموعه مقاالت (عرفان ايران .  3
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هر وقت سؤاالتي بـراي شـما پـيش آمـد بايـد      . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
  :و اما در مورد سؤاالت شما. بپرسيد

قيام در برابر جور و ستم حكّام در طول تاريخ هميشه به انـواع مختلـف بـوده     -1
ائمه هم مبـارزه بـا   . ي ما خالفت بر روي زمين با پيغمبر بود و بعد با ائمه به عقيده .است

باالترين ستم و باالترين استضعاف تحميل فكر و عقيده و فاسد كردن . جور و ستم كردند
هر كدام بنابر مقتضيات زمان خود به نحـوي ايـن مبـارزه را     هي اطهار ائمه. افراد است

آوري قرآن پرداخت و مراقـب حكومـت    پنج سال در خانه به جمعو بيست ععلي. داشتند
  با قيام خود، عامام حسين. داد هم بود، هر جا سؤالي يا اشتباهي داشتند به آنان تذكّر مي

از . نشيني و دعا، افكار مردم را روشن كـرد  با گوشه عسجاد حضرت. مبارزه با ستم كرد
بـاقر و   حضـرت . تمام نصـيحت اسـت  ر واقع درو دعاهاي حضرت را كه مطالعه كنيد  اين

ي  هر كدام به نحو ديگري، يعني به نحو تعليم احكام اسالمي وظيفـه  فصادق حضرت
ي همگان اين نيسـت كـه بـه اصـطالح قـدما بـا        وظيفه  بنابراين،. دادند خود را انجام مي

. كنـد  مـي اي كه دارد مبارزه  هر كسي با همان اسلحه. شمشير يعني مسلحانه مبارزه كنند
ي غيرفكري داشت بـا همـان    ي فكري داشت با فكر و كسي كه اسلحه كسي كه اسلحه

سالحي كه داشته است، مبارزه كرده است و در هر زمان هم تـابع امـام زمـان خودشـان     
انـد در مبـارزه    ي شيعيان موظف بـوده  همه عحسين امام مثالً در زمان حضرت. اند بوده

ي مبـارزه نظـامي    سجاد وظيفه د، ولي در زمان حضرتعليه يزيد به خدمت حضرت برسن
بنابراين تمام كساني كه در طي تاريخ با فكر و قلـم مبـارزه كردنـد و همچنـين     . نداشتند

اند، در نظر ديگـران محترمنـد و بايـد از آنهـا      كساني كه براي آزادي خاليق مبارزه كرده
ت    ولي مرتبـت آنهـا در نـزد خداونـد ركـن ديگـري      . كنيم تشكّر هـم الزم دارد و آن نيـ

اگر كسي براي دنيا و برتري دنيوي مبارزه كند، آن مبارزه ارزش چنـداني نـدارد   . آنهاست
  .ولي اگر براي خدا مبارزه كند، در نزد خداوند نيز مأجور است
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هـاي مرفّـه شـهر زنـدگي      ايد تعداد زيادي از بزرگان سلسله در مكـان  و اما نوشته
خـالف شـرع آن اسـت كـه رفـاه از راه      . وجه خالف شـرع نيسـت  رفاه به هيچ . كنند مي

شود كه فقط بـراي رفـاه، امتيـاز     نادرست فراهم شده باشد و بنابراين اين تبليغاتي كه مي
كننـد و در   شما فرض بفرماييد دو كارگر كه كار مـي . گيرند، غلط است فلسفي در نظر مي
قوق خـود را صـبح و ظهـر و شـب     گيرند يكي از اين كارگران تمام ح آخر روز حقوق مي

ولي ديگـري بـه نـان و پنيـر اكتفـا      . غذاي خيلي مفصل بخورد و هر شب به سينما برود
فرسـتد و مقـداري هـم     اش در ده خـود مـي   كند و مقداري براي فرزندان و يا خانواده مي

شـود كـه زنـدگي او مرفّـه      بعد از مدتي كه گذشت، اين ذخاير طوري مـي . كند ذخيره مي
آيا بايد اين رفاه را محكوم كرد؟ بايد ديد رفاه از كجا فراهم شده و منشاء رفاه را . شود مي

  .بايد مورد بررسي قرار داد
اين اشـتباه  . بنابراين به هيچ وجه مانعي ندارد كه كسي در محل مرفّه زندگي كند

داران متأسفانه حاصل تبليغاتي است كه در قلمرو سياسي گفته شده و بسياري از سياسـتم 
فريبي و جلب آراي مردم به آن دست زدند ولي وقتي خود به رفاه رسيدند  فقط براي عوام

امروز . بنابراين شما هم صرف رفاه را محكوم نكنيد. ها را فراموش كردند ي آن حرف همه
محكوم كردن صرف سـرمايه  . يد و ركن اساسي اقتصاد سرمايه استلدر دنيا يك ركن تو

  .والسالم. اء آن، براي اقتصاد يك جامعه مضرّ استبه منش توجهبدون 
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ي  القمر اخبار متفـاوتي در نحـوه   در موضوع شقّ. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
كس از  مطلب مربوط به گذشته و تواريخ گذشته است كه در آن ايام هيچ. آن رسيده است

يا وقتي از يكي از مسافرين پرسـيدند،  كساني كه در آنجا بودند تكذيب نكردند و حتي گو
به هـر جهـت از   . ه بوداي را مشاهده كرد او هم گفت وقتي كه در بيابان بود چنين مسأله

شناسان امـروز كـه    اند يا مثل ستاره هر نوع كه باشد، مثالً بگويند در ذهن او تصرّف كرده
يكديگر جمـع   ادند كه بذرات متفرقي بو ـ و به طريق اولي قمر ـ گويند تمام سيارات مي
بـه هـر جهـت ايـن     . ممكن است در آن لحظه هم چنين كاري انجام شده باشد ؛اند شده

اي نيست كه امروز جزء اركان مذهبي باشد و مانعي ندارد كه كسي معتقـد نباشـد؛    مسأله
انـد   چون جزء ضروريات دين نيست، ولي چون جزء وقايعي است كه در تواريخ ذكر كـرده 

تواند در كتب تاريخي، در كتب اسالمي و ضداسالمي آن را مطالعـه   اهد ميهر كسي بخو
و اما اينكه غيرممكن است بايد گفت امروز كه تلويزيون، تلفن، اينترنت و امثال اينها . كند

آيـد در   بينيم كه بسياري امور كـه بـه نظـر محـال مـي      كنيم مي توجهاختراع شده است، 
برخـي از ايـن   در صد سال پيش به هر كسي  انكه اگر؛ چندوراني ممكن است عملي شود

اي نيست كه به آن معتقد باشـند   به هر جهت اين مسأله. كرد گفتند باور نمي ميمسائل را 
به آن كسي كه منكر است ممكن است گفته شود كه من به اين امـر چـون در   . يا نباشند

خواهي معتقد  باش ميتقد خواهي مع تواريخ نوشته شده معتقدم كه واقع شده است، تو مي
خواهـد   به عالوه امروز كسي كه مـي . ي پيغمبر فقط اين مسأله نيست و اما معجزهنباش 

ي امروز پيغمبر، نوشـتن و   معجزه. بيند القمر نمي مسلمان بشود معجزه پيغمبر را از راه شق
ي  هي انسـان و جامعـ   آوردن چنين كتابي است به نام قرآن كه سراسر منطبق بـا روحيـه  

امـروز  . شود شناسي ديده مي شناسي و جامعه بشري است كه بسياري از قواعد مسلّم روان
  .القمر و امثال اينها نداريم تا عظمت پيغمبر و عظمت دين اسالم را بفهميم ما نياز به شق

و اما در مورد دعاها توجه بفرماييد دعاهايي كه در قـرآن اسـت، صددرصـد معتبـر     
اند معلوم نيست از زبان ائمه باشد يا ممكن است آنهـايي   كه نقل كرده اما دعاهايي. است

اند اين دعا  به ما كه نفرموده. كه از زبان ائمه باشد بنا به مقتضيات آن روزگاران بوده باشد
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. اند اين دعا را بخوانيـد، معصـوم نبودنـد و از معصـومين نيسـتند      را بخوانيد آنها كه گفته
خواندند، معلوم نيست عين آن عبـارات را گفـتن، بـراي مـا      مي معصومين اگر خود دعايي

ِه : كنيد كـه  توجهي قرآن  به اين آيه. درست باشد ذيَن َيـْدُعوَن ِمـْن ُدوِن اللَـّ َو لـا َتُسـبُّوا الَـّ

 .والسالم. 1 َفَيُسبُّوا اللََّه َعْدوًا بَِغْيِر ِعْلم
ه     ينـه ك هيچ دانشـى، از روى  ه آنان نيز بىكخوانند، دشنام مدهيد  ه آنان به جاى اللَّه مىكچيزهايى را : 108سوره انعام، آيه .  1                                      تـوزى بـه اللـَّ

 .دشنام دهند
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اي اينكه بسياري از سؤاالت شما پاسخ گفتـه  بر. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
، بعـد  پندصالحي اول،  و از ميان آنها در درجه. هاي عرفاني بپردازيد شود، به مطالعه كتاب

  .چنين ساير كتبي كه از بزرگان اخير در دسترس است بخوانيدو هم شبهات رفع ي رساله
  .االمر حبصا و اما جواب سؤال شما در مورد معناي ظهور و خروج حضرت

آيا تـو خـود را يـك    : فرمايد است مي عتوجه كنيد در شعري كه منتسب به علي
داني كه در اين عالم هستي و حال آنكه دنياي بزرگ خارج در وجـود   موجود كوچكي مي

صـغير   عرفا معتقدند كه انسان، عـالَم  عكاي همين فرمايش موالبه اتّ .1تو مندرج است
ي هر آنچه در عالم كبير است در عالم صغير يعني در وجود و يعن. كبير است و جهان عالَم

بنابراين همانطوري كه در اخبار آمده و تقريباً تمام اديان منتظر . سرشت انسان نيز هست
هم، همه منتظر ظهور مصلح هستند و ما امـام   تشيعظهور مصلح هستند، در اسالم و در 

معتقدند كه در عالم صغير، يعني در معنـي و   دانيم بنابراين عرفا دوازدهم را اين مصلح مي
در معنويت دل هر انسان هم روزگاري ظهور خواهد كرد و اين روز ظهور وقتي است كـه  

ي به معنويت و مبدأ داشته خاصسالك به تمام دستورات دقيقاً رفتار كند و همچنين توجه 
ف بـا امـام آشـنا شـود     اند كه اين ظهور اگر واقع شد براي آن است كه عـار  نوشته. باشد

و امـا در  . وقتي در عالم كبير، در عالم خارج هم امام زمان ظاهر شد، جذب شود بطوريكه
عالم خارج، امام زمان ظهور دارد و اين ظهـور بـراي همگـان اسـت ولـي همـانطور كـه        

براي خواص نيز ظهور دارد و در ظهور در عـالم كبيـر    ـ باالخص در عالم صغير ـ گفتيم
كسـاني كـه از حـزب شـيطان      اما. گيرد جهان را به صورت ظاهر هم در دست مياختيار 

كند و  هستند با آن حضرت از اول مخالفت خواهند كرد و لذا آن حضرت با آنان مبارزه مي
بنابراين ظهور و خـروج بـه   . فرمايد اين مبارزه مصداق خروج است؛ يعني حضرت قيام مي

اعمي است كه يكي از كارهايي كه در اين ايام ظهور ظهور يك امر . ي هم هستند دنباله
 .والسالم. شود، خروج بر دشمنان دين و دشمنان حقّ است مي

َو :  456، ص 1379ميبـدي يـزدي، تهـران، ميـراث مكتـوب،       الدين طالب، قاضي كمال شرح ديوان منسوب به اميرالمؤمنين علي بن ابي.  1                                     

  َو فيَک اْنَطَوي اْلعاَلُم اْلآَْکَبرُ / َتْحَسُب أَنََّک ِجْرٌم َصغِيٌر 
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دو لوح نزد خداوند  :گويند ي سرنوشت مي درباره. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ا كـه قابـل تغييـر    در لوح محو و اثبات، سرنوشـتي ر . لوح محو و اثبات و لوح تقدير ،است

اند و هر گاه كسي كه داراي اجازه است شفاعت كنـد يـا كسـي دعـا كـرد و       است نوشته
  .شود الدعوه بود، در آن صورت آن سرنوشت عوض مي دعايش مستجاب

ي بـا تسـبيح    در مورد استخاره، استخاره يعني انسان از قرآن الهام بگيرد، استخاره
اين، خداونـد از طـرق مختلـف ممكـن اسـت چنـين       بنـابر . يعني از دل خود الهام بگيـرد 

جزو قوانين و مقررات الهي است و خداوند همه جا  ،چون تفكّر در كار. دستوري صادر كند
كنيـد،   تعقّلاش بينديشيد و  داده است، هر مطلبي كه داريد درباره تعقّلو  تفكّردستور به 

، در تعقّـل و  تفكّـر ني با ايـن  يع. ي استخاره است آنچه بر دل شما الهام شد، همان نتيجه
اگر از . ايد و خداوند آن خير شما را به شما الهام كرده است واقع از خداوند طلب خير كرده

  .توان متوسل به استخاره شد اين راه نشد، آنگاه خيلي به ندرت و كم، مي
بايد بطور كلّي . كند اما استخاره براي ازدواج، با استخاره در ساير مسايل فرقي نمي

در مورد خودتان كه نوشته بوديد بـه هـر جهـت     اماو . اول قبل از استخاره، استشاره كرد
اميدوارم خواست خداوند كه هميشه بـر  . آنچه انجام شده است جز خواست خداوند نيست

تـوان   ولي اين توجه را داشته باشيد كه در اينجا نمـي . خير شماست، شما را راهنمايي كند
بايد در زندگي خود و برخوردتان بينديشيد، اگر نواقصـي  . وصول خير بودنشست و منتظر 

اميدوارم . بوده است كه آن نواقص موجب اين وضعيت گرديده، آن نواقص را مرتفع كنيد
  .والسالم. خداوند توفيق بدهد
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ينكه از توجه شما به بعضي مسائل معنوي و از ا. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ج فكري و عقيدتي زندگي را دنبال كنيد، خرسند شـدم  به دنبال اين هستيد كه بدون تشنّ

  .و اين تصميم شما را پسنديدم
بدواً در مورد ازدواج ممنوعيتي كه براي هر مسلمان معتقد به اسالم و مسـلّماً هـر   

رمسـلمان  وجه نبايد با مـرد غي  هيچ درويش است كه بايد رعايت كند، اين است كه زن به
همين رعايت را كه نمود از ممنوعيت كنـاره گرفتـه اسـت و ازدواج او مجـاز      ؛ازدواج كند

  .است
 ألهدر مس. شود غير از مسائل اعتقادي است مسائل ديگري كه در ازدواج مطرح مي

كدام از حيث اعتقـادي بـر    ازدواج دو طرف همسر هستند، يعني بايد تصور بكنند كه هيچ
شـود و بايـد رعايـت     كدام رهبر يا مرشـد ديگـري تلقّـي نمـي     هيچ. اردديگري برتري ند

انـد اسـالم    در اينجا اصل تساهل كه فرموده. اعتقادات طرف، يعني همسر خود را بنماييد
البته اگر در اول ازدواج توجه كنند كه مسلك . شود گر مي دين سهله و سمحه است، جلوه

كنند به اين  ونات زندگي را بررسي ميؤكه ش طور هر كدام چطور است و سعي كنند همان
خـورد و   قسمت هم رسيدگي كنند مسلّماً بهتر است، اگر نشد به اصل ازدواج لطمـه نمـي  

بايد طرفين با گذشت از يكديگر و آزاد گذاشتن هر كدام در اعتقادات خويش و عمـل بـه   
غيرمسلمان نبايـد ازدواج  اعتقادات رفتار كند و توجه داريد كه در اول گفتم كه مسلمان با 

بكند، يعني وقتي طرف مسلمان بود، مسلمان بر فرض فاسق هم باشد باز هم بـه ازدواج  
و معنـوي   مـادي مند به ازدواج بوده وظـايف   خورد، بخصوص اگر همسر عالقه لطمه نمي

مـثالً حتـي اگـر    . در اين حال بايد سعي كرد ساير موارد را جدا كرد. كند زوجيت را ادا مي
الصالة، يعني كسي كه به نماز معتقـد نيسـت،    البته تارك ـ كند شوهر در نماز كوتاهي مي

زنـد و   وجه لطمه به ازدواج نمـي  اين امر به هيچ ـ الصالة در حكم كافر است نباشد؛ تارك
صحت اين ازدواج به جاي خود باقي است و زن فقط به طرقي مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم    

البتـه در صـورتي   . هر را راهنمايي كند، يعني امر به معروف نمايدتواند شو گاهي مي به گاه
قدر را هم انجام ندهد بهتر است همان لّاكه اين مذاكره و اين توصيه مؤثر و مفيد باشد وا.  
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قدر كه همسر، مسلمان بود يعني شهادتين را قائل بود، ازدواج بـا او   بنابراين همين
نيـز واجـب    ع، يعني شهادت بـه واليـت علـي   سوممانعي ندارد و حتي اقرار به شهادت 

بديهي اسـت كسـاني كـه    . البته اگر اين شهادت را معتقد باشد و بگويد بهتر است. نيست
توانند همديگر  گويند نكات مشترك زيادتري با هم دارند و مي را هم مي سوماين شهادت 

م مزاحم او نباشد و اگر را تحمل كنند و هر كدام بايد به روش خود رفتار كند و ديگري ه
موضوعات معيني نه بين خودشان بلكه بين ديگران مباحثه شود و گوش بدهند شايد هـر  

بنابراين در مورد گذشتگان و بزرگان گذشته، هر كدام ممكـن  . دو به يك مسلك بپيوندند
است اعتقاداتي داشته باشـند، كمااينكـه هـم اكنـون هـم حتـي در بـين علمـا، در بـين          

شناسـان، در بـين فقهـا در بررسـي شخصـيت گذشـتگان تفـاوت و         ران، جامعهسياستمدا
در . ممكن است يكي را كسي خوب بداند و ديگري او را خوب ندانـد . اختالف وجود دارد

اگـر در نظـر بگيريـد ايـن     . كـدام اطالعـات كامـل نداشـته باشـند      حالي كه شـايد هـيچ  
 حـقّ بلكـه در مـورد    ،ل قضاوت نكنيـد در مورد اشخاص، او: اند دستورالعمل را كه فرموده

ديديد تأييد  حقّو بعد هر كه را بر آن راه بودن آنها را بسنجيد  حقّو بعداً بر مطالعه كنيد 
اگر مـا ايـن   . بسنجيد حقّرا به مالك اشخاص نسنجيد، اشخاص را به مالك  حقّ. كنيد

يـا دسـتورالعمل    .شـد  حل مـي ما كرديم، در تاريخ خيلي از مشكالت  دستور را رعايت مي
قـوم را لعنـت   . 1من از عمـل شـما بيـزارم   : است كه علوط قرآن كه به نقل از حضرت

. ما هم بايد از عمـل، نـه از شـخص بيـزار باشـيم     . از عمل شما بيزارم: گويد كند، مي نمي
بنابراين، هرگاه عمل كسي منطبق با مقررات شرعي بود، چون اعمال بـا شـرع سـنجيده    

معنويت به دل است كه قابل ديد ديگران نيست، ولي اعمال شخص طريقت و  ـ شود مي
  .اگر مطابق شرع بود، ايرادي بر آن شخص نيست ـ سنجند را با شرع مي

قدر كه به اساس اسالم توجه كردند و  و اما در مورد مسائل عقيدتي، زوجين همين
. ديگر را حفـظ كننـد  اعمال خود را منطبق با اسالم كردند، بايد ساير ضمائم اعتقادات يك

د و تفاوت در قبول بعضـي مسـائل نبايـد در    ايد به ديگري احترام بگذاربنابراين هر يك ب
  .مسأله ازدواج مؤثر باشد

مسأله ازدواج بخصوص هرگاه فرزندي به وجود آمده باشد بستگي به فطرت اوليـه  
شـد و يـا كـافر    يعني هر زن و مردي قبل از اينكه مسلمان يا يهودي يا مسـيحي با . دارد
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باشد، يك انسان است و اين انسان مقتضياتي در فطرت خود دارد و آن اين است كه نياز 
به يك همسري از جنس مخالف دارد كه در موقعي كه خداوند مقـرّر كـرده ايـن امكـان     

ـ   بنابراين ازدواج وظيفه. براي او فراهم خواهد شد د بـراي طـرفين   اي است كه از بـدو تولّ
اي است كه بنـا بـه فطـرت     افتد و وظيفه نتها زمان اجراي آن به تأخير ميم. موجود است

منتها بايد هر كدام  ،وجه نبايد لطمه بخورد هيچ اين است كه ازدواج به. جسم شخص است
البته مطالعه كتبي كه مبناي اعتقادات شخص باشد بسـيار  . عقايد ديگري را محترم بداند

ولي بهتر آن است كه از . تواند از ديگري بنمايد مي خوب است و هر كدام اگر سؤالي دارد
تر شوند ص بيشتري در اين اعتقادات دارد سؤال كنند تا روشنشخصي كه تخص.  

ي مرحـوم   جملـه سلسـله   اما در مورد مسائل عرفاني، در غالب سالسل عرفـا مـن  
يع است كه اين اعتقاد اساس تش. ي سلف براي خلف وجود دارد الهي، مسأله اجازه نورعلي

ولي سالسل و كساني كه به عرفان اعتقاد  ،اند عه آن را كنار گذاشتهمتأسفانه بعضي متشي
اند و آن اين است كه وقتي خداوند به پيغمبـر مأموريـت    دارند، آن را مبناي خود قرار داده

طور تعيـين جانشـين    همين. امر الهي بود، پيغمبر منصوب شد ،داد، با كسي مشورت نكرد
امر الهي يا بطور مستقيم . هم بايد به امر الهي باشد، نه با مشورت و رأي مردم صمبرپيغ

را تعيـين   عشود، مثل نبوت پيغمبر يا بطور غيرمستقيم مثل اينكه پيغمبر علـي  گفته مي
ا إِْن ُهـَو إِلَّـ  َو ما َيْنِطُق َعـِن اْلَهـوى: گويد مسلّماً بعد از آنكه خداوند راجع به پيغمبر مي. كرد

بنابراين علي هم به اين جهت رهبـر  . ي الهي دارد ، آنچه پيغمبر بگويد جنبه 2َوْحٌي ُيـوحى
بنابراين اگر اشـتباهي، اختالفـي در   . طور تا آخر است كه از جانب خدا تعيين شده و همين

ما معتقديم كه ايـن اجـازات   . زند تعيين جانشين پيدا شود، اين به اساس اعتقاد لطمه نمي
  .اللهي ي نعمت به ما رسيده است، به سلسله َيدبِ  َيداً 

اند با سـاير   در مبحث ساير سالسل فقر مرقوم فرموده پندصالحطور كه در  و همان
زنند با محبت و مهربـاني بايـد رفتـار     سالسل عرفاني و ساير كساني كه از عرفان دم مي

زيـرا بـه   . ا جـايز نيسـت  ه با آنهـ حولي مصاف. شود كرد، زيرا نام محبوب از آنها شنيده مي
انـد كـه اتّصـال آنهـا صـحيح نيسـت، بلكـه         نفرموده. صحت اّتصال آنها اطمينان نيست

ايـن بحـث تـاريخي     ؛فرمايند به صحت اتّصالشان اطمينان نيست، يعني يقين نيسـت  مي
ولـي هـر دو،    ؛آنها هم ممكن است بگويند به صحت اين اتّصال اطمينـان نيسـت  . است
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انـد؛   غالب سالسل عرفاني هم به همين طريـق متفـرّق شـده   . قبول دارند اتّصال را اصلِ
يعني بعد از اينكه بزرگي رحلت فرمـود، چنـد نفـر در مقـام جانشـيني او خـود را معرفـي        

اين سالسل در بعضي ادوار  ،طريق سالسل مختلفي جدا شد كه گاهي هم اند و بدين كرده
آمـد و از   مـي  هبزرگي مثالً يكي از ائمـه مثالً كسي كه نزد . تاريخي همه صحيح بودند

شد، مـثالً در هندوسـتان    هاي دور مي راه درطرف امام مأمور ارشاد و هدايت بندگان خدا 
. كشيد كه شخصي از آنجاها به مكّه يا مدينه برسـد  ها طول مي يا چين آن وقت كه سال

اي بدهند  يز چنين اجازهفرمودند كه اگر شخص اليقي را ديدند به او ن لذا به آنها اجازه مي
داد و بـه همـين طريـق     داد و مجاز از طرف او بـه ديگـري اجـازه مـي     و او هم اجازه مي

تر شـد،   بودند ولي به تدريج كه روابط نزديك حقّسالسل مختلفي جاري شد كه همه بر 
ه تر شد، امكان ارتباط بيشتر برقرار بود، بسياري از اين مشايخ كه تعيـين شـد   ها كوتاه راه

بودند، براي خودشان جانشين تعيين نكردنـد و مريـدان و طـالبين را بـه ديگـري ارجـاع       
ي سالسل باطـل باشـند و از    دادند و به اين طريق سالسل كم شد ولي نه اينكه همه مي

مثالً در سالسل خاكساري يا در سالسل ديگر بعضـي از اشـخاص را در   . بين رفته باشند
از لحـاظ اينكـه آيـا     ؛كننـد  به نام قطب خودشان ذكر مـي تاريخ به نام بزرگ خودشان و 

ي  ي او محرز است يا نه، بحثي است تاريخي، نه بحث فلسفي؛ كه اگر اجازه صحت اجازه
ي او صـحيح باشـد، فرمـان او     او صحيح نباشد مسلّماً ادعايش باطل است، ولي اگر اجازه

در اين مورد بـه  . اللّهي علي: ندا ها آن است كه به غلط گفته يكي از اين رشته. مطاع است
عليشاه سؤال كرده بودند، ايشان فرمودند كه اگر كسي بگويـد   صالح خاطر دارم از حضرت

خدايي نيست و هر چه هست علي است، اين غلو است و كفر است ولي اگر بگويـد علـي   
. ي اوست، اين كمال ايمان و اعتقـاد اسـت   نيست و هر چه هست خداست و علي نماينده

هـا در   طور كه در زمان خود حضرت نيز بود، بعضي منتها ممكن است در طي تاريخ همان
، آثـارالحق هـاي   ولـي آنچـه مـن در كتـاب    . شدت محبت غلو كنند و علي را خدا بداننـد 

كه عليـه اينهـا نوشـته     تاريكي در سلوكي كتاب تّح ام، و ، و نظير اينها ديدهالحق برهان
كه متـداول در   يياهللا باشد، به اين معنا ،جه اعتقاد به اينكه عليم به هيچ وا هشده، خواند

  .بين عامه است، نيست
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هـا ممكـن اسـت ايـن      بعضـي . ي سالسل عرفا ارادتمندنـد  همه عدر مورد علي
. تري بيان كننـد  ها كمتر ظاهر كنند و به صورت صحيح ارادتشان را ظاهرتر كنند و بعضي

 آثـارالحق يـا   الحـق  برهانالبته اشخاصي را كه در . يستوجه ايرادي ن هيچ از اين لحاظ به
هـم مرقـوم    پندصـالح اينكـه در   كمـا . اند بايد ديگران هم به احترام ذكر كننـد  اسم برده
اند كه بزرگان هر قوم را سب و لعن نكنيد و بنابراين بايد هميشه با احترام نام آنها  فرموده

مربوط به خود آن سلسله، بعضـي از اسـامي را   ولي من در تواريخ، جز تواريخ . را ذكر كرد
گوينـد از   سوار كه مـي  ابلق اند نديدم كه شرح حال كاملي از آنها بدانند مثل داود كه گفته

. هاي ساير سالسل هم متداول اسـت  اكنون بين درويش ومتداول شده  حقّسالسل اهل 
ولي چـون بـه   . ام نها نديدهاند من در تواريخ ديگر، نامي از آ اشخاصي را كه در آنجا نوشته

  .كنم اند من به احترام، نام آنها را ذكر مي هر جهت اهل عرفان بوده
البتـه مـن وقتـي كـه بـه      . الهي هم قبالً قاضـي عدليـه بـود    مرحوم آقاي نورعلي

دادگستري آمدم ايشان بازنشسته شده بودند ولي در عدليه خوشنام بودند و همه ايشان را 
بنابراين به نظر من شخصاً ايشان مرد موجهي بود اما اينكه . ناختندش به سادگي و صفا مي

  .خداوند با ايشان چه بكند با خود خدا است و به ما ربطي ندارد
ايـد و   و اما در مورد سالسل مختلفي كه هست، شما كه به يك سلسله سر سـپرده 

چ مـانعي نـدارد بـه    باقي باشـيد، منتهـا هـي   بايد ايد بر آن بيعت  با يك سلسله بيعت كرده
مجالس آنها هم برويد ولي در اين مجالس آنچه با دستورات بيعـت شـما منطبـق اسـت     
انجام دهيد و غير از آن را انجام ندهيد و خودتان هم خواهش كنيد كه ايـن اجـازه را بـه    

دهم كه به آن روش رفتار  طوري كه من به شما اين اجازه را مي بگوييد همان. شما بدهند
ما هم به من اجازه بدهيد به اين روش رفتار كنم، تا وقتي كه خداوند كرم كند يا كنيد، ش

بگوييـد كـه مـن روش    . مرا به روش شما صددرصد معتقد سازد و يا شما را به روش من
: گويـد  خداونـد مـي  . گذارم كنم و كمال احترام را مي شما را قبول ندارم ولي آن را رد نمي

ي تعداد مـردم اسـت    هاي به سوي خدا به اندازه ، راه3َدِد انفاِس الَخلائِقِ الطُُّرُق اَلى اللِّه بِعَ 
هاي مردم است؛ يعني هر نَفَس، يك راه جديدي  گويند به عدد نَفَس ها مي كه حتي بعضي

توانم  مي. توانم بگويم كه راه شما به سوي خدا نيست بنابراين من نمي. به سوي خدا دارد
ولي وقتي شما خود راه ديگري داريد به مـن  . از راه شما است تر بگويم كه راه من نزديك
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عليشـاه يـا    در يك جا در شرح حال مربـوط بـه مشـتاق    آثارالحقدر كتاب . ارتباطي ندارد
او ياد با تجليل از و نقل قولي كرده  »ينس« اختصاري مظفّرعليشاه، از يكي از عرفا به نام

عليشاه است براي اينكه در  سلطان حضرت »سين«از رسد منظور  به نظر ميكرده است و 
! نـه : شرح حال ايشان هم نظير اين اقوال آمده است كه كسي پرسيد من تار بزنم؟ فرمود

ايـن  . خـواهي بكـن   مشـتاق شـو، آنگـاه هـر كـار مـي      : فرمودند. زد مشتاق تار مي: گفت
و عليشـاه ارزش   سـلطان  الهـي بـراي حضـرت    ي آن است كه مرحوم نورعلي دهنده نشان

شـد كـه    صـريحاً اسـم بـرده مـي     آثارالحقالبته بهتر بود كه در . معنويتي قائل بوده است
  .ايشان است، »سين«از منظور 

به هر جهت، اگر همزيستي اعتقادي با هم داشته باشيد بهتر اسـت كـه هـر دو از    
در مـورد سـبك   . و روزه هسـتيد چون هر دو يقيناً اهـل نمـاز    ،حال هم خبر داشته باشيد

اني، توجه به ذكر و فكري كه گفته شده است، شـما بـه همـان نحـوي كـه دسـتور       عرف
هـر دو را هـم   . ايد انجام بدهيد، آنها هم به آن نحوي كه مرسـوم خودشـان اسـت    گرفته

اسـت و سـاير سالسـل را     حـقّ ي ما بر  البته ما معتقديم كه سلسله. كند ميخداوند قبول 
كنيم ولي به آنها  صحيح است، با آنها مصافحه نمي شان چون اطّالعي نداريم كه آيا اجازه

عليشـاه   محبوب مسلّماً حضرت. اميدوارم اين مشكل شما هم حل شود. گذاريم احترام مي
  .والسالم. اند، روح ايشان متوجه شما هست كه مسأله حل شود كه اجازه فرموده

 .ْم ِمَن اْلقالينَ کُ إِنِّي لَِعَملِ  : 168َسوره شعرا، آيه .  1                                     
 .شود نچه به او وحي مينيست اين سخن جز آ. گويد و سخن از روي هوي نمي: 3-4هاي  سوره نجم، آيه.  2
 .137، ص  64، ج بحاراالنوار.  3
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فكر اصـالح خـود هسـتيد خرسـند      از اينكه در. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ي خلوتي داشته  اميدوارم در اين امكاني كه فعالً برايتان فراهم شده است كه گوشه. شدم

اما از . باشيد، به خود و خداي خود بينديشيد و يادداشت كنيد كه ديگر مرتكب خطا نشويد
مت مهلت داده كس كامالً محفوظ نيست زيرا خداوند شيطان را تا روز قيا شرّ شيطان هيچ

تسلّطي ندارد ولي بايد هميشه به خداوند  ـ مخلَص نه مخلص ـ فقط او برمخلَصين. است
  .پناه برد كه ما را از شرّ شيطان حفظ كند

ي خاصي كه به بزرگان شيعيان  و اما در مورد اينكه نوشته بوديد با توجه به عقيده
اين جمله نيت شما را از آن خلوص  ؛داردهاي فراواني وجود  هميشه در كارهايم گره  دارم،

موجب  حقّو اعتقاد به راه  تشيعوجه اعتقاد به  هيچ به. سازد دار مي آورد و خدشه بيرون مي
اگر هم موجب گره شود، آن گـره خـود راهـي اسـت بـه سـوي خـدا و        . گره نخواهد بود

  :مصداق اين شعر خواهد بود كه
 تـر شـوم   يد گره خورد به تو نزديـك شا   كـنم  ي محبـت تـو پـاره مـي     من رشته

اميدوارم خداونـد بـه شـما توفيـق بدهـد      . اگر گرهي هم هست از اين قبيل است
  .والسالم. باري از تجربيات زندگي آزادي به دست بياوريد؛ البته با كوله
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كـه  شود و آن كلّيات عبارت از اين اسـت   ها ديده مي ي سؤال ي در همهكلّياتيك 
. دهد دهد، خود شديدتر انجام مي ايشان همان نسبتي را كه به آن فقير به قول خودش مي

گيـرد و حـال آنكـه     به اين معني كه فقط خود و عقايد خود را مالك صحت مطالب مـي 
ِبُعوَن : ي قرآن است آيه عتقـادات  بنابراين رفتار، گفتار و ا .1 ْحَسَنهاَ الَّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ

مالك درويشي كُتبي است كه در اين زمينه نوشته . شود يك درويش مالك درويشي نمي
لذا بهتر است آنهـا  . نوشته شده شبهات رفع ي رسالهيا  پندصالحمثالً در كتاب . شده است
اگر . شود وجه عمل يك درويش يا حتّي چند درويش مالك مكتب نمي هيچ به. را بخوانند

جعفري؛ يعنـي چـه؟ يعنـي     مذهب: گوييم چه مذهبي داريد؟ مي ند كهاز من و شما بپرس
امــا آيــا مــن و شــما بــه تمــام دســتورات       . صــادق هســتيم  جعفــر پيــرو امــام 

يا اگر از يك مسلمان بپرسيم پيرو چه  !كنيم؟ مسلّماً نه رفتار مي عصادق جعفر حضرت
پيغمبـر كـرد و گفـت،     آيا آنچـه : گوييم مي. عبداهللا بنمحمدپيرو : گويد كسي هستي؟ مي

كند،  بنابراين، آن درويشي كه برخالف رفتار مي. دهي؟ مسلّماً جواب منفي است انجام مي
امام جعفر صادق اسـت و مثـل   ي عي پيرومدفقط جعفري است كه پيرو مذهب مثل آن 

ولـي عمـالً بـه دسـتورات آن      پيغمبر اسـت  آن مسلماني است كه مدعي پيروي حضرت
. ي اصل طريقه حكم كرد توان درباره از فكر و عمل اشخاص نمي. دكن حضرت عمل نمي

به عالوه بسياري از همين فقرا و از همين كساني كه شما بعضي عقايد و رفتارهاي نـاروا  
بينيد مثالً صـد عيـب    شان مطالعه كنيد، مي ايد اگر در زندگي قبل از درويشي ديده از آنها
ه است كه هشتاد عيب آنها مرتفع شـده و بيسـت   اند ولي درويشي و فقر موجب شد داشته

آن بيسـت عيـب را   . عيب بماند؛ يعني اگر درويش نبودند وضعشان بسيار بدتر از اين بـود 
  .بايد هم خودشان سعي كنند و هم در مكتب درويشي سعي شود كه رفع شود ،هم

ن اين بسيار خوب اسـت ولـي همـي    ؛بينيد بينيد و معايب را مي شما محاسن را نمي
گونه هستيد يا نه؟ جـواب   نگاه را هم به درون خودتان برگردانيد و ببينيد آيا خود شما اين

. ادبـان  از بـي : ادب از كه آموختي؟ گفت: لقمان حكيم را در نظر بگيريد كه از او پرسيدند
ادبـي   بي. بينيد سعي نكنيد كه اصل ادب را منكر شويد ادبان هم خالفي مي شما اگر از بي

  .ادب، ادب بياموزيد و خودتان اين كار را نكنيد شويد و از بي را منكر
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توانـد   هايي كه عليه درويشي نوشته شده، هـر كسـي مـي    همچنين در مورد كتاب
آنهـا را بخوانيـد، خيلـي    . صدها كتاب رديه بنويسد، كتب رديه بر درويشي فـراوان اسـت  

كدام از اينها مـالك   ولي هيچ. كنيدتوانيد بررسي  اند و شما بهتر مي بيشتر از اين هم گفته
  .درويشي نيست

اند، شايد منظورشان ناقص بوده، چون همه با  و اما اينكه لغت منحرف را بكار برده
طـوري كـه شـما افكـار غيـر از خودتـان را        بديهي است همـان . لغات زياد آشنايي ندارند

خواهيـد   ما كـه مـي  شـ . دانيد، او هم افكاري غير از خودش را منحـرف بدانـد   منحرف مي
گويـد   كند يـا مـي   باشيد، اين وظيفه را داريد كه برويد تحقيق كنيد كه آنچه او مي محقّق

منطبق با مسلك درويشي و دستوري است كه بـه او داده شـده يـا خودسـر ايـن كـار را       
گيرد هيچ مكتب ديگري را قبول ندارد  بديهي است آن كه فقط خود را مالك مي. كند مي

  .كند ري با نظر بدبيني بررسي ميو در هر كا
يـا آن درويـش ديگـر اسـت، ربطـي بـه        ايني شما كه مقدار زيادي انتقاد از  نامه

شما اساس فكر عرفاني يا تصوف را  .بد، بد است، حال از هر كه باشد كارِ. درويشي ندارد
ر فرمود طور كه خداوند پيغمبر را مأمو گويند همان اساس اين است كه مي. در نظر بگيريد

و انتخاب مردم در تعيين پيغمبر و رهبر اثري ندارد، به همان طريـق هـم بعـد از پيغمبـر     
كسي رهبري و ارشاد مردم را به عهده دارد كه از جانب خدا تعيـين بشـود و پيغمبـر بـه     

طـور   هر كه را تعيين كند مثـل ايـن اسـت كـه خداونـد بـه       2 َو ما َيْنِطُق َعِن اْلَهوى: حكم
و بعـد از او   عو بـه ايـن دليـل جانشـين پيغمبـر، علـي      . تعيين كرده اسـت  غيرمستقيم

امامت و واليت هميشـگي اسـت ولـي نبـوت و     . آخر الي ،حسين است حسن و امام امام
ي  بنـابراين رشـته  . خاتمه يافت و بعـد از او پيغمبـري نيسـت    صرسالت با ظهور پيغمبر

در سـطحي در ذيـل اسـالم، ادامـه      يعني ،راهنمايي و ارشاد بندگان خدا در سطح امامت
خصـوص بعـد از    براي اينكه شدت اختناق و فشار بر ائمـه را بـه  . يابد تا امام دوازدهم مي

در مبحثي كه راجع به ايام هفتـه و تعلـق    الجنان مفاتيحدريابيد به كتاب  عرضا حضرت
ن مرد شـيعي  هر روز به يكي از ائمه و بزرگان است، مراجعه بفرماييد و در شرح مالقات آ

نحوه اين مالقات، شدت اختناق و خشونت را نشان . النقي دقت كنيد علي امام با حضرت
امام دوازدهـم غيبـت    دهد و به همين حساب هم خداوند مقرر فرموده بود كه حضرت مي

بفرمايد تا روزي كه ما بندگان لياقت پيدا كنيم كه خداوند دستور ظهور و خروج بدهد بـه  
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ايـن  . گرفتنـد  كه چنانكه در تواريخ هم نوشته شده ائمه بعدي بيعت نميهمين جهت بود 
بيعت هم غير از بيعت حكومتي بود، منتها خلفا چون درك تفاوت بيعت حكومتي و بيعـت  

اينكـه بيعـت بـراي     تصـور گيـرد، بـه    شنيدند كه امام بيعت مـي  ولوي را نداشتند، اگر مي
تـوان گفـت    به بعد مـي  عرضا باً از حضرتبنابراين تقري. شدند حكومت است مزاحم مي
گرفتنـد و همـين    گرفتند بلكـه توسـط نماينـدگاني بيعـت مـي      ائمه هرگز خود بيعت نمي

در زمان غيبت صغري، حضـرت بـراي   . شوند نمايندگان به عنوان مشايخ حضرت ذكر مي
فقـط   ،فتنـد گر نواب اربعه بيعت نمي. ارتباط ظاهري با شيعيان، نواب اربعه را تعيين فرمود

بردند  لذا از شيعيان نامه، پيغام مي. دانستند چون مورد اطمينان بودند، محلّ حضرت را مي
بغدادي بود كـه از   جنيد حقّ بيعت با شيخ اما. رساندند و جواب را گرفته به صاحب آن مي

عسكري نمايندگي را داشت و به او اجازه داده بودنـد كـه خـود     حسن امام زمان حضرت
گفتند كه  يگري را تعيين كند كه بيعت بگيرند و اين كسان را مشايخ حضرت ميكسان د

گفتند، شـيخ يـا قطـب     بعد در طي تاريخ به اسامي ديگري نيز خوانده شدند؛ مثالً پير مي
جنيد نمايندگاني . اينها همه تغيير لغت است ولي معني يكي است. گفتند يا امثال اينها مي

اي  خود هم نماينده تعيين فرمود و بعد آن نماينده هـم، نماينـده   تعيين كرد و براي بعد از
  .هذا الي

بنابراين در زمان غيبـت هـم بيعـت    . حكم بيعت تشريع شده ولي نسخ نشده است
رود؟ امـا   شود و از بين مي آيا حكم نماز كه صادر شد در زمان غيبت حذف مي. وجود دارد
هـايي دارد،   ين و چنان اختيـارات يـا قـدرت   ها در مورد اينكه قطب يا شيخ چن قول بعضي

اينها نظر خود آنهاست كه بسياري اوقات ممكن است با غلو همراه باشد و هميشه فقرا را 
غلـو  . اند و حتي در كتب اخير هم مرتب به اين موضوع اشاره شده اسـت  از غلو منع كرده

پيـروان صـادر شـده     هاي عاطفي دارد مثل قلمـرو واليـت از   هم در قلمروهايي كه جنبه
آنهـا را مجـازات كـرد چـون      ععلي. ها گفتند علي خداست بعضي عزمان علي. است

يكي از مريدان آن حضـرت   عصادق جعفر در زمان حضرت. قدرت داشت مجازات كرد
حضرت حكومت نداشتند كه . خداست و من پيغمبرش، عصادق جعفر كه حضرت گفت

بنابراين غلو شخص به اصل مكتب . كذيب كردنداو را مجازات كنند، فقط همه جا او را ت
را  ععيسـي . عزَير را گفتنـد فرزنـد خداسـت   . را گفتند خداست ععيسي. زند ضرر نمي

ت آنهـا لطمـه وارد   اين اقـوال بـه اصـل صـح    . گفتند يكي از سه خدا و يا فرزند خداست
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لـي قبـل از   ايرادات شما بر اشخاص است كه ممكن است وارد باشد يا نباشـد و . كند نمي
بـراي اينكـه همـين مطـالبي كـه شـما        .هاي مربوطه را بخوانيـد  اينكه سؤال كنيد كتاب

براي هـر   ّلاتوانيد بخوانيد وا ام، اينها را در كتب هم مي ايد و من جواب داده و نوشته نوشته
بعد از خواندن كتب . دهد وقت امكان نمي ،نفر اگر قرار باشد صفحات فراواني نوشته شود

در ايـن  . داوري اگر سؤالي برايتان باقي ماند آن سؤال را بپرسيد گونه پيش بدون هيچ ،هم
  .طرفي هستيد بي محقّقتوان گفت  صورت مي

ايـد، اينهـا اصـطالح اسـت و اسـامي       ه كه ايراد گرفتـه ه و عامخاصو اما در نيابت 
ضـاع زمانـه   مثل اينكه شيعه را به اسامي مختلفي بر حسب او. مختلف براي يك حقيقت

ه عبارت از آن اسـت  خاصاما نيابت . گفتند اند؛ مثالً در بعضي اوقات شعوبي هم مي خوانده
. كه براي يك امر خاصي به كسي نيابت بدهند؛ مثل وكالتي كه حدودش مشخص باشـد 

نيابت عامه يعني يك شخص يا موكّلي اجراي تمام اختيارات خود را بـه ديگـري واگـذار    
را به يمن فرستاد، تمـام اختيـارات خـود را بـه او      عزماني كه پيغمبر علي كند؛ مثالً در

ولي اختيـاراتي كـه ائمـه دادنـد در     . كرد تفويض كرد كه در آنجا مثل خود پيغمبر كار مي
زمان خودشان بود ولي براي بعد از خود فقط به اهل بيعت نيابت دادند كه ايـن نيابـت را   

اَن ِمـَن اْلُفَقَهـاِء َصـائِناً لَِنْفِسـِه َحاِفظـاً لِِديِنـِه َکـَمـْن : دند كهبعد فرمو. گويند ه ميخاصنيابت 

فقيهي كه داراي اين چهـار شـرط     ،3 ْن ُيَقلِّـُدوهاَ ْمِر َمْوَلاُه َفِلْلَعَوامِّ اَ ُمَخالِفاً َعَلى َهَواُه ُمِطيعاً لِ 
ايط را هـم داشـته   فقيه دانشمند باشد و اين شـر . باشد؛ يعني تنها فقيه بودن كافي نيست

نيابتي است كه . اين هم يك نوع نيابت خاصه است. باشد، از چنين فقيهي بايد تقليد كنند
اما در زمان غيبـت امـام بـه    . فقط براي احكام شرع است، براي اعمال است، نه اعتقادات

  .اند كس نيابت عامه و كلّي نداده هيچ
هـا گمـراه و    د كـه شـريعتي  شـو  ايد پس چـه عـاملي باعـث مـي     در بند دهم گفته

ها، آنهايي كه اهل طريقتنـد   طريقتي. ها رستگار شوند؟ هرگز چنين چيزي نيست طريقتي
ها يعني آنهايي كـه فقـط بـه     اند بايد به احكام شريعت رفتار كنند و شريعتي و بيعت كرده
ند و خبرند در سلوكشان و در راه به سوي خدا نقص دار پردازند و از طريقت بي شريعت مي

  .بايد با حفظ شريعت مسائل طريقت را هم داشته باشند و بيعت كرده باشند
ايـد كـه فرمـود بعـد از زمـان       اين حديث را از پيغمبـر شـنيده   .و اما در بند يازدهم

يهود هفتادويك فرقه شدند كه هفتاد فرقه بر خطا و يك فرقه بر راه راسـت و   عموسي
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و هفتادويك فرقـه   حقّشدند كه يك فرقه بر  مسيحيان هفتادودو فرقه عبعد از عيسي
و  حـقّ شوند كه يـك فرقـه بـر     بر باطل بودند، سپس فرمود مسلمين هفتادوسه فرقه مي

حاال با اين حديث كه در همـه جـا و در همـه منـابر     . 4هفتادودو فرقه بر باطل خواهد بود
بـه راهـي رفـت    ي كتب هم نوشته شده اگر كسي با اعتقاد تمام  شود و در همه گفته مي

كند كه فقط راه او صحيح است و مابقي باطل ولي آن آيه قرآن را هم بايـد   قطعاً فكر مي
ِبُعوَن : توجه كرد كه ْر ِعباِد الَّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ   .5ْحَسَنهُ اَ َفَبشِّ

د، و اما سؤال نادرستي كه در هر عصر و زمان بايد نايب امام زمان چند نفـر باشـن  
به هر تعداد كه امام اجازه داده باشد مالك ايـن اجـازه   . اين تعيين تكليف براي امام است

اگر اجازه براي يك نفر باشد، يك نفر است و اگر براي صـد نفـر باشـد، صـد نفـر      . است
در امـر شـريعت فقهـا نايبنـد،     . ممكن است در هر امري نايبي داشـته باشـند   اماو . است

و در امر طريقت هم عرفا نايبند، عرفـايي  . شرايط باشند نيابت دارندفقهايي كه داراي آن 
  .رسد مي هشان به ائمه معصومين ي اجازه كه سلسله

اگر بگويند نصف خمـس،   ولي! ؟لغت عشريه بدعت استآيا  .و اما در مورد عشريه
بنـابراين هيچگونـه بـدعتي    . عشريه يعني نصـف خمسـيه   !صحيح است؟  نصفه خمسيه،

در . انـد  را به دقت بخوانيد و ببينيد چه دستور داده شبهات رفع ي رسالهشما خود نيست و 
تواند حساب خمس و زكات خودش را نگه دارد، خود اين كار  اند اگر كسي مي آنجا فرموده

اين در واقع پيشـنهادي اسـت بـراي سـهولت     . را بكند و اگر نه، به اين طريق عمل كند
آيد كه اگر زكـات بـه نحـوي كـه در      اين مسأله پيش مي براي اينكه عموماً. انجام عمل

باشد، امروز  شتر و گاو و گوسفنداند فقط در گندم، جو، مويز، خرما و طال و  ها نوشته رساله
اند كه به اسكناس هـم   كدام از اينها متداول نيست و حتي بعضي از فقها نظر داده كه هيچ

ين مسائل توجه كند و نتواند آن را حـل كنـد   بنابراين كسي كه به ا. گيرد زكات تعلق نمي
هـم از ايـن    شـبهات  رفـع براي آرامش فكر خود ممكن است چنين تصميم بگيرد كه در 

  .حيث نظر داده شده است
تناسـب  وجه نه با سؤاالت قبلـي خودتـان    هيچ كه كرديد اصالً به يسؤاالت ديگر

  . خواند ها مي و نه با كتابدارد 
. اسـت  »121هـو «ي  ايـد دربـاره   ي ديگري كه سؤال كـرده  در بند دوازدهم مسأله

حتّي  ـ بسياري اوقات در عرف فارسي مصطلح است. لغت عربي است به معناي او »هو«
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نويسـند   مثالً در كتـب مـي   ؛نويسند كه نام بزرگان را نمي ـ به نحوي در عربي هم هست
كننـد   ا سـعي مـي  نـام امـام ر  . گويند حضرتش فرمود كسي خدمت امام عرض كرد يا مي

؛ يعني ما »آقاي فالن بندگان حضرت مقدسساحت «: نويسند يا در مكاتبات مي. ننويسند
هم اشاره بـه نـام    »هو«. نويسيم دانيم و به بندگانش نامه مي شأن وي نمي خودمان را هم

به عنوان خداونـد بكـار بـرده شـده      »هو«اً مكرّراشاره به خداست؛ در قرآن هم . خداست
كه يك كلمه كوتاه و متبرّك است و در قرآن هـم   »هو«ابراين آيا بهتر است كه بن. است

بـه جـاي اهللا چنـد     و سپسرا بنويسم  »الرّحيم الرّحمن اهللا بسم«ذكر شده را بنويسيم يا 
اگر هم مطابق گفته  اما. تر است بهتر و ساده »هو«به لحاظ احترام، نوشتن . نقطه بگذارند

نويسـد،   اهللا مي يم، ديگري مثل شما ايراد خواهد گرفت كه چرا بسمبنويس »اهللا بسم«شما 
ي  بنـابراين، اينهـا مسـأله   . تعالي و امثال اينها را بنويسيد سمهاكنيد، ب نام خدا را سبك مي

دانم توجـه داريـد كـه حـروف      ، نمي121و اما در مورد . مهمي نيست كه قابل بحث باشد
حروف ابجد كـه  . ر خود ايران هم خيلي مرسوم بودابجد تا همين پنجاه، صد سال پيش د

برابـر بـا   از حروف الفبا تشكيل شده و هر حرفـي  ... ابجد، هوز، حطي، كلمن و: عبارتند از
در گذشته براي اينكه عدد را ننويسند و يا اينكه خيلي وقايع را كه تاريخش . عددي است

آوردند كه آن لغت آسانتر  ا ميشود لغتي ر خواهند بگويند چون عدد حفظ كسي نمي را مي
كه ديوان   ،جام آينهمثالً در كتاب . كند شود و هر وقت خواست از آن استفاده مي حفظ مي

  :گويد با تعليقات مرحوم استاد مطهري تنظيم شده است، در يك جا ميو حافظ است 
 حـقّ سال تاريخ وفاتش طلب از رحمت    منـزل او دان و آنگـه   حقّكنف رحمت 

يا در . را كه جمع كنيد، تاريخ وفات اين شخص است »حقّ رحمت«ي  كلمه يعني
  :فرمايد مورد شيخ ابواسحق مي

 هست تاريخ وفات شـه مشـكين كاكـل      بلبل و سرو و سمن، ياسمن و الله و گل
شود و  يعني اين چند لغت را كه بر حسب حروف ابجد جمع كنيد تاريخ وفاتش مي

تر از حفظ كردن يك عدد است و ايـن رسـم از قـديم در     دهحفظ كردن اين امر خيلي سا
در كتب شعرا و كتـب غيـره هـم ببينيـد     . عرب و در ايران بعد از اسالم موجود بوده است

هـم بـه حـروف ابجـد      121. گذارنـد  ماده تاريخ زياد هست؛ يعني به جاي حرف عدد مي
ي واليـت   علي جلـوه  ،»ياعلي«؟ وقتي گفتيم »ياعلي«و  »هو«حاال چرا . است »ياعلي«

  .اي نيست كه قابل انتقاد باشد خداوند است در روي زمين و بنابراين مسأله
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شـود كـه سـعي كنيـد بـدون       در خاتمه مجدداً بـه شـما يـادآوري و توصـيه مـي     
نيت شما در اين سؤاالت غالباً خالص است ولـي  . داوري و با نيت خالص سؤال كنيد پيش

خيلـي  را كـه ممكـن اسـت     يربايد و مسـائل  ان از شما ميعن ،ها داوري گاهي اوقات پيش
بنابراين سعي كنيد كه آن . سازيد باشد، آنها را به عنوان مشكل مطرح ميبديهي و روشن 

  .حفظ شودموارد خلوص نيتتان در تمام 
ي ديگر اين است كه در هر مورد به كتب مخـالفين و هـم مـوافقين توجـه      مسأله

ي بسيار كـوچكي   رساله پندصالح. ايد شما كمتر خوانده و ن استكتب موافقين فراوا. كنيد
يـا   واليتنامـه هاي  كتاب. كنيد ايد و به آن استناد نمي است آن را مطالعه مختصري نكرده

و كتاب  تابناك گوهر سهو  عرفاني اسرارآميز داستان سههمچنين كتاب  المؤمنين  بشارة
ــاي ــعادت رهنم ــد س ــر ت . را بخواني ــاب اخي ــهســه كت ــايي از  اي اســت از بخــش رجم ه

شـوم اگـر انتقـاداتي     من خيلي خرسند مـي . اينها را هم مطالعه كنيد. ةالسعاد بيان تفسير
ت و بعـد از    داوري و با حسـن  يعني بدون پيش ،انتقاداتي كه با نيت خالص باشد ؛برسد نيـ

  .والسالم. شاءاهللا موفق باشيد ان .مطالعه و تحقيق
 .18سوره زمر، آيه .  1                                     

 .گويد و سخن از روي هوي نمي: 3سوره نجم، آيه .  2
و دين خود را محفوظ دارد و مخالف هواي نفس و مطيع  دهركس از فقها كه نفس خود را رام نمايد و حفظ كن: 88، ص 2، ج بحاراالنوار.  3

 .اشد، عوام بايد از او تقليد كنندامر موال ب
َة ُموَسـى اْفَتَرَقـْت َبْعـَدُه َعَلـى إِْحـَدى َو َسـْبِعيَن ِفْرَقـًة ِفْرَقـٌة ِمْنَهـا َناِجَيـٌة َو : 585، ص 2، ج 1362ين، مدرس، شيخ صدوق، قم، جامعه خصال.  4 إِنَّ أُمَّ

ُة ِعيَسى ع َبعْ  ِتـَسْبُعوَن ِفي النَّاِر َو اْفَتَرَقْت أُمَّ ي َسـَتْفَتِرُق َبْعـِدي َعَلـى َدُه َعَلى اْثَنَتْيِن َو َسْبِعيَن ِفْرَقًة ِفْرَقٌة ِمْنَها َناِجَيٌة َو إِْحَدى َو َسْبُعوَن ِفـي النَّـاِر َو إِنَّ أُمَّ

 .َثَلاٍث َو َسْبِعيَن ِفْرَقًة ِفْرَقٌة ِمْنَها َناِجَيٌة َو اْثَنَتاِن َو َسْبُعوَن ِفي النَّار
 .كنند دهند و از بهترين آن پيروي مي بندگان مرا بشارت بده كه كساني كه به سخن گوش مي: 17-18هاي  سوره زمر، آيه.  5
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ن وری  ل ناو    وات 

طا  اّولوه  ی ٢٢،   ه    ج
ي مـرگ، بازگشـت روح بـه     داليل بقاء روح و تجرّد نفس و عالم آخرت، آثار اعمال، غريـزه * 

* هـاي مـؤمنين، روح و نفخـه الهـي، دوا و شـفا       جـان  اتّحادغيبت، * نص و اثر : مبدأ، انتخاب راهنما
ئل نياز به راهنما؛ نص و اثـر، مرشـد پيـامبر، خضـر و     دال* تعبيرات مختلف لغات عرفاني، نماز حقيقي 

ها، انجام وظايف ديني، ذكر و فكر و تمركز فكر، رفـع مشـكالت    عبرت از داستان* موسي، هبوط آدم 
عشـق و  * ي عزاداري  رحمت الهي، تعصب، غيرت شيعيان، حكمت و نحوه* ها  زندگي و وظايف خانم

خـواب و رؤيـا، روح و   * و حجربن عدي، مراجعـه بـه طبيـب     )ع(اطاعت الهي، داستان حضرت ابراهيم
بيني، عهد  ، پايان)1(، ايمان)تاسوعا و عاشورا(حكمت عزاداري* جسم، محدود بودن حواس، ادراك خداوند 

ي مفيد و غير مفيد، عرفان يعنـي شـناخت    پرسش كردن، مطالعه* شرح وقايع عاشورا * الست، بيعت 
اي به گردن راهنمـا   تعهد و وظيفه: شرط اول راه سلوك، بيعت: شريعت حكمت و هدف قوانين، تقيد به

: ، بيعـت )2(ايمان* عزاداري صحيح، فرق شهادت و خودكشي، حيات واقعي، عقيده و جهاد * و شاگرد 
اخـتالف معنـاي   * ؟، حفظ ايمان و ترس از شياطين جنّ و انس !شيخ مخفي* تعهد در مقابل خداوند 

روحـاني و معنـاي آن، داسـتان پيـامبر و     * گوناگون، عـدالت و معنـاي آن، توكّـل    لغات واحد در اقوام 
شريعت و طريقت، احكام شريعت، * هاي فقري در سالكين  همسرانش، شريعت و طريقت، تفاوت حالت

ي جهـاني عرفـان، دو جـزء     داستان خلقت آدم، گسـتره * مالكيت، تقدم زماني شريعت بر طريقت  حقّ
، مشتقّات و معـاني متعـدد   )1(ذكر* عشق و تعصب، تغيير اسم و القاب * ر انسان شيطاني و رحماني د

صـبردر برابـر   * ذكر لساني و ذكر قلبي، برتري ذكر قلبي بر ذكر لساني، معاني صالة : ذكر، اقسام ذكر
قواعـد طبيعـت و   * ها، توكّل، اهميت ديدار مومنين و شركت در مجالس فقـري   زحمت، تحمل سختي

  .خدا، چون و چرا در كار خدا، مراجعه به طبيب و مسؤوليت با طبيبمقدر 

طا  دّوموه  ی ٣٧،   ه    ج
خلقت انسان در زحمت، احسـن  * سواد در اسالم، سه خطي كه مولوي خواند، شمس و مولوي 

كا موسي و خضر، پاك شدن يكباره از خطاها، تجليات خداوند، اتّ* تقويم چيست؟ ايمان و عمل صالح 
حركت و سكون در عرفان، در * رضاو توكّل؛ انسان، خليفه و وكيل خداوند در روي زمين * به خداوند 
ي تبليغ، غدير خم  رسالت پيامبر و نحوه* اي از سلوك هستيم؟ صعود و سقوط افراد و اقوام  چه مرحله

سـوم صـفر،   *  ازدواج، روح پـس از مـرگ * و جانشيني پطرس  )ع(، حضرت عيسي)ع(و جانشيني علي
* سالروز فوت همسرمكرّمه ايشان، خاطراتي از ايـام حـبس، سـكينه، واليـت دائمـي اسـت، وصـيت        

ارتباط روح انسان * ترسند  جنّ، مؤمنان از هيچ چيز جز خدا نمي* لقاح مصنوعي * مسيحيت و اسالم 
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ي  مرگ و مسأله* فكر با روح كل جهان، تسليم در سلوك، نيروهاي رحماني و شيطاني، ارتباط زبان و 

هـاي آن، تشـيع عطّـار، حـاالت      صحت و سقم داستان تذكرةاالولياء، * جا  هاي بي خلقت انسان، ترس
علم هيئت و نجـوم و عرفـان در   * مختلف سلّاك، اهل توحيد، اهل معرفت، اهل محبت، اهل معاملت 

* نسـخ و حكمـت آن    جمع آيات قرآن با هم، بخشش خداوند، حرمـت شـراب،  * خيام، دانستن غيب 
* محلّ نشسـتن در مجلـس فقـري    * عزاداري حقيقي ! توزي ايرانيان؟ اربعين، كينه* بخشش خداوند 

نجوم، اثر كالم * خلط مبحث، فرق ميان وحدت وجود و وحدت موجود، بيان مقامات عرفا توسط ادبا؟ 
سـاز   ها زمينه ها، تغيير انسان استانهاي د ها و پيام توجه به نكته* بزرگان ديني، اجتماع و اتفاق مؤمنين 

تمثل صورت امام، تعيين نماينده بـراي اخـذ بيعـت، علويـت     * نزول رحمت الهي، اراده و مشيت الهي 
ي  جنبـه  ين، منجمـ هيئت و نجـوم، اعتقـاد بـه اقـوال     * آب و عناصر  اهميتاصل الحياة المائيه، : علي

تبريك سال نو، انجام دسـتورات  * مانت و ودايع آن ا  بهشت و جهنم،* هاي عرفاني  سمبوليك داستان
تبريـك  * ، وجود روح واحد در درويشـي  !شريعتي و طريقتي، وحدت و همدلي بين فقرا، فراخوان فقرا؟

شيعه و سنّي، بنيان مرصـوص    پيامبـر، هفته وحدت، تولّدتاريخ * عيد، رفع اختالفات، عدم تشابه افراد 
ت    * هد، خوف از ذلّت، عـزّت حقيقـي   د معناي خيري كه خداوند مي*  تـذكرةاالولياء  * اجـر و اثـر نيـ

هـر چيـز بـه جـاي خـويش      * وتفاوت حاالت و مراحل سلوك در آن، شاد كردن دل ديگران، انتظـار  
هاي الهي را بدانيم، جلوه صفات مختلف  قدر نعمت* نيكوست، طلب خير از خداوند در هر امر و اتفاقي 

عيدي دادن از روي عالقـه،  * سيزده به در، نحوست، فهم و سواد * امامانش  در هر يك از پيامبران و
اختالف در لغات شيعه، صوفي و عـارف و درويـش، معنـاي    * محبت به ديگري بواسطه تداعي معاني 

دوكتاب درباره تصوف در شوروي، نقش تصوف در حفظ * صوفي در شعر حافظ، طي كردن پل صراط 
  .عليشاه مل خواندن يك كتاب، خاطراتي از يكي از فرزندان حضرت آقاي سلطاناسالم در شوروي، با تأ

طا ّوموه  ی ۵٣،   ه    ج
درباره * هاي ايجاد آنها، عصمت، خلقت آدم و عالم ديگر، تناسخ   اخبار و احاديث دروغ و راه* 

ــار  ــذكرةاالولياء عط ــلوك  * ت ــرت در س ــدت و كث ــع وح ــر * جم ــول اك ــارك رس ــيالد مب و  )ص(مم
ــن اســالم )ع(جعفرصــادق حضــرت ــيالد حضــرت رســول اكــرم * ، انحــراف در دي و  )ص(تبريــك م
ي درويشـي،    تعريـف سـاده  * اسراف، فرق درويش با طالب و غيـر درويـش   *   )ع(جعفرصادق حضرت
*  شـرّ  جبر و اختيار، شيطان به عنوان ممتحن بزرگ و بندگان مخلص، خير و* تغيير ساعت * شارب 

عيد گرفتن، پيشرفت بشر، * زندگي فردي و اجتماعي جانداران، حفظ خانواده و اختالل در آن خانواده، 
توجه در مجالس فقري، بشر اوليه و خوراك انسان، اسراف، چهل روز تـرك  * دو عيد در هر دم مؤمن 

عليشـاه و مرحـوم آقـاي     صالح سالگرد رحلت حضرت* خوردن گوشت، يادي ازعبدالرزاق خان بغايري 
آقاي سلطانعليشـاه، مـأيوس نشـدن از     سلوك حضرت* وفاعلي، تفاوت دلبستگي مادر و پدر به فرزند 

اطعـام  * اهللا، اسراف  شاءاهللا و بسم گفتن ان* بهشت و جهنم و انواع و مصاديق آن * پيشرفت معنوي 
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م طبيعـت،  نظـا * ي شـيطان   اظهار محبت و اثر آن، وسوسه* فريبي  در مجالس يادبود، مهماني، عوام
، مغـرور  شـرّ  شيخ ابوالحسن خرقاني، تشـخيص خيـر و  * ذبح حيوانات و مصرف گوشت آنها، تنازع بقا 

مخالفت عرفان با علم؟ نسبيت در علم، فراموش * مرگ و ترس بيهوده از مرگ * شدن به رب كريم 
ت شـاكله و  * شدن انسان در علم، نياز علم به اخالق، نقش عرفان در اخـالق   لـول، عقـالي   به*  نيـ

حقيقـت درويشي،مصـافحه، آداب   * عيد عارفان، عيـد نـوروز و اسـالم    * مرگ * پيامبران * مجانين 
* تحيت در جهان، شناسايي حقّ و قضاوت ديگران بر اسـاس آن، مقامـات معنـوي اشـخاص گمنـام      

واجب، تقليد مـذموم  ها به سوي خدا، ذكر سالك، تقليد  تعدد راه* نماز   اي درباره صدور دو اجازه مقدمه
ايمان شخصـي اسـت،   * فرق غيرت و تعصب ديني، الزمه مقام باالتر، خدمت و تواضع بيشتر است * 

ازدواج و تشريفات نامعقول آن، ارتباط پنهان مسائل با هم، * اجازه والدين در امور ديني؟ وجوب بيعت 
حرفاً، شكر مخلوق، شـكر خـالق   بطون مختلف اقوال عارفان، معناي حديث من علّمني * گرايي  مدرك
ي  ازدواج، معناي لغـت قوامـون، مسـؤوليت مـرد و وظـايف زن، ازدواج بـا غيـر مسـلم، نحـوه         * است 

* النّاس، هبوط آدم به زمين، جسـارت شـيطان و معرفـت انسـان      اهللا و حقّ حقّ* درخواست از خداوند 
طـالق، روانكـاوي و عيـب آن،    * هـا   محبت متقـابل بزرگان به فقرا، رعايت تعادل، طبيعـت خـوراكي  

ر دركار خير، تواضع، نيت عمل * سازمان يافتن مجالس  شـيخ بهـائي، لـزوم حكومـت،     * غرور و تكبـ
درويشي و حرمت استعمال مواد مخدر، استعمال طبـي از آن، كشـف و شـهود    * جا  هاي بي جويي بهانه

جمع شريعت و طريقت، حرمت اعتيـاد  * بيداري سحر و استجابت دعا، از خدا چه بخواهيم؟ * حقيقي 
المتـين، عـادت، تـداعي     نقطه ضعف، توسل به حبل* تناقض در دستورات ديني، خواستن از خداوند * 

ي آن، اغراض مختلف  قرآن و ترجمه* هاي منحرف كننده، رحمت و غضب الهي، برزخ  سؤال* معاني 
الگـو بـودن حضـرت    *  )س(رت فاطمـه عنوان الگوي كامـل زنـدگي حضـ    پيامبر به* در ترجمه قرآن 

عـدو شـود سـبب    * فرزند داشتن، كثرت جمعيت * ، پيشرفت در سلوك و اجراي دستورات )س(فاطمه
عارفان شاعر، شاعران عـارف، منـوچهري، جـامي،    * خير اگر خدا خواهد، تربيت كودك، بيماري رواني 

  .ت الهي، فرزند آوردن و نازايياليقين، امان حقّاليقين،  اليقين، عين علم* القضات  سعدي، عين

ح  ه پند صا ر ت اّول(رح رسا    )س
* شرح داليل بقاي روح و تجرّد نفس و عـالم آخـرت   * شرح فكر و تحقيق * شرح مقدمه * 

  .خالصه صفات مومنين

ت ھارم،  ی وه  ی  و   و
*  1385آبـان مـاه    در) دامت بركاتـه (عليشاه وگو در مورد زندگى حضرت آقاي مجذوب گفت* 

 1386وگو بنا به درخواست راديو زمانه در آذرماه  گفت*  1386وگو با چند نفر ايتاليايي در تابستان  گفت
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*  1387وگـو در مهرمـاه    گفـت *  1387وگو با دو تن از وكالي دادگستري در ارديبهشت ماه  گفت* 

 .1387وگو با يك استاد ايتاليايي مسلمان در آذر ماه  گفت

م    هو ی پ کا  ت(،     )١٣٧۵- ٧۶ی  اّول، سال س
وجـوه شـرعيه،   * خواستن نعمت و رزق افزون از خداوند، فعاليت و كوشـش در امـور زنـدگي    

كارهـاي خيـر،   * چگونگي انجام تعهدات شـرعيه مـالي   * ها و معامالت شرعي  گذاري در بانك سپرده
خـواهي بـه    به ذكر، استغفار و معـذرت  توجهخوف و رجاء،  * د با توكّل زانوي اشتر ببن* نيت و انگيزه 

نماز بـا حضـور   * دعا، مشكالت فقرا، حفظ ايمان * آداب مجالس فقري * بيداري سحر * درگاه خدا 
نامگـذاري   علّـت * استغفار و طلب بخشش، بيهوده بودن يا مؤثر بـودن اعمـال   * قلب، بيداري سحر 

ذكر كلمـات   علّت( نامگذاري القاب طريقتي علّت، حاالت صحو و سكر، طريقه گنابادي، سماع يا موسيقي
مراجعه به طبيب در هنگام بيماري، تحصيل علوم ظـاهري و احكـام دل، احكـام    *  )علي يا شاه در القـاب 

حـاالت در حـين نمـاز؛ رحمـاني يـا      * شريعتي، حرمت مواد مخدر، اطاعت از دستورات رهبر طريقتـي  
دعـا و رحمـت   * خوف و رجاء، شرك خفي و شرك جلـي، ازدواج  * گ، شيعه شيطاني، اضطراب از مر

علـوم  * افكار نادرست، حجاب اسـالمي  * اطالع از غيب، دعاي زباني، ياد خدا، ايدز، وسواس * الهي 
امر به معروف و نهي از منكر، حجاب زنـان،  * حيرت، طلب، علم، اسم و مسمي * غريبه، علوم معنوي 
اسـالم، حضـرت   * ا، يادآوري مطالب به افراد به شيوه سقراط و نه به صورت آمرانه تربيت فرزندان، رب

ي اجازه، سلسله گنابـادي، ذكـر قلبـي،     ، بيعت، سلسله)ص(محمد، حضرت )ع(، حضرت عيسي)س(مريم
ي عرفـاني،   و ترديـد، شـيوه   شك *، خانقاه و حسينيه تصوفاجازه نماز، بيكاري، مواد مخدر، عرفان و 

ي و تشرّف اشرار و اشخاص نادرست، تربيـت درويشـي، اشـتباهات و عمـل نكـردن فقـرا بـه        دستگير
هاي فقـري   يادآوري دستورالعمل* دستورات، به حساب فقر و درويشي نيست، تجديد بيعت، جهاد اكبر 

صادر شده، عدم دخالت درويشي در مسائل اجتماعي و سياسي، اختالف امتـي رحمـة، بيعـت در زمـان     
، طريقت، رعايت قوانين، عدم تحريف قرآن، خالفت ظاهري وظيفه علـي  تصوف، عرفان و ائمه، قطب

ها، خانقاه و حسينيه، اعمالِ خالف بعضـي دراويـش مـالك محكـوم      مخالفت علّتبود و نه حقّ علي، 
ه     ف، اصول دين و فـروع ديـن، تقيـتصو حـاالت كثـرت،   * كردن مكتب درويشي نيست، اخبار در ذم

زند،  خطاهايي كه احياناً از فقرا سر مي* ي، مراقبه و تفكّر، اطوار سبعه، حركت جوهري مدمحوحدت و 
* پيام به فقرا قبل از سفر بـه خـارج   * رضايت وراث مالك در خصوص محل برگزاري مجالس فقري 

 توجهاجتماعي، مالك؛  خاصشاه، عملكرد قطب وقت در اوضاع محمدشاه و  درويشي در زمان فتحعلي
بيعت، رستگار شدن و عاقبـت بـه خيـري، اصـحاب يمـين و      * به كارهاي افراد است، نه خود شخص 

هـاي   كتـاب * ي مجـازات، مقـام رضـا     ين، توبه و انابه، بخشيده شدن گناه، تبعات گناه به منزلـه مقرّب
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بـالي همگـاني، حـاالت    * مخالف فقر، جواب ابلهان خاموشي است، عدم دخالت درويشي در سياست 
  .ي رفتن از دنيا؛ كفران نعمت ، ارادهقبض

خاره،م    وه ی( رح ا اه با  ی ھ و   )دی 
استخاره يعنـي طلـب   * عليشاه درباره استخاره؛ اول تعقّل بعد استخاره  توصيه حضرت صالح* 

آيـد خيـر اسـت؛ عقـل، پيـامبر       هر چه خداوند مقدر كرده و پيش مي* فهميم  خير؛ خير امور را ما نمي
عقل علي، عقل معاويه؛ استشاره باالتر از اسـتخاره اسـت   : روني است بايد به آن گوش داد؛ انواع عقلد

* استخاره يعني الهام گرفتن از قرآن يا از دل * كند  اگر دلتان صاف شود، خداوند مستقيماً الهام مي* 
ت ؛ در مسائل شريعت و طريقت، استخاره معني ندارد؛ استخاره در امور دنيوي است مشـورت بـه    اهميـ

ي تفكّر؛ ضرر استخاره؛ بايد پس از استخاره به آن عمل كرد؛ استخاره محتـاج بـه اجـازه     عنوان مقدمه
در نماز؛ مشـورت بـا خبـره بايـد      شك اقسام نفس؛* شرح استخاره از رساله شريفه  پند صالح * است 

  ها ينگرد؛ بعض مؤمن به نور الهي مي* باشد  يمركز فهم و درك اله يهر مؤمن خواهد يباشد؛ خداوند م
خداونـد فقـط خيـر مـا را از     * حال اضطرار باشـد   دراستخاره بايد  كنند؛ يفرار از تفكّر استخاره م يبرا

گويد؛ القاء فكر از جانب خداوند؛ مقدر الهي قابل حدس نيست و قـرار نيسـت كـه مـا      طريق قرآن نمي
ه گفت اطاعت كنيد؛ گاهي اوقات عدم توجه به اسـتخاره  هرچه استخار* تنبلي فكري * خبردار شويم 

عقل * شخص خيلي مؤثر است؛ حكم به ظاهر و حكم به واقع  رخيلي ضررها دارد؛ در استخاره، اضطرا
توانيد براي خداوند تعيين تكليف كنيد كه از چه  نمي* انسان، جبرئيل اوست ـ از فرمايشات در بيدخت  

هـا  اسـتخاره يعنـي     براي خيلـي * زكسي كه اجازه دارد، استخاره خواست طريق به من خبر بده؛ بايد ا
كنند با  اي كه بعضي مي استخاره* اول راه عقل و فكر است و بعد استخاره  تعقّل؛استعفا دادن از فكر و 

انسـان از زحمـت   * كنـد   هاي مختلف راهنمايي مي شير يا خط فرقي ندارد؛ خداوند انسان را به طريقه
  .اول استشاره بعد استخاره* استخاره نبايد براي فرار از مسئوليت باشد * ن گريزان است فكر كرد

ش،  م    وه و ی  ھا   قد روز 
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