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 )١(از زبان خودشنامه مؤلف  زندگی

 یحق و باطل داد و ما را به سو کز دریز تمین ناچیه به اکرا  ییحمد و سپاس خدا
 . ردک ییخود راھنما

إهلي أنت دللتني عليك  ،احلمدهللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا

وأصحابه  صو درود نامعدود بر رسول محمود محمد مصطفی ولوال أنت مل أدر ما أنت

@. وأتباعه الذين اتبعوه بإحسان إىل يوم لقائه
د یر سیر فقین حقیه اکردند کران اصرار کاز دوستان و ھمف یا هعد .و بعد

ر در یتحر ی هخود را به رشت یخ زندگیشرح احوال و تار ی،ابوالفضل ابن الرضا برقع
توانند پس از موتم ان نیر احوال خود بنگارم تا مفترکز ضمن ذید خود را نیآورم و عقا

رده دشمن کان مبارزه یمقدس نما ید خرافیه با عقاک یسکرا یز .ندیجعل نما یتھمت
ر و یفکاز ھر گونه ت ،د خود بدانندیرا مخالف عقا یسکه چون ک یدشمنان ،ار داردیبس

دانند!! و البته در  یارھا را ثواب و مشروع مکن یه اکغ ندارند و بلیق و تھمت دریتفس
م اطالع ک یه اگر فردکجعل و ضبط شده است  یثیار احادکن یا یز برایث نیتب حدک

 اند! حیصحھا  آن هکپندارد  یده باشد میات را دیآن روا
داشته  یخ زندگانیه تارکدانم  یمقدار خود را قابل نم یب ی هن ذریبه ھر حال ا

و  ،نمکن ه درخواستشان را ردکاجابت اصرار دوستان الزم دانستم  یبرا یول ،باشم
 یاز آن را در بعض ییھا گرچه گوشه ،شان بنگارمیام را به اختصار برا یاز زندگان یبخش
از  یز بعضینجا نیر در ایناگزھا  آن تیام و به لحاظ اھم هر نمودکفاتم به اشاره ذیاز تأل

 . نمک یرار مکآن مطالب را ت

خوانندگان گرامی! الزم به ذکر است که شایسته دانستیم مؤلف این کتاب آیت الله العظمی سید  -)١(
ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی را از زبان خود ایشان معرفی کنیم لذا مطالبی را به طور پراکنده از 

یم. ان شاءالله کتاب سوانح ایام یا خاطرات که به قلم توانای خود ایشان نگاشته شده را انتخاب کرد
کنیم برای آشنایی بیشتر با این  یکه بتوانید شخصیت این بزرگوار را بدرستی بشناسید و تأکید م

 . ھای دیگر ایشان بویژه سوانح ایام (یا خاطرات) مراجعه کنید چھره ناشناختۀ ایران زمین تمام کتاب
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 نسب مؤلف
ه در قم کم یند و جد اعالا هنسل در قم بود یسنده از اھل قم و پدرانم تا سیه نوک بدان

بن  یفرزند حضرت عل یمبرقع فرزند امام محمد تق یرده موسکوارد شده و توقف 
و سلسه نسبم  ،نون قبر او در قم معروف و مشھور استکه اکباشد  یم ÷الرضا یموس

رسد  یو چون به حضرت رضا م ،ندیگو یم یرسد ما را برقع می مبرقع یچون به موس
ابن «خود را  ی هه شناسنامکن جھت است یخوانند و از ھم یا ابن الرضا میو  یرضو

 . ما هگرفت» الرضا
 نامه) (شجره تب انساب و مشجراتکدر  که چنان ،ما هنسب و شجره نام ی هسلسل

 ،ما هز در باب الف نوشتین» تراجم الرجال«فاتم موسوم به یاز تأل یکیر شده و در کذ
ران یر میبن م ییحیر یبن مالدین  رضی ابوالفضل بن حسن بن احمد بن :ن استیچن

د محسن یبن الس ییحیر یر ابوالقاسم بن مین بن میالد یر صفیران األول ابن میبن ام
 بن ین علیبن فخر الدالدین  رضی س بمشھدالرضا من أعالم زمانه بنیالرئ یالرضو
محمد بن احمد بن محمد  یعل یبن أب یالقاسم عل ین پادشاه بن ابیحسالدین  رضی

و  یعن آبائالله  رضی .ابن االمام محمد الجواد ،المبرقع یاألعرج ابن احمد بن موس
 . ولھم یوغفرالله ل یعن

ن مردم یدست و از زاھدتر یر و تھیا نداشت و فقیبه دن ییاعتنا ،د حسنیوالدم س
خ ی یصل زمستان و در ھوادر ف یحت یو در حال ضعف و ناتوان یرین پیبود و در سن

ار یخوش حالت و شاد و شب زنده دار و اھل عبادت و بس یول .ردک می ارک ،بندان
د احمد یس ،والد والدم یعنیو أما جد اول  .افتاده حال و سخاوتمند و متواضع بود

 ،وکم تنبایتحر یصاحب فتوا یرازیش یرزایا و از شاگردان میر یرز و بابود مب یمجتھد
پس از ارتقاء به  یم وا هز آوردین» تراجم الرجال«در  که چنانبود و  یتوجه وو مورد 

ن و حل و فسخ و قضاوت یرد و مرجع امور دکاجتھاد از سامراء به قم مراجعت  ی هدرج
او ساده مانند ابوذر بود و درھم  یت او مانند سلمان و زندگیمحل بود و اثاث الب یشرع
  .از مردم توقع نداشت یناریو د

 
 
 

 



 ٣  خودش زبان از مؤلف نامه یزندگ

 ییالت ابتدایتحص
ه کبل ،نداشت یت ما استطاعتیم و تربیدر تعل ،ا بودیبه ھر حال چون پدرم فاقد مال دن

 یک یفرستاد و ھر طور بود ماھ می تبکه مرا به مکوشش و جوشش مادرم کت کبه بر
 . درس خواندم ،فرستاد می معلم یه برایال به عنوان شھریر

خ یشالحاج  ه پدرشکزاھده و قانعه بود  ،عابده یزن» نه سلطانکیس«مادرم 
ن یخ غالمحسیشالحاج  است و مرحوم ینیاض الحسیتاب رکصاحب  یغالمرضا قم

خ یرا ش »ةاملام ةفائد«تاب کباشند و  یمحرر برادران مادرم م یخ علیشالحاج  واعظ و
ه فرزندانش را به کار مدبره یبود بس یبه ھر حال مادرم زن .ن نوشته استیغالمحس

ه کن الملل اول یدر جنگ ب یعنی یو در سال قحط .نجات داد یاز قحط یق إلھیتوف
 . ن بنده پنج ساله بودمیا ،ران شدیه وارد ایارتش روس

گوش  ی هه به واسطکبل ،تب مورد توجه معلم نبودمکو رفتن به م کیودکھنگام 
مه یاتب قدکم و در .خواندن و نوشتن را فرا گرفتم ،مکم ک ،گریدادن به درس اطفال د

دام از که ھر کد بلیاتاق درس بگو یکتمام شاگردان  یمعلم برا یکه کن نبود یچن
 یدادم درس خصوص یه مرتب نمیسنده چون شھرینو .داشتند یاطفال درس اختصاص

 یاغذ مرتبکدفتر و  یش بروم و حتیگر توانستم پیفقط در پرتو درس اطفال د ،نداشتم
د بود استفاده یطرف آن سف یکه ک یو عطار یان بقالکد یاغذھاکه از کنداشتم بل

و  کخش یھا هد با برنامیجدھای  کالس هکنم کر کد شین حال بایدر ع یول ،ردمک یم
ن دفتر و ید چندیبا ید ھر طفلیجد یھا هن برنامیرا با ایز .امده بودیپرخرج به وجود ن

قلم  یک یه حتک یمچو مناما ھ ،الس راه بدھندکتاب داشته باشد تا او را به کن یچند
 . اموزمیتوانستم دانش ب می نم چگونهکه یتوانستم تھ یدفتر در سال نم یکو 

 یالت حوزویتحص
خ یشالحاج  به نام یه عالمکام بود یو قرآن در ھمان ا یل درس فارسیمکپس از ت

 ،اقامت داشت کان بود و در ارایعیمورد توجه ش یه از علماک یزدی یم حائریرکعبدال
ل کیتش یا هحوز ینیطالب علوم د یرد و براکن شھر اقامت یبه دعوت اھل قم در ا بنا

ت کم گرفتم در دروس طالب شریسال داشتم تصم ١٢ا یه ده سال کسنده ینو .داد
ه یتھ یا هرفتم تا حجر ،قم واقع است ی هھنکه در بازار که یرضو ی هو به مدرس ،نمک
ه پسر کصحاف  محمد دیبنام س یدیس .بپردازم ینیل علوم دینم و در آنجا به تحصک
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داشت و در امور مدرسه نظارت  یت و تصدیمادرم بود در آن مدرسه تول ی هخال
متر در  یکه ک یوان مانندیبه من ندادند لذا ا یا هبودم حجر وچککاما چون  ،ردک یم

داالن مدرسه واقع بود و خادم مدرسه جاروب و سطل خود را در  ی همتر و در گوش یک
رد من کسته بر آن نصب کش یرده درکخادم لطف  ،گذاشت به من واگذار شد یآنجا م

ل شدم و شب و روز در یردم و مشغول تحصکآوردم و فرش  یمیمادر گل ی هھم از خان
را آن در یز ،ردک ینم ه مرا از سرما و گرما حفظکبودم  وچککو  محقر ی هھمان حجر

محقر  ی هب به دو سال در آن حجریقر یبه ھر حال مدت .ار داشتیاف و خلل بسکش
 یمختصر ی هرفته و بودجیرا پذ یتاجر یشاگرد یعالف و گاھ یشاگرد یبودم و گاھ

ا اھل قم یشاوندان و یا خویو از طرف پدر و  .ردمک یل فراھم میتحص ی هادام یبرا
دو  یعنیف و نحو یه تصرکنیتا ا ،م نبودیسب علم براکبه  یقیتشوا یو  کمکچگونه یھ
و  یم حائریرکخ عبدالیشالحاج  امتحان به نزد یرا خواندم و برا یو جام یتاب مغنک

 ،ردندک یت مکامتحان شر یشان برایه طالب در محضر اکگر ید ینید یاز علما یبعض
پنج  یه ماھک یمختصر ی هیشھربنا شد  .امتحان برآمدم ی هاز عھد یرفتم و به خوب

لذا  ،نبود یافکمن  یمخارج ضرور یال برایپنج ر یماھ یول ،ال باشد به من بدھندیر
 یردند و قرار شد ماھکم صحبت یرکخ عبدالیشالحاج  ردم تا باکچند نفر را واسطه 

ل ینم و به تحصکال قناعت یم گرفتم به آن ھشت ریتصم .م مقرر شودیال برایھشت ر
ال به یچھار ر یرا بگذرانم ماھ یه زندگین شھریه بتوانم با ھمکنیا یدھم و براادامه 

 یچون نان جو قرص ،م نان جو به من بدھدیقرص و ن یک یه روزکدادم  یم یینانوا
مصرف نان مقرر  یبرا یسه شاھ ین ھر روزیبنابر ا .مت داشتیال قیدھم ر یک

دادم و  یخورش م یگر را برایال دیر و دو .میال و نیشد چھار ر یه در ماه مکداشتم 
م ا هحجر ی هدر گوش یا هسکیردم و در ک یداریخر کخش یمن برگه زرد آلو یک

م خود را کزم و با آب زردآلو و نان جو شیر آن را در آب بریس یک یه روزکگذاشتم 
مخارج  یماند برا یم یه باقکال را یگر از آن ھشت ریم دیال و نیر یکر گردانم و یس

الزم بود و  یه ھر مرتبه ھفت شاھکچھار مرتبه حمام بروم  یه ماھکگذاشتم  یحمام م
 . شد یم میال و نیر یکمجموعا 

دم و فقه و اصول را یل ادامه دادم تا به درس خارج رسیبه تحص ین منوال مدتیبد
ردم و ک یس میخواندند تدر یه مقدمات مک یطالب یبرا ،لیفرا گرفتم و در ضمن تحص

الزم و ھای  کتاب ه قرار گرفتم و بدون داشتنیعلم ی هن حوزیف مدرسیم در ردکم ک
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 . گفتم یفقه و اصول و صرف و نحو و منطق را درس م ،از حفظ

 گرانیاز نگاه د یبرقع
اظم کد یت الله سیل با آیو در دوران تحص ین چون در جوانیعالوه بر ا •

 ،مشان مراوده داشتیت در قم با اام اقامیھمدرس بودم و در ا یعتمداریشر
از  یدرس«تاب کتا ھنگام  یو .ر پا بگذاردیانصاف را ز یردم وک یگمان نم

م نوشته یبرا یا هیدییه تأکنیرد و مھمتر اک یت میاز من حما یتا حدود» تیوال
ه مجاز دانسته بود ید نموده و تصرفات مرا در امور شرعیف و تمجیو از من تعر

ز یمن ن .ردکار یوت اختکس یز تا مدتین» تیاز وال یدرس«پس از انتشار  یو حت
ن موضوع از او شده یه در اک ییجواب او را به استفتا ی،با توجه به سوابقم با و

ه به مسجد ک یسانکاز  یکردم و به ھر کر یثکچاپ و ت کوچک یارتکدر  ،بود
 . دادم یھا م ارتکن یاز ا یکی ،آمدند یا منزل ما می

تاب کدر پاسخ سؤال مردم درباره  یح الله محالتیخ ذبیحاج شالت الله ین آیھمچن
 : سدینو می »تیاز وال یدرس«

 ،ما هرا خواند یبرقع یت حجت االسالم عالم عادل آقایاز وال یتاب درسک •
شان یسخنان مردم تھمت به ا .ندک ینم یج وھابیح است و ترویده او صحیعق

 :ستیل شعر درست نین قبید ایفرما یشان میا ،تقاتهاتقوا الله حق  .است
 کنـد جھان اگر فنا شود علی فناش مـی

 

 کنـد ر بپا شود علی بپاش مـیگقیامت ا 
 

 . ستین شعر درست نینم اک می بنده ھم عرض 
 یمحالت :امضاء

 : سدینو یز مین ینجف ینکیمش یعل یآقا •
مطالعه نمودم و از ت را یاز وال یتاب مستطاب درسک ینکیمش ینجانب علیا
 . ن است خرسند شدمیم و منطق دیه مطابق با عقل سلکه آن ین عالیمضام

 ینکیمش یعل :امضاء
 : سدینو یم ینجف ین مرعشیدالدید وحیحجت االسالم س یآقا •
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 بسمه تعاىل

است مجتھد و عادل و  یشخص ،هیدامت افاضاته العال یعالمه برقع یحضرت آقا
نه یل عقلش و آیف شخص دلیتاب و تألکالمذھب و بنا به گفتار مشھور ( یامام
ه راجع به مقام و شأن حضرت یار عالیشان مطالب بسیباشد) و ا یش ما هدیعق
تراجم «تاب کو » نیعقل و د«تاب کدر  †یر ائمه ھدیو سا ÷نیرالمؤمنیام

و جار و  ،ندا هنوشتگرشان یدھای  کتاب ریده و در سایه تازه به طبع رسک» الرجال
تاب مستطاب که ک یا عجول و عصبیعده اشخاص مغرض و  یکل و قال یجنجال و ق

مان خود را از دست داده و قضاوت ظالمانه در یامال نخوانده و اکت را یاز وال یدرس
ه ک یسانکبه حال  ینزد علما و عقال ندارد وا یرین تأثیترکوچکنند ک یحق معظم له م

ده و یق اجتھاد دارد رنجانیتصد ،ه از چند نفر مراجعکرا  †یائمه ھده طاھر ین ذریا
حق زنند.  می هینفر مسلمان عالم فق یکد بر یشد یم و افتراین حال بھتان عظیدر ع

ِينَ  إِنَّ ﴿ :فرموده یتعال ن �َِشيَع  ٱ�َّ
َ
ِينَ ِ�  ٱۡلَ�ِٰحَشةُ ُ�ِبُّوَن أ ِ�ٞم ِ�  ٱ�َّ

َ
 َءاَمُنواْ لَُهۡم َعَذاٌب أ

ۡ�َيا ِ� وَ  ٱ�ُّ ُ وَ  ٱ�ِخَرة نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّ
َ
  .]١٩ :النــور[ ﴾١٩َ�ۡعلَُم َوأ

  ینجف ین مرعشیدالدید وحیس :نیخادم الشرع المب
  ١٣٨٩القعده الحرام  یخ شھر ذیبه تار

٢٢/١٠/١٣٤٨ 
 یه در نجف سخنرانک یاد دارم زمانیشناخت و به  یمرا خوب م ییت الله خویآ •

شان سخنان مرا یا ،مبتال بودم یردم و البته در آن زمان به خرافات حوزوک یم
ن آمدنم از ییپس از پا ،ریت از حقیو اظھار رضا قیتشو ید و برایپسند یار میبس

 . دیبوس یدھانم را م ،منبر
در نجف  یزمان یو حت .ردک ید میق و تمجیار مرا تشویز بسین یشاھرود یآقا •

تب و ک یریاز طالب به فراگ یا هاز فلسفه بوجود آمده و عد یا هشعب باطل
طالب  یص شده بودند و مراجع نجف از من خواستند برایار فالسفه حرکاف

ار فالسفه کرا با افھا  آن تضاد ،از قرآن و سنت یاطالع یثرا در اثر بکه اکآنجا 
منزلش را اط یح یت الله شاھرودین منظور آیو بد ،نمک یسخنران ،دانند ینم
ل یه منبر بروم و مساکخواست  ینمود و از من م یمن فرش م یسخنران یبرا
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رده و کشان را اجابت یز درخواست ایمن ن ،نمکان یطالب ب یرا برا یاعتقاد
ل یت و تجلیز از من اظھار رضایشان نیو ا .ردمک یان میطالب ب یق را برایحقا

ردم کام یبه مبارزه با خرافات ق هکن اواخر یدر ا یول ،نمود یار مید بسیو تمج
دانستند مرا تنھا گذاشتند و  یشناختند و سوابق مرا م یه مرا مک یسانکھمه 

 . ز به مخالفت برخاستندیشان نیاز ا یردند و بعضکار یوت اختکس
 ،دیاست رسیبه ر ینیخم یومت شاه سرنگون شد و آقاکه حکنیپس از ا •

گر یدیکسال با  یحدود س یجوانرا در یز ،رمیشان تماس بگیخواستم با ا
ش از یپ یشناخت و حت یامال مکشان مرا یم و ایحوزه بود یکھمدرس و در 

ن یت معممیران و وضعید ایرده و با اوضاع و احوال جدکران مراجعت یه به اکآن
الحاج  ت اللهیخود پس از فوت فرزند بزرگش آ یدر سخنران ،ران آشنا شودیدر ا

ھان پنجشنبه اول کیروزنامه  ٩ه متن آن در صفحه ک( ینیخم ید مصطفیس
به اشاره  یاورد ولیرد اسمم را بکت نأچاپ شده) ھر چند جر ١٣٥٩آبان ماه 
از امور غفلت  یاریھم از بسھا  این اعالم گله دارم! یان علمایاز آقا« :گفته بود

دستگاه ه ک یغات سوئیر تبلیتحت تأث ،دارند یا هه اذھان سادکنیاز باب ا ،دارند
م غفلت یه ھمه گرفتار آن ھستک یتا از امر بزرگ ،شوند یاندازد واقع میراه م

ھایی  دست یعنی ،داردیام را بغفلت وھا  این هکار است کدرھایی  دست ،نندک
ھرچند  ،اندازندیراه ب یینند و دنبالش سر و صداکدرست  یزیه چکھست 
و وعاظ محترم و علما  شود و تمام یران درست میدر ا یا هبار مسألیکوقت 

ل یصرف شود در مسا یو اجتماع یاسیل سید در مسایه باکاعالم وقتشان را 
 یکافر است و عمرو مرتد و آن کد مثال یه زکنیدر ا .نندک یصرف م یجزئ
ده و فقھش از یشکه پنجاه سال زحمت کرا  یعالم .نندک یاست صرف م یوھاب

 ،است! یند وھابیگو یباشد م یتر م هیه ھستند بھتر است و فقکھایی  این ثرکا
 ،دینار نگذارکرا  یکی یکی ،دینکاشخاص را از خودتان جدا ن ،ن اشتباه استیا

دانم چه ھست؟! (اگر  ین است و آن نمید یه بکاست و آن  یه وھابکنید ایینگو
 »ماند؟! یشما چه م ید) برایردکار را کن یا
رد و نامه را گرفت و با کار یبه دخترم احترام بس ینیخم یدن نامم آقایبا شن •

زوجه  .برگشت یبه اندرون نزد خانواده و یخداحافظ یخود برد و دخترم برا
تان به تھران یم و برایریگ یشان به دخترم گفت ما جواب نامه را از آقا میا
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 یھمان دخترم شد ولیبه تھران آمد و م یخانم ثقف یپس از مدت .میآور یم
 یبرقع یآقا در جواب نامه پدرتان گفتند آقا :فقط گفت ،ھمراھش نبود یپاسخ

 . ستندیشان مردم دار نیا یول ،خودشان مجتھد و صاحب نظرند
ل انقالب از زندان آزاد شد و من به یدر اوا یه وقتک یت الله طالقانیگر آید •

 :ش آورد و در گوشم گفتیشان سرش را پیصحبت ا یدر اثنا ،مالقاتشان رفتم
م! من ییق را بگوین حقایه اکست یفعًال صالح ن یمطالب شما حق است ول

ق را یه حقاکصالح است  کیپس  :نندک یشان سؤال میا از ایمطمئنم در آن دن
 د؟!ییبگو

 یامیبه ھر حال در ا ،ا نهیده بود یبازرگان رس یم به دست آقاا هیدانم اعالم ینم •
تر کبازرگان و د یمھندس مھد یم آقادگذران یه دوره نقاھت را در منزل مک

 ی،پس از احوال پرس .ادتم به منزل ما آمدندیع یبرا یصدر و مھندس توسل
ن یه با من چنک یسک ،دیدید را دیجه تقلیا نتیصورتم را نشان دادم و گفتم آ

ھا  آن ند و اصًال ازک ید میگران تقلیورانه از دکور که کمقلد است  یکرده ک
ست؟ پس شما و یچ ین دستوریصدور چن یبرال شما یدل ،پرسد ینم

 . دید آخوندھا دست برداریدوستانتان از تقل
شناسد و در دوران  یمرا خوب م یلیاردب یموسو یآقادانست  می هکپسرم  •

 . رفت یپس از من به منبر م یرفتم و یمنبر م یه من در انزلک یزمان یجوان
ه به کنیه قبل از اک یشاناک یمحمد امام ین نامه را خطاب به آقایرونوشت ا •

ز ین ،ردک یار اظھار ارادت مینجانب بسیبه ا ،مبارزه با خرافات بپردازم
 . فرستادند

ه بود و در یھمسا یمدت یشھر یر یبا محمد محمد یپسرم در دوران طلبگ •
 . شناخت یاو را م یشھر یشان به ھم متصل بود و ریه حجره ھایمدرسه حجت
قم و  یه از اھالک ،ضیت الله فیت به منزل آیعرض تسل یبرا یا هاز قضا روز جمع

شان مجلس روضه و دعا یآن روز ا .رفتم ،ز بودیت نیمرجع یشاوندان ما و مدعیاز خو
شه اظھار یه ھمکدم با آنیشان رسیخدمت ا ییت گویو تسل یدلدار یچون برا ،داشت

ه به کمثل آن ،عبوس با من روبرو شد یا هن مرتبه با چھریا ،ردک یت میلطف و خصوص
ه اوقات شما تلخ است؟ در کافتاده  یا اتفاقیردم آکعرض  ،سنده اعتراض داشتینو

 ست؟ گفت شمایردم موضوع چکعرض  .جواب فرمودند من از شما توقع نداشتم
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 یت معرفیمرجع یرا برا یر از بروجردیه اگر غکد یا هردکد ید و مرا تھدیا هنوشتھای  نام
ن کمم ،ندارم ین نامه خبریردم من از اکعرض  .دیزیر یما را در بازار قم م یم آبرونک

شان قسم خوردم تا ید اگر امضا و خط من باشد مجعول است و برایاوریاست نامه را ب
 . ردندکشان سخنم را باور یا

ه دست کشه بودم ین اندیرت زده در ایح ،رون آمدمیه بکپس از خاتمه مجلس 
پندارم ساده  یه من مکچنان  آن هیار است و قضکد درین مرجع تقلییتع یبرا یمرموز

معلوم شد  یبعد یایو با قضا ،گرھایباز یشده برا یت ھم بازیدم مرجعیفھم .ستین
 . ھا برد رد و از وجود او بھرهکرا مرجع  یبروجرد یمرموز آقا یدست
 یاشانکت الله یآ ،احمد قوام ییس الوزرایدر زمان رئ یشمس ١٣٢٨در سال  •

دربار در مجلس  یانتصاب یالکرد تا از تعداد وکقصد دخالت در انتخابات 
ه کھا  تابستان بودم و یاشانکت الله یآ یمیسنده از دوستان صمینو .اھدکب
ه به من کن سال بود یدر ھم ،شدم یشان وارد میآمدم تھران به منزل ا یم

ن یا ،سفر به خراسان ید براینکه یراکن دربست یماش یکد یفرمودند شما برو
و  یا همرکخ محمد باقر یش یآقا .میمسافرت شد یایردم و مھکن یز چنیبنده ن

از  یکیو  یاشانک یسنده و آقایز حاضر شدند با نویگر نیدو نفر د یکی
دولت از  ،میردکت کم به طرف مشھد حریشد یه جمعا شش نفر مکفرزندانشان 

 یرا برا ییالکشان ویا ،ن راهیب یشھرھا ه مبادا درکمسافرت ما وحشت داشت 
ن ییند به انتخابات و تعکب یند و مردم را ترغکشنھاد ین و پییمجلس تع

 ،میردکت کو لذا چون ما از تھران حر ،رخواه ملت باشندیه خک یندگانینما
 نیمورأن راه مطلع و آماده استقبال شدند و از آن طرف دولت به میب یشھرھا

 یا هنند و بھانکتوانند اخالل  یه تا مکرده بود کاه ابالغ ن ریبھای  شھرستان
 . را به تھران برگردانند یاشانکت الله یه آکبدست دولت بدھند 

نامه را  ،دیا دند گفتند خوب نوشتهیمرا د ی ان چون نوشتهیسرھنگ و اطراف •
و ھمراھانش  یقم یه شاه دستور داده مالکآن روز آمدند  یبردند و فردا

 . آزادند
 ،ھا محبوس بودند ستیمونکھا و  یا هاز تود یا هدر اتاق متصل به اتاق ما عد •

ف یندارد تشر یالکگفتم اش .مینیرا بب یم فالنیخواھ یه ما مکغام دادند یپ
ن است ما را کگفتند مم ،ه با من بازداشت بودندک یر روحانیغ یا هعد .اورندیب
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 .ندیاید بید بگذارینترس ی،من گفتم چه اتھام .نندکست بودن متھم یمونکبه 
دا یشجاع ھم پ ینفر روحان یکه کردند ک یبه ھر حال آمدند و اظھار خوشوقت

سؤاالت و ھا  آن ،میشان گرم گرفتیما با ا .مخالف باشد یتاتوریکه با دکشود  یم
 . جواب گفتمھا  آن ه بهکن اسالم داشتند یبه قوان یاالتکاش

ردم و رفتم منزل ک یبا ھمراھان خداحافظ ،ردندکاده یچون ما را در توپخانه پ •
اگر چه خودش در لبنان  .داریبود شجاع و ب یمجتھد یاشانک ی،اشانک یآقا
ار یچون من وارد شدم بس .ش در تھران بودندا هخانواد یول ،د بودیتبع

 . خوشحال شدند
 ینار بودند و دورکبر یتکاست و امور مملیدر آن زمان تمام اھل علم از س

م یشد یم یتاتوریکن بنده وارد مبارزه با دیا ایو  یاشانکمانند  یسکجستند و اگر  یم
ه کبود  یران مانند قبرستانیران و خود ایو اصال مردم ا ،میچندان مورد عالقه مردم نبود

مانند  ینند! فردک یبخواھند با مرده م یارکه ھر کھا باشد  نکسرنوشتش به دست گور
ران یدر ا یو موج یتکد تا حریاد دیشان زجر و حبس زیمنحصر به فرد بود و ا یاشانک

و مرحوم  ،اصال وجود نداشت یر ملیغ ی هو جبھ یمل ی هبوجود آورد تا آن زمان جبھ
 یمجلس شورا یکداشت  یسع یاشانکچون  یول .شناختند ینم یمصدق را جز معدود

ه بر جوانان واجب است در کداد  یفتوا ملذا  ،ندیایار بکرخواه ملت سریخ یالکو و یمل
 یه آقاکنوشت ھای  نام نجانبیو لذا در ھمان زندان لبنان به ا ،نندکانتخابات دخالت 

مردم و به  یداریان قرار نده و بپرداز به بکگر مسجد را دید یمانند آخوندھا یبرقع
شته باشد به اوضاع ملت ندا یارکه کاست  یسکند آخوند خوب یگو یه مکسخن مردم 

تا آن وقت  ،نندکه مردم مصدق را انتخاب کد ینک یارکگوش مده و  ،ر باشدیگ هنارکو
ه یبه تمام دوستانش توص یاشانک ،اره استکو چه  ،ستکیدانستند مصدق  یملت نم

 ی هپس به واسط ،دینکح العمل از آنجمله مصدق را انتخاب یصح ییالکه وکرد ک یم
ت الله یآ یعنیشان یه در رأسشان خود اک[ روانشیو پ یاشانک یھا یسفارشات و سخنران

و در مواقع  .شناختند یا هدند و تا اندازیمردم نام مصدق را شن بود] یقم یابوالفضل برقع
ه مبادا کدند یخواب یمھا  صندوق یاز اول شب تا صبح در پا یاشانکدان یانتخابات مر

 یم به رأیردک یم یکرا تحر مردم ،ل نشوندکیو مصدق و یاشانکصندوق عوض شود و 
ه به کنیتا ا ،ن دو نفر ھمراه بودندیه با اک یو مصدق و چند نفر یاشانک یدادن به آقا
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دولت ناچار  ،ل تھران شدندکیآوردند و و ین دو نفر رأیا یاشانکدان یت مریواسطه فعال
 . ران آوردیند و از لبنان به اکرا آزاد  یاشانکشد 

لذا ھمان روز ورود  ،شود یما وارد تھران میبا ھواپ یاشانکه کچون ملت خبر شد 
ما آن روز در تھران  .ت بودیشان مملو از جمعیشان از فرودگاه مھرآباد تا درب منزل ایا

 . دیشان به عمل آیاز ا یتا استقبال خوب ،میردک یت میفعال

 قم ل و دفن جنازه رضاشاه دریاز تجل یریجلوگ
ه در آن کمعروف است  ،س فوت شدیره موریرضاشاه در جزه کد یشکچند سال طول ن

 کی،ز یآ کیز ،تکشو یقو ،قدر قدرت ،حضرتیزده و به خود گفته اعل یره قدم میجز
ان یران اطرافیه در اکن بوده یرده و مقصود او اک یاد زمان سلطنت خود میه ک کی،ز یآ

حضرت قدر  یاعل گفتند یه به او مکمشت مردمان ھوا پرست متملق بودند  یکاو 
ردند ک یم قیتشوو دولت و شاه  ،ران آوردندیرد جنازه او را به اکو چون وفات  ،قدرت

و  ،نندکجنازه را در قم دفن  یادیفات زینند و با تشرکل یه مردم از جنازه او تجلک
 یت الله بروجردیآ ،دیه از جنازه استقبال به عمل آکردند کعلما و بزرگان قم را دعوت 

ه ک یبروجرد یو آقا ،د بود با صفوف طالب بر جنازه او نماز بخوانندیع تقله مرجک
 یاست خود خودداریحفظ ر یبرا یارکاست مآب بود و از ھر یر یاز علما یکی

د تا بر یحاضر گرد ،مجلس عالقه داشت یالکان و ویرد و به عالوه به شاه و دربارک ینم
 . ندکجنازه شاه اقامه نماز 

فاسد او امضاء  یارھاکل شود تمام یه اگر از جنازه رضاشاه تجلکردم کر کسنده فینو
چند نفر طلبه  .ل جنازه گرددیه مانع از تجلکنم ک یارکدرصدد برآمدم  ،خواھد شد

و پنج  یبا سیدر آن زمان تقر ،ق شده بودندیان اسالم تازه با من رفییجوان به نام فدا
ه سنشان از پانزده کان جوان یین فدایا ،بودمه قم ین حوزه علمیسال داشتم و از مدرس

و  ،شان منزل ما بودیشتر نبود با من مأنوس بودند و پناھگاه ایست و پنج سال بیب یال
ه در منع کردم کبا آنان مشورت  .خواندند یسنده درس میز نزد نویشان نیاز ا یبرخ
 . میدھ ین را نشر مد ما آیسیه بنویگفتند شما اعالم ،دینکب یرکف یل جنازه پھلویتجل

ا یس بر جنازه شاه نماز بخواند و که ھر کردم کد ینوشتم و در آن تھد یا هیاعالم
م یرده و ما او را ترور خواھکن رفتار ین دیبرخالف مواز ،ع جنازه او حاضر شودییدر تش
 . نمود
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نماز بر  یه براک یسانکداشت و  یار خوبیاثر بس ،ه چون منتشر شدین اعالمیا
شان یه مبادا به اکبه ھراس افتادند  یبروجرد یجنازه دعوت شده بودند مخصوصا آقا

ه را ین اعالمیه ناشرکو لذا در صدد بر آمدند  .ا مورد حمله واقع شوندین شود و یتوھ
م تھران بودند و یثرا مقکنده و اکنداشتند پرا ینیه در قم منزل معکان ییفدا ،نندکدا یپ

ه کدادند  یمتر احتمال مک یو از طرف ،رفت یشان نمیبه ا یارکن یاحتمال چن
ن وقت یباشد و عالوه بر ا یقم ید ابوالفضل برقعیس ی،به آن تند یا هیسنده اعالمینو

ه جنازه را وارد کنیتا ا ،شان بودیومت پرکار مسئوالن حکو اف یکار نزدیورود جنازه بس
و چون در مسجد امام قم مجلس  ،نشدل یخواستند تجل یم که چنان آن یول ،ردندک

 ،ندکت کقصد داشت در آن مجلس شر یخوئ یبه نام موس یدیگرفتند و س یا هفاتح
چون دولت  ،شد یه خون از سرش جارک یزدند به طور کتکما او را گرفتند و  یرفقا
گر در تھران ید ،د از دفن جنازه در قم منصرف شد و جنازه را به تھران بردندین دیچن

  .بنده حاضر نبودم ،شدهچه 

 ت خودیاشعار مؤلف راجع به مظلوم

ردنم کمر به بدنام که من متحد و یعل یانداران مذھبکان و دینما یه روحانک یامیدر ا
 غصب مسجد یبسته بودند و به دولت شاه و اعمال زور متوسل شدند و عوام را برا

م یت از زندگیقرار داشت و امنردند و منزلم در محاصره آنان ک یکتحر [گذر دفتر وزیر]
 :ل را سرودمیات ذیاب ،سلب شده بود

ــود ــمن نم ــود دش ــر خ ــان را بھ  گمرھ
 

ــ  ــود یبرقع ــن نم ــق روش ــون راه ح  چ
 

ــــود ــــرآزار ب  راه پرخــــار اســــت و پ
 

 راه حـــــق دشـــــوار بـــــود یآر یآر 
 

ـــبا  شـــد در راه حـــقک یدش ســـختی
 

 عــزت خواھــد از درگــاه حــقھرکــه  
 

ـــ ـــوام ب ـــان ع ـــه خوان ـــح یروض  ای
 

ـــز  ـــالم نمای ـــبب ع ـــن س ـــای  ان دغ
 

ــه  ــود ب ــران خ ــا خ ــدکب ــش آمدن  وش
 

 بــه جنــبش آمدنــد یپــس بــه ھمدســت 
 

 ه بنمودنــــد مــــا را مــــتھمکــــتــــا 
 

ـــوه  ـــتمھا  رش ـــل س ـــر اھ ـــد ب  دادن
 

 بســته شــد مســجد ز اھــل شــور و شــر
 

ـــ  ـــبان و س ـــه زور پاس ـــس ب  م و زریپ
 

ـــد د ـــاز ش ـــب ـــوابک ـــاالن خ  ان نق
 

ـــتیپا  ـــق پرس ـــاه ح ـــراب یگ ـــد خ  ش
 

ــل  یجــا ــد نق ــآن ش ــر ک ــابکذب ھ  ت
 

ـــاه دیپا  ـــگ ـــرابی ـــرآن شـــد خ  ن و ق
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 ار و بــارکـن یــان زیـز ینــ یدیـسـود د
 

ـــ  ـــه دل ا یبرقع ـــا ب ـــ یگفت  اریھوش
 

ـــ ـــق پرداخت ـــور در راه ح ـــم مخ  یغ
 

 ینجـــا بـــاختیآنچـــه ا، گفـــت بـــادل 
 

 چــاره ســاز رحــق پــد، شید پــیــآنچــه آ
 

 خــود را مبــاز، ار حــقکــ یســت بــازین 
 

ــدر ــو را ان ــجد ت ــاحب مس ــت ص  دل اس
 

 ان گـل اسـتکرو  ه مسجد رفت گوکگر 
 

 سـتین که چـون تـو پـاکآن یتو بمان ا
 

 سـتین کبـا، رو ه مسجد رفـت گـوکگر 
 

ــر  انکــه مســجد شــد دکــآن بنمــا  کت
 

ـــاه صـــوف  ـــت مســـجد خانق  انیگش
 

 جمع حـق پرسـتان مسـجد اسـت یجا
 

 مسـجد اسـت، درس و بحث قرآن یجا 
 

 ھـر شـمر و سـنان یست مسجد جـاین
 

 مدح و روضه خـوان یست مسجد جاین 
 

 وضه خـوانر خوانست خوانست روضه روضه
 

ــا شــمر و ســنانکــه ھمکــآن   ار اســت ب
 

ــد ــی ــق را م ــدایکن ح ــدعت ج  ن از ب
 

ــــدا   ــــاقت ــــک ــــام الفت ــــر إم  ین ب
 

ــ ــام ین ــ یام ــد دکه ک ــن ــن را دی  انک
 

 ارگر در بوســــــتانکــــــآن امــــــام  
 

ــ ــ ین ــا شــر و شــور یمســجد یگرفت  ب
 

 اھـــل زور یه نبـــودکـــ یآن امـــام 
 

ــ ــورد یم ــام از ا ینخ ــآن ام ــرامی  ن ح
 

ــ  ــ ین ــس  یگرفت ــخم ــامی ــھم ام  ا س
 

ــــ ــــ ین  خبــــر یامــــام فاســــقان ب
 

 آن امــــام دانــــش و فضــــل و ھنــــر 
 

 در دعـــــا یان را نخوانـــــدیناخـــــدا
 

 جــز خــدا یه نخوانــدکــ یآن امــام 
 

ــدا ــتک یناخ ــام یش ــکان ک ــت ی  اس
 

ــ  ــ یقاض ــالم ت ــات در ع ــت کالحاج  اس
 

 وســتا و بــاد و آب ســرگردان کخــا
 

 از فرمـان اوسـت ینقشـی، ه ھستکآن  
 

 خبــــر یبــــ یاز حســــودان دنــــ
 

ــ  ــاز و  یبرقع ــق بس ــا ح ــب ــذرک  ن ح
 

 :سرودم یغام ما را شعریرسان پھا  دشمن ز با عنوان بهیخطاب به دشمنان خود ن
ـــعادت  ـــا را س ـــمن م ـــدش ـــادی  ار ب

 

ــأنش   ــز و ش ــا ع ــب ب ــادکروز و ش  ارب
 

 مــا را گــو بخــوان افر خوانــدکــھرکــه 
 

ــــاو م  ــــان دی ــــادیان مردم ــــدار ب  ن
 

 نھـــد در راه مـــا یمـــ یخـــارھرکـــه 
 

ـــــاد  ـــــزار ب ـــــا راه او گل ـــــار إلھ  ب
 

 نــد در راه مــاک یمــ یچــاھھرکــه 
 

 ھمـــوار بـــاد یراه او خـــواھم ھمـــ 
 

ــا را منھرکــه  ــم و فضــل م  راســتکعل
 

ــ  ــ کمل ــان بس ــالش در جھ ــادیو م  ار ب
 

 وانــه اســتید ید برقعــیــگوھرکــه 
 

 ار بـــاد!یاو ھوشـــ، وانـــهیمـــا د هکـــگو 
 

 ظلـم ونـه زور یما نه اھل جنـگ و نـ
 

 قـادر جبـار بـاد یدادخواه مـا بـه عقبـ 
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ل را یمستزاد ذ ،ما همورد إلھام حضرت حق واقع شد ین در ھمان احوال پنداریھمچن
 : سرودم

 ار تـــــوامیـــــغـــــم مخـــــور 
 

 س و غمخـوار تـوامکـمن ، س منک یبنده ب 
 

 ار تـــــوامیـــــغـــــم مخـــــور 
 

 ار تـوامیـغصـه مخـور ی، گر تو تنھـا شـده ا 
 

ـــــــاز نام ـــــــب ـــــــوی  د مش
 

 أس مـرویـطـرف ، گر جھـان رفـت زدسـتت 
 

 ار تـــــوامیـــــغـــــم مخـــــور 
 

 بـــاز گـــردان جھـــان مـــن حـــق دار تـــوام 
 

ــــــه د ــــــاز ھم ــــــدوزی  ده ب
 

 وزربه جھان در شب و  یسیست انیگر تو را ن 
 

 ار تـــــوامیـــــغـــــم مخـــــور 
 

ـــوام، مـــونس تـــو   ھمـــه جـــا و مـــددگار ت
 

 یحـــــق را بـــــدلســـــت ین
 

ــ  ــازار ول ــق ب ــود رون ــق را نب ــه ح ــر چ  یگ
 

 ار تـــــوامیـــــغـــــم مخـــــور 
 

ــق  ــر الح ــأظھ ــوام، ک ــازار ت ــق ب ــن رون  ه م
 

ـــــت ین ـــــکس ـــــ ی  یدادرس
 

 یســکچ ینبــود ھــ ییارگشــاکگــر تــو را  
 

 ار تـــــوامیـــــغـــــم مخـــــور 
 

ــم مخــور   ــغ ــار گشــا ھســتم و در ک  ارتوامک
 

 نــــدکســــته یه شاکــــتــــا 
 

 نـدکرنج و سـتم خسـته ، گر تو را غصه و غم 
 

 ار تـــــوامیـــــغـــــم مخـــــور 
 

 ه مـــن دافـــع آزار تـــوامکـــرو بـــه مـــن آر  
 

ـــــت ن ـــــت از ذل ـــــتیغم  س
 

 سـتیمـت نکحیعلت و ب یتو بھای  غم رنج و 
 

 ار تـــــوامیـــــغـــــم مخـــــور 
 

 ن و گنـه بخــش و نگھـدار تــوامیمصـلحت بــ 
 

 مســــــجد و محفــــــل تــــــو
 

 ندنـــد در منـــزل تـــوکه اوبـــاش بکـــگـــر  
 

 ار تـــــوامیـــــغـــــم مخـــــور 
 

ــاش   ــر ب ــا خب ــب ــوامک ــار ت ــافظ آث ــن ح  ه م
 

 ان ھـــــــذا لـــــــوالکـــــــ
 

 دوســت دارم شــنوم صــوت تــو در رنــج وبــال 
 

 ار تـــــوامیـــــغـــــم مخـــــور 
 

ــوام  ــار ت ــب ت ــه ش ــان ب ــه و افغ ــب نال  طال
 

 بنــــده ُحــــر یــــکبــــاش 
 

ــو مــردم دونیگــر رم  ــد ز ت  غصــه مخــور، دن
 

 ار تـــــوامیـــــغـــــم مخـــــور 
 

ــن رف  ــم ــاظر پی ــم ن ــو و ھ ــق ت ــوامیک  ار ت
 

ــــ ــــت بری ــــا دل ــــتی  ان اس
 

 ان اسـتیـده تـو گریـجھـان دھـای  غم گر ز 
 

 ار تـــــوامیـــــغـــــم مخـــــور 
 

ــ  ــن تالف ــ یم ــن آن دک ــوامی ــار ت  ده خونب
 

ــــ ــــت غمگــــی  ن اســــتیا دل
 

 ن اسـتیبر دلت بـار غـم و غصـه اگـر سـنگ 
 

 ار تـــــوامیـــــغـــــم مخـــــور 
 

ــو  ــم و ش ــر غ ــع ھ ــوامیداف ــار ت  نده زدل ب
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ـــــا  ـــــاز ب ـــــب ـــــاشی  زدان ب
 

 نخـرد خنـدان بـاش ینـاز تـو را مـ یسکگر  
 

 ار تـــــوامیـــــغـــــم مخـــــور 
 

ــو   ــود گ ــالق خ ــا خ ــراز ب ــه خرک ــوامی  دار ت
 

 غــــم خــــود بــــا مــــن گــــو
 

 از سـتم و جـور عــدو یه مظلـوم شـدکـگـر  
 

 ار تـــــوامیـــــغـــــم مخـــــور 
 

ـــوام، دادگـــر حقـــم و از عـــدل  ـــدار ت  طرف
 

ـــــــت ـــــــنن اس  در ره ذوالم
 

 تــو گــر بھــر مــن اســت یســع یبرقعــ 
 

 ار تـــــوامیـــــغـــــم مخـــــور 
 

ـــع  ـــل س ـــر اف یقاب ـــو و ناش ـــت ـــوامک  ار ت
 

 

 رانیا ینونکدرباره اوضاع  یشعر

 : ما هر را سرودیشعر ز ،ن زمانهیران در ایاوضاع ا ۀنجانب درباریا
ــــاری ــــازنین ی ــــود و ن ــــی ب  محفل

 

ــــداری  ــــک پن ــــاه و نی گ ــــاری آ  ی
 

ــــــالم ـــــه اسـ ـــــتمش در زمین  گف
 

ــــــی داری  ــــــه گفتن ــــــازگو آنچ  ب
 

ــــانی ــــدون روح ــــی ب ــــت: دین  گف
 

ـــر   ـــارغ از ھ ـــاریف ـــیش و احب  کش
 

ــود ــی ب ــود و أم ــد نب ــطفی مجتھ  مص
 

ـــاری  ـــرد بیک ـــه م ـــم ن ـــی ھ  مرتض
 

 گفــتمش: رھنمــای مــردم کیســت؟
 

ــداری؟  ــد نگھ ــن کن ــس از دی ــه ک  چ
 

ـــرآن ـــود ق ـــا ب ـــان! رھنم ـــت: ھ  گف
 

 بــر ھمــه فــرض، دیــن نگھــــداری 
 

ــر ھمــه علــم دیــن بــود واجــــب  ب
 

ـــر طالـــــب   واجـــب عینـــی اســـت ب
 

ـــن کجـــا فروشـــد  ــــنھـــادی دی  دی
 

ـــاری  ــر ب ــه س ــی ک ــّل و ن ــود ک ــی ب  ن
 

 دیـــن فروشـــان نـــه رھنمـــا باشنــــد
 

ــــازاری  ــــس بـ ـــد ز جن ـــن نباش  دی
 

ـــــد ــــن نکنن ــــب روزی ز راه دی  کس
 

ـــــاری  ــــن از دغلکـــ ــــان ایم  دینش
 

ــــد ـــتش نکننـــــــ ـــان سیاس  نردب
 

ـــــداری  ــــن از دکانـــ ــــان ایم  دینش
 

ــــی ـــیش علــ ـــت پ ـــی نداش  حکمران
 

 خــــــــواریارزش کفــــش پــــاره  
 

 ھاســــــت ملـــک ایشـــان قلمـــرو دل
 

ــــه حجــــاز و ھلنــــد و بلغــــــاری   ن
 

ــــا ـــدم جویــــ ـــد را ش ـــش آخون  نق
 

 گفـــت: بـــر دوش خلـــق ســـر بـــاری 
 

ــــردم  کـــار او را چـــه؟ جســـتجو کــ
 

 گفـــت: تکفیـــر و حـــبس و کشـــتاری 
 

 او ُبـــَود مســـت از شـــراب غـــــرور
 

 کـــی بـــه عھـــدش بـــود وفــــــاداری 
 

 چیسـت حـزب اللـه؟گفتمش: گـو کـه 
 

ــــاری  ــــم تاتــ ـــای رسـ ـــت: احی  گف
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 گفــتمش: حــال مملکــت چونســت؟
 

 گفـــت: بیمــــــار بـــی پرستـــــــاری 
 

 گفــتمش: انقــالب بـھمـــن مــــــاه
 

ـــاری؟  ـــه آثــ ــا چـ ــر م ــت از بھ  داش
 

ـــت ـــراوان داش ـــرر ف ـــت: آری ض  گف
 

 مـــوجبی شـــد بــــــرای بیـــــــداری 
 

ـــــوای آزادی ــــدر ھــــ ـــــت ان  ملــ
 

 از جــــان و دل فداکــــــــاری کــــرد 
 

ـــاه ــه چـ ــاد ب ــه اوفت ــه از چال ــر چ  گ
 

ـــر شـــــدش گرفتــــــاری   صــــد براب
 

ــــد ـــه دام افتـادنـ ـــت ب  چـــون ز غفل
 

 چـــاره بیــــداری اســـت و ھشیــــاری 
 

 گفـــتمش: گـــو نجـــات کـــی باشـــد؟
 

 گفــــت وقــــــت تضــــــــرع و زاری 
 

ــــد ــــدا خواھن ـــه از خـ ـــدی جمل  بای
 

 گرفتـــــاریرفـــع ایـــن سختــــــی و  
 

 باره آنه مؤلف دریو نظر ینیر امیتاب الغدک همطالع
 هکرا  یزیتبر ینین امیف عالمه عبدالحسیر تألیتاب الغدکه بودم ک [زندان] در آنجا

ه کآنان  ،میتعصب بگو یصادقانه و ب ،ردمکمجددًا مطالعه  ،ش خوانده بودمیپھا  سال
ر یث غدیافزودن چند سند بر اسناد حدتاب جز کن یدر ا ینیام یار آقاک«ند ا هگفت

ر متخصص را یم اطالع و غکا افراد یتاب بتواند عوام کن یاگر ا .ندا هدرست گفت» ستین
ز یه اھل فن نکمگر آن ،نخواھد داشت ین منصف وزن چندانیدر نزد مطلع یبد ولیبفر

به نظر  .تاب بپردازندکن ید ایف و تمجیفتن عوام به تعریا به قصد فریتعصب  یاز رو
ه چون از او کب بود ین مورد مصیدر ا ین اصفھانید ابوالحسیالله س تیمن استاد ما آ

رد کموافقت ن ،ه اجازه خواستندیتاب از وجوه شرعکن یچاپ ا ۀنیدر مورد پرداخت ھز
ت آن ید مورد رضایشا ،!!تاب شعرکچاپ  یبرا ÷پرداخت سھم امام« :و جواب داد

 . »بزرگوار نباشد
ق یه به صدر اسالم اتصال وثکتاب از منابع نامعتبر کن یاز مستندات ا یاریبس

از احتجاجات او  یبرخ .ق اعتبار نداردیار در نظر اھل تحقکن یه اکندارند أخذ شده 
رده کر کرا ذھا  آن اورده و مجدداً ین کمبار یشان به رویا یول ،ھم قبًال پاسخ داده شده

به نفع  یار مھمکتوان  یر نمیه با الغدکدانند  یم باطن ه اھل فن درکگمان دارم  .است
ه امروز کتاب کن یه طرفداران و مداحان اکن سبب است یمذھب صورت داد و به ھم

ف محققانه یل تألیاز قب یتبکدھند  یچ وجه اجازه نمیزمام امور در چنگشان است به ھ
ات یتاب باقکا ی» ا نصوص امامتیشاھراه اتحاد «قلمداران به نام  یدرعلیح یآقا

ور کموسوم به محمد عبدالش ،ھند قاره ۀعه شبیش یاز علما یکیه توسط کصالحات 
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الله  یفرزند شاه ول یدھلو زیف عبدالعزیتأل »هیعشر یتحفه اثن«تاب کا یو  یھنوکل
آن را  یعبدالرحمان سرباز یه آقاک »رانیراز دل«مختصر  ۀا جزویو  یاحمد دھلو

رھنمود سنت در «تاب کدر قم نوشته و » نیدر راه حق و اصول د« ۀخطاب به موسس
زبانان قابل استفاده  یفارس یه براھا ک آن ریر و نظاین حقیا ۀترجم »رد اھل بدعت

ه ک یدر حال .م برسددتب به گوش مرکن یدھند اسم ا یه اجازه نمکبل ،است چاپ شود
ر را یه مردم ھم ترجمه الغدکدادند  یبودند اجازه م یاگر مغرض نبوده و حق طلب م

 مطالب ۀسه و از علما درباریگر مقایدیکرا با ھا  آن تا بتوانند ،تب فوق راکبخوانند و ھم 
ن قول را یز داده و بھترییحق را از باطل تم ،سه اقوالینند و پس از مقاکسؤال ھا  آن

ۡ ِعَباِد ﴿ ی: هیه به آکن صورت است یفقط در ا .نندکانتخاب  ِينَ  ١٧فَبَّ�ِ �َۡسَتِمُعوَن  ٱ�َّ
ۡحَسَنهُ  ٱۡلَقۡوَل 

َ
ه سخن را کرا  یبشارت ده بندگان« ی:عنی ]١٨-١٧ :[الزمر ﴾َ�َيتَّبُِعوَن أ

ن یأما نه خود چن .ندا هردک) عمل ١٨(الزمر/» نندک یروینش را پیوتریکبشنوند و ن
ه جواب امثال مرا با کنند بلکنگونه عمل یگران ایه دکدھند  ینند و نه اجازه مک یم

 دھند!! یردن مک یا به زندانیگلوله و 

 استادان
 یخ محمدعلیشالحاج  -٢ ی،ر قمیبکخ ابوالقاسم ینزد ش یخوانسار یآقا -١عالوه بر 

 ی،مرکوه کد محمدحجت یس یآقا -٤ یی،رزا محمد سامرایم یآقا -٣ یی،ربالک یقم
شاه  یآقا -٧و  یدابوالحسن اصفھانیسالحاج  -٦ ی،ریم حایرکخ عبدالیش یحاج -٥

ق اجتھاد یم تصدیاز آنان برا یه تعدادکم ا هردکل یز تحصیگر نیو چند تن د یآباد
تاب کمؤلف » ییسامرا یتھران یعل محمد بن رجب« :ندا هه از آن جملکند ا هنوشت

شان در یه اک» البحار کمستدر«و » من الرسائل یأتیما تقدم و  یاإلشارات و الدالئل ف«
 . ن استیر چنین حقیشان به ایمتن اجازه او نوشت  یا هم اجازیاستادش برا ۀخاتمه اجاز

 ��م اهللا ا����ن ا����م

احلمد هللا رب العاملني والصلوة عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله الطاهرين وبعد 

وأوتيا كتاهبام بيمينهام قد استجازين فيقول العبد اجلاين حممد بن رجبعيل الطهراين عفى عنهام 

 ضل الربقعي القمي أدام اهللا تعاىلالسيد اجلليل العامل النبيل فخر األقران واألمائل االبوالف
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تأييده رواية ما صحت يل روايته وساغت يل إجازته وملا رأيته أهالً لذلك وفوق ما هنالك 

املذكورة يف االجازة املذكورة والطرق استخرت اهللا تعاىل وأجزته أن يروي عني بالطرق 

املذكورة يف املجلد السادس والعرشين كتابنا الكبري مستدرك البحار وهو عىل عدد جملدات 

البحار حلربنا العالمه املجليس قدس رسه وأخذت عليه ما أخذ علينا من االحتياط يف القول 

استجابة دعواته كام ال أنساه يف  والعمل إن ال ينساين يف حيويت وبعد وفايت يف خلواته ومظان

عرص يوم االثنني الرابع والعرشين من رجب االصب من شهور سنه مخس و ستني بعد 

 . الثالثامئه وألف حامداً مصلياً مستغفراً 

ر یاجازه ز »تصانيف الشيعه یالذريعه ال«تاب کمؤلف  یخ آقا بزرگ تھرانیشالحاج  -٩
 : ر نوشته استین حقیا یرا برا

 هللا ا����ن ا����م��م ا

 یو به ثقت

وعىل أوصيائه  یاحلمد هللا وكفى والصالة والسالم عىل سيدنا وموالنا ونبينا حممد املصطف

 . املعصومني االئمه األثني عرش صلوات اهللا عليهم أمجعني إىل يوم الدين

فإن السيد السند العالمة املعتمد صاحب مفاخر واملكارم جامع الفضائل : و بعد

واملفاخم املصنف البارع واملؤلف املاهر موالنا األجل السيد ابوالفضل الرضوي نجل املوىل 

املؤمتن السيد حسن الربقعي القمي دام أفضاله وكثر يف محاة الدين أمثاله قد برز من رشحات 

عن التقريظ والتوصيف قد طلب مني حلسن ظنه إجازة الروايه لنفسه قلمه الرشيف ما يغنينا 

وملحروسه العزيز الشاب املقبل السعيد السديد السيد حممد حسني حرسه اهللا من رشكل عني 

فأجزهتام أن يرويا عني مجيع ما صحت يل روايته عن كافّة مشاخيي األعالم من اخلاص والعام 

املجتهدين واملحدثني ثالث املجلسيني شيخنا العالمه  وأخص بالذكر اول مشاخيي وهوخامتة

فلريويا أطال اهللا بقائهام  ١٣٢٠احلاج املريزا حسني النوري املتويف بالنجف األرشف يف سنه 
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عني عنه بجميع طرقه اخلمسه املسطورة يف خامتة كتاب مستدك الوسائل واملشجرة يف مواقع 

والرجاء من مكارمهام أن يذكراين بالغفران يف النجوم ملن شاء وأحبّ مع رعاية االحتياط 

حررته بيدي املرتعشه يف طهران يف دار آية اهللا املغفور له احلاج السيد امحد  ،احلياة وبعد املامت

الطالقاين وأنا امليسء املسمي بمحسن والفاين الشهري بآقا بزرگ الطهراين يف سالخ ربيع 

 (مهر) ١٣٨٢املولود 
در فروع علم  یاللئال یغوال«تاب کمؤلف  یرفس یراقع ینجف یعبدالنب -١٠

 .بوده است» ینیین نایرزا حسیم«ه از شاگردان کگر یره دیثکتب کو » یاجمال
 : ل را نوشته استیم متن ذیبرا

 ��م اهللا ا����ن ا����م

دماء الشهداء والصالة والسالم عىل  یاحلمد هللا رب العاملني الذي فضل مداد العلامء عل

 . حممد وآله األمناء وعىل أصحابه التابعني الصلحاء إىل يوم اللقاء
 هل والفواضل قدویه جناب مستطاب عالم فاضل جامع الفضاکنماند یامابعد مخف

ن معتمد الفقھاء ین عماد العلماء العالمین معتمد الصلحاء والمقربیالفضالء و المدرس
معروف و  ید ابوالفضل قمی طھرانین آقای آقاسیاالسالم و المسلم هثق نیوالمجتھد

ر حاضر یه در نجف اشرف در حوزه دروس خارج حقین متمادیرضوی سن هملقب بعالم
ل یتحص ین بنده حاضر شدند برایده بحوزه دروس ایعدھای  سال ز در قمیشدند و ن

ه پس آنچه توانست یمدس محیه و نوامینیل دیه و مسایه و علوم شرعیمعارف الھ
ز است از ید بحد قوه اجتھاد و جایه بحمد الله رسکد وجد واجتھد تا آنکوشش نمود فک

ن أصحاب رضوان یه را بنھج معھود بیام شرعکه اگر استنباط نمود احکشان یبرای ا
د از من یه نمایه نقل رواکشان را یاجازه دادم ا و ،ند بآنینما ن عملیھم اجمعیالله عل

را در نقل  یز اجازه دادم ویو ن †نیر باشد بمعصومیحق یه براکبطرق نه گانه 
مگر  یست تصدیز نیه جاکه ید در امور شرعیه تصرف نماکه مجاز است کنیما اک یفتاو

 و تمام ÷ما سھم امامیه و ال سین و مجاز است در قبض حقوق مالیباجازه مجتھد
 ١٣٧٠سنه  یالحجه الحرام ف یخ ذیبتار یو تقو اطیمشروط است بمراعات احتھا  این

 (مھر) یعراق ینجف یالجان یمن الفان
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ه متن آن را کق اجتھاد نوشت یم تصدیز براین یاشانکد ابوالقاسم یت الله سیآ -١١
 : نمک می ًال نقلیذ

 ��م اهللا ا����ن ا����م

عىل رسوله وعىل آله الطاهرين املعصومني وبعد  والسالم احلمد هللا رب العاملني والصالة

فان جناب العامل العادل حجة االسالم واملسلمني السيد ابوالفضل العالمه الربقعي الرضوي 

قد رصف أكثر عمره الرشيف يف حتصيل املسائل األصوليه والفقهيه حتى صار ذا القوة 

استنبطه وإجتهده وحيرم عليه التقليد  القدسيه من رد الفروع الفقهيه إىل أصوهلا فله العمل بام

فيام استخرجه وأوصيه بمالزمة التقو ومراعاة االحتياط والسالم عليه وعلينا وعىل عباد 

 اهللا الصاحلني

 األحقر ابوالقاسم احلسيني الكاشاين (مهر)
 ،ه قصد مراجعت از نجف را داشتمک یز زمانین ید ابوالحسن اصفھانیس -١٢

 : مرقوم نمود میر را برایق زیتصد

 ��م اهللا ا����ن ا����م

خري خلقه حممد وآله الطيبني الطاهرين  یالسالم علاحلمد هللا رب العاملني والصالة و

يوم الدين وبعد فان جناب الفاضل الكامل  یواللعنة الدائمة عىل أعدائهم أمجعني من اآلن إل

ة عيني االعز السيد ابوال رّ فضل الربقعي دامت تأييداته ممن والعامل العادل مروج األحكام قُ

بذل جهده يف حتصيل األحكام الرشعيه واملعارف االهليه برهة من عمره وشطرا من دهره 

جمدا يف االستفادة من االساطني حتي بلغ بحمد اهللا مرتبة عالية من الفضل واالجتهاد 

عليه السالم ومقرونا بالصالح والسداد وله التصدي فيها وأجزته أن يأخذ من سهم االمام 

بقدر االحتياج و إرسال الزائد منه إىل النجف و رصف مقدار منها للفقراء والسادات 

وغريهم و أجزته أن يروي عني مجيع ما صحت يل روايته واتضح عندي طريقه و اوصيه 
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بمالزمه التقوي ومراعاة االحتياط و أن الينساين من الدعاء يف مظان االستجابات واهللا خري 

 (مهر) ابواحلسن املوسوي االصفهاين ٦٢ذحيجه  ٢٢هو ارحم الرامحني حافظاً و

فات در مشجرات و یصاحب تأل یمعروف به آقا نجف ین مرعشید شھاب الدیس -١٣
 : ر را نوشتیم اجازه زیانساب برا

 ��م اهللا ا����ن ا����م

حممد وآله جماز احلقيقة  یما أساغ من نعمة وأجاز والصالة والسالم عل یاحلمد هللا عل

 فإن السيد السند والعامل املعتمد شم سامء النبالة وضحيها وزين االرسة :وحقيقه املجاز وبعد

املجد املؤثل وواسطة العقد  من آل طه علم الفخار الشامخ و منار الرشف الباذخ قاعدة

ي السيداين املفصل جناب السيد ابوالفضل ابن الرشيف العابد السيد حسن الرضوي القم

عن  دام عالؤه وزيد يف ورعه وتقاه أحب ورغب يف أن ينتظم يف سلك املحدثني والرواة

اجداده امليامني ويندرج يف هذا الدرج العايل والسمط الغايل وملا وجدته أهال وأحرزت منه 

علام وفضال أجزت له الرواية عني بجميع ما صحت روايته وساغت إجازته تم سنده 

تبلغ املأتني من  عن مشاخيي الكرام أساطني الفقه ومحله احلديث وهم عدة وقويت عنعنته

أصحابنا اإلماميه مضافا ايل مايل من طرق سائر فرق اإلسالم الزيدية واالسامعيلية واحلنابلة 

والشافعية واملالكية واحلنفية وغريها وال يمكنني البسط بذكر متام الطرق فأكتفي بتعداد 

ا العدد وأقول ممن أروي عنه باالجازة واملناولة والقرائة والسامع مخس منها تربكا هبذ

والعرض وغريها من أنحاء حتمل احلديث إمام ائمة الرواية واجلهبذ املقدام يف الرجال 

مسند اآلفاق عالمة العراق استاذي ومن إليه يف هذه العلوم إستنادي  والدراية مركز االجازة

بني األنام موالي و سيدي أبوحممد السيد حسن  اهللا تعاىل تامدي حجة االسالم آيتوعليه اع

هذا ما رمت ذكره من الطرق وهي ستة  .. .. ..١٣٥٤صدرالدين املوسوي املتويف سنه 

فلجناب السيد أيب الفضل ناله اخلري والفضل أن يروي عن مشاخيي املذكورين بطرقهم 

يف حملها من  ة مراعيا للرشائط املقررةاملتصله املعنعنة إىل ائمتنا إىل الرسول وسادات الربي
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التثبت يف النقل ورعايه احلزم واإلحتياط وغريها ويف اخلتام أوصيه دام جمده وفاق سعده 

وجد جده أن ال يدع سلوك طريق التقوي والسداد يف أفعاله وأقواله و أن يرصف اكثر عمره 

رت بزخارف هذه الدنيا وأن ال يغ صيف خدمة العلم و الدين وترويج رشع سيد املرسلني

الدنية وزبرجها وأن يكثرمن ذكر املوت فقد ورد أن أكيس املؤمنني أكثرهم ذكراً للموت وأن 

املقابر واإلعتبار بتلك األجداث الدواثر فانه الرتياق الفاروق والدواء النافع  يكثر من زيارة

وا وإىل أين صاروا للسلوعن الشهوات وأن يتامل يف أهنم من كانوا وأين كانوا وكيف كان

الليل مااستطاع وأن يوقت  وكيف صاروا واستبدلوا القصور بالقبور وأن ال يرتك صالة

لنفسه وقتاً حياسب فيه نفسه فقد ورد من التأكيد منه ما ال مزيد عليه فمنها قوله حاسبوا قبل 

عوامه أن أن حتاسبوا وقوله حاسب نفسك حسبة الرشيك رشيكه فانه أدام اهللا أيامه وأسعد أ

عني هلا وقتامل تتضيع أوقاته فقد قال توزيع األوقات توفريها ومن فوائد املحاسبه أنه أن وقف 

عىل زلة يف أعامله لدي احلساب تداركها بالتوبة وإبراء الذمة وإن اطلع عىل خري صدر منه محد 

أعامله أن يقلل  اهللا وشكر له عىل التوفيق هبذه النعمة اجلليلة وأوصيه حقق اهللا آماله وأصلح

املخالطة واملعارشة ألبناء العرص سيام املتسمني بسمة العلم فإن نوادهيم وحمافلهم مشتمله عىل 

ما يورث سخط الرمحن غالبا إذ أكثر مذاكرهتم االغتياب وأكل حلوم اإلخوان فقد قيل إن 

أكل حلمه ميتاً الغيبة أكل حلم املغتاب ميتا وإذا كان املغتاب من أهل العلم كان اغتيابه ك

يف القول  عصمنا اهللا وإياك من الزلل واخلطل ومن اهلفوة .مسموماً فإن حلوم العلامء مسمومة

والعمل إنه القدير عىل ذلك واجلدير بام هنالك وأسأله تعاىل أن جيعلك من أعالم الدين 

أبواملعايل ويشد بك وأمثالك أزر املسلمني آمني آمني وأنا الراجي فضل ربه العبد املسكني 

دعو بالنجفي نسابة شهاب الدين احلسيني احلسني املرعيش املوسوي الرضوي الصفوي امل

عفى اهللا عنه وكان له وقد فرغ من حتريرها يف جمالس أخرها لثالث مضن  صآل رسول اهللا

 (مهر) حرم األئمة ببلدة قم املرشفه١٣٥٨من صفر 
 .یم حائریرکخ عبدالیش -١٤
ه کق اجتھاد نوشتند یم تصدیز براین یمرکوه کمد حجت د محیس ت اللهیآ -١٥

 



 ٢٣  خودش زبان از مؤلف نامه یزندگ

به وزارت  یف در مسأله سربازیلکن تییتع ین دو تن را براینامه ا هاصل اجاز
 یگانینامه در اسناد با هن دو اجازید ایه طبعًا باکل دادم یفرھنگ آن زمان تحو

 یق گواھین دو تصدیت ایز پس از رؤیور نکاداره مذ ،آن وزارتخانه موجود باشد
 : آورم ینجا رونوشت آن را میه در اکر را صادر نمود یز
از  یا قانون اصالح پاره ٦٢اول ماده  ۀه بند اول و تبصرینظر وزارت فرھنگ -١٦

 یدگین نامه رسییو نظر به آ ١٣٢١مصوب اسفند ماه  ،فصول و مواد قانون نظام
اجتھاد  ۀاجاز ،فرھنگ یعال یشورا ١٣٢٣آذرماه  ٢٥اجتھاد مصوب  کبه مدار

) دارنده شناسنامه شماره ید ابوالفضل ابن الرضا (برقعیس یمتعلق به آقا
ن یدر ھفتصد و پنجاه و چھارم یشمس ١٢٨٧صادره از قم متولد  ٢١٢٨٥

و صدور اجازه مزبور از  ،مطرح ٧/٨/١٣٢٩مورخ  ،فرھنگ یعال یجلسه شورا
 . ص داده شدیمراجع مسلم اجتھاد محرز تشخ

 ین جزائریتر شمس الدکد ر فرھنگیوز
 

ن ین مشروطه دولت حق نداشت متعرض مجتھدیه در قوانکنیناگفته نماند با ا
 . م فراھم آوردیار برایبس یومت به اصطالح مشروطه گرفتارکح کمع ذل ،شود

ن اسالم در یه دکبرم  یان میته به خواننده محترم به پاکن نیا یادآوریسخن را با 
خالق خود  که چنانآن  ،م خالق و خدمت به مخلوقیتعظ :شود یدو امر خالصه م

 . زد رؤوف خواستارمین دو امر را از درگاه ایام به ایق قیھمگان توف یبرا .فرموده است
ش یپھا  سال هک» ه اویتائ ۀدیو قص یدعبل خزاع«تاب کت از آخر یچند ب ،نجایدر ا

تاب را با کن یز ایآن نآورم و پس از  می ،نجانب استیام و وصف حال ا ردهکف یتأل
 خاتمه ،ام ه خطاب به جوانان است و آن را ھنگام سفر به زاھدان سرودهکگر ید یشعر
 ی. من اتبع الھد یوالسالم عل .دھم و از خوانندگان التماس دعا دارم می

 یمن و دعبل خزاع
 یاگـــــر زر داد دعبـــــل را امـــــام

 

ــــر دکتشــــ  ــــامی  ید از صــــاحب مق
 

 قصـــائدتـــاب اســـت و کمـــرا صـــدھا 
 

ـــان گشـــته عقایـــبھـــا  آن ه درکـــ   دی
 

ـــند ـــکدم ی ـــ ی ـــ، رکتش ـــا ین  ییعط
 

ـــز ا  ـــه ج ـــب ـــاروای ـــن ن  ییراد و طع
 

 بــــود خــــائف از مقامــــات یاگـــر و
 

 مــرا خـــوف اســـت از اھـــل خرافـــات 
 

 ن اســتیــبــر اھــل داش  هیــگر یاگــر و
 

ــرا گر  ــم ــرای ــل د یه ب ــاص ــتی  ن اس
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 یگفـــت رازش بـــا امــــام یاگـــر و
 

 ینباشــــد از مقــــام یمــــرا امنــــ 
 

ــعار و ــر اش ــت یاگ ــول اس ــق اص  طب
 

 ن را جمله پـول اسـتین مادحیا، ھدف 
 

 داشـت در جـوف یسـال ترسـ یاگر س
 

 سال است ما را دل پـر از خـوف یدو س 
 

 یالھــــا بــــر غــــم و رنجــــم گــــواھ
 

 یر الطافـــت پناھـــــــیـــنـــدارم غ 
 

ـــ ـــن بس ـــا م ـــ یالھ ـــتم پش  مانیھس
 

 ـــــورانکچــرا مــرآت گشــتم بھــر  
 

 نجــا خســته جــانم از بــال شــدیدر ا
 

 تـــنم رنجـــور از صـــد ابـــتال شـــــــد 
 

 ــــــانیفــر و طغکزمــان مــا زمــان 
 

ــ  ــج و عص ــز رن ــا ج ــر م ــدارد دھ  انین
 

 یســـینـــدارم مـــن ان یریـــن پیـــدر ا
 

ــه   ــن ــ یاری ــه جل ینــیمع ین ـــین  یســ
 

ــا را  ــر م ــکمگ ـــت ین ـــول رحم  مشم
 

ــان  ـــت یرس ــا روح و راحـ ــا ب ــرگ م  م
 

ـــــ ــــا برقعـ ــــا  یإلھ ـــــنکرا بھ  ــ
 

ــمز  ــا ی ــر او عط ــود ب ــل خ ـــنکد فض  ـ
 

 خطاب به جوانان
 دیــــر گفتارکه شــــکــــجوانــــان  ای

 

ـــوش رفتار  ـــالم و خ ـــؤمن و س ـــم  دی
 

ــار ــل رخس ــاطق و گ ــما ن ــون ش  دیچ
 

ــــان   ــــان جھ ــــاز خموش ــــاد آری  دی
 

ـــ ـــاه یبرقع ـــه گ ـــوتش گ ـــس م  را پ
 

 دیزمحبـــــــان خـــــــدا بشـــــــمار 
 

 دیـــنکاد یـــاگـــرش  یگـــاه گـــاھ
 

ــــت  ــــا بردار یدس ــــر دع ــــاز بھ  دی
 

 خادمتــــان بــــود و برفــــت یبرقعــــ
 

ــــه نظــــر بســــپار   دیخــــدمتش را ب
 

 ه بــودکــن خســته یــد از ایــاد آریــ
 

ــت ا  ــته از محن ــخس ــرخ ی ــودکن چ  ب
 

ـــــد ـــــردِم دونی ـــــس از م  د آزار ب
 

ـــون  ـــه و خ ـــر از غص ـــت پ  دل او گش
 

 زخـــم قلـــم، خســـته از زخـــم زبـــان
 

ـــتم  ـــان و س ـــت و بھت  خســـته از تھم
 

 وتـــاهکا یـــز دن دســـتش ار گشـــت
 

 مــــه عــــدل إلــــهکرفــــت در مح 
 

 .هـ٢/٢/١٣٧٠ .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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لوه يزال و ال يمل  ياحلمدهللا الّذ  . و اصحابه و اآلل يالنّب یعل و السالمزال والصّ
و فطری است و  یبدانکه اسالم دین توحید و برای یکتاپرستی آمده و اصول آن عقل

 . روا نیست سوالن إلھی برای ھمین ھدف آمدند و در این مرحله تقلیدتمام ر
قرن بر آن گذشته ھرکس آمده شاخ و برگی بر آن افزوده و  ١٤متأّسفانه تاکنون که 

 :گوید تیره و تار ساخته نظامی میآن را  از تابناکی و درخشندگی آن کاسته و
ــرگ و ســاز ــر آن ب ــه ببســتند ب ــس ک  ب

 

ــــاز  ــــیش ب ــــی نشناس ــــو ببین  گرت
 

با ھزاران دلیل برطرف سازد امکان آن را  اکنون اگر کسی بخواھد خرافات و تیرگی 
پردرآمد شده ھای  دّکان زیرا خالفات و موھوماتی که در اسالم آورده شده موجب ،ندارد

در  ÷بلکه بقول علی .اند و ھر دّکانی ھزاران متوّلی دارد که اسالم را عوض کرده

پوستین وارونه یعنی اسالم را مانند  .»م لبس الفرومقلوبالبس االسال« :١٠٦ ۀخطب
 . اند پوشانیده

 ،زمان ما حالش روشن است ،که صدر اسالم بوده چنین باشدحضرت  آن در زمان
ھا  و کوچهھا  خیابان ولی چون وارد ،حیات و گوارا است ۀکوھستان مای ۀچشم بزیرا آ

ریزند که پس از ده خیابان  و در دسترس مردم آمد آنقدر در آن آشغال و کثافت می
حیات ابدی و  ۀدین اسالم نیز که مای .بیماری و مرگ خواھد بود ۀن آب مایدیگر ھما

حّتی یکی از  ،فات شدهاای از خر توحیدی بود بصورتی درآمده که مایه شرک و مجموعه
گوید این اسالمی که در  جوید و می دانشگاه را دیدم که از اسالم بیزاری میدانشجویان 

 . احی وتمّلق از گذشتگان و یا بزرگان دینی استای از مّد  باشد مجموعه مملکت ما می
باید به  داکنون اگر کسی بخواھد اسالم حقیقی را بدون کم و زیاد بدست آور

قرآن است مراجعه کند تا به آنکه  سرچشمه و محل دست نخورده و مدرک اولیه
چیزی گم شود و یا از  داگر از اسباب ھواپیما و یا کشتی دریانور .سعادتش رھبری کند

و  نابزار و اجزای آن گم گردد و یا خلبان ناشی حرکت دھد موجب خطر ساکنی
  .مسافرین شود
است اسالم اگر چیزی از آن کم و زیاد گردد و یا به افکار شرک و اوھام ھمچنین 
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ت و ھالک دنیا و برجوع شود حتمًا موجب ذّلت و نک شآلوده گردد و یا به غیر اھل
 . اشدآخرت ب

صدر اسالم که مسلمین به قرآن آشنا بودند و کتاب دیگری نداشتند و اسالم به 
دشمنان اسالم از یھود و نصاری و  .افکار بشری مبتال و آلوده نشده بود پیروی کردند

آمدند جعل حدیث و  ،زنادقه و مجوس چون قدرت دفع اسالم و مسلمین را نداشتند
روی در حّق   و افکار خود را که غلّو و زیاده م نمودندجعل اکاذیب به نام اسال

 . بزرگانشان بود در میان مسلمین وارد کردند و مسلمین را از راه قرآن منحرف ساختند
چه بسیار کسانیکه دم از اسالم زده و عقائدشان با اسالم سازش ندارد بلکه ضّد 

ن آکه پناه به قراسالم و عقائد صحیح آن برای کسی آسانست  قتمیز حقائ .اسالم است
کند و به پرچمداران خرافات و دکانداران دینی و مذھبی نبرد و تقلید از این و آن 

 . بلکه افکار خود را با قرآن بسنجد و اصالح نماید ،مراجعه نکند
در  که چنانخدای تعالی قران را میزان صّحت و بطالن مطالب قرار داده نه اخبار را 

ُ ٱ﴿ :فرموده ١٧ ۀشوری آی ۀسور ِيٓ ٱ �َّ نَزَل  �َّ
َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ َوَما يُۡدرِ�َك  لِۡمَ�اَنۗ ٱوَ  ۡ�َقِّ ٱب

اَعةَ ٱلََعلَّ   . ]١٧ :[الشوری﴾ ١٧قَرِ�ٞب  لسَّ
شف الظّلامت كال ت :در وصف قرآن فرموده ١٨ ۀنیز در خطب ÷امیرالمؤمنین علی

فرموده در وصف عقال که باید رأی خود را متّوجه قرآن کنند نه  ١٣٨ ۀدر خطب .الّ بهإ
فرموده عقائد خود را مّتھم  ١٧٦ ۀاینکه قران را حمل به رأی خود گردانند و در خطب

موا عل« :قرآن تصفیه کنید ۀبدانید و بر قرآن عرضه بدارید و آراء خود را بواسط ه يواهتّ

وا فكآراء   . »مكه أهواءيم واستفشّ
متأّسفانه أّمت ما امروزه ھر دسته و ھر مذھبی قرآن را پشت سر گذاشته و به اخبار 

يِۡهۡم فَرُِحوَن ﴿ :قرآن فرموده که چنان ،اند نزد خود چسبیده  ﴾٥٣ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ
کنند در  دانند و به اخبار نزد خود حمل می قرآن را قطعی الّدالله نمی ]٥٣ :المؤمنون[

اند اخبار خود را با قرآن بسنجید و با قران اصالح  ئّمه ھدی فرمودهام صورتیکه تما
زیرا ما مخالف کتاب  ،ف قرآن را واگذاریدالکنید و آنچه موافق قران است بگیرید و خ

ما وافق القرآن خمذوه و ما خالف « :فرماید می ÷گوئیم مثًال امام صادق خدا سخن نمی

  .»القرآن فدعوه
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در  ÷امیرالمؤمنین علی که چناناّما پیشوایان مذاھب به عکس این عمل کردند 

مان سلمه كس عند اهل ذليو ل :فرموده ١٤٥ ۀخطب حقّ  تاب إذا تيلكأبور من ال :الزّ

ف عن مواضعه  ،تاب محلته و تناساه حفظتهكفقد نبذ ال …تالوته و ال أنفق من إذا حرّ

مان يف كذل يف تاب و اهلهكفال ،ومئذ مؤويتاب كفال سا يو معهم و ل ،هميسا فيالنّاس و ل الزّ

الله ،معهم هك دیفرما یتا مو إن اجتمعا  يال توافق اهلد :إلنّ الضّ م أئمّ س يتاب و لكال :أهنّ

 . عرفون إالّ خطّه و زبرهيبق عندهم منه إالّ اسمه و ال يفلم  ،تاب إمامهمكس اليتاب ولكال
تر از قرآن نخواھد بود ھر گاه قرآن  ارزش بییعنی و نزد اھل آن زمان چیزی 

آن را  تر از قرآن نباشد ھر گاه معنی طوریکه سزاوار است تالوت شود و چیزی با ارزش
اند (یعنی آنانکه مبّلغ  فراموش کردهآن را  پس حاملین قرآن ،از موضع خود بگردانند

اھل آن مطرود و پس قرآن و  .خبرند) قرآن و مرجع مسلمین ھستند بکّلی از آن بی
و قرآن و اھلش دو ھمراه در  ،کنند را از خود نفی می مردم از آن گریزانند و بلکه آنان

در میان مردمند زمان  آن پس قرآن و اھلش در .را مأوی ندھد یکراھند که احدی ایشان
در حالی که با مردم نیستند و گویا در میان مردم نیستند زیرا گمراھی با ھدایت موافق 

گویا ایشان امام و پیشوای قرآنند و  :فرماید تا آنکه می .جا باشند نباشد اگر چه در یک
پس باقی نماند از قرآن جز  .قرآن امام ایشان نیست در حالیکه قرآن باید امام باشد

 . خبرند سند مگر خطوط و حروفش را و از مفھوم آن بیانامش و نشن
ت خود اعالم خطر نموده مّ اید است به که اّولین متخّصص راه توح صپیمبر اسالم

یعنی ھر  .»م بالقرآني�ل املظلم فعليقطع اللّ كالفنت  يكفاذا اتلبست عل« :و فرموده
 رھای شب تار در راه دیانت به خط ھا راه را بر شما مشتبه ساخت و مانند پاره گاه فتنه

حدیث دیگر و در  .افتادید برشما باد بقرآن که قرآن شما را راھنمای خوبی است

یعنی ھر کس ھدایت از غیر  .» القرآن اضلّه اهللا�من غ یمن طلب اهلد« :فرموده
 . قرآن بجوید خدا او را به گمراھی واگذارد

اند  دانند و ھر فرقه به اخباری چسبیده بھرحال زمان ما ھدایت قرآن را کافی نمی
ّتی مخالفین ح .که موجب تفرقه و گمراھی ایشان ھمان اخبار مخالف قرآن است
دوری از قرآن  ۀاسالم به این حقیقت اقرار کرده و نفاق و گمراھی مسلمین بواسط

 . دانند می
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نویسد اگر کسی بخواھد سھل و سادگی و ھدایت  تولستوی فیلسوف روسی می
اسالم را بفھمد باید قرآن را بدّقت مطالعه کند زیرا در آن احکام و عقائدی است واضع 

  :یق روشنو بنا شده بر حقا
اگر کسی بخواھد معنی اسالم را بیابد باید به قرآن  :گوید ولز موّرخ انگلیسی می

ن بشر پیشرفت مراجعه کند و ھر کس بخواھد دینی انتخاب کند که سیر آن با تمّد 
 . داشته باشد باید اسالم را اختیار کند

احادیث مجعوله و متأّسفانه أّمت ما معتقدند که قرآن قابل درک نیست تا بکتب 
اخبار فھمید  ۀخرافاتی که به نام امام جعل شده مراجعه شود و یاید قرآن را بواسط

أئّمه نیز  که چنانتر است  فمند در صورتیکه اخبار از قرآن مشکل ھم علما می آن

 . تر است و قرآن از ھر کتابی روشن .»ثنا صعب مستصعبياحاد« :اند فرموده
قمر چھار مرتبه مکّرر  ۀدر سور که چنانو آسان خوانده  خدای تعالی قرآن را سھل

نَا  ﴿ :فرموده ۡ  ]١٧[القمر: ﴾ ١٧ ۡلُقۡرَءانَ ٱَولََقۡد �َ�َّ
 . »به تحقیق ما قرآن را آسان نمودیم«

 : فرموده ٣٣ ۀفرقان آی ۀو در سور

ِ  َوَ� ﴿ تُونََك بَِمَثٍل إِ�َّ ِجۡئَ�َٰك ب
ۡ
ۡحَسَن َ�ۡفِسً�ا  ۡ�َقِّ ٱيَ�

َ
 ]٣٣ :الفرقان[﴾ ٣٣َوأ

 . »آورد مگر آنکه ما بحّق و به نیکوترین تفسیر برایت آوردیم ایشان ھیچ مثلی نمی«
 : و فرموده است

بِيٗنا ﴿ نَزۡ�َآ إَِ�ُۡ�ۡم نُوٗر� مُّ
َ
 ]١٧٤ :[النساء﴾ ١٧٤َوأ

 : ودر سوره مائده فرموده است

ِ ٱقَۡد َجآَءُ�م ّمَِن ﴿ بِٞ�  �َّ  ]١٥ :[المائدة﴾ ١٥نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ

و بیان و نفرموده ھدی للعلماء  ﴾ُهٗدى ّلِلنَّاِس ﴿و ﴾ َ�َياٞن ّلِلنَّاِس ﴿ :و نیز فرموده
 . للعلماء

سواد مشرکین صدر اسالم قرآن را نفھمیدند و به آن  بی ۀپابرھنچگونه مردم 
و لذا  .دانند را قابل فھم نمیقرآن  ،ولی پیشوایان امروزه به اقرار خود ،گرویدند

رغبت شده و ھدایت خود را از غیر قرآن یعنی از دھان پیشوایان و  مسلمین به قرآن بی
  .ندا چسبیدهھا  بدعت گیرند و به اخبار موھومه و جعّلیات و روحانی نمایان می
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جھان است و احتیاج به  ۀگوید خدا مستّقل و منفرد در آفرینش و ادار قرآن می
 . اّطالع ھستند ولی مردم از حقایق قرانی بی نداردمدیر و سرپرست و قّیم جھان 

 پوچ و فریبندهھای  دلیل خبران توحید قرآن را به شرک آلوده و به ای از بی عّده
  .اند مسلمین را منحرف و باخبار مجعوله مشغول ساختهھای  دل

گاه سازد و از بر کسیکه دانا و بیدار و دیند ار است واجب است که مسلمین را آ
 . چنگال شیاطنی انسی و جّنی و دّکانداران مذھبی برھاند

نرو یاز ااند  دروغ بسته صدشمنان دین و جّھال متعّصبین تا توانسته برسول خدا

إذا ظهرت ابلدع يف أميت فليظهر العالم علمه فإن لم يفعل فعليه « :فرمود صآنحضرت
ظاھر شد باید ھا  بدعت یعنی ھر گاه در أّمت من .»�وانّلاس امجع ه�واملالئلعنة اهللا 

پیکار نماید واگرنه بر او ست لعنت خدا و ھا  بدعت دانشمند دانش خود را اظھار و با
  .فرشتگان و تمام مردم

وجدانی و دفع شرک از اسالم و مسلمین  ۀاین حقیر برای اعالم خطر و انجام وظیف
با دالئل محکم قرآنی و اخبار صحیحه و براھین عقلی این کتاب را به نام درسی از 

نویسم تا بلکه جوانان خصوصًا افراد دانشجو را بیدار و از شرک و غلوھای بدتر  والیت می
حضرات أئّمه ھدی  تا شّر دشمنان ،نویسم البته ساده و روان و روشن می .از کفر برھانم

را از سر مردم دور کنم و مچ مّدعیان  ÷خصوصًا دشمنان حضرت امیرالمؤمنین علی
 . اندازند باز کنم و دوستی او مردم را بدام کفر و شرک میحضرت  آن والیت که به نام

مملّو از دوستی و  مدانم و قلب می ÷حقیقی حضرت علی ۀمن خود را پیرو شیع
چسبانیده و حضرت  آن باشد و دّکاندارانیکه خود را به ّیان میمحّبت حضرت موالی متق

 اند دوست اند و اسالم را آلوده ساخته بنام دوستی او کتاب خدا و را پایمال کرده
 . دانم نمیحضرت  آن

و اصول و فروعی حضرت  آن کسی است که تابع قرآن باشد و دینحضرت  آن دوست
 . زیاد نکند قبول داشته بپذیرد و کم وحضرت  آن که

َها﴿ :طبق دستور قرآن که فرموده ÷حضرت علی ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ  ب

ْ ْ َءاِمُنوا ِ َءاَمُنٓوا  ٱ�َّ
ِي ٱۡلِكَ�ٰبِ وَ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٰ رَُسوِ�ِ  ٱ�َّ َل َ�َ ِيٓ  ٱۡلِكَ�ٰبِ وَ  ۦنَزَّ ۚ َوَمن يَۡ�ُفۡر  ٱ�َّ نَزَل ِمن َ�ۡبُل

َ
أ

 ِ ِ ب  ]١٣٦ :النساء[﴾ ١٣٦َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا  لَّ َ�َقۡد َض  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  ٱ�َّ
و  ،به ھمین اصول ایمان آورد و اصول دین او ایمان به چیزھائیکه خدا دستور داده بوده
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و مکّرر  .ام خود را از اصول دین نشمرد و نگفت ایمان بخودم و یا به اوالدم آورده
او تابع دین بود نه  .باشم می صفرمود من تابع اسالم و کتاب خدا و سّنت رسول یم

کرد و مردم را از مدح نسبت به خود  آنکه اصل و فرع دین باشد و از خود مداحی نمی

و مداحی از مخلوق را  .جبميل ثناء فال تثنوا يلعّ  :فرموده ٢١٤ ۀکرد و در خطب منع می
 . مردود شمرده

او  .کسی است که معتقدات او یعنی عقاید دینی او مانند او باشدحضرت  آن دوست
نمای او بھزاران چیز ایمان  دشمنان دوستد ولی ربه خدا و رسول و قیامت ایمان آو
و پس از اصول دین بنام اصول مذھب زیاد  .رنداشم آورده و ھمه را از اصول ایمان می

 . اند کرده
ام ولی اینان مذھبی  نفرمود من مذھبی آورده ÷قخود أئّمه خصوصًا حضرت صاد

به  ÷حضرت علی .البالغه نامی از آن نیست ن و در نھجآاند که در قر به نام او آورده
و ھر کس  ،بقره ٢٨٥ ۀمالئکه و کتب خدائی و رسوالن الھی ایمان آورد طبق آی

 .مسلمان نیستبمالئکه و کتب الھی که معّرف خدا و رسول و معادند ایمان نیاورد 
دانند و ایمان به او را از  را از کتب و رسل الھی باالتر و برتر میحضرت  آن ولی اینان

 . شمرند اصول مذھب و الزم می

تاب اهللا ك نظرت اىل« :فرماید البالغه می نھج ٢٠٣ ۀدر خطبحضرت  آن با اینکه خود
نفرمود حضرت  آن .»تهيتدقاف ه فاتّبعت و ما اسنّت انّليبيم ف�و ما وضع نلا و امرنا باحل

خواستند ھرچه  شود و یک کلمه بر اصول و فروع دین نیفزود ولی اینان بمن وحی می
 . بافتن و زیاد کردندحضرت  آن بر دین خدا بنام

را طبق کتاب خدا حضرت  آن بطور یقین ما که بخواھیم راه و روش و عقائد صحیح
بما تاخت و تاز خواھند کرد و بلکه تکفیر  را برطرف سازیم بیان کنیم و خرافات ایشان

و در مملکتی مملّو از  .خواھند کرد و از ھیچ تھمت و افترا و فحش دریغ نخواھند کرد
تجربه شده ھر کسی حقائق خرافاتست برای ما پناه و ملجأی جز خدا نخواھد بود زیرا 

 . اند کشتهراھنمائی و بیداری مردم گفته او را کوبیده و بلکه را برای 
 کنند و چون شخصی را بکفر نسبت دادند روحانی نمایان دروغی اول تکفیر می

 .دانند زنند زیرا غیبت و تھمت بکافر را جائز می بخواھند وغیبت و تھمت میھرچه 
دیگری  ،یکی گفت او سنی است ،مثًال دکتر علی شریعتی که خدا او را رحمت کند
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ماه  ۀچھارمی گفت حوال ،از ابن سعود گرفتهگفت پول سومی  ،گفت او وھابی است
دیگری گفت او دشمن علی  .دھد نزد ما است ن میآھزار تومان که ابن سعود به  سی

را بما نیز ھا  تھمت ھمیندانیم  می ما .ارشاد خواند ۀارشاد را یزیدی ۀو حسین .است
را حفظ  خواھد دکان خرافات خود خواھند زد زیرا کسی که جواب منطقی ندارد و می

نعام باور زند و یک عّده عوام کاال چنگ میھا  تھمت وھا  دروغ کند ناچار به ھمین
رسند و عوام  کنند و دکانداران به ھدف خود که دور کردن مردم از حّقگو است می می

ولی ما چون باری  .دنشو ماند و برای سواری بدکاران آماده می بخواب خرگوشی می
ھراسیم و جزای  و افتراھا نمیھا  تھمت کنیم از اسالمی این کار را می ۀانجام وظیف

 . خواھیم خود را از خدا می
بدر و سرگردان و این حقیر در سّن پیری منزل که مأوی و سکنی ندارم و اآلن در

خریده و از ھا  ملک دارد وھا  باغ گویند او ولی دشمنان من می .مقدار زیادی مقروضم
و ھنوز کسی  .گویند جاسوسی صھیونیسم است گرفته و میھا  پول قابن سعود و عرا

بلکه ھمین  .خذه نمایداموھا  دروغ را بر این پیدا نشده از ایشان مدرک بخواھد و ایشان
اختالف دارند بر دشمنی ما مّتحدند و برای دکان قتل ما را ن یب روحانی نمایان که در

را ذکر کنم  ایشانھای  تھمت وھا  فحاشی و آزارھا وھا  اذیت دانند و اگر واجب می
 . خواھد شد یکتاب

گویند امروزه فسق و فجور و ھرزگی مسلمین را  بسیاری از فامیل و دوستان ما می
ما  .دیگر را اصالح کنیدھای  گرفتاری فرا گرفته جای این سخنان نیست شما بروید اما

باید اول مردم را از  ،نیستگوئیم ھیچ فسق و فجور و گرفتاری مانند شرک  جواب می
باید اول آلودگی دینی را برطرف  ،اثر است شرک نجات داد و به اضافه دین آلوده و بی

 . کرد
که دین را  جوانان ما که از اسالم و اخالق اسالمی دور و فراریند برای آنست

 دانند و اسالم خود را از ھمین روحانی نمایان و از زبان ای از خرافات می مجموعه
خبرند و از مجالس دینی جز خرافات  اند و از حقایق اسالم و توحید بی ایشان شنیده

 . اند نگرفته
شود جواب ما این  گویند شما و سخنان شما موجب تفرقه می ای دیگر بما می عده

الله است  فرق اسالمی را به قرآن که حبل ۀک باطل بوده و ما ھمراست که اتحاد در ش
را با اتحادی که امر قرآن است راھنمائی کرده و از خرافات  کنیم و ھمه دعوت می
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کنیم و این کار موجب وحدت مسلمین است نه  مذھبی که موجب تفرقه است دور می
 : روم فرموده ۀسورتفرقه این است که خدا در  .تفرقه

ْ ِمَن ﴿ ِينَ  ِمنَ  ٣١ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َوَ� تَُ�ونُوا ْ دِيَنُهۡم َوَ�  ٱ�َّ قُوا ۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما فَرَّ ْ ِشَيٗعا نُوا
يِۡهۡم فَرُِحوَن   ]٣٢-٣١ :[الروم﴾ ٣٢َ�َ

ینی آورده و شیعه شیعه شدند که ھر دسته د ۀاز مشرکین نباشید از آنانکه تفرق«
 . »وحزبی به آنچه خود دارندد خوشحالند

ما که  اندازند نه کشند آنان تفرقه بنابراین کسانیکه مردم را به شرک و خرافات می

ْ ﴿ :گوئیم خدا فرموده کنیم و می عوت به توحید و قرآن می ِ ِ�َۡبِل  َوٱۡ�َتِصُموا َ�ِيٗعا  ٱ�َّ
 ْۚ قُوا البالغه فرموده حبل الله  مکرر در نھج ÷و امیرالمؤمنین .]١٠٣ :عمران آل[﴾ َوَ� َ�َفرَّ

 . ستگوئیم قرآن موجب اّتحاد ولی اخبار مذھبی موجب تفرقه ا قرآن است ما می
اخبار مذھبی حتی در مفاھیم قرآن ایجاد اختالف  ۀدانشمندان مذھبی بواسط

 ١٧٦ ۀآیبقرة  ۀخدا در سور که چناناند و ھمین موجب نفاق و شقاق شده  کرده
 : فرموده

نَّ  َ�ٰلَِك ﴿
َ
َ بِأ َل  ٱ�َّ ِ  ٱۡلِكَ�َٰب نَزَّ � ب ِينَ �نَّ  ٱۡ�َّقِ ْ  ٱ�َّ لَِ� ِشَقاقِۢ  ٱۡلِكَ�ٰبِ ِ�  ٱۡخَتلَُفوا

 ]١٧٦ :[البقرة﴾ ١٧٦بَعِيدٖ 

ِ ِعنَد  ٱّ�ِينَ  إِنَّ ﴿ :و در جای دیگر فرموده ِينَ  ٱۡخَتلََف َوَما  ٱۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ  ٱ�َّ وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
أ

بنابراین تمّسک به  ]١٩ :عمران آل[﴾ َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۗ  ٱۡلعِۡلمُ إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم  ٱۡلِكَ�َٰب 
ھا را در ادیان الھی ھمان دانشمندانی  و تمام فرقه ،قرآن موجب وحدت است نه تفرقه

 . ولی مردم را از آن دور کردند ،اند که کتاب آسمانی داشتند آورده
ْ ﴿ :خدا مکّرر فرموده ِ  ٱتَّبُِعوا ّ�ُِ�ۡم َوَ� تَتَّبُِعواْ ِمن ُدون نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ

ُ
ۡوِ�َآَءۗ  ۦٓ هِ َمآ أ

َ
أ

ُروَن  ا تََذكَّ اگر چه ما احادیث  »ثيدألحااتّبعوا ا« :و نفرموده ]٣ :األعراف[﴾ ٣قَلِيٗ� مَّ

ۡحَسَن ﴿: خدا فرموده چه چنانموافق قرآن را قبول داریم ولی قرآن را 
َ
 ﴾ٱۡ�َِديِث أ

  :فرموده ٢٣ ۀزمر آی ۀدر سور که چناندانیم  می

﴿ ُ ۡحَسَن  ٱ�َّ
َ
َل أ  ]٢٣ :[الزمر﴾ كَِ�ٰٗبا ٱۡ�َِديثِ نَزَّ
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ّيِ َحِديثِۢ َ�ۡعَد ﴿ :جاثیه فرموده ۀو در سور
َ
ِ َفبِأ  ]٦ :الجاثیة[﴾ ٦يُۡؤِمُنوَن  ۦَوَءاَ�ٰتِهِ  ٱ�َّ

ۡصَدُق ِمَن ﴿ :و فرموده
َ
ِ ٱَوَمۡن أ کیست که از جھت  یعنی ]٨٧ :النساء[﴾ ٨٧َحِديٗثا  �َّ

 . تر باشد راستگوحدیث از خدا 
به ھر حال حقیقت این است که اختالف از نام مذھب آمده و این مذاھب متعّدده 

 :چون صدر اسالم نبود مردم مسلمان متحّد بودند
 ھــدف از دیــن اســالم اتحــاد اســت

 

 ز مــذھب تفرقــه جنــگ و فســاد اســت 
 

مذھب حضرت  آن مّدعیان دوستی دروغی حضرت امیرالمؤمنین گفت آیا به باید 
خدا  .صوفی و یا شیخی و یا جعفری و یا حنفی و یا مالکی و حنبلی داشت یا ھیچکدام

 : فرموده ٧٨ ۀحج آی ۀنام دین خود را اسالم گذاشته و در سور

ٮُٰ�ُم ﴿  ]٧٨ :الحج[ ﴾ٱلُۡمۡسلِِم�َ ُهَو َسمَّ
مامیکه خدا برای مسلمین گذاشته مسلم ا سو تمام پیغمبران را مسلمان خوانده پ

 . نام دیگری را جائز نشمرده و
نام دین اسالم را بنام مذھب تبدیل کرده و  صخدا چگونه مّدعیان پیرو رسول

ولی  ،کنیم دعوت ما به اتحاد است پس ما که دعوت به اسالم می ،اند موجب تفرقه شده

دِيٗنا فَلَن  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿ :خدا فرموده .اند سازان موجب تفرقه شده مذھب
ِ ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  یعنی ھر کس دینی را  ]٨٥ :عمران آل[﴾ ٨٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ٱ�ِخَرة

این نام را خدا انتخاب کرده و موجب  ،بجوید غیر اسالم ھرگز از او پذیرفته نیست
 . وحدت تمام فرق اسالمی است

کنیم و خود مفتخر  ته بیان میدر این کتاب معنی والیت را که خدا و رسول خواس
و مفوّضه و شخّیه و مشرکین برای خرابی  تباشیم نه والیتی که غال به ھمان والیت می

تا ھر کس طالب باشد ھدایت شود و ندانسته تقلید از این و آن نکند و  .اند اسالم آورده
 . این کتاب را نخوانده به سخن مغرضین گوش ندھد

خواندن کتبی دانند ولی  واندن این کتاب را حرام میای خ عجب این است که عّده
دانیم چگونه کتاب نخوانده را  ما نمی .دانند که رّد بر این کتاب نوشته شده واجب می

خدا فرموده ھر کتابی و  .دانند و چگونه قضاوت یکطرفی را روا می ،مردم مردود بدانند
 ١٧ ۀزمر آی ۀدر سور که چنان ،پیروی کنیدآن را  حسناھر سخنی را مالحظه کنید و 

 : فرموده
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ۡ ِعَبادِ ﴿ ِينَ  ١٧فَبَّ�ِ ۡحَسَنهُ  ٱۡلَقۡوَل �َۡسَتِمُعوَن  ٱ�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َ�َيتَّبُِعوَن أ

ُ
ِينَ أ َهَدٮُٰهُم  ٱ�َّ

 ۖ ُ ْولُواْ  ٱ�َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم أ

ُ
ۡلَ�ٰبِ َوأ

َ
 ]١٨-١٧ :[الزمر﴾ ١٨ ٱۡ�

پیروی آن را  شنوند ونیکوتر نکه سخن را میبندگانم آناه یعنی بشارت بده ب«
 . »کنند و ایشانند که خدا ھدایتشان کرده و ایشانند ھمان خردمندان می

دانند و  را نمی ÷اند که مسّلمًا اصول دین علی متأسفانه کسانی بر ما رّد نوشته
 او ایمان به خودش را از اصول دین ،متغایر استحضرت  آن اصول دینشان با اصول دین

گویند باید حضرت  و می ،شمرند ولی اینان گویا ایمان و اسالم او را ناقص می ،نشمرد
اند که انسان به ھر  گوئیم تمام أنبیاء فرموده ما می .عباس و امام ھشتم نیز ایمان آورد

َۡهلَِك َمۡن َهلََك َ�ۢن ﴿ :و خدا فرموده ،رود باید بینا باشد و کورکورانه نرود راھی می ِ�ّ
 ِ َ ٱَنةٖ َوَ�ۡحَيٰ َمۡن َ�َّ َ�ۢن بَّيَِنةٖ� �نَّ بَّي و نباشد از  ]٤٢ :األنفال[﴾ ٤٢لََسِميٌع َعلِيٌم  �َّ

در مذمت ایشان که به دنبال عقل نرفته و  ٦٨ ۀأحزاب آی ۀکسانیکه خدا در سور
 : گویند می

﴿ ْ َضلُّونَا  َوقَالُوا
َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
آ أ بِيَ�۠ ٱَر�ََّنآ إِ�َّ  ]٦٧ :[األحزاب﴾ ٦٧ لسَّ

ما اطاعات آقایان و بزرگان خود را کردیم آنان ما را گمراه کردند خدایا عذابشان را «
 . »ومقابل گرداند

اند  ع تقلید گفتهاینان به سخن مراجع تقلیدیشان نیز گوش ندادند زیرا تمام مراج
 . که اصول دین و عقاید تقلیدی نیست

زمان جاھلّیت برای ھر یک از بزرگان و رؤسا که قدرتی داشتند کرنش و تعظیم 
شدند و او را مؤثر در سرنوشت و سعادت خود  کردند و صفات إلھی برای او قائل می می
اسالم آمد تمام این خرافات  ،شدند پنداشتند و بدینوسیله استخدام و استثمار او می می

۠ �ََ�ٞ ﴿ :کرد که مکّرر گوشزد مردم می صخدا ھا را برداشت و خود رسول و بردگی نَا
َ
�

و اگر به من  ،من بشری مانند شمایم و بشری غیر شما نیستم ،]١١٠ :الکهف[﴾ ّمِۡثلُُ�مۡ 
بشر برای  پس بشر را بیدار کرد که نباید .شد شود به سایر انبیاء نیز وحی می وحی می

اند بشر را به خدا  انبیا آمده :فرمود و می ،دیگر و یا مخلوق دیگر کرنش و ستایش کند
 این فرمایشات موجب توّجه عقال و برتری اسالم از سایر .دعوت کنند نه به خودشان

 . شدھا  مرام
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و امام را از حدود بشریت باال  صرسول خدا ،اخیرًا مذاھبی به نام والیت تکوینی
برده و احزابی پیدا شده که بغلّو و شرک افتادند و موجب بیزاری عقال از اسالم شدند و 

 ۀعّد  ،گردان شدند ای منزجر و روی عّده ،تمّلق از بزرگان گذشته یخیال کردند دین یعن
ه تفّکر و دیگری برای حفظ دّکان چنان به این اوھام و خرافات چسبیدند که حاضر ب

 . تعّقل نشدند
به جائی  ÷یھود به نام دوستی عزیر :به ابی خالد کابلی فرمود ÷سّجاد ماما

دلشان خواست در حّق او گفتند در نتیجه نه عزیر از ایشان است و ھرچه  رسیدند که
ھرچه  به جائی رسیدند که ÷و نصاری از دوستی عیسی ،÷نه ایشان از عزیر

پس نه عیسی از نصاری است و نه نصاری از  ،لّو کردنددلشان خواست در حّق او غ
ای اّدعای دوستی ما کنند تا آنجا که  زیرا عّده ،ئّمه نیز چنین خواھیم بوداو ما  ،عیسی

گفتند پس  ÷در حّق ما آنچه یھود و نصاری در حّق عزیر و عیسیبگویند و غّلو کنند 
 : فرموده ١٥٩ ۀأنعام آی ۀخدا در سور چه چنان ،نه ایشان از ما و نه ما از ایشانیم

ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿ َّ�  � ٍء قُواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعا لَّۡسَت ِمۡنُهۡم ِ� َ�ۡ  ]١٥٩ :[األنعام﴾ فَرَّ

از  صارسول خدای  شدند تو گروه گروهدینی بوجود آورده و  ۀمحققًا آنانکه تفرق«
 . »آنان نیستی

والیت حقیقی قرآنی و دفع شرک گفتار (خدا و ما برای طرفداری از توحید و 
مطابق قرآن و حدیث موافق قرآن باشد پذیرفته ھرچه  رسول) را بررسی کرده و

کنیم و از خردمندان انتظار  آن را رّد می †وگرنه طبق دستور خدا و أئمه ،نگاریم می
داریم که نخوانده به سخن مغرضین قضاوت نکنند و به یک خّط و یک صفحه که 

اگر پس از مطالعه اشکالی دارند و یا از ما مطابق مذاقشان نشد قناعت ننمایند و 
اشتباھی دیدند بخود ما مراجعه کنند و ما را از اشتباه خارج سازند و مانند جھان و 

 . بیچارگان به فحش و افترا نپردازند
ز اشتباه بھر حال ما قرآن و عقل و احادث صحیفه را قبول داریم و از کسیکه ما را ا

گاه سازد ممنونیم   آ

 یمن اتبع اهلو یعل ةواللّعن یمن اتبع اهلد یوالسالم عل

 ابن الرضا د ابوالفضليالسالقائل 

مة برقع  )ي(عالّ

 



 درسی از والیت     ٣٨

 ا����م ا����ن اهللا ��م

 إّال بالله ةو ال حول و ال قّو 
 َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ﴿ :خدا فرموده که چنانبدانکه والیت در لغت به معنی دوستی آمده 

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض�  ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت وَ 
َ
یعنی مؤمنین و مؤمنات برخی از ایشان  ]٧١ :[التوبة﴾ َ�ۡعُضُهۡم أ
دارد  صطبق این آیات باید ھر کس را که ایمان بخدا و رسول .دوست برخی دیگرند

اشد ب ÷بزرگان و مؤمنین را چه حضرت علیو به طریق أولی  .ما دوست داشته باشیم
و طبق  ،دانیم و چه دیگری ما دوست داریم و از دستور دین خود می سو چه سلمان

  ۀ:آی

ۡوِ�َآءَ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ َ� َ�تَِّخُذواْ ﴿
َ
 ]١٤٤ :[النساء ﴾أ

به معنی یاور و ناصر و  و نیز والیت .از کفار و دشمنان خدا و رسول بیزاریم
 .بر طفل صغیر خود دارد در شرع پدر والیت که چنانمھ مور آمده اسرپرست و قیّم ب

پس والیت معانی متعدده دارد و باید ھر کجا در کالمی لفظ والیت وارد شده از قرائن 
به اکنون در این کتاب بحثی در والیت  .کالمی فھمید کدام معنی اراده شده است

رسی کنیم خواھیم بر و می .معنی اخیر است که سرپرستی و زعامت و قّیم بأمور باشد
موری اکه والیت انبیا و اولیاء به معنی زعامت و سرپرستی ایشان چه مقدار و در چه 

و یا آنکه آنان والیت و  ،مور تشریعی و قانونی استاآیا سرپرست و زمامدار از  .است
سرپرستی بر تمام جھان دارند از عرش و فرش و حّتی در خلقت و دادن ھستی و رزق 

 . گوئیم یت دارند و این را والیت تکوینی میو حیات و موت نیز وال
سپس باید گفت شّک نیست که خدای  .تشریعی و تکوینی :پس والیت دو قسم شد

م و و خود او قیّ  ،تعالی خود والیت تکوینی و تشریعی دارد بر بشر و بر سایر مخلوقات
اجز و سرپرست جھانست و احتیاج به شریک و وزیر و شریک و مدیر دیگری ندارد و ع

ولیا آیا مانند والیت خدا است یا انبیاء و اشود حال آیا والیت  جھان نمی ۀخسته از اراد
ن والیت آنان آبلکه طبق قر ،مانند خدا نیستولیاء انبیا و اخیر؟ ما معتقدیم والیت 

و قول به والیت تکوینی  ،تشریعی است و به قدری است که خدا در قرآن معین کرده
ای مانند  ّما عّدها .قرآن و نوعی از شرک و ضّد قوانین اسالمی است برای ایشان مخالف

گویند  ای مانند مّداحان و شعراء و مقّلدین ایشان می غاله و مفّوضه و شیخّیه و عّده
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والیت رسول و امام مانند والیت خدا تکوینی و تشریعی است که اداره و سرپرستی تمام 
سپس  ،خود را ذکر نموده ۀما أدلّ  .شان استجھان به اذن و مدد خدای سبحان با ای

سنجیم تا خود خواننده قضاوت  بأّدله و شبھات ایشان پرداخته و با مدارک صحیحه می
ضمنًا باید دانست ما آیات قرآن را  .کند و در این مسئله که از عقائد است تقلید ننماید

وید به میل خود تفسیر ایم تا کسی نگ ایم و تفسیر نکرده در این کتاب فقط ترجمه کرده
 . متعدد ندارد ۀای ترجم کرد و ھیچ آیه

  :آیات قرآن که داللت بر والیت تشریعی دارد
  ٦ ۀاحزاب آی ۀسور :اول ۀآی

ِ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿ ۡوَ�ٰ ب
َ
ۡزَ�ُٰجهُ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ ِمۡن أ مَّ

ُ
 ]٦ :[األحزاب﴾ أ

پیغمبر أولّویت دارد نسبت به مؤمنین از خودشان و زوجات او مادران  نییعنی ا«
 . »ایشانند

ولّویت داشته ان چگونه والیتی دارند تا رسول خحال باید دید آیا مؤمنین بر خودش
توانند خودشان را خلق  آیا مؤمنین بر خودشان والیت تکوینی دارند یعنی می .باشد

دارند که دست و پای خود را ببرند و از بین ببرند تا کنند و حیات دھند؟ و آیا حّق 
نسبت   به طریق أولی چنین والیتی داشته باشد؟ و آیا والیت در این آیه صرسول خدا

 :ا نفرمودرست چاو زمین؟ و اگر نسبت به تمام جھان ھا  آسمان یا بهبه مؤمنین است و 

موات واألرض أويل يالنّب« پس معلوم  »ء؟لّ يشك ويل يبالنّ « :و یا نفرموده »نيبالسّ
یعنی  .ن و شرعآھم طبق قوانین قر فقط نسبت به مؤمنین است آنشود والیت او  می

چنین باشد والیت امام باالتر از  صو اگر والیت رسول خدا .تشریعی است نه تکوینی
کس دیگر ه ولوّیت را فقط به رسول اختصاص داده نه با هاضافه در این آی هب .او نیست

هاهتم« :ھمانطوریکه در این آیه فرموده و  »هيازواج وص«توان گفت  و نمی »و أزواجهم أمّ

هاهتم«یا  لوّیت واّمّیت ازواج اختصاصی است و معنی الوّیت نیز ماند واپس  »خلفائه أمّ
رسول این است که جان او را مقّدم بدارند در محافظت و فرمان او را بر فرمان دیگران 

 . ترجیح دھند
 ١٨ ۀسوره جاثیه آی :آیه دوم

ٰ َ�ِ�َعةٖ ّمَِن  ُ�مَّ ﴿ ۡمرِ َجَعۡلَ�َٰك َ�َ
َ
 ]١٨ :[الجاثیة﴾ ١٨ ٱتَّبِۡعَهافَ  ٱۡ�

 



 درسی از والیت     ٤٠

آن را  یعنی سپس تو را مبعوث کردیم و تو را بر أمر شریعت موّظف قرار دادیم«
 . »پیروی نما

او أمور تشریعی است نه  ۀو وظیف صاین آیه صریح است که والیت رسول خدا 
  .تکوینی

  ٥٥و  ٥٤ ۀمائده آی ۀسور :مسوّ  ۀآی

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ  ٱ�َّ ِ�  ۦَءاَمُنوا

ۡ
ُ فََسۡوَف يَأ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم  ٱ�َّ

ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 
َ
ٍ� َ�َ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ ِعزَّ

َ
ِ يَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  �نَ ٱۡلَ�ٰفِرِ أ َوَ� َ�َاُفوَن  ٱ�َّ

ِ لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� َ�ٰلَِك فَۡضُل  ۚ وَ  ٱ�َّ ُ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُء ُ َوِ�ُُّ�ُم  إِ�ََّما ٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيٌم  ٱ�َّ  ٱ�َّ
ِينَ وَ  ۥَورَُسوُ�ُ  ِينَ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ َلٰوةَ يُقِيُموَن  ٱ�َّ َكٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن  ٱلصَّ  :[المائدة﴾ ٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعوَن  ٱلزَّ

٥٥-٥٤[ 

خوانند و در حال  ای مؤمنین ھمانا ولّی شما است خدا و رسول او و آنانکه نماز می«
 . »دھند رکوع و یا در حال تواضع زکات می

آنکه  آیات قبل و بعد ۀتوان به معنی دوست گرفت به قرین و در این آیه ولّی را می

َها ﴿ :ای برای این معنی است که فرموده قرینه ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َ� َ�تَِّخُذوا  ٱۡ�َُهودَ َءاَمُنوا

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض�  ٱ�ََّ�َٰرىٰٓ وَ 
َ
ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
َها﴿ :فرموده و ]٥١ :المائدة[﴾ أ ُّ�

َ
� ِينَ  َ�ٰٓ َءاَمُنواْ َ�  ٱ�َّ

 ْ ِينَ َ�تَِّخُذوا ْ  ٱ�َّ َُذوا ِينَ دِيَنُ�ۡم ُهُزٗو� َوَلعِٗبا ّمَِن  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم  ٱۡلِكَ�َٰب أ

ارَ وَ  ۚ وَ  ٱۡلُكفَّ ۡوِ�َآَء
َ
ْ أ َ  ٱ�َُّقوا ۡؤِمنَِ�  ٱ�َّ یعنی یھود و نصاری و  .]٥٧ :المائدة[ ﴾٥٧إِن ُكنُتم مُّ

شما و کّفار را دوست نگیرید و اند از اھل کتاب پیش از  آنانکه دین شما را بازیچه گرفته
 . دوست شما فقط خدا و رسول و مؤمنین اھل نماز و زکاتند

افتد زیرا  می ولی غیر از دوست باشد اینجا از تناسب توان گفت اگر معنی و می
کفار والیت تکوینی را اثبات و یا نفی نمود و کسی از مؤمنین آنان را ولی  یتوان برا نمی

ھرچه  ،ما نباید تناسب آیات را ندیدیده بگیریم .ا نھی کندتکوینی نگرفته تا خد
برای آنکه امام  ،قرار دھیم بتناس لھی ببافیم و قرآن را لغو و بیاخواستیم در آیات 

خطاب مؤمنین  »م اهللايكإنّام ول«در  »مك«به اضافه ضمیر  .خود را سرپرست جھان بدانیم
 . فرماید ولی شما و نفرموده ولّی آسمان و زمین است و می
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خواھند از این آیه والیت تکوینی بر تمام جھان را بیرون  دانیم کسانیکه می ما نمی
والیت بر تمام جھان  ÷آورند چه غرض و مرضی دارند؟ آیا اگر مثًال حضرت علی

اندرکار خدا و  دست ÷دھد و اگر علی یداشت فرضًا نیمی از والیت خود را به ایشان م
سرپرست جھان شد چه نفعی به ایشان دارد جز آلوده کردن اسالم و کشیده شدن 

 . ایشان به شرک و کفر؟ و غلّو در والیت چه ثمری دارد
شود به این سخنان ایشان را دعوت به اسالم کرد و  آیا کسانی که منکر اسالمند می

نیست  ÷جھان خواھد شد؟ به اضافه در این آیه نام علییا اینکه موجب تنّفر عقالی 
بلکه تعیین وظیفه برای تمام مؤمنین است که کفار را دوست خود ندانند بلکه خدا و 

حال باید از این دایگان  .رسول و مؤمنین اھل نماز و زکات را دوست خود بدانند
ر تمام جھان را نفھمید آیه والیت تکوینی بتر از مادر پرسید اگر کسی از این  خیرخواه

ر و وآیا مگر اسالم دین ز ،آیا کافر است و باید او را تکفیر کرد و صدھا فحش به او داد
دین طعن و لعن است؟ این آیه خطاب به مؤمنین است و خطاب به موجودات دیگر 

کم پس از وجود مؤمنین و والیت تکوینی بر موجودی قبل از  ۀکلم ۀنیست به قرین
پس  ،اگر بگوئی در این آیه والیت مؤمنین را ردیف والیت خدا آورده .وجود آن است

مور؟ جواب این اوالیت مؤمن مانند والیت خدا است بر تمام جھان و نسبت به تمام 
است که چون والیت در اینجا برای مؤمنین آمده در ردیف خدا پس معنی ھمان 

سرپرستی و ایجاد تمام  دوستی است وگرنه محال است مؤمنین مانند خدا باشند در
 . آید پس زعامت و قیومیت و مدیریت نیست وگرنه کفر و شرک الزم می .ممکنات

َها ﴿ ۀ:خطاب کم و جمل ۀاین آیه در مقام والیت نسبت به مؤمنین است بواسط ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِينَ  ْ  ٱ�َّ زیرا آیات قیومیت و والیت خدا بر  ،در مقام کیفّیت والیت خدا نیست ﴾َءاَمُنوا

َوَما لَُ�م ﴿ :از غیر خدا نفی نموده و فرمودهآن را  موجودات در آیات دیگر بیان شده و
ِ ّمِن ُدوِن  ٖ َوَ� نَِصٍ�  ٱ�َّ یعنی برای شما غیرخدا ولّی و یاوری  .]١٠٧ :البقرة[﴾ ١٠٧ِمن َوِ�ّ

تکوین معنی سرپرست در  و ولّی در این آیه به ،نیست که این والیت والیت تکوینی است
مائده اثبات والیت تکوینی برای مؤمنین نشده تا ضّد این آیه  ٥٥پس در آن آیه  .است

 . گردد و در این آیه نفی شود
  :که فرموده به حضرت ابراھیم ١٢٤ ۀبقره آی ۀسور :ارمھچ ۀآی

 ]١٢٤ :[البقرة﴾ إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗماۖ ﴿
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پس مقصود امامت بر مردم است نه بر تمام  .»ء إماماً لّ يشكل« و نفرموده است

لغو  »للنّاس« ۀو والیت فرع بر امامت است وگرنه کلم ،»للنّاس ةكلم« ۀجھان به قرین

امامت  ۀدربار ١١٥و  ٩٣ھای  البالغه در خطبه در نھج ÷حضرت علی .گردد می

 به ھر حال از آیات قرآن استفاده .»فهو امام من اتليق« :فرماید می صرسول خدا
ولی والیت امام فقط والیت تشریعی و او به طریق  صشود که والیت رسول خدا می

والیت تکوینی قائل شود باید دلیلی پس اگر کسی برای رسول و امام  .برای مردم است
و خود امیرالمؤمنین در دعاھای خود  .در حالیکه مدرکی ندارد ،و مدرکی بیاورد

ضا اغفر ملن ال يا رسي« :گوید می عا كمليع الرّ و خود را مالک و صاحب اختیار  ،»إالّ الدّ
و آیات بسیاری در قرآن است که داللت دارد رسول  .داند جز دعا کردن چیزی نمی

ما مقداری از  .اختیار نفع و ضرر تکوینی خود را ندارد چه برسد به اوصیاء او صخدا

ۡلَ�  ۥلَِمن َ�َن َ�ُ ﴿ :کنیم آن آیات را برای اتمام حجت ذکر می
َ
ۡو �

َ
ۡمعَ قَۡلٌب أ َوُهَو  ٱلسَّ

 ]٣٧ :ق[﴾ ٣٧َشِهيدٞ 

  :نموده است صنفی والیت تکوینی از رسول خدا هک آیاتی
  ١٢٨ن آیه راآل عم ۀسور :اول ۀآی

ۡمرِ لََك ِمَن  لَۡيَس ﴿
َ
ُهۡم َ�ٰلُِموَن  ٱۡ� َ�ُهۡم فَإِ�َّ ۡو ُ�َعّذِ

َ
ۡو َ�ُتوَب َعلَۡيِهۡم أ

َ
ٌء أ ۡ�َ١٢٨ ﴾

 ]١٢٨ :عمران [آل

ایشان را بپذیرد و  ۀخدا توبچه  ،تو نیست ۀمور برای تو و بر عھدامری از ایعنی «
 . » چه ایشان راعذاب کند

شیء را نکره آورده و در سیاق نفی که مفید عموم و شمل ھر امری  ۀدر اینجا کلم
در تفسیر این آیه  .رسول نیست جز آنچه خدا بیان کند ۀباشد یعنی ھیچ کاری بر عھد

است و این خبر  صفرموده امور حالل و حرام بدست رسول خدا ÷حضرت باقر
موم شیء استثنا گردیده صحیح است و ابالغ حالل و حرام خدا به او واگذار شده و از ع

در امور شرعی و حالل و حرام والیت  صمّدعای ما ھم ھمین است که رسول خدا
طبرسی و شیخ  که چناناّما امور تکوینی از او سلب شده  .مور تکوینیادارد نه در 

 . ان در ذیل ھمین آیه طوسی ھمین بیان را در کتب تفسیر خود آورده
 : ما و إّال مفید حصر است ۀو در این آیه کلم -١٤٤سوره آل عمران آیه  :دوم ۀآی
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ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  َوَما﴿ ۚ ُ�َمَّ  ]١٤٤ :عمران [آل﴾  ٱلرُُّسُل

 . »ھیچ عنوانی جز رسالت ندارد و رسالت او مانند رسوالن دیگر است صمحمد«
کیھان نبودند و رسالت و مسّلم است که رسوالن گذشته مدیر جھان و سرپرست 

گوید محّمد مأمور  پس این آیه بطور واضح می .مور تشریعی بوده نه تکوینیاایشان در 
رسوالن گذشته ھمه جا حاضر و  که چنانشرع است نه قّیوم جھان و عالم امکان و 

در قران مذمت شده از نصاری  ،نیز چنان است صناظر و مدیر جھان نبودند محّمد
چگونه روا باشد که مسلمانان صفات  سپ .ت ربوبی دادند و غلو کردندکه به مسیح صفا

بدھند آیا س و یا علی صربوبی و سرپرستی و تربیت جھان را به حضرت محمد
 : توبه را که فرموده هسور ٣٠ ۀاند آی ندیده

﴿ ْ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ ْ إِ�َّ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ وَ  ٱ�َّ ِمُرٓوا

ُ
ٓ أ َمۡرَ�َم َوَما

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ  ]٣١ :[التوبة﴾ ٣١َ�مَّ

در جلد اول کافی و غیر آمده در تفسیر این آیه نیز  که چنانو امام باقر و صادق 
ایشان سجده) نکردند بلکه احبار و رھبان بادت (مثًال بار و رھبان را عحفرموده مردم ا

در بھرحال خدا مذمت کرده  .حرام را حالل و حالل را حرام کردند و ایشان پذیرفتند
حال ما بقول  .و مقدسات خود را ارباب برای خود گرفتند ءاین آیه از کسانیکه علما

مام جھان و خدا به او خردان فرضًا قبول کنیم که علی والیت تکوینی دارد بر ت بی
و سرپرست  مام عوالمای ترو  ار کره و در باطن و حقیقت فرمانحکومت عالم را واگذ

ست و رتق و فتق عالم با او است و در اینحال اصحاب رسول آمدند و ھا  کھکشان تمام
آیا چنین کسی که  .حکومت ظاھری مدینه و مکه را از او گرفتند و به دیگری دادند
صه دق کند و مانند غمدیر تمام جھان است برای فوت حکومت مدینه و مکه باید از 

صه خورد و خود و پیروانش تا غکسیکه استخوان در گلوی او و خار در چشم او آمده 
و طعن پردازند؟ آیا مدیر جھان اعتنا دارد قیامت افسرده و گریان گردند و فقط به لعن 

که مانند ارزن و خردلی است در بیابان جھان و برای فوت حکومت  به سلطنت زمین
اندازند؟ آیا کسیکه میلیاردھا تومان پول  تمام زمین فرضًا دعنای حیدر و نعمتی راه می

به گریه و زاری ھا  قرن دارد برای فوت یک دوقرانی اینقدر ناله باید کند و مردم را
خوانی و طعن و لعن به اصحاب  روضهپرسیم از کسانیکه کارشان  وادارد؟ ما می

است آیا برای خاطر کسیکه مدیر جھان بوده و ھست و فقط ریاست دو  صپیغمبر
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ھم ده سالی از او فوت شده باید تا قیامت گریه کرد آیا اسالم برای  شھر کوچکی آن
 ھمین کارھا آمده و معنی دیانت ھمین است؟

 ٢٢و  ٢١و ٢٠ ۀآی سوره جن :سوم ۀآی 

� َوَ� رََشٗدا ﴿ ۡملُِك لَُ�ۡم َ�ّٗ
َ
ِ إِّ�ِ لَن ُ�َِ�ِ� ِمَن  قُۡل  ٢١قُۡل إِّ�ِ َ�ٓ أ َحٞد َولَۡن  ٱ�َّ

َ
أ

ِجَد ِمن ُدونِهِ 
َ
ِ بََ�ٰٗغا ّمَِن  إِ�َّ  ٢٢ُمۡلَتَحًدا  ۦأ  ]٢٣-٢١ :[الجن﴾ ۦۚ َورَِ�َٰ�ٰتِهِ  ٱ�َّ

من پناھی جز خدا نخواھم یعنی بگو که من مالک ضرر و نفعی برای شما نیستم و«
 »خدایمھای  پیغام جز اینکه من مبلغ تفیا

چنین آیات چر  .دار تبلیغم فقط نه تکوین و نه چیزی دیگری یعنی من عھده 
و شعرا و برای جانشین چنین  تغرضی و مرضی است که برویم به دنبال خیاالت غال

 . آور بتراشیم رسولی ھزاران مقام ومنصب شرک
 ٨سوره احقاف آیه  :آیه چھارم

تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ  لرُُّسلِ ٱَما ُكنُت بِۡدٗ� ّمَِن  قُۡل ﴿
َ
ۡدرِي َما ُ�ۡفَعُل ِ� َوَ� بُِ�ۡمۖ إِۡن �

َ
َوَمآ أ

 ]٩ :[األحقاف﴾ ٩إَِ�َّ 

دانم با من و  درآمدی نیستم و مانند سایر رسوالنم و نمی  یعنی بگو من پیغمبر تازه«
 . »شود کنم مگر آنچه به من وحی می و من پیروی نمی شما چه خواھد شد

خود و  ۀگوید خاتم األنبیاء مانند سایر رسوالنست و از أمور آیند این آیه صریحًا می
ولی از خاتم األنبیاء برتر و دانیم  می را امام †ما حضرات أئمه. خبر است دیگران بی
 . دانیم باالتر نمی

  ١٨٨ ۀاعراف آی ۀسور :پنجم و ششم ۀآی

ا إِ�َّ َما َشآَء  قُل﴿ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ ٱ�َّ ُ  ]١٨٨ :[األعراف﴾ �َّ

 ٤٩ ۀیونس آی ۀو سور

� َوَ� َ�ۡفًعا إِ�َّ َما َشآَء  قُل﴿ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ّٗ
َ
ٓ أ ۗ ٱ�َّ ُ  ]٤٩ :[یونس﴾ �َّ

خودم نیستم مگر آنچه  یعنی بگو من مالک و صاحب اختیار نفع و ضرری برای«
 . »خدا خواسته است

توانست دفع پیری و دفع  آیا او می .باید دید آنچه خدا خواسته است چه مقدار است
توانست  توانست در احد شکست نخورد و می می صمرگ از خود کند و آیا رسول خدا

توانست  می ÷المؤمنین خوردن سنگ به پیشانی و دندانش جلوگیری کند و آیا امیر از

 



 ٤٥  درسی از والیت

توانست این کار  اگر میدفع شّر معاویه نماید و او را شکست دھد و به قتل رساند؟ 
شکافته خود را شفا دھد و اگر  ۀتوانست فرق می ÷واجب را چرا انجام نداد؟ آیا علی

توانست چرا این کار واجب را انجام نداد و چرا به دنبال طبیب یھودی فرستاد؟ آیا  می
شده بود  یست چرا چشم در برابر خود عقیل را که در آخر عمر کورواجب نصله رحم 

اند و ھر روز برای  کسانیکه که دّکان شفا دادن برای أولیاء خدا تراشیدهچرا شفا نداد؟ 
منطقی جواب ما را  ۀکنند بیایند دو کلم قبر امام شفادادنی ایجاد و غوغا سرپا می

 . بدھند و به فحش و لعن نپردازند
 ٢٠ ۀآیسوره آل عمران  :انزدھمشم تا آیه ھفت

ُ ٱوَ  ۡ�ََ�ُٰغۗ ٱفَإِ�ََّما َعلَۡيَك ﴿ َّ�  ِ  ]٢٠ :عمران [آل﴾ ٢٠ۡلعَِبادِ ٱبَِصُ�ۢ ب

 ٤٠و سوره رعد آیه 

 ]٤٠ :[الرعد﴾ ٤٠ ۡ�َِساُب ٱوََعلَۡيَنا  ۡ�ََ�ٰغُ ٱفَإِ�ََّما َعلَۡيَك ﴿

 ٩٢سوره مائده آیه 

ْ ٱفَ ﴿ ٰ رَُسوِ�َا  ۡعلَُمٓوا �ََّما َ�َ
َ
 ]٩٢ :[المائدة﴾ ٩٢ لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰغُ ٱ�

و سوره تغابن  ٨٤و  ٣٨نحل آیه  ۀو سور ١٨عنکبوت آیه  ۀو سور ٥٤سوره نور آیه 
 ٤٧ی آیه رشو ۀو سور ١٣ ۀآی

رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيًظاۖ إِۡن َعلَۡيَك إِ�َّ ﴿
َ
 ]٤٨ :[الشوری ﴾ۡ�ََ�ُٰغۗ ٱَ�َمآ أ

که در تمام این آیات صریحًا و بطور روشن خدا فرموده این پیغمبر تو فقط مبّلغ 
پس  .و تو حافظ و نگبان مردم نیستی .ایم تو نگذاشته ۀدینی و کار دیگری بر عھد

رسولی که حفیظ و نگھبان مردم نیست چگونه نگھبان و سرپرست تمام جھان است؟ 

د و ي« :خوانند میآمیز  آیا کسانی که در دعاھای شرک ام كفإنّ  احفظاين ا عيليا حممّ

رَۡسۡلَ�َٰك  ﴿ :و آیه ]١٠٧ :األنعام[﴾ َوَما َجَعۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظاۖ ﴿ ۀ:آیا آی .»يحافظا
َ
َ�َمآ أ

 ۖ قبول ندارند؟ باید به این غالیان و بافندگان را ندیده و  ]٨٠ :النساء[﴾ َعلَۡيِهۡم َحفِيًظا
و وصیای او را ھمکار خدا نکنید و مردم را  صبترسید و رسول خداگفت از خدا 

عقل بالفعل و  صگویند چون رسول خدا این بافندگان می .بشرک و خرافات نکشانید
تواند نگھبان جھان و  متصل به عقل فّعال و مجرای فیض و قضاء و قدر الھی است و می

نویسنده بسیار  شته باشد؟حافظ مؤمنان و کافران باشد و با خدا شرکت سھامی دا
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ھا خود  بافی ھا و خیال رند و به این بافندگیبخ ن بیآخورم که مسلمین از قر تأّسف می
مبین تکرار شده که خواسته بفھماند کتاب  ۀدر آیات مذکوره کلم .اند را قانع ساخته

خدا و رسالت پیامبر بیان مبین و روشن است و ھمه کس فھم است و سّری و مبھم 
گوید  پس کسیکه می .برای ھمه حجت است نه فقط برای علماء و امامانو لذا  .نیست

باید به او گفت  ،فھمیم و باید قرآن را رھا سازیم و به اخبار چنگ بزنیم قرآن را نمی

نَا ﴿ :تر از قرآن است و خدا مکّرر فرموده عزیزم اخبار مشکل ۡ  :القمر[﴾ ۡلُقۡرَءانَ ٱَولََقۡد �َ�َّ

ثنا صعب يأحاد« :فرمود ÷ولی امام صادق .ما قرآن را آسان قرار دادیمیعنی  .]١٧

یعنی اخبار ما سخت و مشکل است پس کسیکه قرآن سھل و آسان را  .»مستصعب
ھمد؟ پس شما ھم فنفھمد چگونه اخباریکه دارای ضد و نقیض و تعارض و تضاّد است ب

تا دشمنان اسالم از شما  ر دین قلم بکشیدوقرآن را رھا سازید و ھم اخبار را و بد
 . خشنود گردند

  ٨٠آل عمران آیه  ۀسور :١٤آیه 

ن َ�تَِّخُذواْ  َوَ�  ﴿
َ
ُمَرُ�ۡم أ

ۡ
ِ  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱيَأ ُمرُُ�م ب

ۡ
يَأ

َ
ۡرَ�ابًاۗ �

َ
نُتم  ۡلُ�ۡفرِ ٱأ

َ
َ�ۡعَد إِۡذ أ

ۡسلُِموَن   ]٨٠ :عمران آل[﴾ ٨٠مُّ
که فرشتگان و پیامبران را ارباب و مرّبی خود  کند یعنی خدا شما را امر نمی«

 . »بگیرید
عزیز ببین غیر خدا را ارباب و مربی خود  ۀخوانند .کند آیا خدا به این کفر امر می

ۡجنِ ٱ َ�َٰ�ِٰحَ�ِ  ﴿ :یوسف ۀسور ۀو در آی ،طبق این آیهدانستن کفر است  ۡرَ�اٞب  لّسِ
َ
َءأ

ِم 
َ
َتَفّرِقُوَن َخۡ�ٌ أ ُ ٱمُّ ٰ ٱ �َّ ارُ ٱ ِحدُ ۡلَ� یعنی اربابھای جدا جدا بھتر  .]٣٩ :یوسف[﴾ ٣٩ ۡلَقهَّ

حال چه مرضی دارند آنانکه امامان خود را ارباب قرار  .است یا خدای یکتای قّھار
 .خواران فالن ارباب ھستیم و او است ارباب ما گویند ما جیره دھند و صریحًا می می

 . است ÷حسینگویند ارباب ما  خوانان که می مانند روضه
 ٢٢و  ٢١ ۀغاشیه آی ۀسور :١٥ ۀآی

نَت ُمَذّكِٞر  فََذّكِرۡ  ﴿
َ
َمآ أ  ]٢٢-٢١ :[الغاشیة﴾ ٢٢لَّۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطٍر  ٢١إِ�َّ

 . »ای و بر ایشان تسلط نداری ای رسول تذّکر بده تو فقط تذّکردھنده«
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که بر ایشان تسّلط ندارد چگونه بر ایشان و بر تمام جھان  صپس رسول خدا
مراء ھستی اتسّلط دارد؟ چگونه زمامدار امور ھستی ایشان است؟ آیا آنکه کتاب 

از خود آسمان  نامد و یا آنکه برای عوامتر نویسد و خود را آیت الله العظمی می می
قرآن است و یا مرّوج کفر و نویسد مرّوج اسالم و  والیت و یا والیت تکوینی امام می

خواست درمسجد ما امامت کند نتوانست یعنی مردم ای  زاده الله الله و آیت آیت .شرک
والیت تکوینی امام نوشته  ،او کمر عداوت ما را بسته و برای اثبات کفرما ،قبول نکردند

 ۀآیداند در صورتیکه خدا در سوره نساء  الله حجت می پس از سی سال و خود را آیت
 . ز رسوالن و انبیاء ھیچ کس برای مردم حجت نیستافرموده پس  ١٦٣
  ٦٩ ۀص آی ۀسور :١٦ ۀآی

ِ  َما ﴿ ٰٓ ٱ لَۡمَ�ِ ٱَ�َن ِ�َ ِمۡن ِعۡل� ب َ�ۡ
َ
 ]٦٩ :[ص﴾ ٦٩إِۡذ َ�َۡتِصُموَن  ۡ�

 . »بگو مرا علمی به گروه فرشتگان باالتر نیست ھنگام گفتگوی ایشان«
 ۀو در سور .مالء اعال ندارد چگونه سرپرست و زمامدار ایشانستپس کسی که علمی به 

ۡهِل ﴿ :توبه فرموده
َ
ْ َ�َ  ٱلَۡمِديَنةِ َوِمۡن أ  :التوبة[ ﴾ َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهمۚۡ  ٱ�َِّفاقِ َمَرُدوا

خبری  و از ایشان بیدانی  نمی پیغمبر توای  یعنی و بعضی از اھل مدینه منافقند« ]١٠١
 ». دانیم ما می

چگونه والیت شناسد  حال کسیکه به احوال منافقین علمی ندارد و ایشان را نمی
نویسند  تکوینی برایشان دارد؟ آیا کسانیکه صدھا کتاب برای اثبات والیت تکوینی می

خبرند واقعًا بیکارند ویا از مّلت خود  در حالیکه مردمشان از اصول و فروع دین خود بی
مردم زمان ما خدا را منکرند آیا کتاب اثبات والیت تکوینی برای مخلوق  جدایند؟ اکثر

موجب ھدایت آنان خواھد شد؟ اگر کسی خدا را منکر شود بھدایت و تکفیر او 
پردازند ولی اگر والیت تکوینی بشری را انکار کند او را تکفیر نموده و فریادشان  نمی

 خرافات دارند؟آیا اینان غرضی جز حفظ دّکان  .شود بلند می
 ١١٠ ۀه کھف آیرسو :١٧آیه 

نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ  قُۡل  ﴿
َ
َمآ �  ]١١٠ :[الکهف﴾ إِ�َّ

 . »شود بگو ھمانا من بشری مانند شمایم بمن وحی می«
وحی ھم راجع  .گوید فرق پیغمبر با سایر افراد بشر فقط وحی است در این آیه می

محال است بشری بتواند سرپرست و  که چنانمور تشریعی است ابه قوانین شرعی و
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 . نیز بشری است صخدا ھمانطور رسول ،ولّی امور تکوینی تمام جھان شود
  ١٤ ۀسوره انعام آی :١٨ ۀآی

َ�ۡ�َ  قُۡل  ﴿
َ
ِ ٱأ ا فَاِطرِ  �َّ ُِذ َوِ�ّٗ َّ�

َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ� �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ  ٓ َوُهَو ُ�ۡطعُِم َوَ� ُ�ۡطَعُمۗ قُۡل إِّ�ِ

ۡسلََمۖ َوَ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن 
َ
َل َمۡن أ وَّ

َ
ُ�وَن أ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
 ]١٤ :[األنعام﴾ ١٤ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱأ

آسمان و زمین  ۀولّیی که ایجاد کنند ،بگو آیا غیرخدا را ولّی و سرپرست بگیرم«
 . ». لبته از مشرکن مباشااست بگو که من مأمورم اّولین مسلمان باشم و 

یعنی ھر کسی غیر خدا را والیت چنانی برخورد قائل شود مشرکست و اسالم 
گوید والیت تکوینی مخصوص کسی است که خالق آسمان و  پس این آیه می ،نیاورده

و زمینند و طعام ھا  آسمان م خالقآیا رسول و اما .زمین باشد و طعام نخورد
مّلت ما آنقدر  .خورند؟ اگر چنین باشند ممکن است ولی و سرپرست جھان باشند نمی

 ۀسور :٢٤تا  ٢٢ ۀیآ .اند شده خبرند که آخوندھا برایشان والیت فقیه قائل  از قرآن بی
 . ٦٦ ۀانعام آی

 ]٦٦ :[األنعام﴾ ٦٦قُل لَّۡسُت َعَلۡيُ�م بَِو�ِيٖل ﴿

نَا۠ َعلَۡيُ�م ِ�َفِيٖظ ﴿
َ
 ]١٠٤ :[األنعام﴾ ١٠٤َوَمآ �

نَت َعلَۡيِهم بَِو�ِيٖل ﴿ :و آیه
َ
 ]١٠٧ :[األنعام﴾ ١٠٧َوَما َجَعۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظاۖ َوَمآ أ

 . »وکیل و نگھبان مردم قرار ندادیم ما تو را«
ر زاّی او کارگگزار و وکیل و نگھبان مردم نیست چگونه وصرپس رسولی که خود کا

ت أمّ  ۀمردمان و بلکه تمام جھانیان است و چگونه فقھای أمت او والیت و وکاالت بر ھم
 او دارند؟

 ٤٥ ۀسوره نساء آی :٢٥ ۀآی

﴿ ِ ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب َّ�  ِ ا َوَ�َ�ٰ ب ِ ٱَوِ�ّٗ  ]٤٥ :[النساء ﴾٤٥نَِصٗ��  �َّ

 . »ی استیعنی خدا کافی برای والیت و سرپرستی و برای یار«
پس احتیاج به والیت و سرپرستی و یاری دیگری نیست و والیت تکوینی کسی دیگر 

 . لغو و بیھوده است
 ٨٠ ۀنساء آی ۀسور :٢٧و  ٢٦ ۀآی

رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا ﴿
َ
 ]٨٠ :[النساء﴾ ٨٠َ�َمآ أ

 . »یعنی ما تو را برای نگھبانی ایشان نفرستادیم«

 



 ٤٩  درسی از والیت

 : فرموده ١٢٣ ۀو در آی

ِ ٱِمن ُدوِن  ۥَوَ� َ�ِۡد َ�ُ  ۦَ�ۡعَمۡل ُسوٗٓء� ُ�َۡز بِهِ َمن ﴿  ]١٢٣ :[النساء﴾ ١٢٣َوِ�ّٗا َوَ� نَِصٗ��  �َّ

یعنی ھر کس عمل بدی کند جزا داده خواھد شد به آن و برای او ولی و ناصری «
 . »جز خدا یافت نشود

را ندیده بگیرند و خدا شاید کسانی که برای غیر خدا تمّلقی گویند تا اعمال بدشان 
 . را از جزا و کیفر منصرف کند

  ٢اسراء آیه  ۀسور :٢٩و  ٢٨ ۀآی

�َّ َ�تَِّخُذواْ ِمن ُدوِ� َو�ِيٗ� ﴿
َ
 ]٢ :[اإلسراء﴾ ٢�

 »یعنی جز خدا را وکیل نگیرید«
رَۡسۡلَ�َٰك َعَلۡيِهۡم َو�ِيٗ� ﴿ :٥٤و آیه 

َ
 ]٥٤ :[اإلسراء﴾ ٥٤َوَمآ أ

 . »کارگذاری ایشان نفرستادیمو ما تو رابرای «
گوید پس بنابر این آیه باید کسی را وکیل  اللھی به نام نمازی کتابی نوشته و می آیت

قانونی  وکالتلت اینجا است آن بیچاره خیال کرده وکا نگیریم و باب وکالت در فقه لغو
اده وینی را خدا بیان کرده و مخصوص خود قرار دکتوکالت و شرعی است ندانسته که 

 . است

لَۡيَس ﴿ :٣٦ ۀزمر آی ۀسور -٣٠ ۀآی
َ
ُ ٱ �  ]٣٦ :[الزمر﴾ ۥۖ بَِ�اٍف َ�ۡبَدهُ  �َّ

  .اگر او کافی است برای بندگان چه احتیاجی به والیت و سرپرستی غیر او است
خواند یا محمد و یا علی اکفیانی باید گفت  گوید و در دعا می باید به جاھلی که می

گوید یا محّمد یا علی  این جاھل آنقدر نادان است که اول می؟ . مگر خدا کافی نیست
یاعلّی  :گوید کندی علی از محّمد باالتر است و می کند و گویا خیال می سپس شّک می

 . یا محّمد
 : ٢٦ ۀکھف آی ۀسور :٣١ ۀآی

بِۡ�ۡ بِهِ ﴿
َ
ۡسِمۡعۚ َما لَُهم ّمِن ُدونِهِ  ۦ�

َ
ٖ َوَ� �ُۡ�ُِك ِ� ُحۡكِمهِ  ۦَوأ َحٗدا ۦٓ ِمن َوِ�ّ

َ
﴾ ٢٦أ

 ]٢٦ :[الکهف

چه خدای بینا و چه خدای شنوائی است برای مردم ولّی و سرپرستی جز او «
 . حدی را در حکم و فرمان خود شریک ننمودهانیست و 

 . یعنی ھر کسی غیر او را ولّی و یا شریک حکم او قرار دھد مشرک است
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گویند کتاب خدا  آیات مبارکات چرا مراجع دینی به مریدان خود نمیبا وجود این 
سالم علیک یاشریک القرآن؟ ال :خدای واحد است و نباید به امام گفت ۀحکم و فرمود

 . اند سکوت خود این شرک را امضاء کرده امتأسفانه اینان ب
 : ٩٠ ۀآی :اسراء ۀسور :٣٢ ۀآی

﴿ ْ ٰ  َوقَالُوا �ِض ٱ َ�ۡفُجَر َ�َا ِمَن لَن نُّۡؤِمَن لََك َح�َّ
َ
 ]٩٠ :[اإلسراء﴾ ٩٠يَ�ُبوً�  ۡ�

  »آبی ظاھر کنی ۀآوریم تا آنکه از زمین چشم کّفار گفتند ما بتو ایمان نمی«
را بر سر ما فرود  و زمین را بشکافی و آبی جاری کنی و باغی ایجاد کنی و یا آسمان

هل « :مأمور شد در جواب ایشان بگوید صخدا تکوینی که رسول رآری و مانند این أمو

تعجب  .آیا مگر من جز بشری ھستم و این کارھا بر عھده من نیست ،»نت إالّ برشاك

و امام بر ھر  صگفت رسول خدا داند می که خود را أعلم میھی لاینست که آیت ال
 ،سنگ و کلوخی والیت دارد و ھر سنگ و کلوخی در مقابل امام خاضع و مطیع است

 صدانشجوئی به او گفت اگر چنین است پس چرا سنگ پیشنانی و دندان رسول خدا
خبیث ای  الله گفت تا آن دانشجو این سخن را گفت آن آیت ،را در جنگ احد شکست

ت خبیث و فآن دانشجو گ ،ملعون تو چه حقی داری در مجلس علما سخن بگوئی
 . ملعون خودتی و نزدیک بود غوغائی بر پا شود

  :٤١و  ٢٢ ۀعنکبوت آی ۀسور :٣٤و  ٣٣ ۀآی

ِ ٱَوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن ﴿ ٖ َوَ� نَِصٖ�  �َّ ِينَ ٱ َمَثُل  ٢٢ِمن َوِ�ّ ْ ٱ �َّ َُذوا ِ ٱِمن ُدوِن  �َّ َّ� 
ۡوِ�َآَء َكَمَثِل 

َ
 ]٤١و  ٢٢ :[العنکبوت ﴾ۡلَعنَكُبوتِ ٱأ

ولیاء خود او مثل آنانکه غیر خدا  .یعنی برای شما جز خدا ولّی و نصیری نیست«
 . ».سازد سستی می ۀاند مانند مثل عنکبوتست که برای خود خان گرفته

ولّی گرفته و مقصود از این  مذّمت کرده از کسانی که غیر خدا را در این آیات خدا
پس مقصود  .تواند با ھر مسلمانی دوستی کند دوستی نیست زیرا انسان می ،والیت

پس مقصود ھمان  .تکوینی است که خدا مخصوص خود قرار داده استھمان والیت 
 . والیت تکوینی است که خدا مخصوص خود قرار داده است

 : ١١١ ۀاسراء آی ۀسور :٣٥ ۀآی

﴿ ُ ُ  لُۡمۡلكِ ٱَ�ِ�ٞك ِ�  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ ٞ ّمَِن  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ ۖ ٱَوِ�ّ ّلِ ُه تَۡ�بَِ�ۢ� �ُّ ۡ ﴾ ١١١َوَ�ّ�ِ
 ]١١١ :راء[اإلس
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برای خدا شریکی در ملک و ولی و سرپرستی نیست زیرا أخذ ولی داللت بر ذّلت «
 . »دارد و او را بزرگ بدان بزرگ دانستنی

 : ٥٥ ۀنور آی ۀسور :٣٦ ۀآی

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ ِمنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا �ِض ٱلََيۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ل�َّ
َ
َكَما  ۡ�

ِينَ ٱ ۡسَتۡخلََف ٱ ِيٱِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  �َّ  ]٢٥ :[النور﴾ لَُهۡم  ۡرتََ�ٰ ٱ �َّ

اند که فرموده این آیه راجع به  از امام صادق روایت کرده .از امام صادق منقولست
زمین کند و ایشان را تمّکن  ۀامامان است که خدا به ایشان وعده داده ایشان را خلیف

مور دینی را ندارند چگونه الھی و او امامانی که تمّکن اجرای حدود  .دینی دھد
 . سرپرست تکوینی مردم و جھانند

گذشتگان متوّلی أمور  که چنانخالفت أئّمه مانند خالفت گذشتگان است  –اّول 
در أمور تشریع و تمّکن  پس خالفت و سرپرستی ایشان ،تکوین نبودند اینان نیز نیستند

  .و خالفت گذشتگان در قسمتی از زمین بوده .دینی است و نه تکوینی
خدا ایشان را تمّکن خواھد داد برای نشر دین و فعًال از ھمین نیز تمّکن  –دّوم 

 . ندارند
اگر چه ما آن روایت را  .سّوم آنکه خالفت ایشان در زمین است نه در تمام جھان

راجع به مؤمنین زمان رسول دانیم  می خدا ۀو این آیه را وعد دانیم صحیح نمی
 ۀکه خلیفه و جانشین کّفار شدند و تمّکن دینی پیدا کردند به دلیل کلم صخدا

 . است صمنکم که خطاب به حاضرین زمان رسول خدا
 : همانند آی ،و صدھا آیات دیگر در قرآن که والیت تکوینی را از أنبیا نفی کرده

بٌِ� ﴿ نَا۠ نَِذيٞر مُّ
َ
َمآ �  . ]٥٠ :العنکبوت[﴾ ٥٠��َّ

 : سوره انعام ٣٥ ۀو آی 

ن تَۡبَتِ�َ َ�َفٗقا ِ�  ۡسَتَطۡعَت ٱَ�َن َكُ�َ َعلَۡيَك إِۡعَراُضُهۡم فَإِِن  �ن﴿
َ
�ِض ٱأ

َ
ۡو ُسلَّٗما  ۡ�

َ
أ

َمآءِ ٱِ�  �َِيُهم � لسَّ
ۡ
ُ ٱيَٖة� َولَۡو َشآَء َ�َتأ َفَ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن  لُۡهَدىٰۚ ٱَ�ََمَعُهۡم َ�َ  �َّ

 ]٣٥ :[األنعام﴾ ٣٥ۡلَ�ِٰهلِ�َ ٱ

 : انفال ۀسور ٦٣ ۀو آی

نَفۡقَت َما ِ� ﴿
َ
�ِض ٱلَۡو أ

َ
لَّۡفَت َ�ۡ�َ قُلُو�ِِهۡم َوَ�ِٰ�نَّ  ۡ�

َ
� ٓ ا َ ٱَ�ِيٗعا مَّ لََّف بَۡيَنُهمۚۡ  �َّ

َ
�﴾ 

 ]٦٣ :[األنفال
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ۡحَبۡبَت  إِنََّك ﴿ :قصص ۀسور ٥٦ ۀو آی
َ
 ]٥٦ :[القصص﴾ َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ

فرماید تو فقط منذر آشکاری و کار دیگری از طرف ما نداری و آوردن معجزه  که می
آیا خدا این ھمه آیات را  .و الفت انداختن بین مردم و ھدایت ایشان بدست تو نیست

د از خود ببافند و برای برای چه و برای که نازل کرده؟ برای آنکه دزدان دین نتوانن
نان را ارباب و یا مکّون و یا مدّبر جھان و آو  ،ولیاء خدا مقامات و صفات الھی قائل شوندا

ت در بطالن سخن غالاین آیات اگر کسی  ۀولی پس از مطالع .مراء ھستی بدانندایا 
جوید و اگر به اخباری تمّسک  .ست و یا کودنا دارشکی داشته باشد یا مغرض و دکان

ولی ما أخباری داریم که  .که موافق قرآن نباشد آن اخبار طبق قول أئّمه مردود است
 . اند أئمه طبق آیات قرآن و والیت تکوینی را از خود نفی کرده

 اخبار نفی والیت تکوینی از رسول و امام 
و ائّمه ھدی روایت شده که در آن  صدعای جوشن کبیر که از رسول خدا –اول

 هو �ا من ال ي« :دان خوانده
ّ

 هو يا من ال يلق اخللق إال
ّ

دبّر األمر يا من ال يبسط الّرزق إال
 هو 

ّ
 هويا من ال يإال

ّ
کند جز خودش و بسط  خدائیکه خلق نمیای  یعنی »رصف الّسوء إال

 . کند جز او کند جز او و بدی را برطرف نمی مور را تدبیر نمیادھد جز او و  رزق نمی

و ال ة ليال ح« :کند در دعا و تسبیح نماز خود عرض می ÷حضرت أمیر –دّوم

ا و ال نفعاً يأستط  . »ع هلا رضّ

یعنی  .»ءلّ يشكونّت كء و لّ يشكنت قبل ك« :کند در دعای یستشیر عرض می -سّوم
 . ای ای و تو ھر چیزی را ھستی داده خدایا تو قبل از ھر چیزی بوده

شهد أحداً يمل  يحلمدهللا الّذا« :گوید میامام سّجاد در دعای روز دوشنبه  -چھارم

ذ معنيح موات واألرض و ال اختّ یعنی ستایش و سپاس  » برء النّسامتنينا حي فطرالسّ
 و یاوری نگرفت .و زمین احدی را شاھد قرار ندادھا  آسمان خدائی را که ھنگام ایجاد

 . را آفریدھا  که جان ھنگامی
اند از امام صادق  توحید صدوق ھمه روایت کردهالموّحدین و بحار و  :کفایه -پنجم

ن اليشّ يكال « :که فرمود جوهر آخر  ته إيليء من جوهرنقل اليشّ يء إالّ اهللا و ال ء ال من يشوّ

از ھیچ نباشد جز  ۀیعنی ایجادکنند .»العدم إالّ اهللا ء من الوجود إيلنفعل اليشّ يإالّ اهللا و ال 
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به جوھر دیگر تبدیل کند نباشد جز خدا و خدا و متصّرف در ھستی که جوھری را 
 . یعنی این کارھا مخصوص او و از غیر او محال است .ھستی را معدوم نکند جز خدا

اهللا  انّ الغاله رشّ خلق« :که فرمود ÷در ھفتم بحار روایت کرده از اما صادق -ششم

رون عظمة اهللا و ي بوبيصغّ عون الرّ و  یهود والنّصاريلعباد اهللا و اهللا إنّ الغالوه لرشّ من ال ةيدّ

یعنی محّققًا غالیان بدترین خلق خدایند عظمت خدا را کوچک  »وكن أرشياملجوس والّذ
 قسم بخدا که غالیان از یھود .عیندکنند و پروردگاری غیر خدا برای بندگان خدا مّد  می

وید غالیان و مشرکین زمان ما از چند نویسنده گ .و نصاری و مجوس و مشرکین بدترند
  :باشند جھت بدتر از مشرکین می

خواندند ولی  را میھا  بت مشرکین زمان جاھلّیت در موقع راحتی و وسعت -١
خوانند  غالیان و مشرکین زمان ما در موقع ترس و گرفتار نیز بندگان خدا را می

حاضر و ناظر و واسطه اند  و بزرگانی که ھزار سال است به عالم دیگر منقل شده
 . شمرند می

ْ َمَع ﴿ :زمان جاھلّیت قرآنی نبود که به ایشان بگوید -٢ ِ ٱفََ� تَۡدُعوا َحٗدا �َّ
َ
 ﴾١٨أ

که ھائی  بت و چون قرآن را دیدند و شنیدند غیر خدا را نخوانده و ]١٨ :الجن[
با ولی مشرکین زمان ما  .مظاھر أولیاء خدا بود بنظر ایشان ھمه را رھا کردند

 . کنند و خرافات خود را رھا نمی ۀبودن صدھا آیات قرآن باز عقاید شرکی
تقصیر بودند خوانده و به آنان متوّسل  بی هکھائی  بت مشرکین جاھلّیت -٣

که  قطاب و مرشدان و بزرگانیاولی زمان ما  ،شدند برای شفاعت نزد خدا می
  .دانند فیض می ۀرا واسط باشند خوانده و ایشان اھل عصیان می

دانستند و  اندرکار خلقت و رزق و حیات نمی را دستھا  بت مشرکین جاھلّیت -٤
مراء ھستی اولی مشرکین زمان ما  ،کردند کرنش میھا  آن فقط در عبادت برای

اندرکار خدا  نویسند و أولیاء خدا را أمیر در ھستی و معادن و یا دست می
 . دانند می

مجوس و مشرکین ایران یک شریک برای خدا  ،یز دارنددیگری نھای  فرق هو البتّ 
قائل بودند به نام اھریمن ولی او را موجد شّر دانسته و یزدان را فاعل خیرات 

مر خدا ولی شفا و ارا به ھا  گرفتاری لی مشرکین زمان ما مرگ و بیماری وودانستند  می
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دانند و خیر  دا میخور را از دانند پس اینان بدتر از مجوسند زیرا شر برکت را از امام می
 . را از امام
 :شیخ صدوق در کتاب اعتقادات خود روایت کرده از اما رضا که فرمود -ھفتم

زق فنحن إليأللّهم من زعم انّ لنا اخللق و عل« م من يبن مر یسيعة ربائكمنه برءاء  يكنا الرّ

 هک یعنی خدا یا کسی »قولونيزعمون فال تؤاخدنا بام يما  أللّهم انّا مل ندعهم إيل یالنّصار
در خلق و رزق دست داریم ما از او بیزاریم مانند بیزاری عیسی بن  گمان کند که ما

کنند در حّق ما دعوت نکردیم  ما ایشان را به آنچه گمان می از نصاری خدایا ÷مریم
غالیان زمان ما خود را از دوستان  .گویند پس ما را مؤاخده نکن به آنچه ایشان می

ولی ما  .ولیاء از ایشان بیزارندانبیاء و ادانند دیگر خبر ندارند که تمام  ضرات أئّمه میح
گویند وّھابی و دشمن ائّمه  خوانیم می که ناقل قول ائّمه و آیات قرآن را برای ایشان می

لھی باید جواب ھمین تھمت را بدھند و ما اعدل  ۀدانند که در محکم دیگر نمی ،است
به  .ولی ممکن است از گناه عوام بگذریم ،گذریم گناه روحانیانشان نمی به ھیچ وجه از

چیزی ش ایم یکمرتبه از قول خلفاء جلد نوشته صداضافه ما در کتب خود که قریب دو
آیا  ،ایم گفته †ایم فقط قال الله و قال أمیرالمؤمنین و قال الّصادق والّرضا نقل نکرده

امام باقر و کلمات امام حسن و در کلمات  ما را مانند گنج حقائق ۀتب چاپ شدک
اند؟ آیا کتب رجال و  کلمات امام حسین و کتب دیگری در کلمات سایر أئّمه را ندیده

گوید که باید او را بی دین و یا  اند؟ باضافه مگر وّھابی چه می تراجم الّنساء ما را ندیده
و با امام فرق داشته صول و فروع دین اادشمن امام خواند دشمن امام کسی است که 

خود را از  ۀو بحمدالله کاس .که چنین ھستندباشند  باشد انھم غالبون زمان ما می
 . فلّله الّشکر .ایم ایشان جدا کرده و از ایشان کناره گرفته

 لّك ون كا مي« :اند و أئّمه خوانده صرسول خدا ٩٤در دعای جوشن بند -ھشتم
 هبخش ھر چیز و تغییر دھند ھستیای  یعنی »ء و صانعه يشلّك ارّب يء و �ّوه يش
 . و صانع آن زپروردگار ھر چیای  آن

و مل  يبخلق يمل تشوهن« :کند در دعای عرفه بخدا عرض می ÷امام حسین -نھم

مر خود مرا بخودم ایعنی خدایا مرا زشت نیافریدی و چیزی از  »يئا من أمريش جتعل ايل

 �عأنفسنا طرفة  يلنا إ�أللّهّم ال ت«کند  عرض می صو رسول خدا .واگذار نکردی
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مر در دیگران به ایشان اچگونه  مر خودشان به ایشان واگذار نشدهاپس جائیکه  »أبداً 
امام چھارم در دعای چھارشنبه عرض  .واگذار شده است؟ آیا غالیان عقل ندارند

رت و ياحلمد أن خلقت فسوّ  كل يمن مرقد يأن بعثتن احلمد كأللّهمّ ل« :کند می ت و قدّ

کنم که  یعنی خدا تو را ستایش می .تا آخر »تيت و أمرضت و شفييت و أمت و أحيقض
مرا از خوابگاھم بیدار کردی و ستایش برای تو است که مرا خلق کردی و معتدل 

و زنده کردی و بیمار کردی و شفا راندی  می نمودی ومقّدر کردی و حکم نمودی و
جل ااو قطع شده و بیچاره گردیده و  ۀایکه حیل خوانم خواندن بنده تو را می دادی من

و نتوانسته جلو در تکوین دانسته  ۀخودرا ھیچ کار ،آیا با اینکه امامان .او نزدیک شد
اند چون غالیان  خود را نداشته اتبیماری و پیری خود را بگیرند و اختیار موت و حی

 . ننددا جھان می ۀرا ھمه کار ایشان
خواھم که  کند خدایا از تو می در دعای خود عرض می ÷امام صادق -دھم

و اگر خود  .برگردانی از من شّر ھر ستمگر عنود و شیطان مردود و شّر ھر مخلوقی را
 . گرفت و محتاج به دعا نبود امام والیت تکوینی داشت جلو شرھا را می

اند که  در غیبت طوسی و احتجاج طبرسی و بحار مجلسی روایت کرده –یازدھم 

س يخلق األجسام و قسم األرزاق ألنّه ل إنّ اهللا تعاىل« :امام منتظر در توقیعی فرموده

ممثله يشكس يجسم ل بجسم و ال حال يف ه  ريع البصيء و هو السّ ا األئمّ سئلون اهللا يو أمّ

خلق اجسام و تعالی  خدای یعنی محقّقا »ا ملسئلتهمابجيزق اريسئلونه فيخلق و يف ىلتعا
ارزاق او جسم و حال در جسم نیست (یعنی آنکه خود جسم و حاّل در جسم تقسیم 

و  کند کنند و خدا خلق می می لّما امامان از خدا سئواااست نتواند این کارھا کند) و
 . دھد برای اجابت سؤال ایشان روزی می

 :گوید زائر می ،شمردند صحیح میآن را  در زیارت جامعه که غالیان –دوازدھم 

من  ،امامای  یعنی »أرضه م يفكنكميم و كنه بيد اهللا تعاىل ييحي يم حتّ كمرتقب لدولت«
منتظر دولت شمایم تا آنکه خدا دین خود را ببرکت شما زنده کند و شما را در زمین 

ایشان را در زمین یعنی فعًال أئّمه تمّکنی ندارند حّتی در زمین و بعد! خدا  .تمّکن دھد
 . ھم برای احیاء دین و شریعت نه تکوین تمّکن خواھد داد نه در تمام جھان آن
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 باهللاإال حول و ال قّوه « :و ھر امامی ھمه باید بگویندصخدا رسول –سیزدھم 
ّ

 »ال
یعنی به یاری و نیروی خدا  »ته أقوم و أقعدقوّ  بحول اهللا و« :گفتند و ھمه در نماز می

خواندند مثًال بحول اإلمام  دیگر را نمی ۀکنم و حول و قوّ  نشینم و قیام می می
 . گفتند نمی

و سایر مردم باید بگویند  صآیات و روایاتی که داللت دارد رسول خدا –چھاردھم 

ماشاء اهللا « :گفت ب نماز میو حضرت رضا در تعقی »اهللا ىلإ يحسبنا اهللا وأفوّض أمر«

ب من املربوب يال ما شاء النّاس حسب یعنی خدا ھمه را  »نياخلالق من املخلوق ي حسبنيالرْ

در دعای کمیل  ÷میرالمؤمنیناو  .کافی است و احتیاجی به مخلوق و مرزوق نیست

أالّ  كملياغفر ال « :کند خدا عرض می من مالک چیزی جز دعا نیستم و به :گویند می

عا  . »ءالدّ

اند که  روایت کرده ÷کافی و بحار که از امام صادق ۀروایات کثیر –پانزدھم 

وجلّ « :فرمود خلق  لعيل كمل له األدب قال و انّ كه فأحسن أدبه فلامّ أيدّب نبأإنّ اهللا عزّ

ض إليعظ دب ادب کرد و نیکو ایعنی خدای عّزوجّل پیمبرش را  »نيه أمرالدّ يم ثمّ فوّ
مر تبلیغ دین را به او اپس چون ادب او را کامل نمود تو دارای خلق بزرگی سپس  ،کرد

ّما او  .در این مختصر نیستھا  آن و ھزاران دعا و حدیث دیگر که جای ذکر .واگذار کرد
ما به بعضی اشاره  .براھین عقلی بر نفی والیت تکوینی از غیر خدا پس بسیار است

  :کنیم می

 عقلّیه و نقلّیه بر نفی والیت تکوینی مخلوق  ۀأدلّ 
محتاج بحّیز یعنی مکان  ،ول تحّیز که ھر جسم و جوھری چه لطیف و چه کثیفادلیل 

ولیاء ھمه بشر و دارای روح انبیاء و ا .است و ھر موجود ممکن الوجودی محدود است
دو مکان باشند و در آن واحد ممکن نیست در  و بدن محدود و محتاج به مکان می

َوَ�َفۡخُت �ِيهِ ِمن ﴿ ۀ:و دلیل بر آنکه روح مکان دارد عالوه بر وجد آن ھمان آی .باشند
وِ�  اگر روح پیغمبر را  که چنانکه روح دمیده شده در قالب بدن باشد  می ]٧٢ :[ص﴾ رُّ

دیگر ھای  مکان و ھر کسی از ،در خواب ببینی او را به اندازه و حدودی خواھی دید
و کسیکه از سایر موجودات غایب است چگونه والیت  .مکان خودش غایب استغیر از 
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 ٤٦البالغه در کالم  در نھج ÷لی را امیرالمؤمنیندارد و این دلیل عقھا  آن تکوینی بر

احب  للّهمّ أنتا« :ر به سوی شام بود به خدا عرض کردبیان داشته و چون بر مسی الصّ

فر و أنت اخلل يف ون مستصحبا و يكألنّ املستخلف ال  كريمعهام غجيال  األهل و يففة يالسّ

یعنی خدایا تو ھمراه منی در سفر و تو جانشین منی در  »ون مستخلفايكاملستصحب ال 
ام و این دو را جامع نیست جز تو (یعنی کسیکه ھم ھمراه من باشد و ھم  میان خانواده

آورد که جانشین  میآن را  لو بعد دلی ،در میان اھلم بماند غیر تو این صفت را ندارد
نیر وقت سفر  صو این کالم را رسول خدا ،ھمراه نیست و ھمراه جانشین نیست

دانند و یا  فھمند و یا عقل را حجت نمی آیا غالیان این دلیل روشن را نمی .فرموده است
 . و کالم او عقیده ندارند ÷به حضرت علی

 إشکال و جواب آن 
آن واحد در دو مکان باشد یعنی چگونه گویند اگر محالست فردی در 

بیند چگونه او را  یعنی ھر کس بمیرد مرا می »رينيمت يمن « :فرموده ÷امیرالمؤمنین
جواب این است که راویان این روایات غالبًا از واحد دارد؟  مکان بیند در حالیکه او می
مرگ ھر کسی حاضر اگر آن امام در  .اند اند واین دروغ را به آن امام بسته بوده تغال

باشد باید ھمواره محزون و افسرده باشد و به قول خودش برای حزن شیعیان محزون 
مور دنیا ناظر باشد و این ھمه فساد و ظلم و جور را ببیند و ااگر به  ÷و علی .گردد

مور ا درخدائیکه سّتارالعیوب و به مؤمنین فرموده  .نتواند نھی کن از غّصه باید دق کند
گاه باشدمردم  آیا  .تجّسس نکنید و فرموده فقط خدا کافی است که به گناه بندگانش آ

 :توان به فرمان خدا را اطاعت کند آیا میإمام که فردی از افراد مؤمنین است نباید قول 

ُسواْ ﴿ نکنیم و به این خبریکه معلوم  که در قرآن است اعتنا ]١٢ :الحجرات[﴾ َو َ� َ�َسَّ
ثانیًا بر فرض صّحت این  .بر قرآن مقّدم بداریمآن را  وّجه کنیم ونیست راست باشد ت

اما  ،بیند و او مکان واحد دارد میامام را مانند ماه آسمان بدانند که ھر کس او را  ،خبر
در رود خود  که به مّکه می ÷اگر ھمه جا باشد دیگر آمد و رفت الزم ندارد و علی

که به معراج رفت  صرسول خدا .تحمل کندمکه ھست نباید زحمت راه را بر خود 
اگر در ھمه جا بود دیگر رفتن الزم نبود؟ پس کسیکه در مکانی نبوده و به آن مکان 

ه بود؟ پس بشر که از مّکه و ھجرت نمود بازھم در مکّ  صرود؟ آیا رسول خدا ر می
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نج با با تمام زحمت و ر صرسول خدا .نداردجسام و جواھر مکان متعدّده امانند سایر 
چون به تبوک رسید معلوم  ،ای از مجاھدین به تبولک رفت تا با دشمن جھاد کند عده

که لشکر دشمن در دانست  می شد دشمنی آنجا وجود نداشته و اگر خود ھمه جا بود
 :ثالثًا این شعر .شد تبوک نیست و این زحمت سفر را متحّمل نمی

ــی ــت یرن ــن یم ــدان م ــار ھم ــا ح  ی
 

 قـــــبالً مـــــن مـــــؤمن أو منـــــافق  
 

بعضی از مّدعیان  .مربوط نیست ÷از سّید حمیری شاعر است و طبق تاریخ به علی 
برای خود ھزاران تمثال و  ÷نوشته که علی ،علم که کوشش دارند در حفظ خرافات

داند  گویا آن نویسنده علی را خالق می .فرستد موات میاو بر سر کند  یا عکس خلق می
فرموده به قول  ÷باید به او گفت علی .کند ق میخلکه تمثال و عکس برای خودش 

کنند  اینان خیال می .بیند بیند و نفرموده عکس و یا تمثال مرا می مرا می ،یرنی :شما
موات حاضر ابقول شما بر سر  ÷رابعًا علی .حفظ خرافات از ھنرھای علمی است

 . است نه ھمه جا اگر چه این ھم مخالف عقل و نقل باشد
  :برای نفی والیت تکوینی توحید أفعالی است –دلیل دوم 

م است که انکار ھر یک موجب شرک است توحید سباید دانست که توحید بر چھار ق
که غیر خدا  فعالی آنستاتوحید  .فعالی و توحید عبادیاذاتی و توحید صفاتی و توحید 

به خود او  توانند کار خدا کنند و کارھای خدا منحصر است طبق آیات قرآن و عقل نمی
در  که چنانشیاء اام مو یکی از صفات افعالی او قیومیت و والیت و حفاظت او است بر ت

ا من ي« :و در دعای جوشن کبیر آمده ]٢ :عمران آل[﴾ ٢ ۡلَقيُّومُ ٱ ۡلَ�ُّ ٱُهَو ﴿ :قرآن فرموده

ِ ﴿ :فرموده ٣٣ ۀه رعد آیو در سور »ء قائم بهلّ يشك
ّ�ُ ٰ   ]٣٣ :[الرعد﴾ َ�ۡف�ُهَو قَآ�ٌِم َ�َ

شیاء و ھمواره زنده و پاینده باشد و او را چرت و خواب نگیرد و سھو اباید محیط بر 
سول و امامی چنین و ھیچ ر تو اشتباه ننماید و این صفات منحصر است بذات احدی

ّيُِتوَن  إِنََّك ﴿ :خدا به رسول خود فرموده که چنانصفاتی ندارد  ﴾ ٣٠َمّيِٞت ��َُّهم مَّ
تا ھا  کھکشان شیاء و از عرش تا فرش ازاات که آنی از ذّر  و خدا است ،]٣٠ :الزمر[

 : فرموده ١٧ ۀمؤمنین آی ۀبینی غافل نیست که خود در سور حیوانات ذّره

 ]١٧ :[المؤمنون ﴾١٧َ�ٰفِلَِ�  ۡ�َۡلقِ ٱَوَما ُكنَّا َعِن ﴿ 

 . »ایم  نبوده لما از مخلوق غافو«
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ن َ�ُقوَم  ۦٓ َءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ ﴿ :و نیز فرموده است
َ
َمآءُ ٱأ �ُض ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ  ِ ۡمرِه

َ
و  ،]٢٥ :الروم[﴾ ۦۚ بِأ

﴿ ِ ءٖ �َ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن  ۦ�َِيِده ۡ�َ ِ
یعنی کسی جز او این صفات  .]٨٣ :یس[﴾ ٨٣َملَُكوُت ُ�ّ

واجب  ،و ممکن ،و عقًال مخلوق محیط نگردد و یا غیرمجرّدی مجّرد نشود ،را ندارد
 . الوجود نباشد

 ب آن وااشکال و ج
علم خدایند و باید به ھمه چیز  ۀامام خزین ل وواگر کسی بگوید طبق اخبار وارده رس

که این اخبار مخالف عقل و آیات قرآن است زیرا علم خدا  محیط باشند؟ جواب آنست
پیغمبر شود و خدا به  عین ذات او است و ذات خدا محصور و مظروف در خزینه نمی

قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن  قُل﴿ :فرموده
َ
ٓ أ ِ ٱ�َّ ۡعلَُم  �َّ

َ
قُوُل لَُ�ۡم إِّ�ِ  ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

َ
َوَ�ٓ أ

ی که از وحی گرفته شده نزد عو اگر مقصود این است که علوم شر .]٥٠ :األنعام[﴾ َملٌَكۖ 
تکوین نیست بلکه قوانین  گوئیم قبول است ولی این علوم مربوط به عالم ،ایشان است

 . و معارف شرعی است
در طلبد  دفع شّر مخلوق را از خدا می صاین است که رسول خدا –دلیل سّوم 

ا إِ�َّ َما َشآَء  قُل﴿ :آن خدا به او فرمودهقر ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ ٱ�َّ ُ َولَۡو ُكنُت  �َّ

ۡعلَُم 
َ
ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۡلَغۡيَب ٱأ ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء اگر  وبگ« :یعنی ]١٨٨ :األعراف[﴾ ١٨٨ لسُّ

 »رسید کردم و بدی بمن نمی جلب خیر زیاد می ،)به فرض محال(دانستم  من غیب می
کشیدم  خورد سر خود را کنار می دانستم سنگ به پیشانیم می و اگر در جنگ احد می

خواھد و  دشمنان را از خدا می نالید و دفع شّر  از درد چشم می ÷علی .که نخورد

گوید جلب خیر و دفع  و خود او می »يرشّ اجلنّ واإلنس من أعدائ يفنكوا«کند  عرض می

و  »ئايلنفسه ش كملي ال كنيل املسيأنا العبد الذل« :گوید ضرر بدست من نیست و می

خواست او را  جنگید و می سبا معاویهماه  ٢١ضربت ابن ملجم را نتوانست شفا دھد و 
از بین بردارد ولی نتوانست با این احوال چگونه والیت تکوینی ممکن است داشته 

اند در این  کنند ھر یکی از بزرگان دین که به عالم باقی رفته مردم نادان خیال می ،باشد
حتاجان صدای مظلومین و م ۀعالم فانی ھستند و در ھر مکان حاضر و ناظر و شنوند

باالفضل یا باب الحوائج و خیال اگویند و یا  آیند درب ھر خانه می باشند و لذا می می
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دیگر  ،لھی استاحاضر فی کّل مکان و درب حوائج  ÷کنند حضرت ابالفضل می

س له يلّ إنس و جان و لكإنّ اهللا مع « :البالغه فرموده در نھج صالمؤمنین که امیر ددان نمی

اب آری اینان  ،خدا برای قضاء حوائج بندگان خود نه در دارد نه دربان »باب و الله بوّ
خبرند و خدای خیالی برای  از خدا بی ،اند ھر بشری را مّتصف به صفات خدائی کرده

ولی خدا  ،که حضرت اباالفضل مقام بزرگی نزد خدا دارددانیم  می ما ،اند خود تراشیده

ِ ٱفََ� تَۡدُعواْ َمَع ﴿ :فرموده َحٗدا  �َّ
َ
یعنی غیر خدا را نخوانید و از غیر  ،]١٨ :الجن[﴾ ١٨أ

 . خدا حاجت نخواھید
باید در و دیوار  ،والیت بر تمام اشیاء داشت صآنکه اگر رسول خدا –دلیل چھارم 

کند و اگر شمشیر و یا سنگی به بدن ایشان آسیب نو نیزه و خنجر بدون اجازه او کار 
به ایشان ظلمی نشده و خودشان به خود صدمه و ستم رسانده به اذن خودشان بوده و 

پس  ،اگر چنین است ،شما را به خدا ھیچ عاقلی چنین سخنی خواھد گفت ،اند کرده
خواھند پس چرا در قرآن و توحید صدوق آمده که خدا برای ھمه  فرشتگان حفظه نمی

 ÷لیو در صفّین به حضرت ع ،و امام و فرشتگان حفظه گماشتهحّتی برای رسول 
فرمود ھر کس را فرشتگانی است  ،و لشکر او حفظ کنید سعرض شد خود را از معاویه

جل او برسد او را رھا کنند و این او چون  ،کنند که او را از افتادن در چاه حفظ می
شود که رسول  پس معلوم می .ذکر کرده ٣٣روایت را مجلسی در سوم بحار ص 

 . باشند و والیت تکوینی ندارند یحفظه م ۀمحتاج به مالئک ÷و امام صخدا
آنکه در صدر اسالم تا زمان صوفیه سخن از زمامداری قانونی و  –دلیل پنجم 

اند ولی سخن از  ب کردهصشرعی برای حضرت علی بود که شیعه مّدعی بود دیگران غ
 والیت تکوینیھا  قرن ولی پس از ،ب کنندغصوالیت تکوینی بر جھان نبود که دیگران 

خواھیم قول مّدعی را قبول کنیم که امام  حال ما می .برای امام وارد کردند ترا غال
ولی اینجا جای سؤالی است که باید  ،داردھا  کھکشان والیت تکوینی بر جھان و حّتی بر

زمین و والیت بر زمین نزد او ارزشی  ،که چنین والیتی داردامامی  ،جواب ما را بدھند
نزد او  ،بر شھر مدینه و اطرافش این چه ارزشی داردندارد خصوصًا والیت و حکومت 

پس اگر  .ایست نزد دریای بیکران زمین نزد جھان آفرینش خردلی است و یا چون قطره
این امام ولّی و حاکم  ،حکومت مدینه و اطرافش را کسی غصب کرد در مدت ده سال

گیر کرده و خار بر جھان ھستی نباید چنان افسرده شود که بگوید استخوان در گلویم 
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و خود و شیعیانش تا قیامت گریه و زاری و ھمواره عزاداری  ،در چشمم فرو رفته
نباید دنیائی را  ،قرانی از آن گم شود ،آری اگر شخصی میلیاردھا تومان پول دارد .کنند

 . عزدار کند و در میان مسلمین نزاع دائمی راه بیندازد
بلکه برای ارشاد  ،نفرستاد برای سرپرستی جھاننبیاء را اآنکه خدا  –دلیل ششم 

رَۡسۡلَت إَِ�َۡنا ﴿ :فرماید تعالی می طه خدای ۀدر سور که چنان ،آدمیان
َ
ْ َر�ََّنا لَۡوَ�ٓ أ لََقالُوا

ن نَِّذلَّ َوَ�َۡزٰى 
َ
سایر أنبیاء  که چنانو  ]١٣٤ :طه[﴾ ١٣٤رَُسوٗ� َ�َنتَّبَِع َءاَ�ٰتَِك ِمن َ�ۡبِل أ

َما ُكنُت بِۡدٗ�  ُقۡل ﴿ :و خدا به رسول خود فرموده ،شتندرپرستی بر جھان نداوالیت و س
انعام  ۀو در سور ،»آمدی از پیمبران نیستمبگو من نودر« ]٩ :األحقاف[ ﴾لرُُّسلِ ٱّمَِن 

قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن  قُل﴿ :فرموده
َ
ٓ أ ِ ٱ�َّ ۡعلَُم  �َّ

َ
قُوُل لَُ�ۡم إِّ�ِ  ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

َ
َوَ�ٓ أ

 ۚ تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ
َ
گویم خزائن إلھی نزد  یعنی بگو من نمی ]٥٠ :األنعام[﴾ َملٌَكۖ إِۡن �

 ،گویم من ملکم و مقام فرشته دارم دانم و نمی من و بدست من است و من غیب نمی
را  صیه رسول خداآ این درو حّتی  .کنم مگر آنچه به من وحی شده است پیروی نمی

 : بقره ۀسور ٢٨٥یه آپس طبق تر آورده از جھت کارھای فرشتگان  از ملک پائین

َحٖد ّمِن رُُّسلِهِ ﴿
َ
 ]٢٨٥ :[البقرة﴾ ۦۚ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

وَۡحۡيَنآ إَِ�ٰ نُوٖح وَ ﴿ ۀ:و آی
َ
ۡوَحۡيَنآ إَِ�َۡك َكَمآ أ

َ
آ أ ِ  نَ  ۧ ٱ�َّبِّ�ِ إِ�َّ  . ]١٦٣ :النساء[﴾ ۦۚ ِمۢن َ�ۡعِده

نبیاء برای ارشاد و ھدایت مردم آمده و در این جھت انیر مانند تمام  صرسول خدا
  .نبیاء نبودانزد سایر  که چنانفرقی با سایرین ندارد و خزائن قدرت الھی نزد او نیست 

اینکه آیا خدا خود برای سرپرستی و والیت جھان کافی است یا خیر؟  –دلیل ھفتم 
زیرا خدای غیرکافی  ،پس نتواند نصب ولّی کافی نماید ،و اگر نعوذ بالله کافی نیست

 ۀنتواند نصب کافی نماید و اگر خود کافی است دیگر احتیاج به غیر نیست برای ادار
کافی نباشد چگونه بشر محدود  خدای مجّرد از مکان و غیر محدوده اگر ،جھان

 . تواند کافی باشد می
در  صصریح آیات قرآن که مؤّید به حکم عقل است که رسول خدا –دلیل ھشتم 

 ۀوده و کسیکه نبوده چگونه ولی و مدیر جھان بوده در سورنبیاء گذشته نبازمان 
  :فرموده ٤٤ ۀقصص آی

ۡمرَ ٱإِۡذ قََضۡيَنآ إَِ�ٰ ُموَ�  ۡلَغۡرِ�ِّ ٱُكنَت ِ�َانِِب  َوَما﴿
َ
 ]٤٤ :[القصص﴾  ۡ�
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  :٤٦و در آیه 

ورِ ٱُكنَت ِ�َانِِب  َوَما﴿  ]٤٦ :القصص[﴾ إِۡذ نَاَدۡ�َنا لطُّ

 . »ر به موسی ندا کردیمدر طوکه  ھنگامی تو نبودی«
 . و آیات دیگر که بعدًا ذکر خواھد شد

 : سوره فاطر ٤١ ۀآی –دلیل نھم 

َ ٱإِنَّ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱُ�ۡمِسُك  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
َحٖد ّمِۢن  ۡ�

َ
ۡمَسَكُهَما ِمۡن أ

َ
ن تَُزوَ�ۚ َولَ�ِن َزاَ�َآ إِۡن أ

َ
أ

 ِ  ]٤١ :[فاطر﴾ ۦٓۚ َ�ۡعِده

و زمین را از اینکه زائل و یا از مقّر خود منحرف ھا  آسمان دارد محقّقًا خدا نگه می«
 . »را نگه داردھا  آن خدا نتواندحدی جز اشوند و اگر زائل و یا منحرف شوند 

آید  اگر والیت و سرپرستی جھان با غیر خدای عّزوجّل باشد الزم می –دلیل دھم 
زیرا وجود حّق معّطل  ،فعال او تعطیل و اھمال باشد و آن باطل استادر وجود حّق و 

ٖن ﴿ :نیست
ۡ
که  طبق آیات قرآن و روایات کسی و ،]٢٩ :الرحمن[﴾ ٢٩ُ�َّ يَۡوٍ� ُهَو ِ� َشأ

 . قائل به تعطیل شود کافر است
آنکه والیت و زعامت بر جھان را خدائی سزا است که دارای تمام  –دلیل یازدھم 

چنین  ،ل استاصفات کمالّیه و منّزه از صفات نقص باشد و کسیکه چنین نباشد مح

مِ ﴿ :فرموده ٩شورا آیه  ۀدر سور که چنانوالیتی را واجد باشد 
َ
ْ ٱ أ َُذوا ۡوِ�َآَءۖ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ

َ
أ

ُ ٱفَ  ءٖ قَِديٞر  لَۡمۡوَ�ٰ ٱوَُهَو يُۡ�ِ  لَۡوِ�ُّ ٱُهَو  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  ]٩ :[الشوری ﴾٩وَُهَو َ�َ

 »فَاهللاَّ« در »فاء«ضمیر فصل آمده و آن داللت بر حصر دارد و ﴾ لَۡوِ�ُّ ٱُهَو  ﴿ ۀدر جمل
غیر خدا را أولیاء و سرپرستان  اآی« :تعلیل دارد پس معنی آیه چنین استداللت بر 

است که نفع و ضرر با او است و و نباید زیرا والیت منحصر به آن خدائی  »خود گرفتند
کند و بر ھر  ھا را زنده می او دارای صفات کمالّیه و فاقد نقص است از آن جمله مرده

 . تی ندارد چنین والیتی بر او نزیبدیعنی اینکه چنین صفا .چیزقادر است

 ایم ما مطالب تازه نیاورده
ای  ولی باید بداند ما چیز تازه ،ای باشد ممکن است مطالب این کتاب به نظر بعضی تازه

ایم بلکه برای روشن شدن افکار و دفع عقائد خرافی اھل غلّو اقتدا به علمای  نگفته
ایم مانند صاحب کفایه المّوحدین در کفایه و شیخ جعفر استرآبادی در  بزرگ نموده
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کتابش و شیخ صدوق و مرحوم مجلسی و سید علی بحرالعلوم در کتاب برھان قاطع 
که معتقد باشد أئّمه خالق و رازق و محیی و  جلد دوم که نوشته کسی ٤٥٣ص خود 

عاملی در  باشند بإذن و مدد و مشّیت خدا چنین کسی کافر است و شیخ حّر  ممیت می
مجلسی  ۀعّالم .باب نفی الغلّو تمام مطالب ما را بیان کرده است هجلد ھفتم اثبات الھدا

د قول به اینکه رسول و امام شریک خدایند در گوی بحار جدید می ٢٥جلد  ٣٤٦در ص 
غیبی بدانند و  ،معبودیت و یا در خلق و رزق و قول به اینکه ایشان بدون وحی و الھام

و قول به  .مبرانند تمامًا کفر و الحاد و خروج از دین استغقول به اینکه أئّمه چون پی
ه بایشان واگذار شده باشد اینکه از طرف خدا رزق و خلق و تربیت و احیاء و اماته به 

و قول به اینکه فاعل  ،این معنی که ایشان فاعل این أمور باشند این نیز کفر صریح است
اگر چه دلیل عقلی معارض آن نباشد  ،این کارھا خدا باشد مقارن اراده و مشّیت ایشان

 »قول علم ويبامال «به اضافه این قول  ،لیکن مخالف ظاھر بلکه مخالف صریح اخبار است

 ٣٤٨ ۀو در صفح .خواھد بود در نار »علم موجب دخوليقول بامال «بدون مدرک است و 
ند در ھست مور به ھر امراخباریکه وارد شده در نزول ملک و روح که ماّما آن ا :گوید می

موری داشته ابرای آن نیست که أئمه مدخلّیت در ھا  آن پس نزول ،شب قدر برای سالم

َ� َ�ُ ﴿ :نیست که خدا بخواھد با ایشان مشورت کند بلکهباشند و برای این 
َ
 ٱۡ�َۡلقُ �

ۗ وَ  ۡمُر
َ
باشد  حّق خلق و أمر فقط برای خدا است و این نزول ملک نمی ]٥٤ :األعراف[﴾ ٱۡ�

و در مرآت  ،مگر تشریفاتی برای احترام رسول و امام و یا اعالم به آنان تا آخر کالمه
 .والیت تکوینی را از رسول و امام نفی نموده است ١٩١مجلسی ص  ۀالعقول نیز عّالم
مام در شب قدر مدرک قرآنی ندارد پس فرق اخبار نزول ملک بر انویسنده گوید 

ذن و مدد خدا اکند چه مستقّالً أئّمه را خالق و مدّبر و مدیر جھان بدانند و چه به  نمی
قسم باطل و مخالف  زیرا ذیًال بیان خواھد شد که ھر دو ،در ھر دو صورت شرکست

اند ممکن است و بلکه حتمی  کثر مّلت را بغلّو و خرافات کشیدهاّما چون ا .توحید است
ولی اگر بعقل خود رجوع کنند متوّجه  ،است که از مطالب این کتاب عصبانی شوند

والیت  ،ایم خواھند شد که ما خیرخواھی نموده و ایشان را از شرک و غلّو نجات داده
خدا چه طوًال باشد و چه عرضًا چه استقالًال و چه غیر استقاللی باطل  تکوینی غیر

 .است
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 والیت تکوینی مستقّل و غیر مستقّل فرق ندارد
اند که اگر رسول  اسکوئی در احقاق الحّق و سایر رؤسای ایشان نوشته که چنانشیخّیه 

مستقل نباشند و  ّما اگرامور جھان مستقّل باشند شرک است و ا ۀوامام در خلقت و ادار
مور جھان را متکّفل باشند چه اشکالی اخلق و رزق و  :ذن و مدد خداامور و اراده و ابه 

دارد؟ جواب آنست که اوًال مدرک بر این فرض از شرع و عقل نداریم و ھر گفتاری 
و مدیر بودن غیر خدای سبحان برای جھان چه به نحو استقالل و  ،خواھد مدرک می

آیات و روایات آن بیان شد  که چنانثانیًا مدارک اسالم  .مدرکی ندارد چه غیر استقالل

ُ ﴿ :گوید مین آثالثًا خدا در ھمه جای قر .داللت بر بطالن آن دارد ءٖ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
 ﴾َ�ٰلُِق ُ�ّ

� ﴿و  ءٖ ۡ�َ ِ
ِ ﴿و  ﴾َربُّ ُ�ّ ءٖ  ۦ�َِيِده ۡ�َ ِ

مدیرّیت و والیت جھان را منحصرًا به  ،﴾َملَُكوُت ُ�ّ

گوئیم رسول و یا  رابعًا می .»ءلّ يشكر يرسولنا مد« خود نسبت داده و یکجا نفرموده
گوئیم  امام چگونه مدیر و یا خالقند با اسباب و یا بدون اسباب؟ اگر بگوئی با اسباب می

خودش با اسباب را اداره چرا  ،خدا خود که موجب اسبابست مگر عاجز و یا خسته شده
 ،کنند اگر بگوئی رسول و امام بدون اسباب جھان را اداره مینکند که دیگری کند و 

گوئیم رسول و امامی که دارای مکان و محدودند و در ھر جا نیستند چگونه بدون  می
یک مرتبه بدون اسباب  صکنند؟ به اضافه خوب بود رسول خدا اسباب اداره می

به اضافه بشر  ،ر کنیمجنگ برود و یا بدون اسباب غذا تھّیه کند تا این مطلب را باو
ّما خالق عّزوجل که به ھمه چیز احاطه دارد چرا ا ،محتاج محدود جھان را اداره کند

 ۀبزار کار خدایند برای خلق و اداراسباب و ا ماین کار نکند؟ و اگر بگوئی رسول و اما
ل آیا رسو ،گوئیم اسباب و ابزار چیزھائی باشد که اراده و شعور نداشته باشد می ،جھان

پس اگر بی  .شعورند؟ این توھین به ایشان خواھد بود اراده و بی و امام مانند اسباب بی
جھان را به ایشان نسبت داد زیرا فعل را به  ۀاراده باشند نباید فعلی و یا خلق و اراد

گویند تیشه و رنده  دھند نه به ابزار و آالت مثًال نمی فاعل مختار با اراده نسبت می
گویند استاد نجار در را ساخته و اگر بگوئی رسول و امام با  بلکه میدری را ساخت 

شعور و اختیارند و با این حال مدیر جھانند؟ جواب این است که فاعل با اراده فعل او 
گوئی والیت غیر مستقّل  پس چرا می ،به خود او منسوب و او مستقّل در فعل است

حال باید دانست که رسول و امام چون با گوئی؟  دارند و چرا ایشان را غیر مستقّل می
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اراده و اختیارند اگر خلق کنند و یا مدیر باشند فاعل مستقّلند و لذا در مقابل خدای 
 . ای تادهفای و به شرک ا متعال مستقّلی قائل شده

 توقیع امام منتظر در این مطلب 
غیبت صغری اند که در  ھفتم بحار و احتجاج طبرسی روایت کرده ٢٥٩خامسًا در ص 

جھان  ۀدر ھمین مسئله شیعیان اختالف کردند که آیا خدای تعالی رزق و خلق و اراد
ای گفتند این محال است زیرا بر خلق اجسام قادر نیست  یا خیر؟ عّدهأئمه داده ه را ب

أئّمه داده باشد که به ه دیگر گفتند بلکه خدا چنین قدرتی ب ۀعّد  ،جز خدای تعالی
خاّص امام  بیکی از ایشان گفت چرا بنای ،وانند چنین کارھا کنندقدرت و مدد او بت

رسی به  کنید تا برای شما روشن کند زیرا او دست عصر محمد بن عثمان رجوع نمی
پس جماعت شیعه نوستند و به محمدبن عثمان داده و از ناحیه مقّدسه  ،امام دارد

م األرزاق أنّ اهللا« :جواب خواستند؟ پس این توقیع از طرف امام آمد  خلق األجسام و قسّ

تعالی اجسام را خلق  ییعنی خدا .»ءمثله يشكس يجسم ل س به جسم و ال حال يفيألنّه ل
مانند او  ،و ارزاق را قسمت کرده زیرا او نه جسم است و نه در جسمی حلول کرده

 . چیزی نیست یعنی کسیکه خود جسم است این کارھا نتواند
که دارای مکان معّین است نگھبان یا مدیر و ولّی تمام سادسًا محال است محدودی 

توان گفت به قدرت خدا امام  جھان باشد و خدا قدرتش به محال تعّلق نگیرد و نمی
ای بدھد که  اند که خدا قادر است که قدرتی به مورچه غالیان نوشته .چنین قدرتی دارد

مانعی است که به بشر جا حاضر باشد پس چه آن مورچه جھان را اداره کند و ھمه 
قدرتی بدھد؟ جواب این است که اوًال این محال است که موجود محدودی نامحدود 

 ،چه باشد یا بشر یا حجررمو ،ومکانی المکان گرددذشود و یا محاطی محیط گردد و یا 
صفات امکانی محال است که تبدیل به صفات واجبی شود و چون  ،صغیر باشد یا کبیر

  .دا به آن تعّلق نگیردمحال است قدرت خ
تواند مّدعی حکومت و والیت بر  ثانیًا اگر این دلیل شما درست باشد ھر کس می

ممکن است خدا قدرتی  ،جھان باشد زیرا به قول شما آدمی که کمتر از مورچه نیست
ثالثًا بحث ما در امکان نیست بلکه بحث در وقوع است که آیا این کار  .به او داده باشد

ه یا نه و خدا به مورچه حکومت جھان را داده یا خیر؟ و اگر داده مدرک آن واقع شد
بھر حال کسیکه برای رسول و یا امام مقام ربوبی و  .کجا است در حالیکه مدرکی ندارد
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باید اول برود خدا را با صفات خدائی بشناسد و بین خالق و  ،والیت تکوینی بتراشد
سپس به رسول  ،حّجت خدائی است پیروی کند و از عقل که ،مخلوقی فرقی قائل شود

بسیار تعجب است از مردمی که اگر  ،درو امام بپردازند و در راه توحید انحراف نیاو
کردند و اکنون که او نیست مرید و عاشق او شده و  بود با او جنگ می صرسول خدا

 ۀکار را ھمه اند آنان رفتهو اکنون که رسول و امام از دنیا  ،ندارد خدای او اعتناوامر ابه 
ھای  آن ھم بدون مدرک و دلیلی و یا بدلیل .اند جھان و شریک خدای مّنان نموده

ولی  ،کشتند اگر آن امامی که برای او والیت تکوینی قائلند حاضر بود او را می .پوچی
اند  ھا و شبھاتی که برای خودشان ذکر کرده ما دلیل ،اویند ۀحاال عاشق روی ندید

  :گذاریم آوریم و به قضاوت خوانندگان می می

 غالیان و جواب آنان! أدّلۀ
رسند  ولی به اینجا که می ،دانند با اینکه علمای شیعه قیاس را باطل می –قیاس  :اول

گویند  غالیان می ،دانند الفارق را که ھمه باطل می ھم قیاس مع آن ،کنند فراموش می
پس امام  ،دھد کند و اسرافیل ھمه را روح می عزرائیل ھمه را قبض روح می که چنان

شید منظومه شمسی را اداره رخو که چنانگویند  و می ،عالم را اداره کند ۀنیز باید ھم
ھمین طور امام که  ،مالئکه در رحم مادر برای طفل خالق صورتند که چنانکرده و 

کار فرشتگان و  چگونه ،تواند خّالق و ولّی و مدیر جھان باشد مقام باالتری دارد می
دا نیست کار امام ھم شرک نیست؟ جواب آنست که اوًال عزرائیل خد شرک به یخورش

و  کند بلکه میلیاردھا اعوان و زیردست از ملک دارد خود به تنھائی قبض روح نمی
ثانیًا در فروع دین  .و عزرائیل خود به تنھائی ھمه جا حاضر نیست ،ھمچنین اسرافیل

الفارق است زیرا فرشته و یا  ثالثًا قیاس مع .ه عقاید و اصول دینباطل است چه برسد ب
خارج شود  ای تواند از سوراخ به قدر ذّره فرشته می ،خورشید صفاتی دارد که امام ندارد

رابعًا باید دلیلی ار شرع  .تواند صفات ملکی داشته باشد ولی امام که بشر است نمی
مثًال اگر موسی و یا  ،فالن ملک استبرسد بر صّحت این مطلب که امام مانند 

بگوئیم ھر بشر و یا ھر امام و یا ھر رسولی  متوانی ای داشت ما نمی معجزه ÷ابراھیم
چه برسد بدو موجودی که  ندآن معجزه را دارد با اینکه در صفات بشری مانند یکدیگر

 . مانند یکدیگر نیستند
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یض شده پس به رسول و امام نیز ه فالن کار تفوتگوئید به فالن فرش خامسًا شما می

واهللا ما « :فرماید می ÷گوید نشده امام صادق تفویض شده در حالیکه خود امام می

ض إل زق و من قال بالتفويفوّ مر خلق ایعنی به خدا قسم  »كض فهو مرشينا أمر اخللق والرّ
دارید آیا شما میل  .و رزق به ما واگذار نشده و کسیکه بگوید واگذار شده مشرکست

سادسًا امام یک  .خ دائمًا بمانیدزبرای اظھار ارادت به امام مشرک شوید و در عذاب دو
 ۀنور و ادار ۀنفر است در ھر زمانی ولی مالئکه میلیاردھا افرادند و خورشید در إفاض

او بشر مختار با اراده  ،اراده است ولی امام چنین نیست شمسی مضطر و بی ۀمنظوم
ّما است ااألسباب  و منسوب به مسبباآالت و اسبابست و کار  خورشید مانند ،است

اّره و تیشه ا مثًال اگر ب .باشد و منسوب به خودش میامانند آالت و ابزار نیست و کار 
گویند نّجار ساخته نه اّره و تیشه و ھمچنین اگر خورشید گرم کند  دری ساخته شد می

ّما او  .اگر کاری کند کار خود او استّما امام چنین نیست ارم کرده گگویند خدا  می

ُ ﴿ :فرماید کند خدا می مر خدا قبض روح میابه  نعزرائیل چو نُفَس َ�َتَو�َّ  ٱ�َّ
َ
ِحَ�  ٱۡ�

بخالف رسول و  ،»إالّ هو املويت ييحيال «و در دعای جوشن فرموده  ]٤٢ :الزمر[﴾ َمۡوتَِها
باشند و  اراده و اختیار و استقالل میمور به این کارھا نیستند و چون صاحب اامام که م

شود خدا کرد و کار ایشان منسوب به خود شما نیست زیرا بشر  کاری کنند گفته نمی
مسّخر و مضطّر و ناچار قرار داده و  خورشید را صفاعل مختار است و اگر رسول خدا

ویاند را برھا  گل اگر بھار که چنانکار منسوب به مسّخر کننده یعنی پروردگار است 

در این صورت اگر رسول و یا امام فرضًا خلقی کنند منسوب  ،»نبت البقلأاهللا «گویند  می
دا و در مقابل خدا خالق و موجد دیگری باشند و این شرکست و به خودشان است نه خ

از میان تمام موجودات فقط بشر مظھر  ،شود أّما در خورشید و ملک مأمور شرک نمی
فقط او را این افتخار است و نباید بشر با اراده و اختیار را قیاس  اراده و اختیار + جن و

را مأمور کاری قرار داده که سابعًا خدا ھر ملکی  .اختیار کرد اراده و بی به موجودات بی
پس به ھر ملکی تمام کارھا واگذار نشده تا شما  .انجام دھدآن را  ملک دیگر نتواند

توانیم قیاس  زیرا ما در مقابل قیاس شما می ،را با آن قیاس کنید صرسول خدا
مور ارزاق نیست و ادیگری کنیم برای بطالن سخن شما و بگوئیم چگونه جبرائیل م

بگوئیم چون به فالن ملک  ،ھمینطور رسول و امام نیز نتواند ،تواند متکّفل آن شود نمی
خدا  ،صیر نداریمبه ھر حال ما تق .شود فالن کار واگذار نشده پس به امام واگذار نمی
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 ،بعضی از مالئکه را مأمور کارھائی نموده که سایر مالئکه و انبیاء را مأمور آن قرار نداده
در آن ملک دلیلی و مدرکی داریم که مأمور فالن کار است ولی در رسول و امام مدرکی 

 شما به عنوان وکیل مدافع بروید به خدا اشکال کنید که چرا نفرمودی رسول و ،نداریم
فھمند که شما رسول و یا امام را  اینجا خردمندان می ،امام ارزاق و یا مدیر جھانند

اید  ولی در واقع توھین کرده ،خواھید ایشان را باال ببرید قیاس به خورشید کرده و می
چگونه اھل غلّو به رسول  ،اید شعور قیاس کرده زیرا بشر با اراده و اختیار را با موجود بی

منسوب به  صاگر بگوئی بنابراین فعل رسول خدا ،کنند تحقیر می ندانسته صخدا
 :خدا نیست پس چگونه خدای تعالی فعل رسول خود را به خود نسبت داده و فرموده

َ َوَما َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت َوَ�ِٰ�نَّ ﴿  ]١٧ :األنفال[﴾ َرَ�ٰ  ٱ�َّ
نبوده و معجزه کار که رمی در این آیه معجزه بوده و کار معمولی  ستا جواب آن

را به  صولی کارھای معمولی رسول خدا ،حضرت رسول نیست بلکه کار خدا است
به ھمین زودی در  ،نبیاءاو اما اینکه معجزه کار خدا است نه کار  ،خدا نسبت نداده

  .دلیل ششم غالیان ذکر خواھد شد
ند گوی کنند و می می ÷بعضی از غالیان عوام امام را قیاس به حضرت عیسی

خلق کرد و زنده نمود و شفا داد باذن الله چه مانعی دارد امام نیز  ÷عیسی که چنان
الله؟ جواب این است که حضرت عیسی چیزی خلق نکرده  خلق کند و رزق بدھد باذن

و حیات داد و حضرت  ،او خلق روح از او نبوده بلکه خدا زنده کرد ۀو خصوصًا در قصّ 
کنیم تا مطلب  که راجع به این موضوع است ذکر میای  ما آیه ،عیسی صنعتی نموده

شما به تفسیر شیخ طوسی و طبرسی مراجعه کنید که ایشان ما را تأیید  ،روشن گردد
 اند  کرده

  :فرموده ١١٠ ۀمائده آی ۀدر سور

ۡ�ِ ةِ  َٔ َكَهۡ�  ٱلّطِ�ِ ِمَن  لُقُ �ۡذ َ�ۡ ﴿ ۢ� �ِإِۡذِ�� َوُ�ۡ�ُِئ  ٱلطَّ �ِإِۡذِ� َ�َتنُفُخ �ِيَها َ�َتُكوُن َطۡ�َ
ۡ�َمهَ 

َ
بَۡرَص وَ  ٱۡ�

َ
 ]١١٠ :[المائدة﴾ �ِإِۡذِ��  ٱلَۡمۡوَ�ٰ �ِإِۡذِ�� �ۡذ ُ�ِۡرُج  ٱۡ�

من  ۀساختی پس به اراد از گل چون ھیئت مرغ میکه  ھنگامی ای عیسی بیاد آر«
که  ھنگامی دادی و من شفا می ۀمه و ابرص را به اذن و اراداککه  ھنگامی شد و مرغ می

 . »من آوردی با اراده و اذن مردگان را از قبر بیرون می
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تواند شکل و ھیئت  ساختی و ھر کس می مرغ می  ل ھیئتدر اینجا فرموده تو از گِ 
باشد و عیسی  مرغ بسازد و این غیر از خلق و ایجاد از عدم است که مخصوص خدا می

این کار را نکرده و بحث ما در خلق از عدم است و حضرت عیسی خلق را از عدم 
ای ساخته و لفظ تخلق در آیه  ننموده تا شما امام را قیاس به آن کنید عیسی مجّسمه

 . باشد مجاز است به معنی تصنع می

شیعه و باشد دلیل ما تفاسیر  می »یاملوت ييحت«غیر از  ﴾ٱلَۡمۡوَ�ٰ ُ�ۡرُِج ﴿ و ھمچنین

العاده بودنش ھمین است که با نبودن  باشد و خارق می †سنی و روایات خود ائّمه
کرد سخن ما در این است  مرغ میآن را  اجزا و عروق و اوتار متعارفی یک مرتبه خدا

  :آوریم نه عیسی ما دالئل خود را می ،که روح را خدا ایجاد کرده و در آن ھیئت دمیده

 وح مرغ خدا بود دلیل بر اینکه خالق ر
سوره آل عمران که جبرئیل ممّثل شد و مانند دمیدن حضرت  ٤٧ ۀدر آی که چنان

حضرت مریم گفت  .پسر به حضرت مریم داد ۀو مژد ÷عیسی دمید در وجود مریم

َكَ�ٰلِِك ﴿ :که بشری مرا مّس نکرده خدا فرمودخدایا چگونه برایم فرزند آید و حال آن
 ُ پس به  ،کند آنچه بخواھد یعنی خدا چنین خلق می ]٤٧ :عمران آل[﴾ َ�ۡلُُق َما �ََشآُءۚ  ٱ�َّ

 ۀبا اینکه جبرئیل دمیده بود قصّ  ،صریح این آیه خالق روح در مریم خدا بود نه جبرئیل
حضرت عیسی و دمیدن او در ھیئت مرغ نیز چنین است که موجد روح حیوانی خدا 

ن الطكأنا أ«و یا عیسی نفرموده  »ريون الطّ كانت م یسيا عي« :بود و لذا خدا نفرموده  »ريوّ

ۢ� �ِإِۡذِ�� ﴿ :بلکه فرمود »ريخالق روح الطّ  یسيا عيأنت « :خدا نفرمودو ﴾ َ�َتُكوُن َطۡ�َ
 ،به ھیئت الّطیرگردد  که تکون مفرد مؤّنث است و ضمیر ھی در آن برنمی ]١١٠ :المائدة[

خدا در  که چنانپس  .تو ۀشود نا به اراد خدا مرغ می ۀارادبإذن و  ،یعنی ھیئت مرغی

ُ قُِل ﴿ :ن فرمودهآقر ءٖ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
خدا خالق ھر چیزی است اگر  ]١٦ :الرعد[﴾ َ�ٰلُِق ُ�ّ

 ،تنعوذ بالله من جھل الغال ،باشد عیسی خلق کرده باشد پس خدا خالق کّل شیء نمی
  :موافقندآنچه ما بیان کردیم تمام مفسرین با ما 

ح يانّه إذا نفخ املس اً بإذينريون طك بقوله فتنيو ب« :گوید شیخ طوسی در تفسیر خود می

 .»حيفعل املسبفصارت طائراً بإذن اهللا و إرادته ال  ةايها احليها قلّبها اهللا حلامً و دماً و خلق فيف
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 ظاهره عيل یتعالهللا قة يحق فاخللق« :گوید می ١١٤در ص  ٢نیات الدرر ج و در تفسیر مقت

یعنی آفریدن حقیقتًا مخصوص  »ل و اخللق من اهللايان من جربئكم يمر ام أنّ النّفخ يفكده ي
ئیل و آفریدن از بردمیدن در مریم از ج که چنانخدا است بدست عیسی ظاھر شده 

هذه  ر اإلذن يفكذ و« :گوید می ]١١٠ :المائدة[﴾ �ِإِۡذِ��  ٱلَۡمۡوَ�ٰ �ۡذ ُ�ِۡرُج ﴿ :هیآو در .خدا بود

 يعني »ان لنفس أن متوت إالّ بإذن اهللاكو ما «قوله كاهللا  إيل قيةيحق فةإضا يمعن ل عيلياألفاع

به این  ،باذن را در این کارھا عیسی ۀیعنی خدا ذکر کرده کلم »هايإالّ بخلق اهللا املوت ف

إالّ بإذن «ردمی معنی که این کارھا حقیقه از خدا است مانند آنکه خدا فرموده کسی نمی

 ۀنی خلق و ارادعذن در این آیات به ماپس  .یعنی به خلق کردن خدا موت را در او »اهللا
و شیخ طوسی در  .شود که مرغ شدنش به خلق خدا بود میخدا است پس معنی چنین 

و  مهكاأل أبرء يحتّ  تدعوين كانّ « گوید معناه و تبرئ األکمه می ۀتبیان در ذیل جمل

 يحتّ  كعند دعائ املويت ييفأح ر إذ تدعوينكاذ يا بإذين األبرص و قوله إذ خترج املويت

کنی و  األکمه تا آخر این است که تو دعا می یعنی معنی تبرئ »اءيشاهد هم النّاس أحي

یعنی بیاد آورد وقتی را  ﴾�ِإِۡذِ��  ٱلَۡمۡوَ�ٰ ُ�ۡرُِج ﴿ :دھم و اینکه فرمود من آنان را شفا می
ھا را وقت دعای تو تا مردم آنان را مشاھده  خوانی مرا که من زنده کنم مرده که تو می

گیری و  خلق اندازه ،أخلق ۀآل عمران فرموده مراد از کلم ۀسور ۀو در ذیل آی .کنند
 و احداث و ھمانا مقّید کرده قول خود فیکون طیراً تصویر است و صنعت است نه ایجاد 

ر اإلذن انّه من فعل اهللا دون كنبّه بذيل« :فرماید میپس  ،أخلق را ۀذن الله نه کلمارا به 

ا التّصو یسيع انقالب اجلامد  كذلكس يو ل ،دخل حتت مقدور البرشير و النّفخ ألنّه ممّا يو أمّ

وجه  یبإذن اهللا عل یاملوت ييو قوله أح ،یأحد سواه تعال كذل یقدر عليوانا فإنّه ال يح

 يعني یون بإذنه تعاليحيجبهم اهللا فيف یاء املوتيقه دعوا اهللا بإحينفسه و حق یاملجاز اضافه إل

اً بإذن اهللا و ريون طيكف«گوید  ٤٤٥طبرسی ص  ۀو در تفسیر مرحوم عّالم »یبفعله تعال

ر يتصواً دون ما قبله ألنّ ريون طيكقول فيل بأمراهللا و إنّام وصل قوله بإذن اهللا يقدرته و ق

ا جعل الطّ يه ممّا ي و النّفخ فريئه الطّ يه ی علنيالطّ   یاً ً حتّ ري طنيدخل حتت مقدور العباد فأمّ
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اً و خلق احليك علم أنّه من فعله ياهللا فقال بإذن اهللا لريه غيقدر عليه فمامّ ال يات فيون حلامً و دمّ

را بقول خود  »بإذن اهللا«یعنی ھمانا خدا وصل کرده  »÷یسيفعل عبس يو ل یتعال

نه بما قبل آن برای آنکه گل را بصورت مرغ آوردن و در آن دمیدن از  »اً ريون طيكف«
و أّما گل را مرغ کردن به طوریکه گوشت و  ،چیزھائی است که مقدور بندگان است

پس خدا تعالی،  خدای خون شود و در آن خلق حیات کند پس مقدور کسی نیست جز

 .÷سته شود که ایجاد روح از فعل خدا است نه از فعل عیسیدانتا  »بإذن اهللا« فرموده
روح  ۀو تمام تفاسیر معتبره مّتحدند در اینکه زنده کردن موتی و خلق روح و یا إعاد

: و بیرون آوردن مرده و دعا کردن از عیسی بود و لذا در سوره مائده ،کار خدا بوده

يِي«: فرموده و در آل عمران ﴾�ۡذ ُ�ِۡرجُ ﴿ أُحْ به اضافه کتاب کافی و تفسیر  ،آورده »وَ
اند که حضرت  کافی و بحار ھمه روایت کرده ۀو کتاب روض ٢٨٤ص  ١نورالّثقین ج 

  .دعا کرد و خدا زنده کرد ÷عیسی برای زنده کردن زکریا
تَى«در تفسیر  ٤٤٥ص  ٢ج  يِي املَْوْ أُحْ  ینفسه عل یاء إلياف اإلحضإنّام أ« :گوید می »وَ

ع و ألنّ اهللا تعال وجه یعنی نسبت زنده کردن  »عند دعائه یاملوت ييحيان ك یاملجاز و التوسّ

و نقل کرده که  .کند به دعای عیسی به عیسی مجاز است زیرا خدا مردگان را زنده می
بنابراین آنچه ذکر شد . عیسی زنده کردعیسی دعا کرد و خدا چھار نفر را به دعای 

نشد تا افراد بشر دیگری را قیاس به او کنیم و خدا مکّرر  »یاملوت ييحم«حضرت عیسی 

ُ فَ ﴿ ]١٢ :یس[﴾ ٱلَۡمۡوَ�ٰ َ�ُۡن نُۡ�ِ  إِنَّا﴿ :حیا را به خود نسب داده و فرمودهدر قرآن ا  ٱ�َّ
 ]٩ :الشوری[﴾ ٱلَۡمۡوَ�ٰ َوُهَو يُۡ�ِ  ٱلَۡوِ�ُّ ُهَو 

خواھند صفات و أفعال  چه مرضی دارند که می تدانم این غال من نمی .و آیات دیگر
نبیاء ثانیًا این آیات داللت انبیاء به اخدا را به افراد بشر دھند آن ھم بزور قیاس غیر 

کار  ،نبیاءاو ما بیان خواھیم کرد که معجزات تمام  ،حضرت عیسی ۀدارد بر معجز
 . نبیاء نیست بلکه کار خدا است تا شما نتوانید قیاس کنیدا

عیسی خلق کرده یک مرتبه  »نعوذ باهللا«الفارق است زیرا اگر  اینجا قیاس مع :ثالثاً 

ت او أئّمه اثب صخواھید والیت و خالقّیت دائمی برای رسول خدا بوده و شما می
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در اینجا سؤاالتی . کند اینکار جزئی اثبات والیت کّلی نمی ،آن کجا و این کجا ،کنید
  :ایم شده ما جواب داده

 ٤٩ ۀاید به اضافه آی بوده تمامش را نیاورده ÷ای که راجع به حضرت عیسی یهآ –س
گوید من خلق کردم و  اید به اضافه حضرت عیسی می آل عمران را چرا توضیح نداده ۀسور

 گوئید این نسبت مجازی است؟ فرمائید آیا می زنده نمودم شما در این نسبت چه می
کردم برای خواننده مخفی باشد حال  نمی بنده به اختصار کوشیدم زیرا خیال -ج

 : نآل عمرا ٤٩ ۀآی .دھم که مطلب روشن نشده توضیح می

ّ�ِ قَۡد ِجۡئُتُ�م � َورَُسوً� ﴿
َ
ٰٓءِيَل � ۡخلُُق لَُ�م ّمَِن إَِ�ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ�

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
ّ�ُِ�ۡم � يَةٖ ّمِن رَّ

ۡ�ِ ٱةِ  َٔ َكَهۡ�  لّطِ�ِ ٱ نُفُخ �ِيهِ َ�يَ  لطَّ
َ
ۢ� �ِإِۡذِن فَأ ِۖ ٱُكوُن َطۡ�َ بۡرُِئ  �َّ

ُ
ۡ�َمهَ ٱَو�

َ
بَۡرَص ٱوَ  ۡ�

َ
�ۡ  ِ�ۡ

ُ
َوأ

ِۖ ٱ�ِإِۡذِن  لَۡمۡوَ�ٰ ٱ ِخُروَن ِ� ُ�ُيوتُِ�ۡمۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة  �َّ ُ�لُوَن َوَما تَدَّ
ۡ
نَّبُِئُ�م بَِما تَأ

ُ
َو�

ۡؤِمنَِ�   ]٤٩ :عمران آل[﴾ ٤٩لَُّ�ۡم إِن ُكنُتم مُّ

اسرائیل که گفت به تحقیق من برای شما  و عیسی رسولی است به سوی بنی«
 سازم برای شما ازگل چوب ھیئت مرغی و ام که من می ای از پروردگارتان آورده معجزه

کنم (به دعا) کور مادرزاد و  شود و خوب می دا مرغی میخ ۀپس به اراد آندر دمم  می
دھم شما را به  خدا و خبر می ۀردگان را به اراددعا) م ۀکنم (بواسط و زنده می ،پیسی را
ھایتان بدرستیکه در آنچه ذکر شد نشانه و  نھید در خانه خورید و ذخیره می آنچه می

 . »ای است برای شما اگر ایمان داشته باشید معجزه
در ھر کلمه و حرفی از حروف و کلمات قرآنی نکاتی است که بر اکثر  –توضیح 

آیه مکّرر شده به معنی معجزه است و ما در کتاب  ۀفوق کلم ۀآیدر  ،مردم مخفی است
ھر رسولی کار خدا و گواھی خدا است بر صدق  ۀایم که معجز عقل و دین اثبات کرده

ِ ِعنَد  ٱ�َ�ُٰت إِ�ََّما ﴿ :در ھمین آیه و سایر آیات فرموده که چنان ،نبّوت آن رسول  ﴾ٱ�َّ
فوق این بود که  ۀگوئیم اگر مقصود از آی حال می ،یعنی ھمانا معجزه از نزد خدا است

ئه يهك ني و مجله من الطّ ريأخلق الطّ «فرمود  کند می حضرت عیسی خود مرغی خلق می

خواھد بیان  پس باید دانست که خدا می ،لغو بود »اً بإذن اهللاريون طيكه في فأنفخ فريالطّ 
صریحًا در  که چنانست کند که معجزه دو نسبت دارد یکی خدا که موجد و مکّون آن

ٓ ﴿ :و موجد و معجزه خداست مانند آیاتقرآن بیان شده که فاعل  ا ٓ إَِ�َۡك  إِ�َّ نَزۡ�َا
َ
أ
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َ�َّا َ�ُ ﴿ ۀ:آی و ﴾�َّاقَةَ ٱَوَءاتَۡيَنا َ�ُموَد ﴿ ۀ:و آی ﴾ۡلِكَ�َٰب ٱ
َ
َوُ�نَّا ﴿ ۀ:وجمل ﴾١٠ ۡ�َِديدَ ٱَو�

به خدا نسبت حقیقی است و دیگر نسبت و آیات دیگر و نسبت معجزه  ﴾٧٩َ�ٰعِلَِ� 
گذاشته و به دست او و به  ءنبیااا را خدا در دست فثر شازیرا  ،بأنبیاء نیز صحیح است

و یا برای شھادت دادن  ،حیاء موتی به درخواست او کردهادعای او ایجاد کرده و خدا 
کّفار به رسول  که چنان خدا به نبوت او و صدق ادعای او خدا ایجاد معجزه کرده

َكَ�ٰ  قُۡل ﴿ :فرماید بگو گفتند تو پیغمبر نیستی خدا در جواب ایشان می می صخدا
 ِ ِ ٱب یعنی بگو  ]٩٦ :اإلسراء[﴾ ٩٦َخبَِ�ۢ� بَِصٗ��  ۦَ�َن بِِعَبادِهِ  ۥَشِهيَدۢ� بَۡيِ� َوَ�ۡيَنُ�ۡمۚ إِنَّهُ  �َّ

ما  ،و شما خدا است ه رسالت من کافی است و شاھد بین منخدا برای شھادت ب
گوئیم خدا دھان و زبان ندارد که شھادت به رسالت دھد و شھادت خدا ھمین  می

پس خدا اگر  ،مبراایجاد معجزه است و معجزه شھادت إلھی است بر صدق رسالت پی
موجد آن  ،مبراناایجاد صوتی در سنگ ریزه و یا درخت کرد برای شھادت به رسالت پی

درخت و اگر کسی گفت سنگ و درخت موجد معجزه صوت خدا است نه سنگ و 
و  صرسول خدا .نیست شما عصبانی نشوید و تھمت بیجا به نویسنده و گوینده نزنید

بر شما الزم است کار برادر  ،»أحسنه ىلع يكامحل فعل أخ«است اند  فرموده †أئمه
آھن را به دست خود نرم اینکه  با ÷حضرت داود ،دینی را حمل بر نیک نمائی

َ�َّا َ�ُ ﴿ :نمود خدا فرموده می
َ
 .کردیم میعنی ما برای او آھن را نر، ﴾ٱۡ�َِديدَ َو�

 (مستقیمًا در اثر حرارت دادن)

 خبران قرآن تعّجب از بی
یکی از مّدعیان علم به ما نوشته ھر بشری چه ما و چه پیغمبر و چه امام ھر کاری 

الوجود إالّ  ال مؤثّر يف«زیرا  ،معجزهبکنیم منسوب به خدا است چه معجزه و چه غیر 

نه از کّفار و فالسفه و در جواب او نوشتم بروید عقائد خود را از قرآن فرا گیرید  ،»هو

کالم خدا و أنبیاء  ،»الوجود إالّ هو ال مؤثّر يف« ۀزیرا جمل ،بافندگان عرفان و اشاعره
کارھای بشری غالبًا از ھوی و و  ،نیست بلکه از اشاعره و باطل است و مدرکّیت ندارد

 ÷میرالمؤمنینا .توان به خدا نسبت داد و خدا را مّتھم نمود ھوس است چگونه می
یعنی عدل آنستکه خدا را مّتھم نکنی یعنی افعال بشری  »العدل أن ال تتّهمه«فرمود 
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ا «فرموده  ÷و امام صادق ،ازقبیل خورد و خوراک و خواب را به او نسبت ندھی و أمّ

یعنی عدل آنستکه به خالق خود نسبت  »هيعل كما الم كخالق دل فأن ال تنسب إيلالع
به اضافه نسبت افعال زشت بشری به  ،ندھی آنچه را که خدا تو را بر آن مالمت کرده

بھر حال تفصیل  ،کافر »ربفالقائل باجل« :و امام صادق فرموده .خدا موجب جبر است
معجزه مانند کارھای معمولی و  ،فرمائیدمطلب را به کتاب عقل و دین مراجعه 

مکرر به خود نسبت داده و آن را  متعارفی نیست و از قدرت بشر خارج است و لذا خدا
خدا خواسته  ÷حضرت عیسی ۀپس در آی ،معجزه را نباید قیاس بکارھای دیگر کرد

ّما ا ،چنین دمیدن و ھم ،بفھماند که گل را به شکل مرغی درآوردن کار بشری است

در این آیه به معنی  »أخلق«و یا  »ختلق« ۀو کلم ،زنده کردن و خلق نمودن کار خدا

که  »خلق ال من شئ«ھمان صنعت است و  »ئمن ش خلق« زیرا ،و مجاز است »أصنع«

 »أصنع«را به معنی  »خلقأ«خدا است و لذا در تفاسیر خلق حقیقی است فقط کار 
او  ۀعدم که به آن پرواز کند کار خدا و با ارادا ایجاد روح حیوانی از مّ او  .اند گرفته

ۢ� �ِإِۡذِن ﴿ :و لذا فرموده ،است ِۖ ٱَ�َيُكوُن َطۡ�َ بۡرُِئ ﴿ :ّمااو  ﴾�َّ
ُ
ۡ�َمهَ ٱَو�

َ
بَۡرَص ٱوَ  ۡ�

َ
ما  ﴾ۡ�

 ،شود کند و اکمه و ابرص خوب می گذارد و یا دعا می قبول داریم که پیغمبر دست می
ثری اولی اثر را خدا در دست او ایجاد کرده نه خود او مانند اینکه خدا در دست بشر 

ثر اتوان گفت موجد این  ؟؟؟ نمی .ه غذا مالیده شود زودتر ھضم شودگذاشته که اگر ب
فرمود  ÷حضرت عیسی ،و گفتیم نسبت به پیغمبر نیز صحیح است ،خود بشر است

عاء أو برضب ال يأح«ا بیان نکرده که مّ ا ،»املويت يأح« ه إيليبالدّ اهللا أو بوجه  د أو بالتّوجّ

ِي ُهوَ ﴿ ۀ:ن باشد و آیآو اگر کسی اھل قر ،»آخر و  يإنّا �ن � ﴿و  ﴾َوُ�ِميُتۖ  ۦيُۡ�ِ  ٱ�َّ
ِي﴿ ۀ:آی و ﴾تينم ِ َهۡل ِمۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ ﴿ ۀ:و آی ﴾ٱۡ�ََيٰوةَ وَ  ٱلَۡمۡوَت َخلََق  ٱ�َّ  ۀ:و آی ﴾ٱ�َّ

ُ قُِل ﴿ ءٖ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
فھمد که موجد حیات است و  و آیات دیگر را دیده باشد می ﴾َ�ٰلُِق ُ�ّ

 . نیز صحیح است ÷نسبت به عیسی
ِينَ  َوَ�ُقوُل ﴿ :و در آخر سوره رعد که خدا فرموده -س َ�َفُرواْ لَۡسَت ُمۡرَسٗ�ۚ قُۡل  ٱ�َّ
 ِ ِ َكَ�ٰ ب یعنی  ،]٤٣ :الرعد[﴾ ٤٣ ٱۡلِكَ�ٰبِ ِعۡلُم  ۥَشِهيَدۢ� بَۡيِ� َوَ�ۡيَنُ�ۡم َوَمۡن ِعنَدهُ  ٱ�َّ

گویند تو رسول و فرستاده خدا نیستی بگو شھادت خدا بین من و شما کافی  کفار می«
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در اینجا بعضی از نویسندگان  ،»است و شھادت آنکه نزد او و دانش آن کتاب است

که شھادت بر صدق رسالت  ﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ ِعۡلُم  ۥَوَمۡن ِعنَدهُ ﴿ ازاند مقصود  شیعه نوشته
 ،باشد طالب می داده و شھادت او ردیف شھادت خدا است ھمانا علی بن ابی صمحمد

فضل است از آنکه نزد او علم بعض از اکتاب نزد او باشد  ۀاند آنکه علم ھم آنوقت گفته
 ۀنمل آی ۀخدا در شأن آصف در سور و ،کتاب است که آصف بن برخیا وزیر سلیمان بود

  :فرموده ٤٠

ِي قَاَل ﴿ ۠ َءا�ِيَك بِهِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ ِعۡلٞم ّمَِن  ۥِعنَدهُ  ٱ�َّ نَا
َ
ن يَۡرتَدَّ إَِ�َۡك َطۡرفَُكۚ  ۦ�

َ
 ﴾َ�ۡبَل أ

 ]٤٠ :[النمل

آورم پیش از آنکه  آنکه دانش بعضی از کتاب را داشت گفت من تخت بلقیس را می«
 . »یچشم بر ھم زن

تواند تصّرف در تمام  نیر می ÷را آورده پس علی بلقیسو چون آصف تخت 
موجودات داشته باشد و جانشین  ۀممکنات نماید و والیت و سرپرستی تکوینی بر ھم

 ، بالفصل پیغمبر باشد
 اند یا خیر؟ آیا این نویسندگان صحیح نوشته

ِعۡلُم  ۥَوَمۡن ِعنَدهُ ﴿ :کند بر اینکه آیات بسیاری در قرآن است که داللت می :جواب
و  تھای تورا ھمانا علمای اھل کتابند که ایشان طبق نوشته ،عدر ۀآخر سور ﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ 

در اینجا که فرموده شھادت خدا و شھادت  ،دادند صانجیل شھادت بر رسالت محمد

 برای رسالت کافی است باید دید شھادت خدا چگونه و ﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ ِعۡلُم  ۥَوَمۡن ِعنَدهُ ﴿

پس بدان که شھادت خدا برای  ،﴾ۥَوَمۡن ِعنَدهُ ﴿کی و کجا است تا برسیم به شھادت 
ای است  ن است که خود معجزهآھمان ایجاد معجزه و عطای قر صاثبات نبوت محمد

 ۥَوَمۡن ِعنَدهُ ﴿ و مقصود از شھادت ،و خدا بدادن این معجزه شھادت داده و به رسالت او
و انجیل و شھادت دانشمندان اھل کتابست و چون  تتوراشھادت  ﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ ِعۡلُم 
دو کتاب نیز برگشت به و انجیل از طرف خدا بوده پس شھادت این  توراتنزول 

لھی و اطالع اھمان خبر او در کتب  صشھادت بر رسالت محمد ،لھی استاشھادت 
ی لھی آمده و خدا شھادت علما را براااسرائیل است که ردیف شھادت  علمای بنی

سوره آل عمران چه برسد به شھادت بر رسالت  ١٨ ۀوحدانّیت خود نیز آورده در آی
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ن مصّدق است بعضی از آو این مطلب در بسیاری از قرآن روشن شده و قر ،صمحمد
  :شعرا ۀسور ١٩٧و ١٩٦ ۀو آیات قرآن مفّسر یکدیگرند مانند آی ،آیاتش بر بعضی دیگر

لِ�َ ٱلَِ� ُزُ�رِ  ۥ�نَّهُ ﴿ وَّ
َ
وَ  ١٩٦ ۡ�

َ
ن َ�ۡعلََمهُ  أ

َ
َُّهۡم َءايًَة أ ْ بَِ�ٓ  ۥلَۡم يَُ�ن ل ُؤا ُعلََ�ٰٓ

ٰٓءِيَل   ]١٩٧-١٩٦ :[الشعراء﴾ ١٩٧إِۡسَ�

اسرائیل  ھای سابقین بوده آیا علم دانشمندان بنی یعنی این رسالت تو در نوشته«
 . » صدق برای ایشان نبوده است ۀنشان

  :فرموده ٥٣و  ٥٢ ۀقصص آی ۀو در سور

ِينَ ٱ﴿ ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم قَالُٓواْ َءاَمنَّا  �َذا ٥٢يُۡؤِمُنوَن  ۦُهم بِهِ  ۦِمن َ�ۡبلِهِ  ۡلِكَ�َٰب ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ
ّ�َِنآ إِنَّا ُكنَّا ِمن َ�ۡبلِهِ  ۡ�َقُّ ٱإِنَُّه  ۦٓ بِهِ   ]٥٣-٥٢ :[القصص﴾ ٥٣ُمۡسلِِمَ�  ۦِمن رَّ

ایمان  صایشان به محّمد ،کتاب داده شدهپیش از محّمد آنانکه به ایشان «
ایم زیرا که آن حق  آورند و چون قرآن برایشان تالوت شود گویند به آن ایمان آورده می

 . »طرف پروردگار مااست از 
  :فرموده ٤٧و در سوره عنکبوت آیه 

ِينَ ٱفَ ﴿  ]٤٧ :[العنکبوت﴾ يُۡؤِمُنونَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ

 . »آورند آنانکه به ایشان کتاب داده شده به این قرآن ایمان می«
  ١٠ ۀاحقاف آی ۀو در سور

ٰٓءِيَل ﴿  ]١٠ :[األحقاف﴾ وََشِهَد َشاهِٞد ّمِۢن بَِ�ٓ إِۡسَ�

  :فرموده ١٥٧ ۀاعراف آی ۀو در سور

ِينَ ٱ﴿ َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ�  �َّۡوَرٮٰةِ ٱَمۡكُتوً�ا ِعنَدُهۡم ِ�  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ

ِ�يلِ ٱوَ   ]١٥٧ :[األعراف ﴾ۡ�ِ

  :فرموده ٣١و در سوره مّدّثر آیه 

ِينَ ٱَوَ� يَۡرتَاَب ﴿ وتُواْ  �َّ
ُ
 ]٣١ :[المدثر﴾ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

 : فرموده ٢٠و در سوره انعام آیه 

ِينَ ﴿  ]٢٠ :[األنعام﴾ ۥَ�ۡعرِفُونَهُ  ٱۡلِكَ�َٰب َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  ٱ�َّ
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 ٨٣ ۀمائده آی ۀو سور ٨١آل عمران آیه  ۀو سور ٨١ ۀبقره آی ۀوھمچنین در سور

نزَِل إَِ�  �َذا﴿ :فرموده
ُ
ۡ�ُيَنُهۡم تَِفيُض ِمَن  لرَُّسولِ ٱَسِمُعواْ َمآ أ

َ
ۡمعِ ٱتََرىٰٓ أ ا َعَرفُواْ ِمَن  �َّ ِممَّ

� ٱ ِٰهِدينَ ٱَمَع  ۡ�ُتۡبَناٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنآ َءاَمنَّا فَ  ۡ�َّقِ  ]٨٣ :[المائدة﴾ ٨٣ ل�َّ

بینی که اشک از  نازل شده می صو چون شنیدند آنچه به این رسول محّمد«
پروردگارا ما به او ایمان گویند  اند و می ریزد از آنچه از حّق شناخته چشمان ایشان می

 . »ندگان بنویسدھ آوردیم پس ما را از شھادت
و خدا شھادت ایشان  ،دھیم گویند ما شھادت می که در اینجا علمای اھل کتاب می

این  ۀین آیات در مّکه نازل شده و ھماات ذکر کرده و غالب را در قرآن در این ھمه آی

علمای اھل  ﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ ِعۡلُم  ۥَوَمۡن ِعنَدهُ ﴿ ۀ:آیات شاھد است بر اینکه مقصود از جمل
  :فرموده ٣٦ ۀرعد آی ۀو حّتی در خود ھمین سور ،کتاب است

ِينَ ٱوَ ﴿ نِزَل إَِ�َۡكۖ  ۡلِكَ�َٰب ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ
ُ
 ]٣٦ :[الرعد﴾ َ�ۡفرَُحوَن بَِمآ أ

 . »آنانکه به ایشان کتاب داده شده خوشحالند به آنچه به تو نازل شده«

که علمای یھود و  ﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ ِعۡلُم  ۥَوَمۡن ِعنَدهُ ﴿ ۀ:آیا این ھمه آیات کافی نیست آی
آیا جائز است  ،و قرآن از جانب خدا بوده است صدادند که محّمد نصاری گواھی می

بگوید مقصود از  نظر کند و برای جلب عوام لھی صرفاشخص عاقل از تمام این آیات 

است که در حین نزول بسیاری از آیات به  ÷علی ﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ ِعۡلُم  ۥَوَمۡن ِعنَدهُ ﴿
تکلیف نرسیده بود و به اخبار مجعوله که راویان آن از دشمنان اسالم و از غالیان و 

لَۡسَت ُمۡرَسٗ�ۚ ﴿ :اند با قرآن بازی کند و بگوید چون کّفار گفتند کّذابین و جّعالین بوده
 ِ ِ ٱقُۡل َكَ�ٰ ب یعنی  ]٤٣ :الرعد[﴾ ٤٣ ۡلِكَ�ٰبِ ٱِعۡلُم  ۥَوَمۡن ِعنَدهُ  َشِهيَدۢ� بَۡيِ� َوَ�ۡيَنُ�مۡ  �َّ
دھد که من رسول  گویند ما رسالت تو را قبول نداریم بگو علی شھادت می آنانکه می

 ۀرا قبول نداشتند بگوید از طفلی که در خان صکه خود محّمد خدایم یعنی به کّفاری
این  ،و شما کّفار قبول کنیددھد  او بزرگ شده بپرسید که او به رسالت من شھادت می

خبرند و عاشق خرافاتند که خدا را ھم  غالیان و احمقان چنان از خدا و قرآن بی
والیت تکوینی  ÷و مقصودشان این است که این آیه برای علی ،داند گو می گزافه

اند روایت کافی در باب  ه به آن تمسک جستهاز مھمترین روایاتی ک .استخراج کنند

است که در جلد اول کافی است که سدیر گفته من و ابوبصیر و  »بير الغكه ذيف«نادر 
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نا و هو مغضب فلّام ياذ خرج ال«یحیی البزاز و داود بن کثیر در مجلس امام صادق بودیم 

وجلّ لقد ب إالّ اهللا عزّ يالغ علميب ما يزعمون انّا نعلم الغيا عجبا ألقوام يأخذ جملسه قال 

اريب يأ فام علمت يف يفهربت منّ  فالنة يتيمهمت برضب جار آخر حدیث که  تا »وت الدّ

که این روایات قطع نظر از ضعف  ،»عندنالّه كتاب واهللا كعلم ال« :گوید حضرت فرمود می
گوید عجب از  صدر آن می ،دارای ضّد و نقیض استھا  آن سند و جعل راویانش متن

حالیکه کنیز من فرارکرده و من ندانستم به دانند در  قومیکه ما را در عالم بغیب می

ِعۡلُم  ۥَوَمۡن ِعنَدهُ ﴿ :گوید مقصود از فرارکرده و در ذیل آن میھا  اطاق کدام یک از
شود  آیا به این قبیل روایات می ،و زمین ھستیمھا  آسمان مائیم که مدیر ﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ 

را قبول نداشتند چون علی شھادت  صبه مردمی که اول بعثت خود پیغمبرگفت 
 ،این مطالب خدا را مسخره کرده یا با قرآن بازی کرده ۀآیا گویند ،داده قبول کنید

برای اثبات نبوت  صترین دلیل و حدیثی وجود ندارد که رسول خدا بدانکه کوچک
ه لال نما خود را آیت حّتی یکی از آقایان روحانی ،خود مردم را حواله به علی کرده باشد

نامیده خواسته علی را به خدائی برساند و والیت تکوینی برای او بتراشد با روایات 
مجعوله خواسته این آیه را دلیل بگیرد برای والیت تکوینی و سرپرستی جھان برای 

به او گفت این بیچاره  باید ،بزرک ما نوشته »هيدالئل الوال«حضرت علی و کتابی به نام 

باید  صخواستند محمد که رسالت پیغمبر را قبول نداشتند و از او دلیل می کفاری
دلیلی آورد نه اینکه ایشان را به علی حواله کند و برای اثبات والیت و سرپرستی علی 

دانیم  دانید ما نمی را عاقل نمی صآیا مگر شما رسول خدا ،بر جھان آیه نازل کند
خواھند وجوب والیت و  چیست؟ اگر می کنند ین آقایان که با قرآن چنین میمقصود ا

و محتاج به  ،دوستی علی را ثابت کنند این را کسی منکر نیست تا برسد به استدالل
ثابت  صخواھند زمامداری و خالفت علی را پس از رسول خدا و اگر می ،دلیل نیست

توان او را زنده کرد  شود و نمی زنده نمی ÷زیرا علی ،فائده است تازه این کار بیکنند 
را برای حضرت  آن خواھند والیت و سرپرستی و اگر می ،و به تخت خالفت نشانید

جھان ثابت کنند که علی قیوم و رازق و خالق جھان باشد این ھم جز شرک به خدا و 
ھستی زیان دنیا و آخرت چیزی ندارد و تازه اگر آن امام چنین والیت و مدیریت بر 

 ،دھد داشته باشد به حال ایشان فایده ندارد و مقداری از این والیت را به ایشان نمی
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روند ولی  ماه و ستاره باال میه پیما ساخته و ب تعّجب است که ملل دنیا موشک قاره
خواھند از آیات قرآن شریکی برای خدا استخراج کنند و مردم را  روحانی نمایان ما می

 . اند ر داشته و به ھمین خرافات سرگرمشان کردهاز حقائق اسالم دو
اند در این مملکت بسیار و  خدا را منکر شدهھا  آن مطبوعات باطله که بعضی از -س

و برای دین خدا دلسوزی شمار است ما ندیدیم روحانیون ما ھیاھو راه بیندازند  بی
 اند؟ ھو راه انداختهکنند چه طور شده که فقط به کتاب شما ایراد دارند و برای شما ھیا

برای آنکه استعمار قوی و دکاندارھا بسیارند و از کسادی دکان خرافات خود  -ج
به اضافه رؤسای  ،خواھند که مردم بیدار و به حقائق دین آشنا گردند ترسند و نمی می

باشند چون برایشان رّد  ت میفرق باطله و عقائد فاسده که ھمه ملّبس به لباس روحانیّ 
ام مرا تھدید به قتل کردند مؤّثر نشد  م و مرام و مسلک ایشان را رسوا کردها نوشته

اکنون بطور مستقیم و غیر مستقیم به تکفیر و توھین و تھمت پرداخته و برای دور 
امیدوارم خدا ملت ما را  ،اند نگھداشتن مردم از حقائق مردم را به اینجانب بدبین کرده

ِينَ ٱ﴿ :دھد که خدا در حق آنان فرمودهبیدار کند و مرا از کسانی قرار  قَاَل لَُهُم  �َّ
ْ لَُ�ۡم فَ  �َّاَس ٱإِنَّ  �َّاُس ٱ ْ َحۡسبَُنا  ۡخَشوُۡهمۡ ٱقَۡد َ�َُعوا ُ ٱَفَزاَدُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوقَالُوا َونِۡعَم  �َّ
شد در مّکه تمام ادیان چون مبعوث  صحضرت محّمد ]١٧٣ :عمران آل[ ﴾١٧٣ لَۡو�ِيُل ٱ

ولی تمام علیه  ،شدند در مّکه آزادی داشتند و کّفار مکه متعّرض ایشان نمیباطله 
چرا برای اینکه ادیان دیگر مزاحم دکان ایشان نبود ولی توحید  ،قیام کردندمحّمد 

گوید که علیه  چه می صشد و آنان فھمیدند محمد پرستی ایشان می خالص مزاحم بت
گوئیم و اگر ما  فھمند که ما چه می نیز نمی اینان ھم که زمان ما ھستند ،او پرداختند

 . را آزاد بگذراند مردم بیدار خواھند شد و دّکان ایشان بکّلی کساد خواھد شد
آصف بن برخیا که تخت بلقیس را برای سلیمان حاضر کرده  ۀشما راجع به آی -س
 گوئید؟ آیا این کار از والیت تکوینی نیست؟  چه می

اوصیا قبل از اسالم والیت تکوینی بر جھان قائل نشده و ھیچکس برای انبیاء و  -ج
ای که راجع به آصف آمده داللت بر والیت  آیه و حدیثی در این مورد وارد نشده و آیه

 : ٤١تا  ٣٨ ۀنمل آی ۀسور ،شما آیه را دّقت کنید ،تکوینی ندارد

َها  قَاَل ﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱَ�ٰٓ تِيِ� بَِعۡرِشَها �َ  لَۡملَُؤا

ۡ
يُُّ�ۡم يَأ

َ
تُوِ� ُمۡسلِِمَ� �

ۡ
ن يَ�

َ
ِعۡفرِ�ٞت  قَاَل  ٣٨ۡبَل أ

نِّ ٱّمَِن  نَا۠ َءا�ِيَك بِهِ  ۡ�ِ
َ
ِمٞ�  ۦ�

َ
َقاِمَكۖ �ّ�ِ َعلَۡيهِ لََقوِيٌّ أ ن َ�ُقوَم ِمن مَّ

َ
ِيٱ قَاَل  ٣٩َ�ۡبَل أ َّ� 
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۠ َءا�ِيَك بِهِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِعۡلٞم ّمَِن  ۥِعنَدهُ  نَا
َ
ا  ۦ� ا رََءاهُ ُمۡسَتقِرًّ ن يَۡرتَدَّ إَِ�َۡك َطۡرفَُكۚ فَلَمَّ

َ
َ�ۡبَل أ

 ]٤٠-٣٨ :[النمل ﴾قَاَل َ�َٰذا ِمن فَۡضِل َرّ�ِ  ۥِعنَدهُ 

آورد نزد من تخت او را  گروه کدامیک از شما میای  یعنی حضرت سلیمان گفت«
سلیمان بودند ھر  شود گروھیکه نزد قبل از آنکه تسلیم شوند (از این جمله معلوم می

چنین پیشنھادی نموده) جّن متمّردی گفت توانستند آن تخت را بیاورند که  یک می
آنکه  ،مینماآورم من بر این کار توانا و  می یقبل از آنکه از جای خود برخیزآن را  من

آورم قبل از آنکه چشم خود را به طرف  میآن را  نزد او علمی از کتاب بود گفت من
سلیمان پس از آن چون دید تخت نزد او نھاده شده گفت این کار از  ،نیخود برگردا

 . »باشد فضل پروردگارم می
گوید احضار تخت از فضل و قدرت پروردگار است مّدعی از کجا  اوًال در این آیه می

در تفاسیر و دعاھا آمده آن کسی  ،آصف آورده و نام آصف در آیه نیستآن را  گوید می
و خدا را به نام اعظم خدا خواند و خدا اجابت کرد و آن دانست  می بود که اسم اعظم
 . تخت را خدا آورد

شود که خدا خودش آورده منتھی به دعای آن بده تو بگو آصف  بنابراین معلوم می
شود که آصف والیت تکوینی برای آوردن تخت داشته چه  و این دلیل نمی ،نام او بوده

 . ھان ھستیبرسد به والیت و سرپرستی بر ج
والیت تکوینی تمام جھان را برای آصف  ۀقص ۀخواھد بواسط کسیکه می ثانیاً 
باید اوًال برای خود آصف مدیریت و والیت بر جھان  ،ثابت کند ÷و یا علی صمحّمد

تا چیزی  ،باید اوًال برای خود آصف مدیریت و والیت بر جھان را ثابت کند ،را ثابت کند
برای مشبه به و  ،قیاس نتوان ثابت کرد ۀبرای دیگری بواسطرا برای کسی ثابت نکنی 

 . ھم به قیاس مع الفارق مقیس علیه ثابت کن تا برای مشبه و مقیس ثابت شود آن
ایم زیرا  انبیا و اوصیا والیت بر جھان دارند سخن باطلی گفته ۀثالثًا اگر بگوئیم ھم

کنیم خود آصف رفته و  رض میرابعًا ما ف .خواھد جھان این ھمه والی و سرپرست نمی
تخت کول گرفته آورده مگر کسی ھر تختی را آورد برای او والیت بر تمام جھان ثابت 

پیما صد مرتبه از تخت  قارهھای  موشک شود تا برای دیگری قیاس کنیم مثالً  می
رساند بگوئید والیت تکوینی بر تمام جھان  به ماه میآن را  تر است پس کسیکه سنگین

پس انسان باید از خدا بترسد و پیش  .یا این سخن صحیح استآاگر چه کافر باشد دارد 
خود چیزی برای انبیاء و اوصیا نبافد و موھوماتی بدین نیفزاید مثًال عفریت جنی که 
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یا والیت تکوینی داشته؟ مثًال ھدھد که از شھر سبا اطالع آورم آ گفت من تخت را می
ھد از سلیمان باالتر و والیت توان گفت پس ھد آیا نمیطالع بود ا ولی سلیمان بیداشت 

ه ھدھد به در ھمان سوره آمده ک که چنان ،ای بیش نبوده تکوینی داشته با آنکه پرنده

َحطُت بَِما لَۡم ُ�ِۡط بِهِ ﴿ :سلیمان گفت
َ
ام که  به چیزی دانا شده«یعنی  ]٢٢ :النمل[﴾ ۦأ

  .کجا رفته بود اطالعی نداشتھد و حتی سلیمان از اینکه ھد» دانی یتو نم
ۡمرِ ٱلََك ِمَن  لَۡيَس ﴿ :عمرانآل   ۀسور ١٢٨ ۀبه آی -س

َ
ءٌ  ۡ�  ]١٢٨ :عمران [آل﴾ َ�ۡ

 گویند آیه داللت ندارد؟ می ،اید برای عدم والیت تکوینی استدالل کرده
البیان بیان کرده  بسیاری از مفسّرین از آن جمله شیخ طبرسی در کتاب مجمع -ج

ثانیًا شما فرض کنید این آیه داللت ندارد آیات و روایات دیگر برای ما  .بیان مامانند 
 گوید داللت دارد گوئید این آیه داللت ندارد شخص دیگر می ًا شما میلثثا .کافی است

 . آیه برای او حّجت استاین 
گوید آبھائی که والیت اھل بیت رسول را قبول کردند شیرین شدند  اخباریکه می -س

 ھر کدام قبول نکردند تلخ و شور شدند آیا این اخبار داللت بر والیت تکوینی ندارد؟  و
 این اخبار مربوط بوالیت تکوینی نیست بلکه مقصود از والیت در چنین اخبار -ج

ثانیًا  .محّبت و دوستی است و ھمچنین والیت پرندگان و چرندگان و موجودات دیگر
شد برخالف  ھای بسیاری است و اگر شیرین می حکمتتلخ و شور بودن آبھا دارای 

ا ھا ر  باید شور باشد تا متعّفن نشود و ماھی هده بود مثًال آب چشمئفا حکمت و بی
امالح و عرضی است و اصًال چنین روایت نامعقول  ۀبواسطھا  آن باضافه شوری ،نگنداند

 . کّذابین و جّعالین و اسرائیلیات است ۀاست و ساخت
  :توبه که فرموده ۀسور ٧٤ ۀآیآیا  -س

ۡ�َنٮُٰهُم ﴿
َ
ۡن أ

َ
ٓ أ ُ ٱَوَما َ�َقُمٓواْ إِ�َّ  ]٧٤ :[التوبة﴾ ۦۚ ِمن فَۡضلِهِ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ

 دارد؟  صداللت بر والیت و عدم والیت تکوینی رسول خدا
گفتند و  آمیزی می خیر زیرا این آیه راجع رّد منافقین است که سخنان عداوت -ج

فرماید  خدا می ،داشتند و مربوط به جھان نیست صنسبت به رسول خداقصد سوئی 
ایشان  ۀکنند و کین ورزی می مورد است و در عوض تشکر کینه ایشان بی ۀانکار و کین

را  ا خدا به اینکه ایشانمّ ا ،اند نیست مگر برای اینکه خدا و رسول ایشان را غنی ساخته
شان را ھدایت کرده و از غنائم به ایشان بھره یا صّما رسول خدااغرق نعمت نموده و 
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 :باشد و لذا فرموده غنائم نیز از فضل خدا می ۀباحاو  صاگر چه ارشاد رسول ،داده

پس این آیه راجع به منافقین است به داللت ضمیر  ،»اهللا من فضل«یعنی »من فضله«
احزاب که  ۀسور ٣٦ ۀمربوط به تکوین و عدم تکوین نیست و ھمچنین آی ،جمع أغناھم

 . نیست »هيبام نحن ف«باشد و مربوط  راجعه به زیدبن حارثه می
شما اشکالی ندارد جز اینکه ھای  کتاب گویند مطالب بعضی از اھل علم می -س

  .اید مقداری تند رفته
باید  ،تند رفتن در راه حّق عیب نیست باید به آنان گفت شما چرا کند میروید -ج

کنند و  دانم چه اشکالی دارند که ما را تکفیر و تفسیق و لعن می عرض کنم اینان نمی
 ۀھی خدا و قرآن است و در سورنبه ما سوء ظّن دارند در حالیکه این صفات مورد 

 : فرموده ١٢ ۀحجرات آی

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ نِّ ٱَكثِٗ�� ّمَِن  ۡجَتنُِبوا نِّ ٱإِنَّ َ�ۡعَض  لظَّ  ]١٢ :[الحجرات﴾ إِثٞۡمۖ  لظَّ

گناه ھا  گمان اجتناب کنید که بعضی ازھا  گمان ای اھل عالم ایمان از بسیاری از«
 . »و حرام است

  :فرموده ١٧ ۀنمل آی ۀدر سور -س

نِّ ٱِمَن  ۥلُِسلَۡيَ�َٰن ُجُنوُدهُ  وَُحِ�َ ﴿ �ِس ٱوَ  ۡ�ِ ۡ�ِ ٱوَ  ۡ�ِ  ]١٧ :[النمل﴾ ١٧َ�ُهۡم يُوزَُعوَن  لطَّ

ۡرنَا﴿ :و در سوره ص فرموده ِ  لّرِ�حَ ٱَ�ُ  فََسخَّ ۡمرِه
َ
آیا از آیات که  ]٣٦ :ص[﴾ ۦَ�ۡرِي بِأ

والیت  ۀحضرت سلیمان ریاست داشته بر جّن و إنس و طیور و حتی بر بادھا استفاد
 شود؟ تکوینی برای سلیمان نمی

کردند  از او اطاعت میھا  آن ،استھا  آن و نھی بر مراریاست سلیمان ھمان حّق  -ج
ولی حضرت سلیمان مکّون و موجد  ،و این عبارتست از والیت قانونی و حکومت شرعی

نداشت چه برسد به اینکه ھا  آن پس والیت تکوینی بر ،نبودھا  آن و رازق و قّیم تکوینی
در مخلوق فات خالق آن فقط حّق خدای سبحان است و ص ۀبر تمام جھان و نگھدارند

اخللق ال  لّ مايفك« :خود فرموده ۀتوحیدی ۀدر خطب ÷حضرت رضا که چناننباشد 

  .»متنع من صانعهيه ين فكميلّ ما كخالقه و  وجد يفي

 قیاس غلط و تشبیه بیجا به شیطان
گویند چون خورشید و مالئکه آلت  زمان ما میھای  خوان روضه و بلکه تشیخّیه و غال
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نیز آلت و مجرای خلقت  صفاعل حقیقی خدا است ھمانطور آل محمد خلق بوده و
جھان مانند اسبابند؟ جواب ایشان آنستکه آلت به چیزی گویند که  ۀباشند و در ادار می

دارای علم و اراده و اختیارند و  صمحّمدولی آل  ،از خود اراده و شعور نداشته باشد
تر  از این سخن زشت ،و تحقیر ایشان استنباید ایشان را آلت خلقت دانست زیرا توھین 

کنند  تر تشبیه بعضی از گویندگان است که رسول و امام را به شیطان تشبیه می و قبیح
کند و  گویند چگونه شیطان در ھمه جا و ھمه کس و در رگ و پوست ھمه اغوا می و می

این است  پس رسول و امام نیز ھمه جا حاضر و ناظر باشند؟ جواب ،حاضر و ناظر است
پس  ،که شیطان یکفرد نیست بلکه به قدر افراد بشر جنود الّشیاطین و لشکریان دارد

یکنفر است و ممکن نیست  صولی رسول خدا ،یک شیطان ھمه جا حاضر نیست
ثانیًا  .وجود دارند و در ھمه جاّما شیاطین بسیار و میلیاردھا اھمه جا حاضر باشد 

آیند و ھمه جا نیستند و مّدعای شما این  آدم می بنیآدم و نزد  شیاطین موّکل بر بنی
بر میکروب  ؟ثالثًا مقصود شما از شیطان چیست .است که امام ھمه جا و مدیر آنست

شھوّیه و غضبّیه نیز شیطان گفته شده و بر مردم کافر و  ۀشیطان اطالق شده و بر قوّ 
 ،نیز شیطان گفته شده ق نیز شیطان گفته شده و بر جّن و ابلیسففاسق و موذی و منا

خواھند بگویند یک  حال باید معلوم شود مقصود غالیان و گویندگان چیست آیا می
میکروب و یا یک مرد کافر و یا یک نفر جّن ھمه جا حاضر است که این سخن باطل و 

 . آوری است خنده

 دلیل دوم غالیان تشبیه و جواب آن
و رسول و امام را به وزیر و  ،انکنند خدا را بسلط شیخّیه و غالیان تشبیه می

تواند کار سلطان کند و کار او کار آن  فرماندار می که چنانگویند  و می ،فرمانداران
رسول و امام نیز باید بتواند کار خدائی کند و کار ایشان کار خدا باشد؟  ،سلطان است

میر و او  ھمه جا حاضر و ناظر نیست و محتاج به وزیر سلطانجواب این است که اوًال 
حاضر و با علمش  أّما خدا خود ھمه جا ،ناچار است که کار او را فرماندار انجام دھد

این بیچارگان خدا را مانند بشر دانسته و فھم ایشان  ،ناظر و قادر و فّعال مایشاء است
ثانیًا سلطان و فرماندار ھر دو از یک جنس و کارشان مانند  .بیشتر از این نیست

 ھر دو عاجز و محتاج و محدودند یکدیگر است و 
ثالثًا  .خدا غّنی بالّذات و آنان محتاج بالّذاتند ،ّما خدا از جنس رسول و امام نیستا
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دھد و لذا فرماندارخود را با خدم و  میر اقتدار خود را نشان میاسلطان بتوّسط وزیر و 
ّما خدا چنین نیست و لذا ا .فرستد تا مردم به ناچار اطاعت او کنند حشم و نیرو می

مختصر آنکه  .جبر نباشدفرستد تا ایمان مردم روی  یکنفر فقیر یتیمی را برسالت می
وصاف اولی خدا منّزه است از  ،فعال شباھت دارنداوصاف و اسلطان با وزیر خود در 

رابعًا  .!کنید خواھید رسول و امام را باال برید چرا خدا را تحقیر می شما می ،بشری

 ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ :گوید تشبیه خدا به خلق نوعی از شرکست و خدا فرموده الم میاس
ءۖٞ   . ]١١ :الشوری[﴾ َ�ۡ

ِ  فََ� ﴿ :دیگر فرموده ۀو در آی ۚ ٱتَۡ�ُِ�واْ ِ�َّ ۡمَثاَل
َ
َ ٱإِنَّ  ۡ� نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ َ�عۡ  �َّ

َ
 ﴾٧٤لَُم َوأ

من شبّه « :فرموده ÷امام رضا ،مثل نیاوریدخدا تشبیه نکنید برای خدا  ]٧٤ :النحل[

 ،یعنی ھر کس خالق را به مخلوق تشبیه کند مشرکست »كاخلالق باملخلوق فهو مرش
حال غالیان مانند شاعرانند که خدا را به آھو و لیلی و شاه تشبیه کرده و صفات رکیک 

ود را عارف نادانی خ  ھمه این و با ،کنند را بر خدا اطالق میھا  آن و ألفاظ زشت
خوانند  مانند وزیر است چرا در دعای مشلول می صخامسًا اگر رسول خدا .نامند می

دعای یستشیر و در دعای و ھمچنین در  »ريظه ر و ال احتاج ايليان معه وزكو ال «

 . »ريا من هو رب بال وزي« :جوشن کبیر
و خود را عالم  کدام از قرآن اّطالعی ندارند و ھمه مغرور این روحانی نمایان ھیچ

اند به تعریف و مّداحی از امامان و بدگوئی  ت خود را منحصر کردهخوانند و فقط ھّم  می
باید از ایشان پرسید شما رسول و امام را برای چه  ،از گذشتگان و سایر فرق مسلمین

پس رسول و  ،خذ کنیدانان آخواھید جز برای اینکه مصارف حّقه و خداشناسی را از  می

 ،باشند نه اینکه محّل توّجه به استقالل باشند می »اهللا ةمعرف یق إليطر«ھادی و یا امام
ولی مقصد و ھدف را به کّلی  ،اید به شناختن طریق شما تمام عمر خود را مصرف کرده

مثًال کسیکه  .گویا ھیچ ھدف و مقصدی جز نان خوردن ندارید ،اید فراموش کرده
ّما اگر تمام نیرو و عمر خود ا ،بداند برای رسیدن به قمخواھد برود قم باید راه قم را  می

مقدار و پیچ و خم آن آنچه  اسفالت راه چقدر و عرض و طولرا مصرف کند که بفھمد 
ام شود و به قم چگونه است و آنقدر برای شناختن راه خود را معّطل کند که عمرش تم

ر و مجالس و محافل و ؟ ھمچنین شما تمام فکر و ذکنرسد آیا این کار جھالت نیست
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اید که امام چگونه است والیت او چه قدر و علم او چگونه  کتب خود را مصرف کرده
والیت بر جمادات دارد و حیوانات مطیع اویند فضائل او چقدر است مبادا تقصیر  ؟است

مبادا از خدا  دمبادا انکار بعث بر جمادات کفر باش ،در تعریف و تمجید او شده باشد
دانید که  ّما ھنوز نمیاو و و  دپیغمبران کمتر و یا مساوی باشناشد مبادا از کمتر نب

تشبیه خدا به خلق شرکست و امام ھم مانند شما مکّلف و تابع دین اسالم است و از 
کنید که  سادسًا شما خدا را به شاه ستمگری تشبیه می .مّداحی شما خشنود نیست

دانید که شاه حکومت قانونی دارد و  ّما نمیکند أ شاه حکومتی به فرماندارش عطا می
تواند به وزیر عطا کند و او حکومت تکوینی ندارد و حکومت دینی  حکومت قانونی را می

 .باشد پس این تشبیه شما تأیید ما می ،تکوینیھمان حکومت قانونی تشریعی است نه 
است از تشبیه خالق به شعرا و مّداحان پر ھای  دیوان غالیان مانندھای  کتاب متأّسفانه

اند صفات خدا را به ستمگران و شاھان  خلق و تشبیه مخلوق به خالق و تا توانسته
داده و برای خدا چیزی  ÷اند مانند وفائی که تمام صفات خدا را به علی خائن داده

 :گوید یکجا می ،نگذاشته
 گر خداوند جاللـش عـزم خّالقـی کنـد

 

 ھـزارخلق سـازد عـالم و آدم ھزارانـد و  
 

 :گوید و یکجا می 
 کمتــر ســخای او بجھــان رزق ممکنــات

 

ــوثرا  ــوض ک ــزا ح ــای او بج ــر عط  کمت
 

 :گوید و یکجا می 
 مثل بدل علیست فرد بی علیست فرد بی

 

 علیست مصـدر دوم علیسـت صـادر اول 
 

 علیست خالی از خلل علیست عاری از زلل
 

 علیست شاھد ازل علیست نور لـم یـزل 
 

 کنـد فنا شود علی فنـاش میچو این جھان 
 

 کنـد قیامت اگر بپا شود علی بپـاش می 
 

آید ولی خود  دل از این اشعار کفرآمیز چقدر خوششان می شیطان و شیعیان ساده 

اینان گاھی  ،»صفونيسبحان اهللا عامّ «امام دشمن ایشان و از این کفرّیات بیزار است 
 حافظ برای شاه شجاع که یکی از دھند برای پول مثالً  صفات خدا به شاه و وزیر می

 :گوید سالطین ستمگر نادان بوده می
 بعاشقان نظری کـن بشـکر ایـن نعمـت

 

 که من غالم مطیـع و تـو پادشـاه مطـاع 
 

 حـافظ خـدا جـدا نکنـد ۀجبین و چھـر
 

ــجاع  ــاه ش ــای ش ــه کبری ــاک بارگ  زخ
 

  :نویسد و برای شاه ایلخانی که در بغداد سلطنت داشته از دور می 
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 شان بن شـاه و شھنشـاه شھنشـاه نـژاد
 

 آنکه میزیبد اگـر جـان جھـانش خـوانی 
 

 نویشـیم گر چه دوریم بیاد تـو قـدح می
 

 بعــد منــزل نبــود در ســفر روحــانی 
 

 سر عاشق که به خـاک در معشـوق بـود
 

 کی خالصش بـود از محنـت سـرگردانی 
 

 :گوید و در مدح شاه شجاع می
 سحر زھاتف غیبم رسیده مـژده بگـوش

 

 دلیر بنـوش می که دور شاه شجاع است 
 

ــور الھــی اســت رأی انــور شــاه  محــّل ن
 

 چو قرب او طلبی در صفای نیـت گـوش 
 

 :و در جای دیگر جبرئیل را حلقه بگوش شاه شجاع قرار داده و گوید 
 داور دیـــن شـــاه شـــجاع آنکـــه کـــرد

 

 امـــرض بگـــوش ۀروح القـــدس حلقـــ 
 

 کتاب شعر و موسیقی  ،ت و شرکّیاتست از این تمّلقاادیوان شاعران پر  
ـــعار ـــالن اش ـــا بط ـــد ت ـــا را بخوانی  م

 

ـــد  ـــاعران را بدانی ـــّداحان، ش ـــن ق  ای
 

 . دانند و یک چیز طلبکارند و ھر یک مّدعی والیتند خود را مّداح امام می

 ن آدلیل سوم غالیان قطب جهان و جواب 
اداره گرداند امام نیز عالم را  قطب آسیا را می که چنانگویند امام قطب جھانست  می
گرداند بلکه نیروی برق و یا آب و  أوًال قطب آسیا آسیا را نمیا :که کند؟ جواب آنست می

 صرسول خدا ،قطب بودن امام مدرکی نداردثانیًا  .گرداند یا نیروی دیگری آسیا را می

۠ �ََ�ٞ ﴿ :اّدعا نکرد که من قطب جھانم بلکه فرمود نَا
َ
من بشری مانند  ﴾ ّمِۡثلُُ�مۡ �

ثالثًا قطب  .نیز قطب جھان خواھد بود صاگر شما قطب جھانید رسول خدا ،شمایم
ندارد و نباید امام و رسول را که دارای عقل و اختیارند به آن آسیا عقل و شعور و اراده 

 ٤٠فاطر آیه  ۀکند در سور رابعًا آیات قرآن صریحًا این قطب را رّد می .تشبیه کرد
 : فرموده

َ ٱإِنَّ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱُ�ۡمِسُك  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
َحٖد ّمِۢن  ۡ�

َ
ۡمَسَكُهَما ِمۡن أ

َ
ٓ إِۡن أ ن تَُزوَ�ۚ َولَ�ِن َزاَ�َا

َ
أ

 ِ  ]٤١ :[فاطر﴾ ۦٓۚ َ�ۡعِده

و زمین را از اینکه زائل و یا از مسیر خود ھا  آسمان دارد خدای تعالی نگه می«
 . »را نگه نداردھا  آن داخخارج شوند و اگر زائل شوند احدی پس از 

ۡمُس ٱوَ ﴿ :یس فرموده ۀسور .و زمین جز خدا کسی نیستھا  آسمان پس مدیر  لشَّ
ۚ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر  ََّها یعنی و خورشید جریان  ]٣٨ :یس[ ﴾٣٨ ۡلَعلِيمِ ٱ ۡلَعزِ�زِ ٱَ�ۡرِي لُِمۡسَتَقّرٖ ل
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پس جریان و  .گیری دانا و توانائی است دارد برای قرارگاه خود و این جریان به اندازه
خامسًا  .منان است نه از قطب و نه از غیر قطبیخدای سیر جھان و بقاء آن به امر

را به وجود آورد قطبی نبود جھان چگونه بود حال نیز چنین  وقت که خدا جھان آن
 زمین در آن دمان میرند و کسی جز خدا نمی صور که تمام جھانیان می ۀنفخاست و در

سازی از یک عّده مردم  سادسًا این قطب .قطب برپا است زمان به آسمان چگونه بی

 لُۡمۡلُك ٱلَِّمِن  ﴿ :که خدا بفرمایدزمان  آن در ،نادان خرافی است به نام عرفا و صوفیان
ۖ ٱ ِ  ﴿ :بفرمایدخود پروردگار  ﴾ ۡ�َۡوَم ارِ ٱ ۡلَ�ِٰحدِ ٱِ�َّ زمان  آیا جھان در آنو  ]١٦ :غافر[﴾  ۡلَقهَّ

سازی که کار  ھا کجایند؟ سابعًا این قطب چگونه بدون قطب برپا ماند و این قطب
باشد شخص عاقل و دانشمند به این خرافات استدالل  عّده مردم خرافی می یک

سابعًا خود امیرالمؤمنین فرموده من خالفت مداوم نه جھان مدارا قطب  ،کند نمی
البالغه  در نھج که چنانشریعتم نه خلقت یعنی لیاقت دارم برای زمامداری مسلمین 

منها حملّ القطب من  علم انّ حميلّ يو هو « :اگر سندی داشته باشد فرموده شقشقّیه ۀخطب

ح فتم و محّل من از خالفت محّل قطب است از یعنی او میداند که من مدار خال »يالرّ
البالغه به  قطب جھان بود الزم بود بیان کند و در ھمان نھجحضرت  آن و اگر ،آسیا

محنكف« :نیز فرموده سعمر مرجع  كس بعديل« :و نیز به او فرموده »ن قطباً و استدر الرّ

خالفت و به اضافه کسیکه قطب جھان باشد برای از دست دادن  .»هيرجعون الي
آن را  خوششان آمده نامھرچه  غالیان از ،کند ای از زمین ناله نمی زمامداری گوشه

از لنگر  ،تگفتند امام قطب اساز قطب آسیا خوششان آمده  ،اند روی امام گذاشته
دیگر فکر نکردند زمین و  ،ساعت خوششان آمده گفتند امام لنگر زمین و آسمان است

مظھر آب قنات را دیدند  ،تعالی د با وجود قدرت حقلنگر نداره آسمان احتیاج ب
 ،خوششان آمد گفتند امام مظھر خدا است خیال کردند خدا ھم مانند قنات مظھر دارد

با علی در شب معراج شیربرنج  صاز شیربرنج خوششان آمد گفتند رسول خدا
جھان  ۀادار و از ،از مدیر اداره خوششان آمد گفتند امام مدیر عالم امکان است ،خوردند

از شجاعت شیر خوششان آمد گفتند علی شیر خدا  .خدا را عزل نمودند نعوذ بالله
ن دّرنده نعوذ بالله تشبیه کردند و گفتند شیر شد و جلو ارا به حیوحضرت  آن است و

فکر نکردند که وجود فرزند قبل از توّلد از مادر محال  ،مادرش را قبل از توّلد گرفت
 . است
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 غالیان قلب عالم و جواب آن دلیل چهارم
أّوًال این اّدعا ابخش آنست؟ جواب آنست که  گویند امام قلب عالم امکان و حیات می

نفرمود من قلب عالم  صرسول خدا ،ندارد صمدرکی از کتاب خدا و گفتار رسول
 ٢ج  ١٥٣اگر کسی بگوید از گفتگوی ھشام با عمربن عبید بصری که در ص  .امکانم

 شود؟  قوم شده استفاده میعقل و دین مر
گوید ھمانطوریکه عقل تو امام  شود زیرا در آنجا ھشام می گوئیم خیر استفاده نمی

تو است برای رفع شک ھمانطور امام برای رفع شکوک و حیرت مردم  حاعضا و جوار
زیرا جمادات جھان دافع  ،امام مردم است نه امام کوه و بیابان ،یعنی امام ،الزم است

شعوری  گوشت بی ۀباضافه تشبیه امام به قلب صنوبری که قطع ،خواھند نمیشّکی 
اشیاء باشد  ۀثانیًا اگر امام قلب ھم .باشد توھین به امام است زیرا امام عقل و اراده دارد

باشد پس شما دو قلب دارید آیا این سخن صحیح است؟ ثالثًا آیا  البد قلب شما نیز می
و دّرندگان و گزندگان ھست یا نه قلب منافق و کافر ھست  امام قلب انسانھا و حیوانات

کرده وسائل ظلم را خود امام یا خیر؟ اگر چنین باشد ھر کافر و ظالمی به امام ظلم 
کنید اگر ھر یک از  نبیاء دیگر نمیارابعًا چرا این اّدعاھا را برای  .برای خود فراھم کرده

نبیا گفته نشده اآنچه به  ،چند ھزار قلب داردأنبیا قلب عالم باشند باید گفت مگر عالم ا
 صو گفته نشود برای محّمد ،به محّمد و وصّی او نباید گفت از عناوین و القاب خیالی

مگر آنچه به رسوالن پیش از او گفته شده است حال شما موھومات را بنگرید یک نفر 
ام امام وتیری بن آمده برای یاری دین کتاب چاپ کرده و عکس قلب صنوبر را کشیده

حال باید شیعیان بیچاره گریه کننده  ،به آن زده به نام اینکه قلب عالم امام تیر خورده
 . و بر سر خود زنند تا ثوابی کرده باشند

 دلیل پنجم غالیان خلیفه و جواب آن 
 ۀبقره آی ۀدر سور که چناندر زمینند از طرف خدا  ۀگویند چون رسول و امام خلیف می
  :فرموده ٢٩

�ِض ٱقَاَل َر�َُّك لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ إِّ�ِ َجاِعٞل ِ�  �ذۡ ﴿
َ
 ]٣٠ :[البقرة﴾ َخلِيَفٗةۖ  ۡ�

 . »دھم خدا به مالئکه گفت که من در زمین جانشین قرا می«
و آدم را جانشین کرد در نتیجه چون خدا والیت تکوینی بر تمام جھان دارد پس 

مام جھان داشته باشد؟ جواب آنست که در این او نیز باید والیت تکوینی بر ت ۀخلیف
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گوئیم خدا به مالئکه خطاب کرد باید  می کهاّول آن :دلیل چندین اشتباه رخ داده
بفھمید که مالئکه از خطاب خدا و جعل خلیفه چه فھمیدند آنان فھمیدند که خدا 

ن که کردند و خونریز بودند جای آنا خواھد بجای نسناس و آدمیانی که فساد می می

َ�َۡعُل �ِيَها َمن ُ�ۡفِسُد �ِيَها ﴿ :ھالک شده جانشینی قرار دھد و لذا عرض کرد
َ
� ْ قَالُٓوا

آیا در زمین کسی را که فساد و خونریزی کند قرار  ]٣٠ :البقرة[﴾ ّ�َِمآءَ ٱَو�َۡسفُِك 
پس خلیفه و جانشین برای گذشتگان خونریزی بود که ھالک شدند و نه  ،دھی می

آخوندھای خرافی گویا  ،شود و نه خونریز خدا زیرا جانشین خدا نه مفسد میجانشین 
فھمیم آنان که مخاطب بودند نفھمیدند ولی ما  خواھند بگویند ما از مالئکه بھتر می می

ورإ« فھمیم می  . »ن هو إالّ قول الزّ
ًا خدا نفرموده خلیفتی یعنی جانشینی من ونیز نفرموده خلیفه الله یعنی نیثا

الله در قران که چنین چیزی نیست  :گوید خلیفه پس مّدعی از کجا می .نشین خداجا
 .و خلفاء و یستخلف گفته شده مقصود جانشینی گذشتگان است ۀدر قران ھر جا خلیف

�ِض ٱإِنَّا َجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفٗة ِ� ﴿ :فرموده ÷ص به دواود ۀمثًال در سور
َ
َ�ۡ�َ  ۡحُ�مٱفَ  ۡ�

ِ  �َّاِس ٱ ھای  ت و حکومتوما تو را در آن زمین جانشین قضا«یعنی ]٢٦ :ص[﴾ ۡ�َقِّ ٱب
شود که حکومت  از این آیه استفاده می .»مردم حکم کنی نگذشته قرار دادیم که میا

األرض که  فی ۀکلم ۀنبیاء در قسمتی از زمین بوده نه در تمام جھان به قریناو قضاوت 
قضاوت ایشان بین مردم و قانون تشریعی است نه و نیز  .با الف و الم عھد نیز آمده

 . بین الّناس ۀکلم ۀتکوینی به قرین
  :اسرائیل فرموده به بنی ١٢٩ ۀخدا در سوره اعراف آی :ثالثاٌ 

ن ُ�ۡهلَِك َعُدوَُّ�ۡم َو�َۡسَتۡخلَِفُ�ۡم ِ� ﴿
َ
�ِض ٱَعَ�ٰ َر�ُُّ�ۡم أ

َ
 ]١٢٩ :[األعراف﴾ ۡ�

ا را ھالک و شما را در این زمین جانشین امید است پروردگارتان دشمن شم«
 . »ایشان یعنی فرعونیان قرار دھد

�ِض ٱ ﴿ که
َ
در  که چنانبا الف و الم عھد آمده و مقصود سرزمین مصر است  ﴾ ۡ�

طلبی فرعون در مصر و وراثت و امامت  قدرت ۀنیز دربار ٥و  ٤قصص آیات  ۀسور
  :األرض فرموده ۀبا کلم ،اسرائیل در آن بنی
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�ِض فِرَۡعۡوَن َعَ� ِ�  إِنَّ ﴿
َ
ۡهلََها ِشَيٗعا �َۡسَتۡضعُِف َطآ�َِفٗة ّمِۡنُهۡم يَُذبُِّح  ٱۡ�

َ
وََجَعَل أ

ۡ�َنآَءُهۡم َو�َۡسَتۡ�ِ 
َ
ن �َُّمنَّ َ�َ  َونُرِ�دُ  ٤ ٱلُۡمۡفِسِدينَ َ�َن ِمَن  ۥ�َِسآَءُهۡمۚ إِنَّهُ  ۦ�

َ
ِينَ أ  ٱ�َّ

 ْ �ِض ِ�  ٱۡسُتۡضعُِفوا
َ
ةٗ  ٱۡ� �ِمَّ

َ
 ]٥-٤ :[القصص﴾ َوَ�َۡعلَُهۡم أ

  :به مردم فرموده ٣٧و در سوره فاطر آیه 

ِي ُهوَ ﴿ �ِض� َجَعلَُ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف ِ�  ٱ�َّ
َ
 ]٣٩ :[فاطر ﴾ٱۡ�

 . »یاد آورید ھنگامی که خدا شما را جانشین در زمین قرارداد«
وعده کرده که ایشان را  صبه مؤمنین زمان رسول خدا ٥٥ ۀنور آی ۀو در سور

  :جانشین کّفار قرار دھد و فرموده

ُ  وََعدَ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ ِمنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنوا �ِض لََيۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ٱل�َّ
َ
َكَما  ٱۡ�

ِينَ  ٱۡسَتۡخلََف   ]٥٥ :[النور﴾ ِمن َ�ۡبلِِهۡم  ٱ�َّ

جانشین کفار شدند و  صزمان رسول خداو خدا به این وعده وفا کرد و مسلمین 
در آیه فرموده مانند مردم  که چنانحکومت بدست ایشان افتاد اّما نه جانشینی خدا بلکه 

پیش از خودشان که در قسمتی از زمین خالفت نمودند اصحاب رسول نیر خالفت و 
حضرت  البالغه نیز آمده که ھنگام جنگ مسلمین با ایران جانشین آنان شدند و در نھج

موعود من اهللا واهللا منجز  و نحن عيل« :فرمود سفاروقره و به عمرابه این آیه اش ÷امیر

تمام یھودیان و قوم صالح و مؤمنین زمان رسول ھمه توان گفت که  بنابراین نمی .»وعده
ھر قومی را جانشین قوم دیگر و ھر حکومتی را جانشین حکومت  اجانشین خدایند خد

توان گفت قوم یھود و قوم صالح و قوم اسالم ھمه جانشین  نمیکند و  گذشتگان می
 ۀخواھد اگر چنین باشد که ھر قوم طبق آیات قرآن خلیف خدا جانشین کافر نمی ،خدایند

 . ددیگر خالفت اختصاص به انبیاء و اوصیا ندار ،خدا باشند
معلوم که کنیم حضرت آدم و اوالدش جانشین خدا باشند از کجا  ما فرض می :رابعاٌ 

ه از جسم و جوھر است او داشته باشد مثًال خدا منزّ  ۀھر صنعتی خدا دارد باید خلیف
پس اگر خدا  ،توان گفت جانشین او نیز منّزه از جسم و جوھر است؟ البّته خیر می

 ،والیت تکوینی بر تمام جھان دارد الزم نیست جانشین او نیز این صفت را داشته باشد
کنند  اّطالعی چگونه با قرآن بازی می نمایان با این بی الیان و روحانیانیم این غ دما نمی

خدا را نعوذ بالله تحقیر کنند و مقام او را به مخلوقی به عنوان خلیفه  دو چگونه حاضرن
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اھل  :فرمود ÷جھت نیست که امام صادق بی ،بدھند و کتاب او را غلط معنی کنند

قول يسبحان اهللا عامّ «بدترند باید گفت غلو از یھود و نصاری و مشرکین و مجوس 

یعنی دو  »ض قالغرجالن حمبّ غال و مب يقصم ظهر« :حضرت أمیر فرمود ،»الظّاملون
کس کمر مرا شکسته یکی دوستی که غلو کند و دیگری دشمنی که از کینه 

دین خدا را حضرت  آن آری آنکه غلو کند از دشمن بدتر است بنام دوستی ،جوشد می
ایمان به خدا و رسول و قیامت بود ولی  ÷اصول دین حضرت امیر ،کند د میکم و زیا

اینان او را اصل دانست  می خود را تابع دینحضرت  آن ،تر شده اصول دین غالیان بیش
دانشمندان موّحد بیدار یاری  ۀما از ھم .شمرند دین و ایمان به او را از اصول اسالم می

این روزھا چه بسیار مّدعیان اجتھاد  ،را از اسالم دور کنند تجوئیم که شّر این غال می
واجب است بر مسلمین برای دفع موھومات غالیان که  ،و امامت که مرّوج عقائد غالتند

اند قیام نمایند وگرنه در  اند و توحید مسلمین را تبدیل به شر نموده زمان ما زیاد شده
باید در این مورد انقالبی  ،خواھند بودپیشگاه خدا و رسول روز قیامت مسئول و خجل 

 :ایم در حافظ شکن گفته ،نمایند
 گفت سحر بلبل بـا عنچـه بـدلجوئی می

 

 جـوئی افشان کن از دھرچـه می برخیز گل 
 

 گـلای  گر خّرم و شـادابی مغـرور مشـو
 

 روئی بھر تو خزان آید گیـرد زتـو خـوش 
 

 اّیــام بھــاران را بھمــن بــه کمــین باشــد
 

 برخیــز و بــزن گــوئی، فرزانــهای عاقــل  
 

 گر مؤمن دینداری بایست کـه از ھّمـت
 

 جـوئی و حقگـوئی ریزی، حق برخیزی و غم 
 

 از دانش و از غیـرت، بیدار کن این مّلت
 

 تا وقت تو را باقی است با قوت و نیروئـی 
 

 دانش بـه کمـین دارد، ھر مّلت بیدانش
 

 با دانش و خشخوئی، جانش تو منّور کن 
 

ــاداز  ــو فری ــد غل ــر داد و زگن ــالق اکب  خ
 

 روئی تـا چنـد سـیه، این شرک بده بر باد 
 

 ھان برقعیا مینال امروز کـه داری حـال
 

 گـو توبـه نیکـوئی مھلت ندھد آجال حق 
 

 دلیل ششم غالیان معجزات و جواب آن 
گویند چون رسول و امام معجزه دارند و معجزه در عالم تکوین است پس والیت  می

که آری انبیاء معجزه دارند ولی  کنند؟ جواب آنست دارند و کار خدائی میتکوینی 
گویند معجزه کار  آیات و روایات صریحًا می ،طبق آیات قرآن معجزه کار آنان نیست

 تواند ھستی آن خدائی که ھر موجودی را ھستی و نیرو داده می ،خالق است نه مخلوق
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طبیعت کند مثًال حضرت ابراھیم نیروی تبدیل کند و خرق آن را  بگیرد و یاآن را 
کند  حرارت آتش را بگیرد و سرد کند و خدا برای تصدیق پیغمبر خود ایجاد معجزه می

ا است نه کالم تا شھادت خدا به صدق او باشد مثًال قرآن معجزه است آن کالم خد

ٓ ﴿ :رسول و خود فرموده ا ٓ إَِ�َۡك  إِ�َّ نَزۡ�َا
َ
ِ  ٱۡلِكَ�َٰب أ  قُل﴿ :و فرموده ،]١٠٥ :النساء[﴾ ٱۡ�َقِّ ب

�ُس  ٱۡجَتَمَعتِ لَّ�ِِن  نُّ وَ  ٱۡ�ِ تُواْ بِِمۡثِل َ�َٰذا  ٱۡ�ِ
ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ تُوَن بِِمۡثلِهِ  ٱۡلُقۡرَءانِ َ�َ

ۡ
 :اإلسراء[﴾ ۦَ� يَ�

اگر ھمه جّن و انس و پیمبران و فیلسوفان و غیر ایشان جمع شوند به معاونت  ،]٨٨
ق و در پس قران معجزه از خدا است نه کالم مخلو ،قرآن نیاورند ۀیکدیگر مانند سور

ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم  قُۡلَنا﴿ :حضرت ابراھیم فرموده ۀقصّ   :األنبیاء[﴾ ٦٩َ�َٰناُر ُكوِ� بَۡرٗدا َوَسَ�ًٰما َ�َ

او  ۀو ارادمر خدا اپس  ،آتش سرد و سالمت بر ابراھیم باشای  ما که خدائیم گفتیم ]٦٩

﴾ ٱ�َّاقَةَ َوَءاتَۡيَنا َ�ُموَد ﴿ :حضرت صالح فرموده ۀمر ابراھیم و در قصّ احرارت را گرفت نه 
و در  ،ما که خدائیم شتر صالح را برای قوم ثمود آوردیم و ایجاد نمودیم ]٥٩ :اإلسراء[

َ�َّا َ�ُ ﴿ :حضرت داود فرموده ۀقصّ 
َ
داود آھن را یعنی ما برای  ]١٠ :سبأ[﴾ ١٠ ٱۡ�َِديدَ َو�

 : صریحًا فرموده ٧٩ ۀأنبیا آی ۀنرم کردیم و در سور

ۡرنَا َمَع َداوُ ﴿ َباَل  ۥدَ وََسخَّ ۚ �َُسّبِۡحَن وَ  ٱۡ�ِ َ�ۡ  ]٧٩ :[األنبیاء﴾ ٧٩َوُ�نَّا َ�ٰعِلَِ�  ٱلطَّ

 . »ایم را با داود تسبیح نمایند با مرغان و فاعل ما بودهھا  کوه ما رام گرانیدیم«
اند و والیت تکوینی  ف در ھستی کردهه کار انبیاء نشد تا بگوئی تصّر پس ایجاد معجز

قَالُٓواْ ﴿ :به نطق آورده و فرمودهریزه و یا سوسمار سخن گوی خدا او را  دارند اگر سنگ
نَطَقَنا 

َ
ُ ٱأ ِيٓ ٱ �َّ َّ�  � ءٖ نَطَق ُ�َّ َ�ۡ

َ
گر آب دھان رسول خدا ]٢١ :فصلت[ ﴾أ و یا دست  صآ

درجلد ھفتم بحار ص  ،د آورده و در آن گذاشتهومبارکش اثری دارد خدا آن را بوج
سئوال شد از  ÷روایت کرده که از امام رضا ٥١٤و کفایه الموّحدین ص  ٢٤٧

جز خدا؟ آن امام ھا  آن ظاھر شد با اینکه قادر نبود بر ÷معجزاتی که از حضرت علی
دلیل است بر اینکه او ھا  این و فاقه و احتیاج ظاھر شدفرمود چون از امیرالمؤمنین فقر 

فقیر و با سایر ضعفا شرکت داشت و آن معجزات کار او نبود بلکه کار خدای قادر علی 
 ۀفرمود ایجاد کننده و نیست کننده و تبدیل کنند ÷و حضرت صادق ،کّل شیء بود

معجزه  ،موده استو قرآن مکرر فر .جوھری به جوھر دیگر فقط خدا است نه غیر او
بوده به رسالت  صبود شھادت پیغمبر صشھادت إلھی است و اگر کار پیغمبر
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خودش مانند آنکه دکتری خود شھادت دھد برای دکتری خودش و خودش 
 .تر تصدیق او کند خود را بنویسد و این صحیح نیست بلکه باید مقام عالی ۀنام تصدیق

 :ام شن قدس گفتهلدرگ
ـــق ـــزه از ح ـــر معج ـــود ھ ـــواھی ب  گ

 

ــی  ــوب الھ ــت منص ــد اس ــن عب ــه ای  ک
 

روایات و احادیثی ھر مذھب برای  هّما معجزات امامان مدرک قرآنی ندارد بلکاو  
کتاب تذکره شیخ عّطار برای مرشدان صوفّیه در  :اند بزرگان و امامان خود نوشته
معجزه  اھل سّنت برای جناب عبدالقادر گیالنی ھزاران ،األولیاء ھزاران معجزه نوشته

بسیاری از این معجزات  ،اند امامّیه برای ائّمه خود ھزاران معجزه روایت کرده ،اند نوشته
در ھا  آن ضّد قرآن و عقل و مخّرب دین اسالم است و دلیل خرافاتی و موھوم بودن

کتب  ،نویسد فالن مرشد ھزاران دفعه به معراج رفت االولیاء می تذکره ،استھا  آن خود
حضرت  ،توھین کرد ÷امام رضا هند که در مجلس مأمون شعبده بازی با شیعه نوشته

به عکس دو شیر نر که در پرده بود اشاره نمود که ایجاد شیر شدند و برجستند و آن 
زیرا برای خاطر  ،شعبه باز را پاره پاره و بلعیدند در صورتیکه این ضّد قانون اسالم است

اھل مجلس از وحشت  چنین بود تمامکشند و به اضافه اگر  نمیتوھین کسی را 
 . مردند می

ست نقل شده که او از طرف سلطان وقت ااز فرھاد میرزا که از دانشمندان قاجار 
روزی شنید که  ،ار خراسان و متولی آستان قدس بوددعلیشاه یا دیگری استان فتح
نوازند پرسید چه خبر است؟ گفتند امام رضا کور مادرزادی را شفا داده  ھا می هنقار

من  که در زمان تولیت من این حادثه بوجود آمده تافرھادمیرزا خیلی خورسند شد 
فوری مأمور فرستاد آن کور را که شفا گرفته  ،بھفممآن را  تحقیق کنم صدق و کذب

زادی بود یا کور عارضی گفت کور مادرزاد د حاضر کردند از او پرسید تو کور مادروب
سپید بینی؟ گفت  سپس دست کرد چیز سفیدی را آورد و گفت این چه رنگ است می

سپس چیزی سبزی را آورد و گفت این چه رنگ است؟ گفت سبز است؟ سپس  ،است
پس فرمان داد  ،گفت سیاه استچیزی سیاھی آورد و گفت این چه رنگ است 

کّذاب تو گفتی من کور ای  ردن و فرمود شّالق بزنید و گفتمأمورین او را فلک ک
را ھا  رنگ از کجا دانستی که کور مادرزاد کهھا  رنگ مادرزاد بودم حاال این

پس  ،گویم چون شروع بشّالق زدن کردن گفت مرا رھا کنید راست میشناسد؟  نمی
چیان به من گفت  لی چیزی از مال دنیا نداشتم یکی از کشیکم و گفت من کور نبوده
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خوابانم تو شبی خود را  ھا می برم و شب خودت را بکوری بزن من تو را بپای ضریح می
تقسیم سپس ھر مقدار پول که جمع شد  ،نا نشان بده و فریاد کن امام مرا شفا دادیب

حال  .شود تمام معجزات از این قبیل بوده است معلوم می ۀاز این قضیّ  .کنیم می
به معجزات مرشدھا و اقطاب و ائمه نه از اصول دین بوده و نه از فروع  گوئیم ایمان می

چرا برای اینکه  ،داند با این حال اگر کسی انکار کند مردم عوام او را کافر می ،دین
 . اند این طور به مردم تزریق کرده تگویندگان غال

تصّرف  بگوید فالن معجزه کار خود رسول و یا کار خود امام استتازه اگر کسی 
شود ھر بشر  نمی ۀتکوینیّ  ۀجزئی تکوینی را ثابت کرده و این دلیل بر والیت کلی

 . تواند در مسلک خود تصّرف کند و یا فالن پرتقال را تصّرف کند می

 فیض و جواب آن  دلیل هفتم غالیان واسطۀ
بین خدا و خلقند و حّتی حضرات رقّیه و سکینه و  ۀگویند رسول و امام واسط می

دانند  ھا را واسطه ومجرای فیض خدا می دهاحضرات عّباس و اکبر و غیر ایشان از امامز
ه در کتاب احقاق الحق ی اسکوئی یکی از شخیّ قدرتند و حتّ  ۀدر تکوینّیات و فّوار

اویند؟ جواب  ۀت و ارادرسول و امام دربانان و حجاب و نّواب خدا و محّل قدر :نوشته
 از این عناوین معلوم گردد تا قضاوت شود ما برای بیانایشان این است که باید مقصود 

حاضر و به ھر چیز محیط است و بین با علم خویش  وًال خدا ھمه جاا :گوئیم میھا  آن

ۡقَرُب إَِ�ۡهِ ِمۡن حَ ﴿ :خود فرموده که چنانخدا و خلق او واسطه نیست 
َ
ۡبِل َوَ�ُۡن أ

 ]١٦ :ق[﴾ ١٦ٱلَۡورِ�دِ 
ره حدید ون نزدیکتریم و در سایعنی ما از رگ گردن یعنی رگ حیات به انس 

ۡ�َن َما ُكنُتمۚۡ ﴿ :فرموده
َ
 ،یعنی او با شما است ھر جا باشید ]٤ :الحدید[﴾ َوُهَو َمَعُ�ۡم �

در  ،و سفیر الھی است بین خالق و خلق او یعنی بندگان ای پیغمبر واسطه اگر شنیده
ای  متأسفانه عّده .و نه در چیز دیگراست نه در مکان   أمور دین و رساندن وحی واسطه

مّالیان و فیلسوف مآب معتقدند که از خدا یک چیز بیشتر صادر نشده به نام عقل  زا
در خلقت و خالق چیزھای دیگر است  ۀو آن مخلوق اّول واسط صاّول یا نور محّمد

ُ ٱ﴿ :گوید ولی قرآن می ءٖ�  �َّ ۡ�َ ِ
ول این قکه ما با دالئل و برھان ا ]٦٢ :الزمر[﴾ َ�ٰلُِق ُ�ّ

خواھد به آن کتاب به جلد اّول آن ھرکه  ایم را در کتاب عقل و دین رّد کردهاشخاص 
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به فرزندش امام حسین  ÷البالغه در وصّیت حضرت امیر در نھج ،مراجعه کند

موات واألرض قد أذن لده خزائن يب يأنّ الّذواعلم « :فرماید می عاء و أمر يف كالسّ  كالدّ

 إيل كلجئيو مل  كجبه عنحينه من يو ب كنيعل بجيو مل  كمحريو تسرتمحه ل يكعطيأن تسئله ل

او است خزائن آسمان و زمین تو را  که بدستیخدائ اً قبدان محّق  .»هيإل كشفع ليمن 
و أمر کرده از خودش سئوال کنی تا به عطا کند و طلب ی نه داد که او را بخوازاجا

ای قرار  ین تو و خودش حاجب و دربان و واسطهبرحمت کنی تا تو را رحم نماید و 
یعنی ھر گاه خدایت را بخوانی حاضر  ،نداده و تو را ناچار نکرده که شفیع نزدش ببری

ه مخزائن إلھی ھوده میر فرمادر اینجا حضرت  ،و شنوا است و احتیاج بواسطه ندارد
 که چنان ھا، این باشد یعنی خزائن فیض و برکت و رزق و حیات و غیر دست خودش می

قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن  قُل﴿ :ودهدر قرآن خدا برسول خود فرم
َ
ٓ أ ِ ٱ�َّ  :األنعام[﴾ �َّ

پس معلوم  ،گویم که نزد من خزائن الھی است یعنی بگو من برای شما نمی ،]٥٠
فیض را  ۀو این واسطت او نیست سالھی بد نئاشود او مجرای فیض نبوده و خز می

ست که دور باشد یمانند فالن أمیر و وزیر نخدا  ،اند گویندگان نادان در دین اضافه کرده
 . و یا در دسترس محتاجین نباشد و محتاج واسطه گردد

واسطه و مجرای فیض است  صثانیًا کدام آیه و حدیث وارد شده که رسول خدا
قرآن مردم را دعوت کرده مستقیمًا به خدا رجوع کنند  ،چنین مدرکی از شرع نرسیده
 : فرموده ١٠٨ ۀیوسف آی ۀنه بواسطه و نه وسیله در سور

ۡدُعٓواْ إَِ� ﴿
َ
ِۚ ٱأ نَا۠ َوَمِن  �َّ

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َبَعِ�� ٱَ�َ  ]١٠٨ :[یوسف﴾  �َّ

 . »ا است من و ھر کس پیرو من باشدھمانا دعوت من بسوی خد«
 : فرموده ١٨٦ ۀبقره آی ۀو در سور

ِجيُب َدۡعَوةَ  �َذا﴿
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ ٱَس�  ]١٨٦ :[البقرة﴾ إَِذا َدَ�نِ�  �َّ

خواننده  ،ل کردند که خدا دور است یا نزدیک بگو نزدیکمؤاھر گاه بندگانم از تو س«
 . »دھم ھر وقت مرا بخواند جواب میرا 

برق و بنده را به یک المپ که  ۀکرد به کارخان تشبیه مییک نفر خر مقدسی خدا را 
خود را به کارخانه وصل کند و کسب نور نماید یعنی بنده باید ھا  سیم ۀباید بواسط

 ۀکارخانداند که  او نمی ،را به خدا برساند و کسب فیض کندرسول و امام خود  ۀبواسط
با علم  خدا فصل و وصل ندارد ھمه جا ،برق محدود و دور است أّما خدا دور نیست
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فََ� تَۡدُعواْ ﴿ :حاضر و ناظر است و خود فرموده مرا بخوانید و غیر مرا نخوانیدخویش 
ِ ٱَمَع  َحٗدا  �َّ

َ
این رد بر خدا است که ما او را نخوانیم و بگوئیم بواسطه  ،]١٨ :الجن[﴾ ١٨أ

 ،ای که ھمه جا حاضر و ناظر باشد وجود ندارد به اضافه چنین واسطه .کنیم مراجعه می
این جاھالن خدا را مانند فالن سلطان  .خواھد دار نمی پس خدا حاجب و دربان و پرده

 ،قدر یعنی چه ۀفّوار. اند که به حاجب و واسطه و دربان محتاج است نادان فرض کرده
لھی محّلی دارد و منحصر و  ات و یا خزائن و مقّدرات اگر مقصود این است که قدر

محدود در امام و رسول است یعنی در طرف مکانی حبس و محدود شده و از آنجا 
 ،اند شود خدا را نشناخته پس معلوم می .زند که این خیال جاھالنه است بیرون می

مگر  شود آقاجان قدرت خدا عین ذات او است و محبوس و محصور در مکانی نمی
شیخّیه و  .قدرت و یا فیض خدا آبست که مجری داشته باشد و از آن مجرا فواره بزند

اند و  غالیان خدا را نشناخته و باور نکرده به امام و رسول چسبیده و دکان باز کرده

بّ يف« اراده ۀامام حسین به جمل ۀاند به زیارت مطلق استدالل کرده ر أموره يمقاد الرّ

خدا در  ۀیعنی اراد ،»ام العبادكم و الصادر عام فصل من احكوتير من بم و تصديكهتبط إل
شود و آنچه  ھای شما صادر می آید به سوی شما امامان و از خانه مقّدرات امور پائین می

گویند از این جمله معلوم  غالیان می .شود از تفصیالت احکام بندگان است صادر می
ھا از معجوالت  نامه آید و منحصرًا به أئمه این زیارت خدا پائین می ۀشود که اراد می
و کّذابین است و ھیچ امام و رسولی نفرموده بیائید سر قبرم یک ساعت از من  تغال

گرفت زیرا اصول نامه  ثانیًا اصول دین را نتوان از زیارت .مّداحی کنید تا مرا خوش آید
گوئید نیست و به غلط معنی  می که چنانمله ثالثًا ظاھر این ج .دین تقلیدی نیست

تکوینی خدا باشد که آن  ۀپروردگار در این جمله اراد ۀزیرا اگر مقصود از اراد ،کنید می
صحیح نیست زیرا  یدآ و به سوی امام پائین می ،رود اراده مکان ندارد و پائین و باال نمی

خدا ھمان  ۀیعنی اراد »هللا احداثهمن ا ةإنّ اإلراد« :فرموده یتھالوامام صادق در توحید 
ایجاد شیء است بدون آنکه خدا ذھنی داشته باشد و در ذھن خود میل و اراده و 

الفعل ال  ياهللا ه ةفإراد« :فرموده ÷در کتاب توحید صدوق امام کاظم .تصمیم بگیرد

بنابراین باال و پائین ندارد  .خدا ھمان کار او است نه چیز دیگر ۀیعنی اراد .»ك ذلريغ
شما  ۀپس از خان ،لھی ھمان ایجاد است و عین مراد نه مقّدمات آنا ۀمعنی ارادزیرا 

 



 ٩٧  درسی از والیت

 ۀشود و اگر مقصود از اراد الھی از جائی صادر نمی ۀود معنی ندارد اصًال ارادش صادر می
مر و اا این صحیح است زیر ،مر و نھی او یعنی مقّررات شرع او است نه تکوینیالھی ا

خدا صادر  صرسول ۀا نازل شده و أمور شرعی از خاندخ صرسول ۀنھی او به خان

ل من أحعامّ « :ذیل که فرموده ۀجمل ۀرسد و به قرین گردد و به دیگران می می ام ك فصّ

مور تشریعی است و ما ھم عرض کردیم که رسول اگردد که مقصود  روشن می »العباد

اگر کسی بگوید خدا در قرآن برای خود  ،تکوینمور تشریع است نه امأمور  صخدا
 : فرموده ٣٦ ۀمائده آی ۀواسطه قرار داده بین خود و بندگانش و در سور

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ْ ٱوَ  �َّ  ]٣٥ :[المائدة﴾ ۦَوَ�ِٰهُدواْ ِ� َسبِيلِهِ  لۡوَِسيلَةَ ٱإَِ�ۡهِ  ۡ�تَُغٓوا

 . »خدا بترسید و بسوی او وسیله بجوئیدای مؤمنین از «
خواندن است؟   آیا این وسیله مگر ھمان واسطه نیست آیا توّسل غیر از واسطه

واسطه  ،واسطه غیر از وسیله است و توّسل مربوط بواسطه نیست :ّوالاجواب بگوئیم 
گویند بین این خانه و آن خانه دیواری و یا باغی  بین دو چیز است مثًال می ۀفاصل

وسیله یعنی ابزار و کارھائی که انسان را به  ،گویند وسیله است ا نمیمّ ا ،واسطه است
ای است که  قرب به خدا اعمال و عقائد صالحه ۀمقصودش نزدیک کند و در دین وسیل
 :ثانیًا در این آیه فرموده .جب رضای خدا گرددانسان را به خدا نزدیک کند یعنی مو

ْ ٱوَ ﴿ تواند وسیله  ای بجوئید انسان مکّلف به این آیه می یعنی وسیله ﴾لۡوَِسيلَةَ ٱإَِ�ۡهِ  ۡ�َتُغٓوا
نبیاء و اتواند  از ایمان و عمل برای خود بجوید و آنچه قابل جستن است و انسان می

را در عالم برزخ بجوید و بیاورد  صخداتواند که رسول  نیستند انسان نمی ءولیاا
و یا  عوامبینیم مردم  وسیله کند و در این آیه نفرموده وسیله را بخوانید متأّسفانه ما می

بخوانید بلکه فرموده  :خوانند در صورتیکه خدا نفرموده خدا را وسیله میولیاءاغالیان 
نیستند که تا بخوانیمشان فوری یع ما طتوانیم آن را بجوئیم و آنان م بجوئید و ما نمی

 .اند خبرند و در عالم باقی رفته به ما توّجه کنند و به دنیا بیایند بلکه ایشان از دنیا بی
از این آیه چه فھمیدند و  ÷و اصحاب او مانند علی صثالثًا باید دید خود رسول خدا

 يإهل«کند  عرض می صرسول خدا ،چگونه عمل کردند و چه چیز را وسیله دانستند

و  ،من به سوی تو ایمان من است بتو ۀخدایا وسیلیعنی  .»كب امينيإ يكإل يلتيوس

لون االيإنّ أفضل ما «فرموده  ١٠٩ ۀدر خطب ÷علی سل به املتوسّ امن به و برسوله و يتوّ
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خواھان به او توّسل جویند ایمان به  ای که وسیله وسیلهیعنی بھترین  »لهيسب اجلهاد يف
پس وسیله ایمان و عمل است نه اشخاص و  ؛جھاد در راه خدا استخدا و رسول و 

بنابراین ھر  .کار لغو و بدعت و بلکه شرکست ،وسیله ۀاشخاص در دعاھا به بھان نخواند
 . ای تھیه کند تواند از ایمان و عمل برای خود وسیله انسانی می

 و جواب آن )شهداء علی خلقه(دلیل هشتم غالیان 
باشند و  و حدیث آمده که رسول و امام شاھد بر اعمال خلق می گویند در قرآن می

اب این است که وشاھد باید ھمه جا حاضر و نظارت و والیت بر خلق داشته باشد؟ ج
البالغه  در نھج ÷شاھد بر خلق است با اینکه قرآن ھمه جا حاضر نیست ثانیًا علی

شاھد بر خلق و وکیل خلق یعنی کسی  »لكيه و ال وريال شاهد غ« :فرماید می ٢٦عھد 
حدی را شاھد و ناظر دیگران قرار نداده بلکه اخدا سّتار العیوبست و  ،نیست جز خدا

ْ ﴿ :خود فرموده ُسوا ھای مردم  و به خانه دس نکنیاعمال دیگران تجّس  در ﴾َو َ� َ�َسَّ
نباید به این تکالیف عمل  صآیا رسول خدا .مشرف نباشید و بدون اذن وارد نگردید

در این دنیا نیست تا شاھد  صباضافه رسول خدا ،ولیاء خدااسایر کند و ھمچنین 
ف شود قبه اضافه اگر از اعمال أّمت مّطلع گردد و از گرفتاری مسلمین وا .اعمال باشد

َوَ� َخۡوٌف ﴿ :از غّصه ھالک گردد و دارالّسالم که جای او خواھد بود و خدا فرموده
 . برای او دارالغّصه گردد ]٦٢ :البقرة[﴾ ٦٢لَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن عَ 

 ،ه کنیم سپس قضاوت کنیمظّمت آمده مالحاثالثًا باید آیاتیکه در شھادت رسول بر 
  :فرموده ١٤٣ ۀبقره آی ۀدر سور

ْ ُشَهَدآَء َ�َ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
 ٱلرَُّسوُل َوَ�ُ�وَن  ٱ�َّاِس َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

 ]١٤٣ :[البقرة﴾ َعلَۡيُ�ۡم َشِهيٗد�ۗ 

بدینگونه شما را از امت وسط قرار دادیم تا شاھد و گواه بر مردم باشید و این «
 . »رسول شاھد و گواه بر شما باشد

بر  را شاھد صمؤمنین را شاھد بر مردم قرار داده و رسول خدادر این آیه 
 صمعنی که مؤمنین شاھد بر مردمند به ھمان معنی رسول خدابه ھر  ،مؤمنین

آیا مؤمن که شاھد بر مردم است ھمه جا حاضر و ناظر است؟  ،شاھد بر مؤمنین است
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شاھد بر ھمه چیز نیست بلکه شاھد بر  صرسول خدا ۀالبّته خیر و طبق این آی
 ÷یرا مانند شھادت حضرت عیس صتوانیم شھادت رسول خدا می ،مؤمنین است

ا ُدۡمُت �ِيِهۡمۖ ﴿ :کند إلھی عرض می ۀبگیریم که قیامت در محکم َوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ
نَت 

َ
ۡيتَِ� ُكنَت أ ا تَوَ�َّ ءٖ َشِهيٌد  ٱلرَّ�ِيَب فَلَمَّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ نَت َ�َ
َ
 ]١١٧ :المائدة[ ﴾١١٧َعلَۡيِهۡمۚ َوأ

ام و چون مرا وفات  ایشان بودهیعنی خدایا من شاھد بر مردم بودم مادامیکه میان 
مؤمنین و  که چنانپس  .دادی خودت مراقب بر ایشان بودی و تو بر ھر چیز شاھدی

ھر شخص مؤمنی تا  ،نیز چنان است صسایر انبیاء شاھد اعمال مردمند رسول خدا
ای که میان مردم است متوّجه و شاھد اعمال ایشان است و چون از دنیا رفت از  اندازه

و این دو شھادت در یک آیه  .نیز چنین است صخبر است رسول خدا ردم بیاعمال م
بنابراین الزم نیست شاھد ھمه جا حاضر و ناظر  .ذکر شده و ھر دو به یک معنی است

 . مانند خدا باشد »ديء شهلّ يشك ويل«بر اعمال باشد و الزم نیست 

 و جواب آن(حّجت)دلیل نهم غالیان 
حّجتند باید ھمه جا حاضر و بر ھر چیز والیت داشته  مگویند چون رسول و اما می

جواب آنستکه اّوًال مقصود از حّجت بر بندگان است نه حّجت بر ھر چیز و ھر  .باشند
ن حّجت است با اینکه آثانیًا قر .مکان اگر دلیلی بر حّجت بودن غیر انبیاء داشته باشید

که قرآن ثقل اکبر است و از پیروان ھمه جا حاضر نیست و والیت بر بندگان ندارد با این
ولیاء زیرا ھمه مأمورند که تابع قرآن باشند و انبیاء و ای از خود مھمتر و برتر است حتّ 

ثالثًا طبق روایات آسیه زن فرعون  .»ء يشلّك القرآن أفضل « :فرموده صخدارسول 
نبیاء اافه به اض .دنیا و مؤمن آل فرعون حّجت است بر مردان دنیا نحّجت است بر زنا

ھمه حّجتند بر اھل دنیا و مؤمن صالح حّجت است بر غیر مؤمن و راویان اخبار حّجتند 
که شمردیم ھمه جا حاضر و ناظر نیستند و والیت ھا  این بر دیگران با اینکه ھیچ یک از

اگر چه حّجت راویان اخبار مانند زیاد قندی و علّی بن أبی حمزه  .تکوینی ندارند
رابعًا  .ات استباشند از مطالب خرافی و جعلیّ  منافقان که راوی احادیث میھزاران نفر 

ّما ات و ھر راوی حدیث حّجت است گوئید ھر عالمی حّجت و ھر امامی حّج  شما می
 : فرموده ١٦٥ ۀنساء آی ۀخدا در قرآن سور

ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ  رُُّسٗ� ﴿ بَّ�ِ ِ مُّ � َ�ۡعَد  ٱ�َّ  ]١٦٥ :[النساء﴾ ٱلرُُّسِل� ُحجَّ
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خدا پیمبران را برای بشارت و انذار فرستاد برای اینکه برای مردم حّجتی بر خدا «
 . »پس از پیمبران نباشد

نیز باب العقل  یدر کاف .ت نیستلھی کسی حّج اکه مدلول این است پس از رسول 
و الجھل از امام صادق روایت کرده که حّجت میان خدا و مردم دو چیز است حّجت 

نیز در  ÷و حضرت امیر .مبراننداباطنی یعنی عقل و حّجت ظاھری و آن پی
پس از أنبیاء حّجتی وجود  :اشباح باشد فرموده ۀکه خطب ٩٠ ۀدر خطب غهالبال نھج

دنا حميمتّت بنب« :ندارد و فرموده ته صمّ اگر بگوئی در زیارات آمده که جانشینان  .»حجّ
باشند گوئیم این زیارات ھیچ کدام سند معتبر و راوی  پیغمبر حّجت بر اھل دنیا می

 . رجوع شود به کتاب زیارات قبور ما .صحیحی ندارد و با قرآن موافق نیست

 و جواب آن(وعاء مشّیت) دلیل دهم غالیان
مظھر خدا و ظرف مشّیت اویند و لذا بر تمام جھان والیت گویند رسول و امام  می

گوئیم ، گویند مظھر قدرت او در جواب می ،دارند؟ جواب آنست که مظھر خدا یعنی چه
خدا نعوذ  ،شود قدرت خدا عین ذات او است و محدد و محصور در ممکن الوجود نمی

 ،زمین محصور استآب قنات در جوف  ،بالله به آب قنات نیست که مظھر داشته باشد
این کالم خدا  ۀگویند ،آیا ذات خدا چنین است ،گویند ظاھر شد آنجا را مظھر میھر جا 

ّما وعاء مشّیت او  .دین است و به اضافه این مظھر مدرکی از شرع ندارد نشناخته و بی
 : به کفّار فرموده ٢٩ ۀتکویر آی ۀبدان که قرآن سور :معنی این کلمه باید دانسته شود

ن �ََشآَء ﴿
َ
ٓ أ ُ َوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ  ]٢٩ :[التکویر﴾ ٢٩ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َربُّ  ٱ�َّ

 . »خواست شما به وجود نیاید مگر اینکه خدا بخواھد خدائیکه رّب العالمین است«
این آیه نه مربوط به امام است و نه مربوط به والیت است و نه مربوط به این است 

اند  روایتی آورده تولی در تفسیر آن غال ،ظرفی دارد یا خیرکه مشّیت و خواسته خدا 

ه مورد إ«که  ھای  دل یعنی خدا ،»ئاً شاءوهيرادته فإذا شاء اهللا شانّ اهللا جعل قلوب األئمّ
و  ،بخواھندآن را  یزی را بخواھد ایشانخود قرار داده چون خدا چ ۀأئّمه را محل اراد

اهللا فإذا شاء  ةيه ملشيقلوبنا أوع« :اند که فرموده کردهم زمان روایت در روایت دیگر از اما

 ،خواھیم ما ظرف مشّیت خدا است پس چون خدا بخواھد ما میھای  دل یعنی .»شئنا
ما أئّمه را خدا چنین قرار داده که راضی به ھای  دل اگر معنی این روایات این است که
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و بسیاری از اھل  ،استاین معنی صحیح  ،خواھیم بخواھد میھرچه  رضای اوئیم و
و اگر مقصود از وعاء مشّیت که ظرف  .اند و منحصر به أئّمه نیست ایمان نیز چنین بوده

را  گویند که بسیار قبیح است و انسان می تمشّیت است چیزی باشد که شیخّیه و غال
گویند  ایشان می ،کنیم آید و ما برای آنکه کسی فریب نخورد بیان می از ذکر آن شرم می

خدایند و مشّیت خدا  ۀت و ارادمعنی روایات این است که أئّمه وعاء یعنی ظرف مشیّ 
محصور و منحصر در آن ظرف است یعنی خواست خدا فقط در آن ظرف و تابع 

خواست گوید أئمه تابع  روایت می ،اند خواست أئّمه است و خدا را تابع أئمه قرار داده
 ۀو بین این دو معنی فاصل ،واست ائّمه استگویند خدا تابع خ خدایند ولی اینان می

و اگر غالیان به عقل خود مراجعه  ،کفر و ایمان است ۀزمین و آسمان بلکه به قدر فاصل
 .کردند شدند و شیعه را بدنام نمی آوری را مرتکب نمی کردند چنین اشتباه شرک می
غالیان کلمات آیا شیخّیه و  .دانند شیعه را مشرک میجھت نیست که فرق اسالمی  بی

ان و ما مل كما شاءاهللا «گویند  اند که مکّرر می و أئّمه را در دعاھای ندیده صرسول خدا

یعنی آنچه خدا خواست شد و آنچه نخواست نشد و امام صادق در تعقیب  »نيكشأ مل ي

یعنی حمد و ستایش  .»هريشاء غيفعل مايشاء و ال يفعل ما ي يأحلمدهللا الّذ« :گوید می زنما
آورد و در  آورد آنچه بخواھد و آنچه غیر او بخواھد بجا نمی خدائی را که به جا می

یعنی آنچه خدا بخواھد و یا خواسته  .»ماشاء اهللا ال ما شاء النّاس« :گوید تعقیب دیگر می
کنند گویا کلمات  این غالیان که در حّق ائمه غلو می ،اند است نه آنچه مردم خواسته

 . دان را ندیده †أئمه

 و جواب آن (آیات و اخبار)دلیل یازدهم غالیان 
انگیز خود که آن آیات بر  کنند برای مطالب غلو غالیان به آیات و اخباری استدالل می

 ،مطلب ایشان داللت ندارد و روایات نیز یا داللت ندارد و یا بدون مدرک و مجعول است
 : سوره توبه ١٨٥ ۀبه آیآوریم از آن جمله  را میھا  آن ای از ما نمونه

ْ  َوقُلِ ﴿ ُ فََسَ�َى  ٱۡ�َملُوا  ]١٠٥ :[التوبة﴾  ٱلُۡمۡؤِمُنوَنۖ وَ  ۥَ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ

 .»بینند و بگو عمل کنید که بزودی خدا و رسول او و مؤمنین عمل شما رامی«
 بینند اند که مؤمنون أئمه ھستند که عمل شما را می استدالل کرده

 جواب این :بیند شود که امام ھمه جا حاضر است که اعمال را می میپس معلوم 
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یات قبل آن را مالحظه کرد تا ببنیم آاست که اوًال این آیه مربوط به ما قبل است باید 
پس بدانکه این آیات راجع به منافقین است که از جنگ تبوک  .مقصود این آیه چیست

دیگری  ،حاضر نشدند یکی گفت ھوا گرم است صتخلف کردند و در رکاب رسول خدا
ھای ما  دیگری گفت میوه ،گفت راه دور استدیگری  ،توان جنگید گفت با روم نمی

 ،رفت به تبوک فاتحانه برگشت صرسیده باید بچینیم و ھکذا تا اینکه رسول خدا

 ونَ َ�ۡعَتِذرُ ﴿ :گوید یه میآاین  زدر آیات قبل ا که چنانمنافقین آمدند عذرخواھی 
نَا 

َ
ْ لَن نُّۡؤِمَن َلُ�ۡم قَۡد َ�بَّ� ُ إَِ�ُۡ�ۡم إَِذا رََجۡعُتۡم إَِ�ِۡهۡمۚ ُقل �َّ َ�ۡعَتِذُروا ۡخَبارُِ�ۡمۚ  ٱ�َّ

َ
ِمۡن أ

ُ وََسَ�َى  کنند به  یعنی منافقین عذرخواھی می ]٩٤ :التوبة[﴾ ۥَ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ
نکنید ما ھرگز سخن شما را قبول نکرده  سوی شما چون رجوع کردید بگو عذرخواھی

و به شما ایمان نداریم زیرا که خدا اخبار شما را برای ما بیان کرد و به زودی خدا و 
پس این آیات راجع به منافقین و مخاطب آن  ،رسول او عمل شما را خواھند دید

که  باشند نه مؤمنین و ضمیر کم که مکّرر شده خطاب به منافقین است منافقین می
خدا فرمود به ایشان بگو خدا ما را از احوال شما خبر داده و به ھمین زودی خدا و 

و ھمینطور  ،شوند یا خیر رسول عمل شما را خواھند دید که در غزوات دیگر حاضر می
فرماید بگو حرف نزنید عمل  که می ١٠٥آیاتی نازل شده تا رسیده به آیه ھا  آن در ذّم 

 ،ما را در غزوات دیگر خدا و رسول و مؤمنون خواھند دیدکنید بزودی بعدًا عمل ش
شود راست  گوئید ما مسلمان مجاھدیم در غزوات دیگر معلوم می یعنی اگر می

فھماند مقصود از رؤیت  باشد که می گوئید و دلیل بر گفتار ما سین سیری الله می می
بندگان را گوید اعمال  پس کسیکه می ،عمل حین عمل نیست و مقصود آینده است

شود به  بیند صحیح نگفته و از این آیه چنین مطلبی استفاده نمی امام ھنگام عمل می
اضافه خدا سّتارالعیوب است و راضی نیست کسی از اعمال بندگانش مّطلع شود و لذا 

ْ ﴿نھی نموده و فرموده و  ُسوا حجرات یعنی تجّسس از اعمال  ۀدر سور ﴾َو َ� َ�َسَّ
شاید امام را  ،پیامبر و امام نباید به این آیه و أمر إلھی عمل کنند آیا ،دیگران نکنید

ِ ﴿ :باضافه خدا مکّرر در قرآن فرموده ،دانند مکّلف نمی  ۦَوَ�َ�ٰ بَِرّ�َِك بُِذنُوِب ِعَبادِه
گاه و بینا است  ]١٧ :اإلسراء[ ﴾١٧َخبَِ�ۢ� بَِصٗ��  یعنی فقط پروردگارت به گناه بندگانش آ

گاھی و  آیا امام این آیه را قبول ندارد؟ و یا راویان حدیث  ،کند بینائی خدا کفایت میو آ
گاه است دروغ می که می گویند و برای  گویند امام فرموده که امام از عمل ھر کس آ
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و یا رسول از اعمال و جنایات  مو اگر اما ،اند غلّو این اخبار ضّد قرآنی را جعل کرده
و تازه دیدن امام  ،ان دارالھّم و الغم و العّصه خواھد شدمردم خبر شوند آخرت برای آن

امام ببیند در شھر تو ھمه  ،اعمال مردم را چه نفعی دارد و چه فضیلتی است برای امام
شوند این کار در حّق امام ظلم است  ھا ھمه شکنجه می کنند و یا در زندان دارند زنا می

رآن در ذیل آیه بیانی داریم الزم است و ما در کتاب تابشی از ق ،که خدا روا داشته
 . خواننده مراجعه کند

ۡؤِمنِ�َ ﴿ و﴾ ٱلُۡمۡؤِمُنونَۚ وَ ﴿ :ثانیًا خدا فرموده  منحصر به امام نیست و خود امام  ﴾مُّ
و دلیل ھا  این بسیاری از مردم را مؤمن خوانده مانند سلمان و اباذر و خباب و غیر

بخوانیم حال شما ببینید اھل غلو چگونه به آیات قرآن ندارد که ما امام را فقط مؤمن 
  .کنند بازی کرده و به میل خود تحریف در معنی می

جھان و ولّی  ۀامام ھمه کاراینکه  کنند به جمالت زیارت جامعه بر و یا استدالل می

امء مسي مكب و تمخي كب و اهللا م فتحكب« ۀ:زمین و آسمان است مانند جمل لي مكب و السّ  نزّ

جواب آنست که معنی این کلمات این است که خدا به برکت شما آغاز کرده  ،»ثيالغ
و ضمیر تمام این  ،کند خلقت را و ختم نموده و آسمان را نگه داشته و باران را نازل می

پس فاعل این کارھا خدا است ببرکت آل محمد نه آنکه آل  ،گردد افعال به خدا برمی
به اضافه این جمالت ضّد قرآن است زیرا خدا  ،بکنندمحّمد خودشان این کارھا را 

�َض ﴿ :بندگان خلق کرده و فرموده ۀر ھمجھان را برای خاط
َ
نَامِ  َوٱۡ�

َ
﴾ ١٠َوَضَعَها لِۡ�

ِي ُهوَ ﴿ :بقره فرموده ۀو در اوائل سور ،]١٠ :الرحمن[ ا ِ�  ٱ�َّ �ِض َخلََق لَُ�م مَّ
َ
 ٱۡ�

َها﴿ :دیگر فرموده ۀو در آی ،]٢٩ :البقرة[﴾ َ�ِيٗعا ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ِيَر�َُّ�ُم  ٱۡ�ُبُدوا  ٱ�َّ

ِينَ َخلََقُ�ۡم وَ  ِي ٢١ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن  ٱ�َّ �َض َجَعَل َلُ�ُم  ٱ�َّ
َ
فَِ�ٰٗشا  ٱۡ�

َمآءَ وَ  نَزَل ِمَن  ٱلسَّ
َ
َمآءِ بَِناٗٓء َوأ آیات فرموده زمین و که در این  ،]٢٢-٢١ :البقرة[﴾ َمآءٗ  ٱلسَّ

یارت جامعه از زبه اضافه  ،مخصوص ۀمردم خلق کردیم نه برای عّد  ۀآسمان را برای ھم
و یا  ،و راوی آن مجھول و یا غالی است نزد علمای رجال شیعهت مجعوالت غال

که امام زمان رازق خلق است و یا ببرکت  »يمنه رزق الوريب« ۀکنند به جمل استدالل می
شوند در حالیکه در ھیچ خبری این جمله وارد نشده بلکه از منشآت  او روزی داده می

ه« ۀ:کنند به جمل و استدالل مینصیرالدین طوسی است  لساخت األرض  لوال احلجّ

 



 درسی از والیت     ١٠٤

فرو گویند حّجت زمین را  این خبر نمی ،دانند نمیآن را  در حالیکه معنی ،»بأهلها
 ،مر خدااکند و یا ب مر امامیکه نباشد این کار میابرند و یا آیا زمین شعور دارد و یا به  می

 ۀبه اضافه باید گفت آی ،ای نیست در تکوین و تخریب مر خدا است پس امام کارهااگر به 
میر در اگوید پس از پیغمبران حجتی برای مردم نیست و حضرت  نساء می ۀسور ١٦٥
بھر  ،قرآن را حّجت کافیه دانسته و ھمچنین انبیاء را حجت دانسته فقطالبالغه  نھج

را حّجتی نیست پس باید ھزار سال قبل زمین اھلش را حال قرآن فرموده پس از انبیاء 

در حالیکه  »كملا خلقت األفال كلوال« ۀ:کنند به جمل و یا استدالل می ،فرو برده باشد
آید معلوم  مّتصل درنمیرا لوال بر سر ضمیر این جمله فصیح نیست بلکه غلط است زی
 . شد ھر کس این جمله را ساخته عجم بوده

 ترسند ترسند ولی از تقصیر در والیت می از شرک نمی
گویند ما برای آنکه در حّق ائّمه تقصیری  شیخّیه و غالیان و مّداحان و دّکانداران می

رسیم در حّق ایشان تقصیر شود؟ ت زیرا می ،باال بریمرا  نشود کوشش داریم که ایشان
ئّمه را اگوئید چرا دین  ترسید اگر راست می که شما چرا از شرک نمی جواب آنست
شناسی  گوئید امام ولی شما می ،اید؟ ھر امامی فرموده من تابع دین و قرآنم عوض کرده

که  ÷در صورتیکه اصول دین امام ایمان به امام نبوده یعنی علی ،از اصول دین است
سه چیز  امام است ایمان به خدا و رسول و روز جزا آورد پس اصول دین او ایمان به

گوئید ایمان به دوازده بلکه به پانزده چیزیکه زیادتر است امام ایمان به  شمامی ،بود
بدترین غضب خدا بر کسی است که  ،نه اصل دیندانست  می خود نیاورد و خود را تابع

اگر توحید افعالی و یا توحید صفاتی  ،م را کم و یا زیاد کندمشرک باشد و یا دین اسال
 . شما خراب باشد والیت و دوستی و یا بگو سرپرستی جھان برای امام به شما نفع ندھد

  :یوسف ۀسور ١٠٦ ۀدر تفسیر آی

ِ  َوَما﴿ ۡ�َ�ُُهم ب
َ
ِ يُۡؤِمُن أ ۡ�ُِ�وَن  ٱ�َّ  ]١٠٦ :[یوسف﴾ ١٠٦إِ�َّ وَُهم مُّ

گذارند و مشرک  و صفات خدا را روی خلق میھا  نام کسانی است که ۀدربار ۀاین آی
خوانند با اینکه این نام و صفت  شوند مثًال مخلوقی را مدیر و یا مدّبر جھان می می

کسانی است که  ۀدربار ۀو نیز ھمان امام فرمود این آی ،تعالی است مخصوص حق
بینی غیر  فرمود آیا نمی ،شویم یا ھالک می ایم چاره گویند اگر فالن کس نباشد ما بی می

روایت  ١٩ص  ١در کتاب وسائل الّشیعه ج  ،دانند دا را مؤّثر و مدافع از خویش میخ
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ت فإنّام يعرف اإلمام منّا اهل البيعرف اهللا و يمن ال « :که فرمود ÷کرده از حضرت باقر

امام از ما اھل بیت را  تا آخر یعنی آنکه خدا را نشناسد ولی » اهللاّريعبد غيعرف و ي
مؤّلف گوید بسیار  .بشناسد ھمانا شناخته و عبادت کرده غیر خدا را یعنی مشرکست

وصیاء مطابق مدارک اسالمی تشریعی است انبیاء و اعجیب است اگر بگوئی والیت تمام 
ئمه ھمه اوصیا و اّما اگر مشرک شوی و بگوئی ا ،شوند ای عصبانی می نه تکوینی عّده

شود توحید غریب است و لذا  آید معلوم می خوششان می ،مدیر و وزیر خدایند کاره و
کند کسی به ایشان کاری ندارد بلکه  لوھّیت میامرشدان صوفیه اّدعای والیت و بلکه 

ّما اگر کسی بگوید امام مانند سایر افراد بشر سھو و ا ،شمرند را عارف و کامل می ایشان
کنند و  لوھّیت مرشدان را تأویل میاند ولی دعوی شو نسیان دارد فوری عصبانی می

 . اند لھّیه قائل شدهاکلّیه  ۀبرای ھر قطب و مرشدی و یا ھر امامی والیت مطلق

 کّلّیه برای بشر مدرکی دارد؟ آیا والیت مطلقۀ
گویند امام دارای والیت کّلّیه إلھّیه مطلقه  غالیان و مّداحان و اکثر دّکانداران می

تعجب  ،ّوًال مدرک این کجا است و چنین چیزی در اسالم نبودها :ید گفتبا ،باشد می
 ّما اگر در اصول دینا ،کنند است اگر کسی در فروع دین از خود ببافد جلوگیری می

امام است پس برای  برایکلیه  ۀثانیًا اگر والیت مطلق .ببافند اشکالی نداردھرچه 
اگر مقصود والیت تکوینی باشد باطل و ثالثًا ماند  چیزی باقی نمی وجّل خدای عزّ 

الھیه  ۀکلی ۀمذکوره در این کتاب ثابت شد بطالن آن زیرا والیت مطلق ۀشرکست از ادلّ 
مسلمین این را  ۀمخصوص حق تعالی است و اگر مقصود والیت شرعی باشد بر کلی

 . توان اثبات نمود نه برای غیر او می صبرای رسول خدا
 ٢٤٦به خبری که سند مّتصلی ندارد و در ھفتم بحار ص  کنند غالیان استدالل می

د مربوبون و قولوا ينا قولوا انّا عبيم و الغلوّ فكايإ« :نقل کرده از أمیرالمؤمنین که فرموده

ما و بگوئید ما بندگان خلق  ۀاز غلو درباریعنی حذر و دوری کنید  »فضلنا ما شئتم يف
باید گفت اّوًال این خبر  .ما آنچه خواستیدشده و پروردگاری داریم و بگوئید در فضل 

رھا کرده آن را  در حالیکه نھی از غلو کرده و در صدر آن و شما صدر ،سند مّتصل ندارد
ی این خبر از آن جمله نامعدر ثانیًا اخبار دیگری وارد شده  .اید و به ذیل آن چسبیده

اتّقوا اهللا و ال تغلوا و ال «به سند مّتصل از امام صادق که فرمود  ٢٤٦در ھفتم بحار ص 
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و تفرقه نیاورید و  دغلو نکنی یعنی از خدا بترسید .»تفرقّوا و ال تقولوا ما ال نقول الخ
میریم سپس در قیامت با  زیرا ما و شما می ،ایم نگوئید به دلخواه خود آنچه ما نگفته

ھرچه  اند و آیات و روایات بسیاری آمده که فرموده .شما مخاصمه خواھیم کرد
خواستید در دین نگوئید و این آیات و اخبار کبیره مقّدم است بر خبر واحدی که 

ْ َ�َ ﴿ :و خدا فرموده ،»قولوا ما شئتم«گوید  می ن َ�ُقولُوا
َ
ِ َوأ  ﴾٣٣َما َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّ

تواند  خواھد بگوید چگونه می میھرچه  ثالثًا در فروع دین کسی حق ندارد .]٣٣ :األعراف[
 . خواھد بگوید میھرچه  در اصول و عقاید

کنید به اھل  خواست بگوید شما چرا اعتراض میھرچه  رابعًا اگر بنا شد ھر کس
اند  دانند زیرا آنان به قول شما آنچه خواسته چھارم می ۀرا خلیف ÷سّنت که علی

بوبرابعاً « ÷میراحضرت  ۀاند دربار گفته لونا عن الرّ این است که ما را مّربی و  »ةينزّ

لونا «  اند زیر خبر نگفته مدیر جھان ندانید پس اھل غلو به ھمین خبر نیز عمل نکرده نزّ

آورده یعنی ما در  ما را از خدائی پائین آورید بلکه ھمین از ربوبّیه پائین  »ةيعن األلوه
 : سی ۀسور ١٢ ۀکنند به آی و یا استدالل می .ای نیستیم تکوینّیات کاره

حۡ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ َ�ُۡن نُۡ�ِ  إِنَّا﴿
َ
ٍء أ ْ َوَءاَ�ٰرَُهۡمۚ َوُ�َّ َ�ۡ ُموا َصۡيَ�ُٰه ِ�ٓ إَِماٖ� َونَۡ�ُتُب َما قَدَّ

بِ�ٖ   ]١٢ :[یس﴾ ١٢مُّ

اند و آثارشان  کنیم و آنچه مقّدم داشته ھا را زنده می ما که خدائیم خودمان مرده«
 . »روشن ۀیم در پروندنویسیم و ھر چیزی را شماره کرد را می

کند و دفتر احصائیه و  ھا را زنده می مقصود این آیه این است که خود خدا مرده
 ،اعمالش شماره شده ۀاند در پروند عمل کردهھرچه  کند و اعمالش را ضبط می ۀشمار

عمل است که جلو ھر انسانی حاضر است و در قیامت  ۀپروند ۀو مقصود از امام در آی
در  که چناندر این آیه امام اطالق بر دفتر اعمال شده  ،باید به دنبال آن حرکت کند
 ١٢ ۀاحقاف آی ۀو به قرآن امام گفته شده و در سور ÷قرآن به کتاب حضرت موسی

  :فرموده

 ]١٢ :[األحقاف﴾ كَِ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إَِماٗما ۦَ�ۡبلِهِ  َوِمن﴿

 . »و از پیش کتاب موسی امام بوده است«
است که ھر چیزی  سطالب فوق علّی بن ابی ۀگویند مقصود از امام در آی غالیان می
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که معّلم حضرت علی است ھمه چیز ص صباید گفت اوًال خود رسول خدا .در او است
زیرا  ،در او نیست اگر مقصود شما این باشدکه امام به ھر چیزی محیط و عالم است

در  ،دانست شد نمی چنین علمی ادعا نکرده و تا به او وحی نمی صخود رسول خدا

لإلمام  يمن قال بالوح« :شود و شیخ مفید فرموده ر وحی نمییصورتیکه به حضرت ام

یعنی ھر کس قائل شود به وحی برای امام او از اسالم خارج  ،»فهو خارج عن اإلسالم

امام در آیه فوق  ۀو کلم ،»رسول اهللا يعلّمن«مکّرر فرموده  ÷است و خود حضرت أمیر
و ثانیًا اگر مقصود از این آیه حضرت  .اعمال است ۀبا تناسب با صدر آیه ھمان پروند

زد و  روزی یکنفر غالی آمد و دم از والیت می ،باشد معنی صحیح ندارد ÷علی
نید گفت یعنی تمام چیزھا در به او گفتم آیه را معنی ک ،کرد به ھمین آیه استدالل می

عرض  ،امام است گفتم چگونه آسمان و زمین در امام است در جواب مبھوت ماند
کردم آقاجان شما چیزی را ندانسته به دین نچسبانید معنی أحصیناه شماره کردیم 

نه  ،در دفتر شده ۀمثًال اگر گفتند تمام افراد ایرانی احصائیه شده یعنی شمار ،باشد می
پس در این آیه مقصود این نیست که ھمه چیز در  ،خود افراد ھمه در دفتر باشند اینکه

و  .اعمال احصائیه شده و ضبط در دفتر است ۀامام است بلکه مقصود این است که ھم

نا والنّاس بعد يفأنا صنا« :به معاویه نوشته و در آن فرمودهکنند  یا استدالل می ع ربّ

پروردگاریم و مردم بعدًا تربیت  ۀاست که ما تربیت یافتمقصود حضرت این  .»ع لنايصنا
گویند مقصود او این است که ما خلقت پروردگاریم ومردم خلقت  غالیان می .مایند ۀیافت

ُ ﴿ :مایند یعنی آنچه خدا در قرآن فرموده ءٖ�  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
صحیح نیست بلکه خدا  ﴾َ�ٰلُِق ُ�ّ

نفرموده بلکه  »عنايصنا«باید گفت حضرت  ناایشدر جواب فقط ما را خلق کرده است؟ 

 :خدا در قرآن فرموده که چناناند برای نفع ما  یعنی خلق شده »ع لنايصنا«فرموده 

ا ِ� ﴿ �ِض َخلََق لَُ�م مَّ
َ
پس شما گویا الم لنا را ندیده و به غلط معنی  ﴾َ�ِيٗعا ٱۡ�

را به زمامداری مسلمین و  سو بسیاری از مردم آن زمان علی سثانیًا معاویه .اید کرده
مانند ما و شما  ÷نویسد ما خالقیم مگر علی نداشتد چگونه علی می خالفت قبول

 . دانند را عاقل نمی ÷گویند اینان گویا علی سخن بیجا و بیھوده می
خود را آیت الله گذاشته و کتابی در والیت در رّد ما نوشته و در آنجا  نام شیخ نادانی
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ا ِ� ﴿ ۀ:آیاستدالل کرده به  َر لَُ�م مَّ َ�َٰ�ٰتِ َسخَّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
که آسمان و زمین  ﴾ٱۡ�

 ،مسّخر استو اولیاء  ءبرای انبیابرای ما مسّخر نیست پست مقصود این است که چون 
گوید خدا مسّخر کرده  این شیخ گویا الم لکم را ندید و معنی آیه را درک نکرده آیه می

َجَعَل ﴿ ۀ:پس مسخر خداست مانند آی ،در آسمان و زمین است برای نفع شما آنچه را
�َض لَُ�ُم 

َ
َمآءَ فَِ�ٰٗشا وَ  ٱۡ� َها﴿ ۀ:آی که در ابتداء ﴾بَِنآءٗ  ٱلسَّ ُّ�

َ
� ْ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ باشد  می ﴾ٱۡ�ُبُدوا

 . مردم زمین را پھن کرده و آسمان را برافراشته ۀیعنی خدا برای ھم
من مرا  ۀیعنی بند ،»مثيل كاجعل يحتّ  يأطعن يعبد«کنند به خبر  و یا استدالل می

اطاعت کن تا تو را مانند خودم قرار دھم و امام اطاعت کرده و مانند خدا شده؟ جواب 
تواند اّدعا کند من بندگی و اطاعت خدا  اوًال طبق این حدیث ھر کس می :این است که

رازق و ولّی تمام جھانم زیرا این خبر منحصر به امام نکرده کرده و مانند خدا خالق و 

ءۖٞ  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ :فرماید ثانیًا این خبر مخالف قرآن است در قرآن می .اطاعت را ۡ�َ﴾ 
و ھر کس برای خدا مثل و مانندی فرض کند یعنی مثل خدا چیزی نیست  ]١١ :الشوری[

اگر خبری مشھور شد صّحت دارد در حالیکه کنند  یعنی از عوام خیال می .کافر است

ممکن است  ،چه بسا چیز مشھوری که اصل ندارد ،»ربّ شهره ال أصل هلا« :اند فرموده
اند از  ھزاران نفر خبری نقل کنند از یک نفر و چنین خبری که ھزاران نفر نقل کرده

 . یکنفر تازه خبر واحد است و اعتباری ندارد

 مجعوله استدالل غالیان به اخبار
کرد و برای خود دّکانی باز  ھر کس خبری جعل می عّباس بنیأمّیه و  در زمان بنی

زیاد بود و این  صاز رسول خدا ۀمردم به اخبار منقول ۀزمان عالق  چون در آن ،کرد می
یھودیان مجوسیان و نصاری و زنادقه و مادیین که  ،پذیرفتند بار مجعوله را مردم میاخ

نتوانستند با نیرو اسالم را از میان بردارند آمدند در میان مسلمین وارد در صدر اسالم 
خوانان ھر  یک عّده روضه ،شده اسالم را با جعل اخبار به نفع دّکان خود ضبط کرد

 ۀعّد  .خورد جمع کرده تشکیل دکان و کسبی نمودند خوانی می خبری که به درد روضه
دیگر  ۀعّد  ،دّکانشان بود نشر دادند ۀو مایباف ھر خبری به دردشان خورد  دیگر عرفان

ھر خبری مفید غلو  تغال ۀیک عّد  ،نشر نمودند دصوفی و ھر خبری بنفع صوفیگری بو
 ÷ای شد مانند خبر خطبه البیان که علی بود گرفتند و برای اشیان بھانه و النه
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موات واألرض« :فرمود نستند درک عوام فکر نکردند و نتوا ،و امثال آن »أنا خالق السّ
نمایند که این اخبار ضد قرآن است و نباید پذیرفت و دیگر آنکه مردم پای منبر 

ای از  به عذر و بھانه روزشک داشتند و ھر  ÷در اصل خالفت و عدالت علی ÷علی

أنا خالق « :کردند در اینصورت چگونه علی فرموده میشدند و غوغائی بپا  علی جدا می

موات واألرض ای برای نابودی و تکفیر خود بدست مردم  خواست بھانه آیا می »السّ
کنند به خبر مجعول قلندران که علی یک شب چھل خانه رفت  بدھد و یا استدالل می

و غذا خورد و مھمان چھل نفر شد و فردا خدا به رسول خود گفت علی دیشب مھمان 
خودمان بود و  ۀخان ما بود و حضرت زھرا چون از این خبر مطلع شد گفت علی دیشب

چون بدنبال عقل  .عوام فکر نکردند که یک نفر محال است دو مکان باشد ،جائی نرفت
 . نرفتند به این خرافات افتادند

ر مفاتیح ذکر شده و در کتب معتبره دو یا استدالل کردند بدعای پنجم رجبیه که 
مّد بن عثمان گرفته مح ،مقّدسه از نایب خاّص امام ۀبخیال خودشان آمده که از ناحی

به  كدعويع ما يمج«به معانی  »كأسئل أللّهمّ اينّ « :شده از قول امام که اّول آن این است

م عباد كنيال فرق ب«تا آخر که در این دعا گفته  »كأمر ةوال یعنی خدایا بین تو  »كإالّ أهنّ
مانند  ،پس آل محّمد ،بندگان تو ھستندھا  آن و والیان أمرت فرقی نیست جز اینکه

ّوًال این دعا سند مّتصلی ندارد زیرا شیخ اخدایند؟ جواب این استدالل این است که 
طوسی محّمد بن عثمان را درک نکرده و شیخ تقریبًا دو قرن بعد از محّمد بن عثمان 
بوده و این دعا را در کتاب مصباح خود نقل کرده از احمد بن محمد بن عّیاش 

علمای رجال شیعه  که چنانوده ضعیف الحال و و این جوھری مردی ب ،جوھری
اند  اند مختّل العقل و یا مختّل الّدین بوده و علمای امامّیه از او اجتناب داشته نوشته
و این احمد جوھری  ،اند رجالشان نوشتهخود شیخ طوسی و نجاشی در کتب  که چنان

  .نقل کرده از خیربن عبدالله که او نیز مھمل و مجھول است
ثانیًا متن این دعا مخالف قرآن است و مسلمان نباید  .ند این دعا خرابستپس س

مقامات اّلتی ال تعطیل لھا فی  گوید زیرا یکجا برای خدا مقامات قائل شده و می ،بخواند
ای کسی است که تنّزل و ترّقی کند رمقامات ب ،کّل مکان و حال آنکه خدا مقامات ندارد
  :نازعات ۀسور ٤٠ ۀآیاز مقامی باالتر و خدا منّزه است و طبق 

ا﴿ مَّ
َ
 ]٤٠ :[النازعات﴾ ٤٠ لَۡهَوىٰ ٱَعِن  �َّۡفَس ٱَوَ�َ�  ۦَمۡن َخاَف َمَقاَم َرّ�ِهِ  َوأ
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ال « :گوید و بعد می ،خدا یک مقام عظمت دارد که ھمیشه ثابت بوده و خواھد بود

م عباديو ب كنيفرق ب ساز و  باھوش اگر بروی نزد یک نفر حلبی ۀخوانند ،»كنها إالّ أهنّ
به آن استاد  ،ای نیست ھائی که ساخته استاد ھیچ فرقی بین تو و این آفتابهای  بگوئی

بالّذات که قادر به ھر چیزی است  دارد به خدای غنّی چگونه جرأت  ،ای توھین کرده
اگر  ،محدود محتاج ھیچ فرقی نداری ۀبا مخلوق فقیر بیچارجسارت کنی و بگوئی تو 

به اضافه در این دعا گاھی ضمیر  ،فاتحه خواند بالله چنین باشد باید برای چنین خدا

نهام إالّ يو ب كنيال فرق ب« :گوید مذّکر آورده برای والیان أمر خدا و گاھی ضمیر مؤّنث می

م عباد  ،اّنھم غلط است و اگر مذّکر باشند بینھا غلط استاگر والیان مؤّنث باشند  ،»كأهنّ
  .گویند و اعضاد و اشھاد و مناه و اذواد و حفظه و رواد مر خدا میابعد در وصف والیان 

یعنی این والیان تو بازوھای تو و گواھان نو و آرزوھای تو و نگھبانان تو و 
ج ببازوھا و گواھان و آیا این خدای محتا ،مدافع تواندھای  وکیل کنندگان تو و حفظ

چنین خدائی  ،آرزوھا و خدای محتاج به نگھبان و وکیل مدافع چه قدر بیچاره شده
منّزه است ھا  نسبت ولی خدای حقیقی از این ،بندگان احمقی مانند غالیان الزم دارد

احادیث بسیاری رسیده که خدا بازو ندارد و برای خلقت خود محتاج گواه  که چنان

 كفبهم مألت سامء« :گوید و بعد در این دعا می ،ج به ولّی و نگھبان نداردنیست و احتیا

باید پرسید مگر این والیان  ،یعنی به این والیان پر کردی آسمان و زمینت را ،»كو أرض
پس مسلمان عاقل  ،اند خدا چه قدر طول و عرض دارند که آسمان و زمین را پر کرده

  .چسبد ن دعا نمیکند و به ای ن و عقل را رھا نمیآقر

 موهومات و خرافات را به نام والیت نیاورید
ّما به ا ،مسلمین قبول دارند ۀوالد طاھرین او را ما و ھمامیر ادوستی و والیت حضرت 

گوید برو  آن یکی می ،ھا باز کرد و مانند مّداحان سّد راه دین شد والیت نباید دّکان ۀبھان
جھان  ،والیت ۀقوّ  ،دفتر والیت ،مکتب والیتگوید  دیگری می ،درس والیت بخوان

کسی نیست به  .والیت چنین کرد ۀبا قوّ  ،کتاب والیت ،منشور والیت ،نور والیت ،والیت
 ،والیت می ،گوید شراب والیت آسمان دارد؟ دیگری می ،اینان بگوید مگر والیت قّوه دارد

راز  ،آسمان عشق ،شقمکتب ع ،گویند دفتر عشق مانند شاعران که می ،ریسمان والیت
ھفت شھر عشق را عّطار گشت تو بیا  ،شھر عشق درس عشق ،کوچه عشق ،عشق
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 ...و ...وادی عشق و ،اسرار عشق ،آتش عشق ،عشق ۀدیوان ،دنبال آن در کوه و دشت
است؟ مّلتی که به دنبال عقل ھائی  دّکان و چهھا  بازی کسی نیست بگوید این چه ...و

آیا درس والیت مکتب آن  .برندش دنبال چنین موھوماتی میو کار و صنعت نرود به 
ن مکتبی پیدا شده؟ آیا خانقاه صوفیان که دم از والیت آکجا است؟ آیا بھتر از قر

زنند مکتب والیت است در حالیکه در آن خبری از اسالم نیست؟ آیا دیوان و دفتر  می

َعَرآءُ ٱوَ ﴿ :شاعران و مّداحان که فرموده دفتر  ،]٢٢٤ :الشعراء[﴾ ٢٢٤ نَ ۥۡلَغاوُ ٱُهُم يَتَّبِعُ  لشُّ
ر و شرکی را در بر دارد از والیت است؟ کسی فسازی که ھر ک والیت است؟ آیا این قافیه

 ،برای من بگوئید  گفتم شما که خوانده ،بمن گفتند بیا درس والیت بخوان :گفت می

یعنی من دو سال از  »نيبسنت أنا أصغر من ريب« :فرمود ÷علی ،گفت خیلی خوب بشو
دانم ولی چون راجع  نمیگوید گفتم مدرک این خبر کجا است؟ گفت  ،خدا کوچکترم

گفتم من چنین مکتبی را که خدای پیرتر از  ،خواھد به والیت است دیگر مدرک نمی
 .خورد که دّکانی باز کند به درد کسی می ،خورد خواھم و بدرد من نمی علی دارد نمی

گفت من در مسجدم دو ماه درس والیت در  و امام مسجد بود می دیگری از اھل علم
نویسنده عرض کردم آن کلمه چه بود؟ گفت  ،اطراف یک کلمه گفتم و بحث کردم

عرض کردم مدرک این  .که فرمود أنا نقطه تحت باء بسم الله ÷کالم حضرت علی
که دو ماه این حقیر تأّسف خوردم  ،ام جمله کجا است؟ گفت مدرکی برای آن ندیده

خودش و مردم را معّطل کرده برای چیزی که مدرکی ندارد و به نام دین از مردم توقع 
 ،گذاری نشده بود میر قرآن نقطه نداشته و نقطهادر حالیکه زمان حضرت  .دارد
ھای قبل از آن  گذاری برای حروف از زمان عبدالملک مروان شروع شد و قرآن نقطه

انا النقطه موھومات را نباید به  :بودا گفتهولی  .نقطه نداشت الله نقطه نداشت و باء بسم

اً و مع ينت مع األنبك« :گفت علی فرموده دیگری در منبر می .چسبانید ÷امام ا مرسّ

د جهراً   ،آشکار بودم صدر پنھان بودم و با محمد ÷یعنی من با پیغمبران .»حممّ
گوئید علی  مگر شما نمی عرض کردم .ام عرض کردم مدرک این کجا است؟ گفت ندیده

گفتم بنابراین اگر علی با أنبیاء بود باید محّمد رسول  ،و محمد نور واحدند؟ گفت چرا
گوید تو در زمان أنبیاء نبودی؟  می صپس چرا در قرآن به محّمد ،نیز باشد صخدا

  :٤٤قصص آیه  ۀگفتم سور ،گفت کجای قرآن
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ٓ إَِ�ٰ ُموَ�  ۡلَغۡرِ�ِّ ٱُكنَت ِ�َانِِب  َوَما﴿ ۡمرَ ٱإِۡذ قََضۡيَنا
َ
ِٰهِدينَ ٱَوَما ُكنَت ِمَن  ۡ�  ﴾٤٤ ل�َّ

 ]٤٤ :[القصص

ورِ ٱُكنَت ِ�َانِِب  َوَما﴿ :دیگر ۀو در آی  ]٤٦ :[القصص﴾ إِۡذ نَاَدۡ�َنا لطُّ

ُهۡم يَۡ�ُفُل ﴿ :دیگر ۀو در آی  ُّ�
َ
ۡقَ�َٰمُهۡم �

َ
يِۡهۡم إِۡذ يُۡلُقوَن أ  ]٤٤ :عمران آل[﴾ َمۡرَ�مَ َوَما ُكنَت َ�َ

تو نبودی وقتی حضرت زکرّیا و بزرگان  ،یعنی تو نبودی چون موسی را ندا کردیم
پس طبق این آیات  .خود را افکندند برای کفایت مردم ۀاسرائیل قلم قرع بنی

پس چگونه علی بوده؟  ،نبیاء نبودهاکه اشرف و مقامش برتر از علی است با  صمحّمد
اش بسته نشده قبل از پدر و مادر باشد؟  فرزندی که ھنوز نطفهچگونه ممکن است 

نبیاء چه فائده داشته؟ و به فرض محال که این سخن ابا  ÷اصًال بودن حضرت امیر
مقصود از  .ای برای من و تو دارد؟ خورد و چه فائده راست باشد بچه درد مسلمین می

ل کرده از دین رم کنند و این است که جوانان تحصیھا  این جعل این روایات و نقل
آمیزی  و یا مطالب غلوّ  ،بگویند دین اسالم فقط تعریف کردن و باال بردن گذشتگان است

گوید امام  دیگری می .مخالف عقل و قرآن استھا  این به اضافه .سازد که با علم نمی
باید  .ّمت کرداپا به عقل زد و رفت بکربال و خود را فدای  عاشق شد و پشت ÷حسین

و بعد  .ّمتادروغگو اگر عاشق خدا شد باید خود را فدای خدا کند نه فدای ای  فتگ
لھی از سر و پیکر گذشتم ھم از عباس و از اکبر ا :گویند بر خدا مّنت گذاشت که ھم می
این چگونه امامی است که جھاد اسالمی و عقلی را گذاشته و جھاد عشق را به  .گذشتم

منّ يا ذاملنّ و ال ي« :خوانده ید منت نھاد و خود در دعا میمیدان آورده بر خدائی که نبا

و بعد ھم از  .کسی نتواند مّنت بر تو گذارد ،خدا صاحب مّنت بر ھمهای  یعنی »يكعل
حضرت عّباس گذشته مگر حضرت عّباس ملک او بوده؟ مگر خود حضرت عّباس مکّلف 

خدا خودش به جھاد حاضر مر و اطاعت او عاقل و موظف به جھاد نبوده؟ مگر برای 
شما  ،اشعار قّالبی ،درس قّالبی ،والیت قّالبی ،شما مالحظه کنید عشق قّالبی .نشده

یکجا  ،الله خوانده یکجا ھر ستمگری را ظل ،بروید دیوان صفی علیشاه را مالحظه کنید
و یکجا در شبی امام ھفتاد مرتبه غش کرده و  ،امام را در یکشب چھل خانه غذا داده

این شاعران و  .اب غش را گرفته و برای ریا به شیعیان قالبی خبر داده استحس
و یکجا خدا را به  ،عذار خوانده گویندگان یکجا خدای منزه را بت عّیار و نگار سیمین
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در کف شیر نر  :گل و بلبل و شاه و لیلی و خورشید و شیر نر تشبیه کرده و گوید
 :گویند این اھل والیت به امام زمانشان می .ای ای غیر تسلیم و رضا کو چاره خونخواره

ـــو ـــوئی ت ـــه ت ـــر در بتخان ـــروز امی  ام
 

ـــ  ـــادرس نال ـــو ۀفری ـــوئی ت  مســـتانه ت
 

نگار من  :گویند خوانند و در مدح او می را اھل ناز و غمزه می صیکجا رسول خدا
یکجا به قرآن  .که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صدر مدّرس شد

 زحیا ندارند صدھا دّکان با ،ناب قرآن است می گویند مقصود من از توھین کرده و می
 ،اند اھل دل ھای زیبا کفر و نفاق و غلّو خود را ترویج کرده بنام ،اند بنام والیت کرده

اھل  ،اھل درد ،اھل حق ،عّشاق بی سر و پا ،اھل باطن ،أولیاء ،اھل معنی ،اھل والء
 ،اویسیان ،اھل شھود ،اھل کشف ،اھل اسرار ،اھل وفاء ،عرفاء ،اھل صفا ،عشق

 :دیگرھای  نام و ،خاکساریان ،کمیلیان
ـــام ـــتن بنھاده ن ـــر خویش ـــا ب ـــد ھ  ان

 

ـــان زان  ـــس دک ـــا  نام پ ـــادهھ  اند بگش
 

 اھـل کشـف و ھـم شـھود، اھل عرفـان
 

 اھــل حــق اھــل والیــت ایــن رنــود 
 

ــــوای بیجــــا مفتکــــی  اینھمــــه دع
 

ـــا   ـــاب بیج ـــه الق ـــن ھم ـــیوی  زورک
 

یکجا از زھد و عقل و علم بدگوئی کنند و از عشق و مستی و شیدائی و دیوانگی 
 .با اینکه فناء و بقاء به اختیار بشر نیست ،زنند یکجا دم از فناء فی الله می ،تعریف کنند

گاه گردد باید حقیقت العرفان ما و کلمه  و ھزار خرافات دیگر که اگر کسی بخواھد آ
تمام مّدعیان علم و فضل در مقابل اینھمه خیانت و خرافت  .بخواند ن راآ الحّق غیر

ّما اگر ما برای روشن کردن مردم کتابی نوشتیم در تمام منابر از ما بدگوئی ا .ساکتند
 . ھا کتب رّد بر ما نوشتند کردند و ده

 جای تأسف و هم جای تعّجب است
سواد و باسوادی بحث از والیت  بیندیده گرفته و ھر آن را  تمام عقائد قرآنی و فرائض

و روایات و  ،اند اند بھم بافته خواستهھرچه ھا  کتاب کنند و به نام والیت در منبرھا و می
دھند و آنکه اّدعای مرجعّیت دارد و خود  احادیث ضّد عقل و قرآن را سند خود قرار می

خدا و  .کند نویسد و ترویج می داند به ھمان خرافات تقریظ می را دریای علم می
ولی اینان ھر قدر غلّو کنند خصوصًا برای  ،اند او غلّو را کفر و شرک دانسته صرسول

امام در نظر مقّدسین بھترند ما برای رضای خدا آیات و روایاتیکه در کفر غالیان آمده 
  :آوریم ای در اینجا می نمونه
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 آیات و روایات در کفر غالیان
  :فرموده ٧٧ ۀو مائده در آی ١٦٩نساء آیه  ۀقرآن در سور

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
أ ۡهَوآَء قَۡوٖ� قَۡد َضلُّواْ ِمن  ۡ�َقِّ ٱَ� َ�ۡغلُواْ ِ� دِينُِ�ۡم َ�ۡ�َ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ

َ
َوَ� تَتَّبُِعٓواْ أ

َضلُّواْ َكثِٗ�� َوَضلُّواْ َعن َسَوآءِ 
َ
بِيلِ ٱَ�ۡبُل َوأ  ]٧٧ :[المائدة﴾ ٧٧ لسَّ

مسلمین) در دین خود غلّو نیاورید و غیر واقع  و ھل کتاب (ای یھود و نصاریای ا«
را نگوئید و بدنبال ھواھای قومیکه از پیش گمراه شدند و بسیاری را گمراه کردند 

 . »نروید و از راه میانه گم شدند
الحوائج و یھود و نصاری در حّق انبیاء غلّو کردند و بعضی از آنان را فرزند خدا و یا باب 

له خواندند و او حوائج خود را از ایشان خواستند و بعضی از آنان را  ،الحاجات کردند قاضی
و پس از لھی به ایشان دادند او صفات  ،قدیم شمردند و ھمه جا حاضر و ناظر دانستند
دیان مراوده کردند کم کم در قرون دوم اآنکه اسالم منتشر شد و به اھل کتاب و سایر 

ھای خود از  غلّو ایشان به مسلمین سرایت کرد و دکانداران دینی برای استفادهاسالمی 
پس از ایشان باطنّیه و  .شدند †این خرافات ترویج کردند تا آنکه مورد لعن أئّمه

صوفّیه و شیخّیه آمدند و ھمان عقائد باطله را رنگ و روغن زدند و در میان مردم بنام 
که مچ ایشان را باز کند  دگر دانشمندان دلسوزی نبوتشر ساختند و از طرف دینمذھب م

تا کار به جائی رسید که صفات  .و حّتی در دفاع از حقائق اسالم خود را به خطر افکند
و بطور کّلی اسالم  ،خدا را برای ھر امام و مرشد و حّتی ھر سلطان و وزیری روا داشتند

 ،بجای قبله و مقابل قبله ،باطل و بجای توحید شرک آمد ،را عوض کردند بجای حق
بجای نماز جمعه و حفظ شوکت  ،خوانی آمد بجای بیان قرآن روضه ،گنبد و بارگاه آمد

و  .زنی آمد زنی و زنجیر بجای جھاد سینه ،ه و زاری و توّسل آمدیاسالمی دعای ندبه و گر
این است که گفتند در فروع اسالم نباید  بعجی .در اصول و فروع اسالم کم و زیاد شد

َوَمن لَّۡم ﴿ :ودی چیزی گفت و نباید حالل و حرامی افزود چون خدا فرمودهخپیش 
نَزَل 

َ
ُ َ�ُۡ�م بَِمآ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
 . ]٤٤ :[المائدة﴾ ٤٤ ٱۡلَ�ٰفُِرونَ فَأ

عقائد و اصول  ولی به ،یعنی ھر کس به آنچه خدا نازل نموده حکم نکند کافر است

قولوا فی «یک حدیث  .خواست در دین بھم بافتھرچه  ت ندادند ھر کسعقائد اھمیّ 

نا ما شئتم خواستند خرافات را وارد اسالم به نام مذھب ھرچه  آویز کردند و را دست »حقّ
 . دلشان خواست گفتندھرچه  آوردند و
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 :رده که فرمودروایت ک ÷بسند مّتصل از امام صادق ٢٤٤بحار ص  جلد ھفتمدر 

اب ك ال نخلوا من نيأنا أهل ب« یعنی  .»نا عند النّاسيعل ذبهكسقط صدقنا بينا و يذب عليكذّ
 بستند و بھمین ایم به دروغگویانی که بر ما دروغ می ما خانواده ھمیشه مبتال بوده

آبروی ما بردند که دیگر مردم به سخن راست ما گوش ندھند و سخن راست از ھا  دروغ
ن نقل آدر کتاب کافی کلینی باب فضل القر ÷مثًال از امام صادق .اعتبار ساقط گردد

زیرا قرآن  ،ھزارش از بین رفته ھزار آیه بوده و یازده کرده روایت صحیح که قرآن ھفده
این دروغ را محّدثی که مّوجه نزد مردم  .فعلی شش ھزار و چندی بیشتر آیه ندارد

اعتبار کند و ھم نزد عقالء امام را  که ھم قرآن را بی نقل کرده ÷است از امام صادق
تی که به کلینی حال ملّ  .گو نشان دھد و سخن امام را از اعتبار ساقط کند خرافه

دانند بسیار مشکل است که به سخن ما  معتقدند و کتاب کافی او را کاٍف لشیعتنا می
خصوصًا اھل غلو که امام  .گوش دھند و خیرخواھی یک نفر بیدارکننده را بپذیرند

ھزار آیه از قرآن  اگر کسی مانند کلینی یازده .شمرند ن مھمتر میآرا از قر ÷صادق
شود حالشان متغّیر و  ا اگر کسی بگوید به امام وحی نمیمّ ا .شوند بکاھد متأّثر نمی

 . دھند عصبانی شده و فتوای قتل او را می
مدیر عالم امکان  ÷یگوید عل یا مینویسد و  الله می آن واعظ آن محّدث آن آیت

اگر علی این اّدعا را کرده که خودخواه  .گوید شنود می شخص خردمندی که می ،است
آن  ،چرا مبّلغ شده و اگر این گویند درغگو است پس ،بوده و از مقام خود تجاوز کرده

ل دأنا العب« :گوید امام می اً  كملي ال كني املسريل الفقيالذّ این گفتار  ،»لنفسه نفعاً و ال رضّ
بحال جلد ھفتم روایت کرده که رسول  ٢٤٥در ص  .کجا و مدیر عالم امکان کجا

در حّق تو غلّو ھای  فرق یعنی .»و هم اجلاحدون يكقه تغلوفرف ا يلعي« :فرمود صخدا
روایت کرده  ÷در ھمان صفحه از امام صادق .منکر حقائق دینند نکنند و ایشا می

رون يرشّ خلق اهللا  ةفسدوهم فإنّ الغاليال  ةم الغالكاحذروا شباب« :که به شیعه فرمود صغّ

عياهللا و  ةعظم بوب ندّ و املجوس  یهود و النّصاريلرشّ من الالغالة لعباد اهللا واهللا انّ  ةيالرّ

که آنان را  یعنی حذر بدھید و دور گردانید جوانان خود را از غالیان .»واكن أرشيوالّذ
کنند و برای  خدا را کوچک می تعظم ،فاسد نکنند زیرا غالیان بدترین خلق خدایند

سوگند به خدا که غالیان از یھود و نصاری و مجوس و  ،بندگان خدا مّدعی پروردگاریند
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نفرین کرد در حّق غالیان و  ÷و نیز روایت کرده که امیرالمؤمنین .مشرکین بدترند

 أبداً  هلم اخد أللّهمّ  یالنّصار م منيبن مر یسيع ةربائك ةبرئ من الغال إينّ  أللّهمّ « :عرض کرد

یعنی خدایا من از غالیان بیزارم مانند بیزاری عیسی بن مریم از  .»أحداً  منهم تنرص ال و
نویسنده گوید خدا  .را یاری مکن خدایا خوارشان کن ھمیشه و احدی از ایشان ،نصاری

کند و گاھی  را مستجاب می گاھی دعای ایشان ،خود نیستولیاء اتابع پیغمبران و 
 ۀدور مستجاب نشده زیرا در ÷میراشود دعای حضرت  در اینجا معلوم می .کند نمی

وسائل مشغول نشر خرافاتند و در  ۀو به ھم زما غالیان در مملکت ما بسیار و ھمه عزی
خانمان و  در و بیمجالس ھستند و ھر کس با ایشان مخالفت کند مانند ما درب ۀھم

در ھفتم بحار و  .دانند مورد انزجار طبقات مردم است و حتی او را واجب القتل می
که توقیعی صادر شد از امام زمان ایشان خطاب به  دان احتجاج طبرسی ورایت کرده

د بن عيلي« :همحمد بن علی بن ھاللی راجع به غالیان نوشت صوفون ياهللا عامّ  تعاىل ،ا حممّ

 .تا آخر حدیث که طوالنی است »علمه و قدرته اء يفكو بحمده لسنا رشسبحانه 
او  ،گویند خدای عّزوجّل برتر است از آنچه غالیان می ،محّمد بن علّی ای  : فرماید می

 حق چه چنانو ما شریک در علم و قدرت او نیستیم  ،منّزه و ما به ستایش او مفتخریم
 : فرموده ٦٥ ۀآی نمل ۀسور :تعالی در محکم کتابش فرموده

َ�َٰ�ٰتِ ٱ�َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ�  قُل﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� ُ يَّاَن  �َّ

َ
َوَما �َۡشُعُروَن �

 ]٦٥ :[النمل﴾ ٦٥ُ�ۡبَعُثونَ 

داندجز خدا و آنان  و زمین است غیب نمیھا  آسمان محمد آنانکه درای  یعنی بگو«
 . »شوند مبعوث میامت یدانند چه وقت برای ق نمی

دانند چه وقت برای قیامت  نبیاء که در آسمان و زمینند غیب نمیایعنی مالئکه و 
و  صمن و جمیع پدرانم آدم و نوح و ابراھیم و محّمد رسول خدا ،زنده خواھند شد

جمعین تا این اطالب و حسنین و غیر ایشان از امامان گذشته صلوات الله  علّی بن أبی
خدا فرموده ھر کس اعراض کند از یاد من برای  ،باشیم خدای عّزوجّل میزمان بندگان 

گوید پروردگارا چرا مرا  .او زندگی تنگی است و روز قیامت کور وارد محشرش سازیم
تو آمد و تو آیات ما برای  که چنانخطاب رسد  ،من که بینا بودم ،کور وارد محشر کردی

محمد بن علی نادانان شیعه و ای  ، امروز بدانگونه فراموش شدی ،نسیان کردی
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و من گواه  ،احمقانشان آنانکه دین ایشان از پر پشته کمتر است ما را اذّیت کردند

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهوَ ﴿ :گیریم خدائی را که می و او برای شھادت کافی است و شاھد باشد  می ﴾�َّ
گیریم تو را و  ھدی میولیاء خدا را و شاانبیاء و او مالئکه و  صگیریم رسول خدا می

برم بسوی خدا و او از  من مّطلع گردد که من بیزارم و پناه می ۀھر کسی را که از نوشت
یا در ملک خدا شریکیم و یا ما را به محّلی برساند دانیم  می غیب ۀئماکسیکه بگوید ما 

ابتدای یا تجاوز دھد ما را از آنچه در  ،سوای آن محّلی که خدا برای ما معیبن کرده
نبیاء او شاھد باش که ھر کس ما از او بیزاریم خدا و مالئکه و  ،ای تو بیان کردمرنامه ب

آن  مانتی است در گردن تو و ھر کسااین توقیع ما  .ولیاء خدا از او بیزارندامرسلین و 
حدی از دوستان و شیعیان من کتمان نکنند تا آنکه آشکار کند و اباید از  ،بشنودرا 

گاه سازد تا بدین حّق  برای ھمه لھی برگردند و از جھل ابخواند و آنان را از این توقیع آ
مر و نھی امرا بفھمد و برنگردد بسوی آنچه تو را  ۀخود دست بردارند و ھر کس نوشت

مؤّلف گوید  .کردم به تحقیق بر اواست لعنت خدا و مالئکه و لعن بندگان صالح خدا
م تا ایرانیان اثنی عشری دست از عقائد باطله و غلّو مقداری از آن توقیع را نقل کردی

صنفان ال تناهلما « :که فرمود صروایت کرده از رسول خدا ٢٤٦در ص  .خود بردارند
یعنی دو صنف از مردم به شفاعت  .»ن مارق منهيادلّ  سلطان غشوم و اغل يف شفاعيت

  .سلطان ستمگر و غالی در دین که خارج از دین شده است :من نرسند
فرمود مرا باال نبرید از  صکه رسول خدا ÷روایت کرده از امام رضا ٢٤٦و در ص 

و از امام  .خود معّرفی کرده قبل از رسالت ۀآنچه سزاوار است زیرا خدای تعالی مرا بند

جل أن خيما  أدين« :روایت کرده که فرمود ÷صادق  یستمع إليغال ف لس إيبجيرج الرّ

قه عليثه و يحد سازد این  یعنی آسانتر چیزی که مرد را از ایمان خارج می .»قوله یصدّ
و از  .است که بنشیند نزد غالی و حدیث او را گوش دھد و او را تصدیق کند

ا﴿ ۀ:روایت کرده که فرمود در آی ÷أمیرالمؤمنین َمۡرَ�َم إِ�َّ رَُسوٞل َقۡد  ٱۡ�نُ  ٱلَۡمِسيحُ  مَّ
هُ  ٱلرُُّسُل َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  مُّ

ُ
ُ�َ�ِن  ۥَوأ

ۡ
ۖ َ�نَا يَأ يَقةٞ ۗ ِصّدِ َعاَم ام « ]٧٥ :المائدة[﴾  ٱلطَّ معناه اهنّ

ة ربوب ية و ادّعياء ربوبيلألنب يتغوطان فمن ادّعي ة فنحن براء منهيلألئمّ ن ة أو نبوّ ا ييف الدّ

  .»واآلخرة
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یعنی اینکه خدا فرموده مسیح بن مریم نبود جز رسولی مانند رسلی که قبل از او 
خوردند  معنای طعام می ،خوردند و مادر او زنی راستگو بود که آندو طعام میگذشتند 

ّدعای انبیاء اپس ھر کس برای  .کردند رفتند و بول و غائط می این است که مستراح می
ربوبّیت کند و برای امامان اّدعای ربوبّیت و یا نبّوت کند در دنیا و آخرت ما از او 

 . بیزاریم

 اانوكانوا جموسا أال كأال  ةلعن اهللا الغال« :روایت کرده که فرمود ÷مام رضااو از 

یعنی  .»ال تصادقوهم و ابرؤ منهم برئ اهللا منهمو وال تصاعدوهم وهمتقاعدال ینصار
با ایشان منشینید  ،چرا مجوسی نشدند چرا نصاری نشدند ،خدا لعنت کند غالیان را

از ایشان بیزاری جوئید خدا از ایشان (مجالست نکنید) و ایشان را تصدیق نکنید و 
و در ھمان صفحه روایت کرده که ابوھاشم جعفری گفت سؤال کردم از  .بیزار است

ضه مرشك ةالغال« :از غالیان و مفّوضه فرمود ÷امام رضا ار و املفوّ یعنی  .»ون تا آخركفّ
خّیه عقاید و شیھا  خوان روضه (نویسنده گوید ،فرمود غالیان کافرند و مفّوضه مشرکند

ھر دو دسته را دارند پس ھم کافر و ھم مشرکند) و فرمود کسیکه با ایشان مجالست و 
مین ایا مخالطه یا ھم غذا شود یا مواصلت یا مزاوجت نماید یا به ایشان امان دھد و یا 

یا بیک جزء کلمه ایشان را یاری دھد از والیت ما  ،شمارد و یا تصدیق گفتارشان نماید
  .ارج استخانواده خ

ولی غالیان  ،گوید از والیت ما خارج است نویسنده گوید عجب این است که امام می
و اگر کسی  .گویند خیر در والیت امام داخل است ھر کس غالی باشد زمان ما می

گویند  بخواھد مانند ما از غلّو ایشان جلوگیری کند و عقائدشان را ابطال سازد می
  .د خودشان کافر و مشرکنددانن دیگر نمی ،وّھابی است
گفت کسی از دوستان شما  ÷روایت کرده که مردی به امام رضا ٢٤٧ ۀدر صفح

 ،چون امام این سخن را شنید ،لھی دارداھمراه من است و گمان دارد که علی صفات 
آنچه این الله خدا منّزه است از  جاری شد و گفت سبحاناعضای بدنش لرزید و عرق از او 

کرد و  آشامید و جماع نمی خورد و نمی آیا علی نمی ،کافران بگویند علوًا کبیراً ستمگران و 
و در حضور خدا خاضع و  ،کرد برای خدا عبادت میھا  این ۀرفت و با ھم مستراح نمی

له دارد؟ پس اآیا چنین کسی با چنین کارھا و صفاتی صفات  ،کرد ذلیل بود و آه و ناله می
و در  .در این صفات ÷باشید زیرا مشارکت دارد با علی ه میلابنابراین ھر یک از شما 
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روایت کرده که اسماعیل بن عبدالعزیز گفت امام صادق به من فرمود آبی در  ٢٤٨ص 
چون داخل مستراح  ،گوید برخاستم و آبی در مستراح گذاشتم ،مستراح برای من بگذار

نان است و حال آنکه او گویم امام چنین و چ من پیش خود خیال کردم و گفتم می ،شد
ای  : پس مدتی نشد که آن جناب بیرون آمد و فرمود ،کند رود و تطھیر می مستراح می

 . شود ما را مخلوق بشمرید اسماعیل بنا را زیاد باال نبرید که خراب می

فواهللا رمحنا « :که فرمود÷روایت کرده از امام صادق ١٠٥و نیز ھفتم بحار ص 

بنا  تون و يو إنّا مل ةو ال معنا من اهللا برائ ةاهللا من حج فبذنوبنا واهللا مالنا عيلفربمحته و إن عذّ

 لهم ماهلم و لعنهم اهللا لقد آذوا اهللا و آذوا رسول اهللا يفيمقبورون و موقوفون ومسئولون و

د بن عيلنيبن احلس  و عيلني و فاطمه و احلسن و احلسنياملؤمنريقربه و ام  نيوها أناب  و حممّ

اهللا مما قال  أبرء إيل ي اجلبال و الربارنيخائفاً ساهراً وجال اتقلقل ب فرايش ت عيليأب مكأظهر

خائفا  روينيف و هم كيقبلوه فيان الواجب أن ال كل كواهللا لو ابتلوا بنا و أمرنا هم بذل يف

خالق خودیم آن  ۀی بخدا قسم ما أئمه را ھیچ عنوانی نیست جز آنکه بندنیع ».وجال
ما قادر بر ضرر و نفع خود  ،ما را آفریده و برای ھدایت مردم انتخاب کردکه  خالقی

 ۀبرحمت او است و اگر ما را عذاب کند بواسط پس اگر خدا بر ما رحم کند ،نیستیم
بیزاری  ۀبخدا قسم ما بر خدا حّجت و حّقی نداریم و از طرف خدا ورق ،گناھان ما است

رویم و برای حشر و نشر زنده  میریم و به قبر می و آزادی از آتش نداریم و البّته ما می
را خدا ایشان  شویم و بازداشت و مسئول خواھیم شد وای برایشان چه شده ایشان می

را در قبر آرزدند و  صان خدا را اذّیت کردند و رسول خدایاین غال ،را لعن کند
را  ÷علّی میرالمؤمنین علی و فاطمه و حسنین و علّی بن الحسین و محّمد بن ا

گاه باشید من بین شما و مانند شمایم براند  هآزرد خوابم در حال  ختخواب خود میتآ
آنان بر فراش خود خوابیده و من ترسناک  ،من ولی من در فزعاترس و رعب غالیان در 

من  ۀبیزارم بسوی خدا از آنچه دربار ،و میان کوه و بیابان مضطرب و ھولناکم ،و بیدارم
ما غلّو کنند  ۀکردیم که دربار مر میابه خدا قسم اگر به فرض محال ما  ،وّ اند از غل گفته

  .بینند من خائف و ھراسناکم چه برسد به اینکه می ،برایشان واجب بود نپذیرند
گفتند ابوھارون  ÷بسند صحیح روایت کرده که به امام صادق ٢٥١و در ص 

کند و اگر خالق و رازق را  میاید خدای قدیم را احدی درک ن گمان کرده که شما گفته
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خدایش لعنت کند نیست خالق و  :باشد؟ امام فرمود بخواھی پدرم محّمد بن علّی می
رازقی جز خدای وحده ال شریک له (اتفاقًا شیخّیه و بسیاری از فالسفه ھمین گمان را 

ھای متکّثره تناسبی نیست و درک واحد بسیط  اند که بین واجب واحد و ممکن کرده
میراند آنکه  ای) و فرمود خدا ما را می ی ممکن الوجود میّسر نیست مگر بواسطهبرا

  .ھالک ندارد خدای خالق مردم است
فرمود ما بیزاریم از آنکه ما را در  ÷کرده که امام صادقو باز بسند مّتصل روایت 

و باز خود را  دانند ئّمه را باالتر از أنبیاء میانبیاء بداند (مؤّلف گوید در زمان ما امقام 
 . ن)نامند در حالیکه امام فرموده ما بیزاریم از ایشا مسلمان می

گفتیم شیعیان  ÷و باز بسند مّتصل روایت کرده از ابوبصیر که به امام صادق
گویند امام عدد باران و  گویند؟ عرض کردم می گویند؟ امام فرمود چه می سخنانی می

پس امام دست  ،داند یا و ذّرات خاکست میستارگان و برگ درختان را و آنچه در در

را ھا  این بخدا قسم ،»ال واهللا ،سبحان اهللا« :خود را باال برد و از روی تعّجب فرمود
  .داند جز خدای تعالی نمی

گفتند مفّضل  ÷روایت کرده بسند مّتصل که به امام صادق ٢٥٣و در ص 
مود والله قادر نیست بر ارزاق ای را فراھم کنید فر توانید رزق بنده گوید شما می می

پس  ،خود ما مگر خدای عّزوجّل و به تحقیق من محتاج طعامی شدم برای عیالم
ام تنگ و فکرم پریشان شد و چون قوت ایشان را فراھم کردم جانم آسوده و  سینه

 . راحت شد
 گویند امام والیت تکوینی بر جھان دارد با بودن چنین روایاتی در کتب شیعه باز می

آیات قرآن صریح است در اینکه فقط خدا قّیم و  ،در حالیکه قطع نظر از این روایات
ھست که  زما آیات بسیاری را نقل کردیم و آیات دیگری نی .والی بر جھان است و بس

 : کھف ۀسور ١٠٢مانند آیه  ،شود موجب بزرگی قطر کتاب میھا  آن ذکر

فََحِسَب ﴿
َ
ِينَ ٱ أ ۡ�َتۡدنَا َجَهنََّم  �َّ

َ
ٓ أ ا ۚ إِ�َّ ۡوِ�َآَء

َ
ْ ِعَبادِي ِمن ُدوِ�ٓ أ ن َ�تَِّخُذوا

َ
ْ أ َ�َفُرٓوا

 ]١٠٢ :[الکهف﴾ ١٠٢لِۡلَ�ٰفِرِ�َن نُُزٗ� 

 .آیه کافر خوانده قائل به والیت تکوینی غیر خدا را و ھمچنین آیات دیگر نیاکه در 
را قبول داریم آن مقداری که  ÷ھدی ۀو أئّم  صما فضائل و مناقب رسول خدا

و البته اخباری که داللت بر عدم والیت تکوینی  .قرآن و عقل نباشد فمخال
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ای از آن اخبار اکتفا کردیم  و امام دارد بسیار زیاد است که ما به ذکر نمونه صپیغمبر
 . نیستھا  ۀ آنزیرا با وجود آیات روشن قرآن احتیاجی به نقل ھم

 سبی و به اطاعت و عبادتستتقّرب رسول و امام ک
و اهللا عبداً صاحلاً  ان عيلك« :روایت کرده از امام سجاد که فرمود ١٥٠بحار ص  مھفت

من  ةرامكهللا و لرسوله و مانال رسول اهللا ال همن اهللا أالّ بطاعت ةرامكأخو رسول اهللا مانال ال

 صرسول خدابرادر  ،مرد صالحی بود ÷یعنی به خدا قسم علی .»اهللا إالّ بطاعته
به مقامی  صو رسول خدا ،مگر به اطاعت خدا و رسولخدا به مقامی نرسید نزد 

 . نرسید مگر به اطاعت خدا

إنّام بلغ ما بلغ  ÷ اً يإنّ عل« :که فرمود ÷و کتاب کافی روایت کرده از امام صادق

رسید به  ÷یعنی به تحقق ھمانا علی »ث و أداء األمانهيبه عند رسول هللا بصدق احلد

 . راستی گفتار و أداء أمانت ۀبواسط صآنچه رسید نزد رسول خدا
بادت و ترک ع کسبی به صأّما در قرآن آیات بسیاریست در اینکه تقّرب رسول خدا

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّ�ِ َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظي�ٖ  قُۡل ﴿ :از آن جمله .معصیت است
َ
ٓ أ ﴾ ١٥إِّ�ِ

 . کردند میی و اطاعت خدا افتخار گبنده نبیاء با ،]١٥ :األنعام[

 مناصب خود را معین کرده ÷امام
میر ااو را  صمیرالمؤمنین گفتند برای آنکه رسول خدااحضرت امیرالمؤمنین را چرا 

میر بر مردم است نه بر آسمان و اپس او  ،کرد بر مؤمنین و مسلمین زمان خودش
مقام و منصب خود را معّین کرده و الزم نیست شیعیان او حضرت  آن و خود ،زمین

البالغه  نھج ١٠٤ ۀدر خطب که چنانچیزی از خود ببافند و غلّو کنند و بر آن بیفزایند 

 س عيليإنه ل :ه فرمودهكتقارب تا آنانيقرب ما ال يلتصق و يلصق ما ال يد أن يري« :فرموده

نّه و يحه و االحيالنّص املوعظه و اإلجتهاد يف ما محّل من أمر ربّه االبالغ يف الاإلمام إ اء للسّ

هامن عيل إقامه احلدود عيل یعنی کسی که نادانست  .»أهلها مستقبها و اصدارالسّ
مام) و آنچه نزدیک نیست ا(یعنی به دین یا به چسبد بچسباند  خواھد آنچه نمی می

او نیست  ۀعھده و وظیفنزدیک کند تا آنجا که فرموده به تحقیق بر امام نیست و بر 
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 :او گذاشته و آن پنج چیز است ۀمر کرده و بر عھداپروردگارش به او مگر قیام به آنچه 
و  صابالغ موعظه و کوشش نمودن در پند و نصیحت و احیای سّنت رسول خدا

 . المال را به اھلش رسانیدن تبر مستحّقین آن و سھم بیاجرای حدود 
است سخن امام را خود گوش دھند و آنچه او نفرموده به ھر حال بر مسلمین الزم 

به امام  ،از قبیل قطب جھان و مدیر عالم امکان و شریک قرآن و مجرای فیض
 . نچسبانند

قوا و ال تقولوا ما ال نقولإتّقوا اهللا« :فرموده ÷امام صادق و این  .» و ال تغلوا و تفرّ
و ایجاد  داز خدا بترسید و غلو نکنیفرماید  ذکر شده که می ٢٤٦حدیث در ھفتم بحار ص 

  .ایم نگوئید که در قیامت با شما مخاصمه خواھیم کرد تفرق ننمائید و آنچه ما نگفته

ل ثناء إلخراج يبجم فال تثنوا عيل« :فرموده ٢٠٧ ۀالبالغه خطب میر در نھجاو حضرت 

تا  ،حقوق مل افرغ من أدائها و فرائض ال بدّ من إمضائها ه يفيم من البقيكاهللا و إل إيل نفيس

 اهللا من نفيس يفيكإالّ أن  خطئ و ال آمن من فعيلأبفوق أن  نفيس لست يف ه فرمود فإينّ كآن

ب ال ربّ غكد مملويفانّام أنا و أنتم عب يمنّ  كهو أملما   من كمنّا ما ال نمل كمليه ريون لرّ

الله باهلديما صلحنا عل إيل هينّا فكأنفسنا و أخرجنا ممّا  ه ريو أعطانا البص يه فأبد لنا بعد الضّ

ثنا و ستایش و مّداحی مکنید برای آنکه خود را مطیع خدا قرار  اریعنی م .»يبعد العم
ام و  فارغ نشدهھا  آن از من حقوقی مانده که از أدای ،ام و با شما خوشرفتارم داده

سپس فرمود من خود را از خطا مصون و ھا  آن واجباتی مانده که ناچارم به اجرای
یمن از خطا نیستم مگر آنکه خدا که از من مالکتر دانم و در کار خود ا محفوظ نمی

ھمانا من و شما بندگان و مملوک  ،است به من مرا کفایت نماید و حفظ کند
 پروردگاری ھستیم که جز او پروردگاری نیست مالک است نسبت به ما آنچه را که ما

را از جھل و نادانی که در آن بودیم درآورد و به سوی علم و معرفت ما را سوق داد و 
 . گمراھی ما به ھدایت تبدیل نمود و بینائی بعد از کوری بما بخشید

طبق این سند راضی نیست کسی از او مّداحی کند در  ÷نگارنده گوید امام
ر بخ ّما یک عده مّداح بیا ،کنند چه برسد به اینکه او را مّداحی ضّد قرآن ،اطاعت خدا

کنند و کارھای خدا را به او نسبت  از دین و قرآن امام را به اوصاف خدائی مدح می
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گوید در اعمال و افعال بشری من مصون از  امام می .اند داده و خدا را بیکار دانسته
 . خطا نیستم مگر آنکه خدا مرا حفظ کند

افتخار امام به یک از اوصاف زشت است بھر حال تمّلق و چاپلوسی و مّداحی 
 :کنند عرض می ÷حضرت أمیرالمؤمنین .اطاعت خدا است نه مزخرفات مردم عوام

ا أن أ يب يفك يإهل« ا ون يلكفخراً أن ت يب يفكعبداً و  كون لكعزّ یعنی خدایا عّزت من  .»ربّ
 . تو باشم و فخر من ھمین بس که توئی پروردگارم ۀھمین بس که بند

و اگر کسی نھی  ،بافند دلخواھشان شد به ھم میھرچه  والیت ۀبه بھاناین مّداحان 
دانند در حالیکه ھیچ  فیض و مدیر عالم امکان می یرا مجرا ماما ،کنند کند تکفیر می

 .پیغمبری و حّتی خود امام چنین اّدعائی نکرده است
 گـویم من آنچه شرط بالغ است با تو می

 

 پند گیـر خـواه مـالتو خواھم از سخنم  
 

 غربت عقائد حّق در زمان ما 
متأّسفانه در زمان ما اگر کسی یکی از مسائل فروع دین را کم و یا زیاد کند ممکن 

لھی قرآنی ھر کس کم و زیاد کند اولی در عقاید  ،است بعضی از مردم او را بکوبند
 . کسی به او کاری ندارد

کتب فالسفه و عرفا و  ،جزء برنامه نیست ه تدریس عقائد قرآنیھای علمیّ  در حوزه
 نبیاء و قرآن خبری نیست و امتحان ازاولی از عقائد  ،شود افکار اصولّیین تدریس می

بافی عرفان و فلسفه  خیال ،از مقّدمات اجتھاد عمًال حذف گردیده و جای آنھا  آن
حضرت  که نانچ ،دھد ھا آیات قرآن فتوی می و گاھی فالن مرجع دینی بر ضّد ده ،آمده

نّ  أيتيس« :فرمود ÷ریکعس علامئهم رشار خلق اهللا  ةه سنيف ةوالبدع ةبدع هيف ةزمان السّ

ف یلون إليميوجه األرض ألهنم  یعل ت و یعنی زمانی بیاید که سنّ  .»الفلسفه و التّصوّ

علمای ایشان  ،در میان ایشان بدعت و بدعت در نظرشان سّنت است صروش رسول
 . زیرا متمایلند به فلسفه و تصّوف ،خدایند در روی زمینبدترین خلق 

البالغه در وصف فقھاء و  نھج ١٤٧و  ١٧در خطبه  ÷و حضرت امیرالمؤمنین

یعنی  »حقّ تالوته تاب إذا تيلكهم سلعه أبور من اليس فيل« :فرمودهزمان  آن مراجع دینی
ما انتظار داریم از و  ،تر و کسادتر از قران نیست ارزش در میان ایشان متاعی بی

را با دّقت بررسی کنند و تطبیق آن را با علمای مخالف  ١٤٧و  ١٧ ۀخطب ،خوانندگان
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ای که اتمام حّجت گردد و طالبین را به  ما آن بود که به اندازه ۀوظیف .ما قطعی شمرند
 .سعادت راھنمائی کند در این کتاب مرقوم داریم دیگر ھدایت مردم با ما نیست

 
 ني ربّ العاملواحلمد هللا

مة برقعيس  يد ابوالفضل عالّ

 



 
 

 
 
 
 
 

 حدیث الّثقلین
 
 

 ت الله العظمییآ :فیلأت
 قمی ید ابو الفضل ابن الرضا برقعیعالمه س
 یشمس١٢٨٧ق مطابق با . هـ١٣٢٩ :تولد
 یشمس ١٣٧٢ق مطابق با . هـ١٤١٣ :وفات

  





 
 

 

 حدیث الّثقلین

 در تأّسف بر دین و کتاب مبین و شکایت بّرب العالمین
ـــــزارای  أال ـــــاغ و گل ـــــان ب  طوطی

 

ــان زار  ــد حالت ــل ش ــران گ ــه از ھج  ک
 

 شــما را گــر گلــی شــد پرپــر و تــار
 

 مرا گـل رفـت و ھـم گـل کـار و گلـزار 
 

ــه ــر نوح ــل گ ــر گ ــما را ھج ــرد ش  گر ک
 

ــرد  ــر ک ــونین جگ ــن خ ــزار دی ــرا گل  م
 

ـــر ـــما را گ ـــل بی ش ـــرده گ ـــاب ک  ت
 

ـــن بی  ـــزار دی  خـــواب کـــرده مـــرا گل
 

 اگـــر شخصـــی کنـــد ایجـــاد بســـتان
 

ـــتان  ـــک گلس ـــت آرد ی ـــرنج و زحم  ب
 

ــــــاری ــــــد آبی ــــــون دل نمای  بخ
 

 در آن جـــــاری نمایـــــد جویبـــــاری 
 

ـــارد ـــد بک ـــالی ص ـــوعی نھ ـــر ن  ز ھ
 

ـــوه آرد  ـــؤمنین صـــد می ـــر م ـــه بھ  ک
 

ـــج بســـیار ـــا رن ـــن کارھـــا ب ـــس ای  پ
 

ـــرده او   ـــت ک ـــع آف ـــرای دف ـــارب  ک
 

 بـــــرای دفـــــع دزدان ســـــازدی در
 

 ســـپس دیـــوار و برجـــی مـــاه منظـــر 
 

ــــانش ــــد باغب ــــت نمای ــــر رحل  اگ
 

ــــبانش  ــــد پاس ــــه باش ــــا رفت  ز دنی
 

ـــواران ـــتی مفتخ ـــد مش ـــوم آرن  ھج
 

ـــرای بھـــره بـــردن زان گلســـتان   ب
 

 یکــــی در بشــــکند یــــا افکنــــد دور
 

ــــوار بشــــکافد بصــــد زور   یکــــی دی
 

ــــاخه ــــرد ش ــــا اّره ب ــــی ب  ھایش یک
 

ـــی در  ـــرده میوه یک ـــده ب ـــایش مع  ھ
 

 خــــدایا چیســــت حــــال باغبــــانش
 

 چــو بینــد گشــته ویــران بوســتانش 
 

 بــود مقصــود مــن زیــن بــاغ قــرآن
 

ـــر آن  ـــوم آورده ب ـــّیادان ھج ـــه ش  ک
 

ـــول ـــود  رس ـــان ب ـــانرا باغب ـــه ک  الل
 

 ز دنیـــا رفـــت و دنیـــا امتحـــان بـــود 
 

 چه خـوش باشـد کـه بعـد از روزگـاری
 

ـــــالح  ـــــلحی اص ـــــد مص  کاری بیای
 

 مــن خــون شــده از فکــر دیــنمدل 
 

 چـــو گلـــزارش بســـی پژمـــرده بیـــنم 
 

ــــردگی را ــــا افس ــــس نم ــــدایا ب  خ
 

ــــــی را  ــــــلح پژمردگ ــــــاور مص  بی
 

 دیـــن زار و خســـته ۀدلـــم از غّصـــ
 

ــته  ــنم رش ــو بی ــته چ ــم گسس  اش از ھ
 

ـــرده ـــم زار ک ـــه و غ ـــن غّص ـــرا ای  م
 

ــی  ــه ب ــرده ک ــراز ک ــن اب ــام دی  دین ن
 

ــین ــزون و غمگ ــود مح ــه دل ب  ھمیش
 

ــه   ــنک ــده دی ــامش ش ــا ن ــنم کفرھ  بی
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ــرع ــن ش ــه ای ــالی ب ــوم آورده جّھ  ھج
 

 یکــی بــا اصــل دیــن جنگــد یکــی فــرع 
 

ــاز ــود ب ــن ب ــاغ دی ــه ب ــوزد ک ــم س  دل
 

 نـــه در دارد نـــه دیـــواری نـــه ســـرباز 
 

 یکـــی بـــا الِف عرفـــان آمـــده جنـــگ
 

ــنگ  ــش و س ــد آت ــد ص ــن زن ــاغ دی  بب
 

 یکـــی شـــد مجتھـــد یعنـــی دکانـــدار
 

ـــی   ـــع دن ـــد مرج ـــی ش ـــداریک  میان
 

ــات ــرد وجوھ ــع و گی ــد مرج ــی ش  یک
 

ـــد از خرافـــات  ـــاتی کـــه باش  وجوھ
 

ــور ــرده مھج ــن ک ــفه دی ــا فلس ــی ب  یک
 

 ز قـــرآن خلـــق را او کـــرده بـــس دور 
 

 یکـــی شـــیخی شـــده آورده آفـــات
 

 یکــــی صــــوفی بیــــاورده خرافــــات 
 

 و خوانـــد شـــعر باطـــل یکـــی مـــّداح
 

 ندانـــد کـــان بـــود از کفـــر قائـــل 
 

 اوصــیاء گفــتغلّوھــا کــرد و مــدح 
 

 ندانــــد ضــــّد قــــرآن خــــدا گفــــت 
 

 غلـــّو کردنـــد و اصـــل دیـــن ببردنـــد
 

ـــمردند  ـــّق ش ـــل ح ـــده فع ـــرای بن  ب
 

 امــامی کــه بــدی تــابع بــاین دیــن
 

ـــین  ـــل آئ ـــدا و اص ـــون خ ـــده اکن  ش
 

 بدســـت مفتخـــوران اھـــل بـــدعت
 

ـــت  ـــن دیان ـــت گشـــته اصـــل ای  امام
 

ـــردی ـــاش ک ـــّو را ف ـــا غل ـــر دان  اگ
 

 دو صــد عــالم نمــا پرخــاش کــردی 
 

ــه ــد روض ــی ش ــا یک ــر غوغ  خوان از بھ
 

ــــالال  ــــه تصــــنیف و ب ــــرد دم ب  بگی
 

ـــم او بھره ـــت غ ـــن اس ـــرداری زدی  ب
 

 مرا غـم بھـر دیـن عمـده ھمـین اسـت 
 

 الھــــی مصــــلحی دینــــی بیایــــد
 

ـــــد  ـــــاتش نمای ـــــع آف ـــــد دف  بیای
 

ـــان ـــالق ایم ـــا اخ ـــین م ـــد ب  نباش
 

ــه بی  ــّق ک ــّق ح ــرآن بح ــت ق ــار اس  ی
 

 ھمــــه احکــــام آن افتــــاده از کــــار
 

 شـــده متـــروک نـــی دارد خریـــدار 
 

ــه ــن غّص ــم زی ــت دل ــای خونس  ھا دری
 

 کـــه اعـــالم دیانـــت ســـرنگون اســـت 
 

ــــا مــــردم دون  زمــــام مســــلمین ب
 

 امــام دیــن زده بــر دیــن شــبیخون 
 

 کشـــم آه ز درد و غّصـــه ھـــر دم می
 

ــاه  ــاه و بیگ ــویم گ ــه گ ــا ک ــم دل ب  غ
 

ــوزد ــانم نس ــّق ج ــن ح ــر دی ــان ب  چس
 

 کـــه بیـــنم جـــای آن باطـــل فـــروزد 
 

 مســـلمانان ھمـــه چـــون گوســـفندان
 

ـــان  ـــان نگھب ـــان گرگ ـــده از بھرش  ش
 

ـــیده ـــت رس ـــن آف ـــاغ دی ـــدایا ب  خ
 

 ھـــدر شـــد زحمـــت و رنـــج کشـــیده 
 

ــیدند ــت کش ــس زحم ــو ب ــفیران ت  س
 

ــت  ــه محن ــن چ ــرای دی ــد ب ــا بدیدن  ھ
 

ــد ــت بپاش ــا محن ــه ب ــی ک ــین دین  ھم
 

 بــــدوِن پاســــبان اکنــــون چھاشــــد 
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ــھیدان ــون ش ــا خ ــه ب ــاغی ک ــین ب  ھم
 

 خـــّرم کنـــون گردیـــده ویـــران بشـــد 
 

 ھمــین دیــن اســت بــودی بھتــر از بــاغ
 

ـــب آن دل  ـــد داغ ھمـــی تخری ـــا کن  ھ
 

ــر ــرش پیمب ــه از بھ ــی ک ــین دین  ھم
 

ـــیبت  ـــافر مص ـــوم ک ـــد از ق ـــا بدی  ھ
 

 بــرای دیــن ســه ســالی در شــعب مانــد
 

ــد  ــب مان ــدر تع ــال وی ان ــود و اطف  خ
 

ـــد ـــدر ش ـــر درب ـــن پیمب ـــرای دی  ب
 

 تمـــام عمـــر در جنـــگ و ســـفر شـــد 
 

 تمــــام عمــــر بــــودی در تکــــاپو
 

 کـــه تـــا ایـــن بـــاغ را خـــّرم کنـــد او 
 

 مقابـــل گشـــت بـــا شمشـــیر عـــدوان
 

 کــه تــا ایــن دیــن رســد روزی بســامان 
 

 زدنــد از کــین بــر او ســنگ جفــا را
 

ــــارا  ــــان نم ــــرخ ایم ــــتند آن  شکس
 

 شـــدی مقتـــول بـــس از یـــاورانش
 

ــانش  ــون کس ــد از خ ــین ش ــد رنگ  اح
 

 باّمــــت گفــــت پیغمبــــر مکـــــّرر
 

ــه  ــر ک ــت اکب ــی اس ــان ثقل ــرآن بھرت  ق
 

 بلـــی از ثقـــل اکبـــر نـــی شـــود یـــاد
 

ــــت داد و بیــــداد   شــــده پامــــاِل مّل
 

ـــدان ـــال اب ـــر پام ـــرد گ ـــدی ک  یزی
 

ـــن و قـــرآن   لگـــد کوبســـت فعـــًال دی
 

 بنــام دیــن شــده پامــال ایــن دیــن
 

ــــدعت ز  ــــینھا  ب ــــال آئ ــــده پام  ش
 

 خــدایا بــاغ دیــن گردیــده بــی یــار
 

ــب   ــبح و ش ــر ان ص ــه ب ــنم نال ــارک  ت
 

ــارا ــویم کردگ ــت گ ــال اس ــی س  دو س
 

 بپایـــان میرســـان خـــود عمـــر مـــا را 
 

ـــن ـــا ک ـــم رھ ـــی از غ ـــدایا برقع  خ
 

ــن  ــا ک ــر او عط ــود ب ــل خ ــد فض  مزی
 

 
 ام  سؤاالتی شده که جواب آن را ذیل سؤال نوشتهه در اینجا از نویسند

 ةالمطّهر ةالّشریع مسؤال مؤمنین از این خاد
ذھان به سؤاالت ذیل جواب اتقاضا داریم برای روشن شدن  .. .. .. .. .. ..محضر مبارک

  :دھید
 را قبول دارید یا خیر؟ †ئّمهاحضرت عالی فضائل و مناقب  -س
بلی تمام فضائل و مناقب ایشان را که در قرآن واخبار صحیحه باشد قبول دارم  -ج

 . باشم و خودم مرّوج آن می
اید صّحت  ت توھین و یا انکار کردهگویند شما به مقام والی بعضی از افراد می -س

 دارد یا خیر؟ 
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 ،ام افتراء و تھمت است من مقام والیت را از خرافات و موھومات نجات داده -ج
کنند تا مردم به گفتار  مرا مّتھم می ،متأّسفانه این اشخاص از حسد و یا حفظ دّکانشان

 . نکنند همن توج
تشکیل شود مجّھز به ضبط صوت و آیا شما حاضرید مجلس بحثی از علماء  -س

 م شود حّق با کیست؟وخبرنگار تا معل
اگر جواب  ،حاضرم مجلسی باشد با حسن تفاھم و اشکاالت خود را بگویند -ج

شوم با سخن حّق عنادی  کافی دادم اعالم کنند و اگردلیلی نداشتم خود تسلیم می
 . نداریم
 ل دارید؟آیا شماخبر أّنی تارک فیکم الّثقلین را قبو -س
ام که در اینجا ذکر  بلی قبول دارم و در اطراف آن خبر تحقیقاتی قبًال نوشته -ج

نامه و سّب و  و سبب نوشتن این مطالب تحقیقی این شد که دو کتاب فحش :کنم می
لعن و تکفیر علیه من نوشتند و من ناچار شدم جوابی برای دفاع از خودم بنویسم (اگر 

آن  انع از چاپ و نشر آن بودند ناچار یکی از دوستان با تغییراتیچه قبًال بعّلت اینکه م
ام در اینجا ذکر  با نام خود بچاپ رساند) ولی برای تکمیل این بحث آنچه نوشتهرا 

  :»و هو هذا«قلین است ثکنم و آنچه چاپ شده به نام حدیث ال می

 حدیث ثقلین
به نام ھائی  دّکان دّکاندارانی که ،ما چون کتاب درسی از والیت را نوشتیم و منتشر شد

کردند و  را بنام والیت سرکیسه می مباز کرده بودند و مرد †والیت محّمد و آل محّمد
ھزاران خرافات ضّد اسالم و قرآن بنام والیت بدین بسته بودند و حّتی معتقد بودند با 

آنان  ،تداشتن والیت نه عذاب و نه حسابی و نه کتابی است بلکه برای خاطر والی
 .توانند روز قیامت خدا را وادار بگذشت نموده که از قوانین کیفری خود صرفنظر کند می

و لذا برای آنکه  .کشد دیگر خبر نداشتند خدا محاسب دقیق است و مو را از ماست می
آمدند صدھا تھمت به ما زدند و ما  ،مردم آن کتاب را نخوانند و یا اگر خواندند باور نکنند

 دھا کتاب رّد بر ما نوشتن والیت خوانده بلکه ما را اھل عداوت معرفی کردند و ده را منکر
از جمله دو کتاب مملّو از خرافات و  ،ر نکردنداو از ھیچ تھمتی که بتوانند فروگذ

موھومات بود که ما حدیث الّثقلین را که خود قبول دارند قاضی قرار دادیم برای بطالن 
  :نگارم ن متن کتاب حدیث الّثقلین را برای شما میمطالب آن دو کتاب و اکنو
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 بسمه تعاىل

سخن از  ،با جمعی از دانشمندان و ابرار ،شبی در منزل یکی از دوستان عالی مقدار
از دو  ،وارد شد با دو کتاب نامدار ،گفتار ناگاه یکی از یاران خوش ،ھای روزگار بود تازه

 ،و احادیث ناھنجار ،سرشارھای  تھمت و ،شاخدارھای  دروغ که پر بود از ،شیخ بزرگوار
یار ای  گفتم ،و تمامش ضّد کتاب پروردگار ،اطھار ۀھای ضّد قرآنی به أئّم  و نسبت

چون  ،ای بیار و به عنوان یادبود نمونه ،را بخوان برای تذکارھا  آن نیکوکردار مقدار از
ه برای ھذیانات و خرافات ا خندمّ ا ،بعضی خندیدند و بعضی رنجیدند ،قدری قرائت کرد

 ،شمار ھای بی پس از گفتگوھای بسیار و تأّسف .ا رنجش برای جعلّیات آنمّ او  ،آن
 ،اند اعتبار نکرده گفتند چگونه علمای ابرار جلوگیری از چاپ و انتشار اینگونه کتب بی

جواب این منافقین و رّد این ملحدین و  ،بر سایر مسلمین و دانشمندان موحدین
طرفداری از قرآن مبین یکی از واجبات دین محسوب و رسوا کردنشان مرغوب و جواب 

مقدار ھر دو  بی ۀپس از سخن بسیار بنا شد این ذّر  .باشد ھای ایشان مطلوب می بافته
از خواننده  .بنگارمھا  آن دانم در مقابل خطاھای کتاب را بخوانم و آنچه را صواب می

ّصب و بغض و حّب مطالب ما را با خرد خود بسنجد و خردمند انتظار دارم بدون تع
و اگر لغزشی دید حمل بر صّحت کند و یا نویسنده را خبر  ،نخوانده نسبت ناروا نبندد

خدا گواه است که مقصود ما از نوشتن این  ،سازد تا جبران نماید و یا جواب کافی دھد

لئالّ « اھل موھومات اسالم است از خرافات و اتمام حّجت است برای ۀمختصر تبرئ

 . »نينّا عن هذا غافلكامه انّا يالق مويقولوا ي

 ��م اهللا ا����ن ا����م

د و آله و اصحابه أمجع یاهللا عل ی و صلّ نيحلمدهللا ربّ العاملا اهللا ة  و لعننيرسوله حممّ

قون بين يأعدائهم الّذ یعل  .  القرآننينهم و بيفرّ
 ،بیدار و یا مّلتی را از خرافات نجات دھددر ھر دوره اگر کسی خواست مردم را 

سال مبتال به عقائد خرافی ھای  سال و آنانکه همورد حمالت طرفدار خرافات واقع شد
کردند سر و صدا بلند کرده و گاھی بھو و جنجال و گاھی به  بوده و از آن استفاده می

البّته طرفداران خرافات که مّلتی را  ،پوشانند تکفیر و تحریک عوام پرداخته و حق را می
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ترسند و به مردم  اند از بیداری و ھشیاری مّلت می ھا سوار بوده ه و مّدتدقبضه کر
 زنند.  می و افتراھاھا  تھمت حقگو

کنند تا بخائنین مدد  ھا را تحریک کرده و می مختصر آنکه دنیا چنین بوده که مّلت
ما که خواستیم مردم را از شرک و خرافات نجات  بنابراین .دھند و خادمین را لگد زنند

داده و خدا را ھمه کاره جھان معرفی کنیم و توحید خالص را به مردم بیاموزیم و 
کتاب به نام درسی از والیت نوشتیم مورد حمالت واّتھامات و فّحاشی اھل خرافات و 

ما در این  .تعّصب و طرفداران اباطیل چه گویندگان و چه نویسندگان قرار گرفتیم
گذاریم و  ھا و گفتار مخالفین خود را با ذکر جواب به نظر خوانندگان می مختصر نوشته

کنیم ھر کدام مطابق آن شد  حدیث الّثقلین را با عقائد خود و مخالفینمان تطبیق می
ه انتظار آن است که قبل از بررسی عجله ب .باطل استحّق و ھر کدام مخالف آن شد 

ھا کتاب بر رّد ما  گوئیم و طرف ما که ده توّجه کنند ما چه می و ،قضاوت نکنند
خوان و  عجب این است که در رّد ما صوفی و شیخی و روضه .گویند اند چه می نوشته

 . اند االسالم ھمه شرکت کرده و ھر کدام کتبی نوشته مّداح و حّجت

 باید تعّجب کرد
ّما ا ،اند آسمانی خود بازی و یا مخالفت کردهاند با کتاب  ھر ملّتی که کتاب آسمانی داشته

مّدعیان  .اند ضدّیت و مخالفت نکرده ،ھیچ کدام مانند مّلت اسالم با کتاب آسمانی خود
آن را  اسالم قبول دارند که کتاب آسمانی ایشان قرآن است ولی ھر حدیث مخالف

بخواھی کرده و یا  دلیه را با تأویل آن اگر با حدیثی مخالف درآمد آن آو قر ،پذیرند می
پذیردند و دشمنان اسالم چون خواستند اسالم را واژگون کنند مطالبی ضّد معارف  نمی

جعل نمودند سپس دیدند کسیکه با قرآن آشنا باشد آن ن به عنوان خبر و حدیث آقر
 داند اخبار ضّد  پذیرند یعنی آنکه قرآن را ممّیز و فارق بین حّق و باطل می جعلّیت را نمی

 . دا کرده و گفتند قرآن قابل فھم نیستدھد آمدند قرآن را از مردم ج تمیز مین را آ
گویند ما کتاب آسمانی خود را  ھا حّتی یھود و نصاری می مّلت ۀدر حالیکه ھم

ی دانند و گفتند داللت قرآن بر مطالب ظنّ  ولی اینان قرآن را قابل فھم نمی ،فھمیم می
پس گفتند اگر کسی خواست به قرآن  .فھمد امام میاست یعنی حّجیت ندارد و فقط 

آنوقت ھر  .استدالل کند گوش ندھید و به اخبار رجوع کنید که قطعی الّدالله است
وارد ساختند و بنام پیغمبر و یا نام ھا  کتاب حدیث مجعولی را بخورد مردم دادند و در
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ن و دل پذیرفتند و بکّلی را بجاھا  آن نشر دادند و تا پیروان امام و رسولآن را  امام
  .گمراه شوند

و  ÷چندی گذشت جاعلین آن اخبار مردند ولی مجعوالت ایشان بنام امام صادق
خصوصًا  ،را پذیرفتند ھمه باور مردم دیندار خوش ۀیا امام دیگر میان کتب ماند و طبق

یج و شد به ترو اگر آن احادیث برای گروھی بھره و نان داشت و باعث آبادی دّکان می
مذاھبی ایجاد شد که اھل ھر ھا  آن و در اثر نشر آن اخبار و پیروی .انتشار کوشیدند

تفرقه و نفاق و شقاق و  ،مذھب به یک عّده از ھمان اخبار استدالل کردند و در اثر آن
 . نکبت و ذّلت میان مسلمین وارد گردید

ه م معرفتھم بالّنورانیّ از باب نمونه مثًال مجلسی در ھفتم بحار یک باب احادیث به نا
نویسد صاحب آن کتب مجھول است احادیثی  آورده و از کتب خّطی که خود آن می

م كال نح«گوید  جمع نموده که تمامش ضّد قرآن و عقل است و بعد خود او می

حتها ّما چون بحار چاپ و منتشر و بدست ا .کنیم حکم نمیھا  این یعنی ما بصّحت »بصّ
در آن  .رسید در نشر آن کوشیدند برای بھره و حفظ دّکان خودشانسواد  گویندگان بی

اند حال اگر کسی بگوید خدا در قرآن  اخبار آمده که امام و رسول از نور خلق شده

�َ�ٰنَ إِنَّا َخلَۡقَنا  ﴿ :فرموده ۡمَشاجٖ  ٱۡ�ِ
َ
و به رسول خود خطاب  ،]٢ :اإلنسان[﴾  ِمن �ُّۡطَفٍة أ

وَ ﴿ :کرده و فرموده
َ
�َ�ٰنُ لَۡم يََر  أ نَّا َخَلۡقَ�ُٰه ِمن �ُّۡطَفةٖ  ٱۡ�ِ

َ
که ھر بشری از  ،]٧٧ :یس[﴾ �

وّالً خدا اگویند  نطفه خلق شده و ممکن نیست انسانی از نور خلق شود؟ در جواب می
اند؟! ثانیًا قرآن ظّنی الّدالله است و این اخبار  نفھمیده ...یک نفر است بقدر یک نفر

 .ولی اخبار نورانّیت متواتر است ،ن خبر واحد استآثالثًا قر .له استکثیره قطعی الّدال
باشد  حال چه باید کرد باید ھزاران دلیل آورد که قرآن قابل فھم و قطعی الّدالله می

نَا  ﴿ :گوید فرموده زیرا خدا دروغ نمی ۡ ِ  ٱۡلُقۡرَءانَ َولََقۡد �َ�َّ كِرٖ ل دَّ ﴾ ١٧ّ�ِۡكرِ َ�َهۡل ِمن مُّ
قول فصل و میزان و فرقان آن را  و ،یعنی قرآن را آسان و ساده قرار دادیم ]١٧ :القمر[

یعنی قرآن برای  ﴾ُهٗدى ّلِلنَّاِس ﴿ و یا ﴾َ�َياٞن ّلِلنَّاِس ﴿ :نامیده و ھمچنین فرموده
 ،مردم نه فقط برای امام ۀمردم موجب ھدایت و پند و موعظه و بیان است برای ھم

 . زیرا نفرموده ھدی لإلمام
قابل فھم نیست و قرآن مشکل است از اینکه قرآن  ۀبھر حال مّدعیان اسالم ببھان

با اینکه خود  ،کنند ترویج میآن را  و اند، قرآن اعراض کرده و با احادث ضّد آن چسبیده
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قول  .اند أحادیثنا صعب مستصعب یعنی احادیث ما سخت و مشکل است أئّمه فرموده
اند اخبار  است قبول ندارند و قول ائمه را که فرمودهخدا را که فرموده قران آسان 

اینکه ما احادیث داریم باید مطالب دینی  ۀو ببھان .سخت و مشکل است باز قبول ندارند
و حّتی أئّمه را نیز از  ،اند را از حدیث گرفت مردم را بکّلی از حقائق قرآن دور کرده

دانند گویا امام را تابع قرآن  میقرآن جدا کرده و گفتارھای ضّد قرآنی را از امام 
ّیام ااگر باورد ندارید در این  ،اند دانند و برای امام دّکانی جدا در مقابل قرآن ساخته نمی

کتب زیادی و از آن جمله دو کتاب از شیخین کبیرین یکی بنام اثبات والیت حقه از 
حریم شیع از و کتاب دیگر به نام حمایت از  ،شیخ علی نمازیالحاج  جناب مستطاب

این دو کتاب را مطالعه فرمائید و ببینید تمام  ،جناب آقای محلوجی به چاپ رسیده
ھّمت و سعی این دو نویسنده این بوده که امام خود را باال برند و ضّد قرآن و مّکذب آن 

ولی اگر  داین دو کتاب شاید بنظر عوام طرفدار خرافات مورد پسند باش .معّرفی نمایند
اند و  غرضی نداشتهھا  آن گو اینکه نویسندگان .و مھجور گردیدن آن .. .رآنبه قکسی 

أما روشن و پیدا است که این دو نفر  .اند سوزی و یا تعّصب جاھالنه نوشته برای دل
  .خبرند مانند اکثر ھمقطاران خودشان بکّلی از قرآن بی

کتاب محلوجی را  ،ما برای خیرخواھی مطالب کتاب نمازی را بر مزنم و یا آقای نم
سنجیم و  بنام مح و یا آقای مح نقل کرده و یا حدیث ثقلین که خودشان قبول دارند می

و در ضمن سؤاالتی از ایشان نموده وبا کمال  .دھیم قرآن و عقل را قاضی قرار می
ایم و جواب ندارند بروند توبه  احترام یا جواب ما را بدھند و یا اگر دیدند ما حّق گفته

 . جھت بما توھین نکنند خود را اعالم نمایند و بیھای  کتاب و بطالن کرده

 متن حدیث ثقلین از دو کتاب 

 کنیم  ما متن حدیث ثقلین را از دو کتاب نقل می
تاب اهللا و ك �م اثلّقلي��لف ف إ� صقال رسول اهللا« ٢٠بحار ص  ٢ج  -١

 ردا يلعي فرتقا حيّت يتم بهما و انّهما لن كلن تضلّوا ما تمسّ  يتياهل ب عرت�
گذارم در میان شما دو چیز  من می :فرمود صیعنی رسول خدا .»احلوض

کتاب خدا و عترتم را مادامیکه به این دو چیز چنگ زنید گمراه  ،سنگین را
و محّققًا این دو را از یکدیگر جدا نخواھد شد تا لب حوض کوثر بر  ،شوید نمی
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 . من وارد شوند

ل عن اهللا عز وجل يجربئ أمر� ...معارشانّلاس :صقال« ٧٦بحار ص  ١٧ج  -٢
و  يهذا و ابنا يرب و اّن وص�م اّن القرآن هو اثلّقل األ�م ان اعلّم�و ر� ر�

 لّك رب �األثلقل  صغرشهد اثلّقل األ�من خلفهم من أصالبهم هم اثلّقل األصغر 
نهما و يم ب�حياهللا ف ردا يلعي  مفارق هل حيّت �واحد منهما مالزم لصاحبه غ

جبرئیل از طرف  !گروه مردمای  فرمود صیعنی رسول خدا .» العباد�ب

امر کرده که به شما تعلیم دھم  ،خدای عّزوجّل که پروردگار من و شما است
که قرآن ثقل بزرگتر واین وصی و فرزندانم و کسانیکه از اصالب ایشانند ھمانا 

اصغر و ثقل اصغر دھد به صدق ثقل  ثقل اکبر گواھی می ،ثقل کوچکترند
ھر یک از این دو مالزم یکدیگرند و از ھم  ،دھد برای صدق ثقل اکبر گواھی می

 . شوند تا بر خدا وارد شوند و خدا حکم کند بین ایشان و بین بندگانش جدا نمی
اینکه اگر قرآن مطالبی بگوید و یا راھی را به مردم نشان دھد و اھل بیت و توضیح 

این دو  صرسول خدا ۀآن بگویند در این صورت طبق گفتعترت رسول نیز موافق 
و اگر قرآن مطلبی بگوید و یا راھی را نشان دھد و  ،گرندیق ھمدمالزم یکدیگر و مصّد 

در این صورت قرآن و  ،به مردم نشان دھدآن را  بگویند و یا ضّد آن را  عترت رسول ضّد 
یان کند عترت نیز ھمان را قرآن بھرچه  عترت از ھم جدا و مکّذب یکدیگرند پس باید

ن و عترت آو اگر بین قر ،بدون کم و زیاد بیان کند تا جدا نشوند و مالزم یکدیگر باشند
ن نیست در آشود آن عترت مصداق قر ب یکدیگر شدند معلوم میتفرقه شد و مکّذ 

 . تابع قرآن و مصّدق آن باشید فرموده حالیکه خدا به رسول خود و به تمام مؤمنین

 و امام از قرآن صآیات قرآن بر متابعت رسول داللت
 ١٠٦انعام آیه  ۀسور

ّ�َِكۖ  تَّبِعۡ ٱ﴿ وِ�َ إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
 ]١٠٦ :[اإلنعام﴾ َمآ أ

 . »ای رسول از آنچه به تو نازل شده پیروی کن«
 ١٠٩ ۀو در سوره یونس آی

ٰ َ�ُۡ�َم  ۡصِ�ۡ ٱَما يُوَ�ٰٓ إَِ�َۡك وَ  تَّبِعۡ ٱوَ ﴿ ۚ ٱَح�َّ ُ  ]١٠٩ :[یونس﴾ �َّ

 . »از آنچه به تو وحی شده پیروی و صبر کن تا خدا حکم نماید«
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 : فرموده ٢٨٥ ۀو در سوره بقره آی

ّ�ِهِ  لرَُّسوُل ٱ َءاَمنَ ﴿ نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
 ]٢٨٥ :[البقرة ﴾ۦبَِمآ أ

 . »این رسول به آنچه باو نازل شده ایمان آورده است«
  :فرموده ٣ ۀاعراف آی ۀدر سور .و ھمچنین در آیات دیگر

ْ ٱ﴿ ّ�ُِ�مۡ  تَّبُِعوا نِزَل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
 ]٣ :[األعراف﴾ َمآ أ

 . »نیکوتر چیزی که به سوی شما نازل شده پیروی کنید«
بنابراین تمام مسلمین حّتی خود رسول و امام  .این خطاب به ھمه مسلمین است

خدا واجب کرده پیروی قرآن  .سخن گویند باید پیرو قرآن باشند نه آنکه برخالف قرآن
خصوصًا اخبار مجعوله  .ّما یک آیه و خبر وارد نشده که باید ھر خبری را پیروی کردارا 

 . احتراز کرد نه اینکه خبر دروغ را بنام عترت پذیرفتھا  آن که باید از

 اند  ها به امام بسته چه دروغ
قرآن را به دروغ به  سحکمین در جنگ صّفین و سرنیزه کردن لشکر معاویه ۀدر قصّ 

کاغذ و ھا  قرآن و این ،اند که نعوذ بالله فرموده من قرآن ناطقم امیرالمؤمنین بسته
را بزنید و نعوذ بالله پاره کنید در صورتیکه چنین چیزی مخالف ھا  این مرّکب است
 ١٢٥ ۀالبالغه و از آنچه در خطب در نھج ÷و حضرت امیر .البالغه است قرآن و نھج

و  تاب اهللا تعاىلكعن  ق املتويلّ ين الفركننا القرآن مل نيم بكأن نح ملّا دعونا القوم إيل« :فرموده

سول شئ فردّوه إيل قد قال اهللا سبحانه فإن تنازعتم يف ه إل ،اهللا و الرّ م كاهللا أن نح یفردّ

ه إلكب سول أن نأخذ بسنته فإذا ح یتابه و ردّ دق يفكالرّ تاب اهللا فنحن أحقّ النّاس ك م بالصّ

یعنی چون لشکر معاویه ما را دعوت کردند به اینکه قرآن را حاکم قرار دھیم ما  .»به
و به تحقیق خدا فرموده اگر نزاع نمودید  ،نبودیمتعالی  خدای گروه روگردان از کتاب

برگردانید و برگردانیدن نزاع بسوی خدا این است بسوی خدا و رسول آن را  در چیزی
که کتاب او را حاکم قرار دھیم و رّد بسوی رسول این است که سّنت او را بگیریم پس 
ھر گاه به حکم صدقی که در قرآن است حکم شد ما سزاوارتریم به آن حکم و پیروی 

ه و اماتته االفرتاق يالقرآن االجتامع عل يياء ما أحيو إح«فرموده  ١٢٥ ۀو در خطب .آن

و میراندن آن جدا شدن  ،کرده اجتماع کردن بر آن ءن احیاآیعنی احیاء آنچه قر .»هيعل
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 . از آنست
اصًال یکی از گناھان کبیره توھین به قرآن است و امام حقیقی توھین به آن 

کند مگر به قول گویندگانیکه دشمن امام و قرآنند و امام را ضّد قران معّرفی  نمی
انعام  ۀدر سور .مر کرده از قران پیروی کنندامسلمین  ۀخدای عّزوجّل بھم .اند دهکر
  :فرموده ١٥٥ ۀآی

نَزۡلَ�ُٰه ُمَباَرٞك فَ  َوَ�َٰذا﴿
َ
ْ ٱوَ  تَّبُِعوهُ ٱكَِ�ٌٰب أ  ]١٥٥ :[األنعام﴾ ١٥٥لََعلَُّ�ۡم تُۡرَ�ُوَن  �َُّقوا

و پرھیز نمائید شاید مورد پیروی کنید آن را  و این کتابی است که ما نازل نمودیم«
 . »رحمت شوید

از این قبیل آیات بسیار است اّما یک آیه وخبر وارد نشده که باید ھر خبری را 
آیات قرآن  ،خدا و رسول .ن را که باید دور انداختآپیروی نمود خصوصًا خبر مخالف قر

 . اند را میزان صّحت و بطالن مطالب اسالمی قرا داده

 و بطالن و کم و زیادش میزان دارد  هر چیزی برای صّحت
مثًال  .کنند با آن میزان معلوم میآن را  در جھان ھر متاعی میزانی دارد که کم و زیاد

 ،شود که نانوا کم داده و یا زیاد دّکان نانوائی اگر میزان و ترازوئی نباشد معلوم نمی
توان  آیا می .و یا زیاددّکان بّزازی اگر متر نباشد معلوم نشود که فالن پارچه کم است 

خدا میزانی نگذاشته که ھر حدیثی و خبری را  ،گفت برای اسالم و فھم کم و زیاد آن
توان اخبار  دشمنان اسالم و منافقین جعل کردند تمیز داده شود؟ به چه چیز می

در اسالم را تعیین کرد؟ خدا و رسول  هجعلّیه را تمیز داد و صّحت و سقم مطالب وارد
 : فرموده ١٧ ۀشوری آی ۀّما قرآن در سورا :ن استآاند میزان در اسالم قر فرموده و أئّمه

ُ ٱ﴿ ِيٓ ٱ �َّ نَزَل  �َّ
َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ  ]١٧ :[الشوری﴾  لِۡمَ�اَنۗ ٱوَ  ۡ�َقِّ ٱب

 . »کتاب و میزان را ،یعنی خدا کسی است که نازل نموده بحّق «
 :آمده ٣٨١ص  ٣الّشیعه ج  در کافی و کتاب وسائل که چنان صّما رسول خدااو 

تاب اهل فخذوه و كفما وافق  ، صواب نوراً لك قه و يلعي حّق حقلّك  قال رسول اهللا اّن يلع«
فرمود بر ھر حّقی حقیقتی و بر ھر  صیعنی رسول خدا .»تاب اهللا فدعوهكما خالف 

آنچه مخالف کتاب خدا بود پس آنچه موافق کتاب خدا بود بگیرید و  ،صوابی نوری است

وافق يفاممل « :مین دو کتاب روایت کرده که فرموددر ھ ÷و از امام صادق .رھا کنید
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یعنی ھر حدیثی که موافق قرآن نباشد باطل و مزخرف  .»ث القرآن فهو زخرفيمن احلد

ء مردود لّ يشك« :فرمود اند که امام صادق می و نیز در آن دو کتاب روایت کرده .است

نّ كال إيل و در ھمانجا روایت  .»تاب اهللا فهو زخرفكوافق يث ال يلّ حدكو  ةتاب والسّ

 يم عنّ كا النّاس ما جائهيفقال أ يبمن يخطب النّب« :که فرمود ÷اند از امام صادق کرده

 صیعنی رسول خدا .»لم أقلهفتاب اهللا كالف خيم كتاب اهللا فأنا قلته و ما جائكوافق ي
آن را  از قول من برای شما آمد که موافق کتاب خدا باشد منمردم آنچه ای  فرمود
 چه چنان .ام ام و آنچه برای شما آمد که مخالف کتاب خدا باشد من نگفته گفته

پس ما باید  .»تبّوا مقعده من انّلاريمتّعبٌد افل ذب يلعكمن « :فرموده اند صحضرت آن
و قرآن را حاکم بر خبر بدانیم نه ھر خبری را به قرآن عرضه بداریم نه قرآن را به خبر 

ن را باید به خبر عرضه کرد و آگوید قر می ١٥ّما آقای نم در ص  .خبر را حاکم بر قرآن
پرسیم بقول  پس ما می .باشد و أئّمه می صاین سخن او ضّد قول خدا و رسول خدا

مسّلم پس  ،شود چگونه خبر را به آن عرضه کنیم قرآنیکه بدون خبر فھمیده نمی ،شما
 . ن فھمیدنی استآقر

 داند موافق قرآن را صحیح می ۀعقید ÷میرالمؤمنینا
ان اهللا واعملوا انّ هذا القرآن هو النّاصح يانتفعوا بب« :فرموده ١٧٤ ۀالبالغه خطب در نھج

أحد بعد القرآن من فاقه و ال  س عيليضلّ واعملوا انّه ليال  يالّذ يغش و اهلاديال  يالّذ

موا علكأنفس م و استنصحوه عيلكرب استدلوه عيل يألحد قبل القرآن من غن ه يم و اهتّ

یعنی بھره برید به بیان خدا و بدانید که این قرآن ھمان  .»مكه أهوائيم واستغشوا فكارائ
بدانید  و ،یابد کند و ھدایت کنی است که گمراه نمی نصیحت کنی است که خیانت نمی

که احدی پس از داشتن قرآن به چیزی احتیاج ندارد و برای احدی پیش از قرآن 
ن چنگ نزنی فقیر و آنیاز نیست (یعنی اگر صد ھزار حدیث و کتاب بدانی تا به قر بی

نصیحت گوی خود آن را  ن را راھنمای بسوی پروردگارتان قرار دھید وآگمراھی) قر
ن عرضه بدارید و عیب عقائد خود را آمّتھم بدانید و بر قر بنمائید و آراء و عقائد خود را

فالقرآن آمر زاجر و صامت ناطق « :فرموده ١٨١ ۀو در خطب .ن اصالح کنیدآدر قر

ت اهللا عيل نه يئاً من ديم شكف عنخيبه فانّه مل  يام اهلدكاخللق من أح خلقه و قد فرغ إيل حجّ
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 ،یعنی قرآن آمر است و ناھی .»اً يله علامً بادرهه إالّ و جعل كه أو يئاً رضيش كرتيو مل 
آن خدا احکام ھدایت را  ۀو بواسط ،حّجت خدا است بر خلق ،اطق و گویاساکتی است ن

بدرستیکه خدا چیزی از دین خود را مخفی نگذاشته و ھمه را در  ،به نھایت رسانیده
مگر آنکه برای قرآن بیان کرده و چیزی که مورد رضایت و کراھت او باشد رھا نکرده 

ِيٓ ٱ﴿ :خدا در قرآن فرموده .ن نھاده استآروشنی در قر ۀنشانھا  ۀ آنھم نزَِل �ِيهِ  �َّ
ُ
أ

 . و قرآن را ھادی مردم قرار داده نه ھر خبری را ،]١٨٥ :البقرة[﴾ ُهٗدى ّلِلنَّاِس  ۡلُقۡرَءانُ ٱ

 شیخین ضّد قرآن و سّنت است ۀعقّید
علی ھستید چرا برخالف قول خدا و  ۀاگر شما شیع گوئیم ما با آقای نم و آقای مح می

اید این دو کتاب شما تمام  به عقائد ضّد قرآن چسبیده ÷برخالف قول حضرت علی

وُه إَِ� ﴿ :نساء فرموده ۀدر سور .بر ضّد قرآن و سّنت است ءٖ فَُردُّ ِ ٱفَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ َّ� 
آن را به خدا و رسول  ،داشتید طرفین نزاعیعنی اگر در چیزی نزاعی  .﴾لرَُّسولِ ٱوَ 

 ٥٣ ۀدر نام ÷حضرت أمیر که چنان ،یعنی به کتاب خدا و سّنت رسول ،ارجاع دھید
 :فرماید که به مالک اشتر نخعی مرقوم داشته میمعروف خود  ۀالبالغه در عھدنام نھج

دّ إيل« دّ إيلكم كاهللا األخذ بمح الرّ سول األخذ بسنّته  تابه والرّ قهرياجلامعه غالرّ یعنی  .»املفرّ
و  ،گرفتن محکمات کتاب خدا (قرآن) است ،رّد کردن و بازگشت بخدا که در آیه آمده

 . باشد رسول که موجب تفرقه نیست می ۀکنند گرفتن سّنت مّتحد ،بازگرداندن به رسول
بوده ای نزاع داشتید ھنوز ما را که طرف نزاع شما  هبنابراین شما اگر با ما در مسئل

بر چه مبنائی شما و  ،اید اید و به کتاب خدا و سّنت و رسول او مراجعه نکرده ندیده
 . اید و چرا قضاوت یکطرفه نموده ،اید ھزاران فحش و ناسزا بما گفته نویس شما  تفریظ

سئوال  ÷ست که از امام صادقانقل کرده  ١٧٥ص  ٢االنوارج  در کتاب بحار

یعنی امام مطابق چه چیزی فتوی  .»تابكاإلمام؟ قال بال يفتيء يش يبأ« :شود می

نّ كال ن يفيكفاممل « :شود سوال می ،فرماید مطابق قرآن دھد؟ امام می می  :»ةتاب؟ قال بالسّ
دھید؟ امام در جواب  چیزی که در قرآن نیست چطوری فتوی می ۀیعنی دربار

نّةتاب واكال ن يفيكفاممل «شود  ال میوس .فرماید مطابق سّنت می ء إالّ س يشيل :؟ قاللسّ

نّةتاب واكال يف فرماید  یعنی اگر چیزی باشد که در کتاب و سّنت نباشد؟ امام می :»لسّ
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و نیز  .در کتاب و سّنت موجود استھیچ چیزی (از احکام دین) وجود ندارد مگر اینکه 

 ون يفيكء الون يشيك« :شود سوال می ÷در ھمان صفحه آمده که از امام صادق

نّةتاب واكال یعنی آیا چیزی ھست که در کتاب و سّنت نباشد؟ امام در  .»ال :؟ قاللسّ
در این ھا  آن بسیار است که ذکر ،البّته روایات وارده از این قبیل .نه :فرماید جواب می

 . مختصر نگنجد
ما را از جنود شیطان و وجود مغرور خود را ردیف پیغمبران  ٥کتاب نم در ص 

نزاع و دلیل آن ذکر نشده قضاوت  داول کتابش ھنوز مور ١١آقای مح در ص و  ،آورد

نُفَسُ�ۡم َوَ� َ�َنابَُزواْ ﴿ :گوید آیا کتاب خدا نمی ،پرداخته کرده و به فّحاشی
َ
َوَ� تَۡلِمُزٓواْ أ

 ِ ۡلَ�ِٰب� ٱب
َ
يَ�ِٰن� ٱَ�ۡعَد  ۡلُفُسوُق ٱُم سۡ ِ� ٱبِۡئَس  ۡ� ھای زشت بر  لقبیعنی  .]١١ :الحجرات[﴾ ۡ�ِ

  .بسیار بد است ،نام فسق بر مؤمنین گذاشتن ،یکدیگر مگذارید پس از ایمان
باید گفت  .انکار والیت است ،یتالتھمت زده که کتاب درسی از و ٧اب نم ص تدر ک

ّما والیتی را که ا ،زیرا ما والیتی را که قرآن و سّنت فرموده قبول داریم .لعنت بدروغگو
البّته کسیکه قبل از رسیدگی بدعوی حکم  .ن مّدعیند ما قبول نداریمدینا جّھال و بی

  .شود صادر کند بھتر از این نمی
کنیم که نویسندگان این دو کتاب و امثال  ما در اینجا بحول و قّوه الھی ثابت می

و  .باشند می ÷را بدنام کرده و از دشمنان حضرت امیر †ایشان حضرات أئّمه
الزم  ،باشم و از دوستان حقیقی ایشان می †پیرو حضرات أئمهچون نویسنده خود 

 . و افتراءات این نویسندگان منافق تبرئه کنمھا  تھمت را از †شد أئّمه

 داند نه مخالف آن امام را تابع قرآن می ،دوست امام
ما را تا به آخر با دّقت مطالعه کند و به نظر  ۀانتظار ما از خواننده آنست که نوشت

مانع از فھم حقائق ھا  این زیرا ،توّجه کند و حّب و بغض و تعصب را کنار بگذارد فانصا
 . است

را  ÷جھت امام المّتقین حضرت امیر ١١خود از ھای  کتاب خین دریاین ش
و قطعًا کسیکه امام را مخالف و مکّذب قرآن  .اند مخالف قرآن و مکّذب آن قرار داده
امامی که  .ستاولی دوست نادان بدتر از دشمن  .بداند یا دوست نادانست و یا دشمن
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شود  اند معلوم می اند و یا در شأن او بافته ایشان معرفی کرده و صدھا خبر به او بسته
  :ب آن استقرآن و مکّذ  فنعوذ بالله از یازده جھت مخال

از جھت اصول دین که اصول دین آن امام را تغییر داده و اصول دین ایشان  –اّول

ان و ما كبام «از جھت علم  -سوم .جھت علم غیب از –دوم .صول دین امام استغیر از ا

از جھت  -ششم .از جھت خالقیت -پنجم .از جھت کمک بخائنین -چھارم .»ونيك
از جھت صدق و  -ھشتم .ازجھت استقالل در اراده و اختیار -ھفتم .ایجاد معجزه

از جھت  -یازدھم .ت عقلاز جھت تبعیّ  -دھم .از جھت شعبده و نمایش -نھم .کذب
دھیم بلکه آقایان بفھمند و  ما ھر یک از این جھات را توضیح می .کم و زیاد کردن دین

 . بروند توبه کنند و از نوشتن خرافات خودداری نمایند

 از جھت اصول دین و کم و زیاد کردن این شیوخ -١

ْ ٱ﴿ :تابع قرآن است به دلیل اینکه خدا فرموده ÷علی نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن  تَّبُِعوا
ُ
ٓ أ َما

ّ�ُِ�مۡ  گوئیم  و باید دید اصول دین اسالم در قرآن چند عدد است می ،]٣ :األعراف[﴾ رَّ
آنچه را باید به آن ایمان و  .خدا در قرآن از بشر دو چیز خواسته ایمان و عقل و عمل

 ،درعمل ک ین است و آنچه به أمر خدا بایددآن اصول د ،مر خداااعتقاد پیدا کرد به 
 . ھمان فروع دین است

وم يآمنوا باهللا و رسوله وال« :به سه چیز ایمان آورید :گوئیم خدا فرموده حال می

مسلمان شد به ھمین  صچون خدمت رسول خدا ÷و خود حضرت علی ،»اآلخر

 ،تابع دین شد ÷حضرت خود آن ،سه چیزی که خدا فرموده ایمان آورد نه به خودش

حاال مّدعیان پیروی او به پانزده چیز بلکه زیادتر  .»آمنت بنفيس«نه اصل دین و نفرمود 
  .وگرنه محکوم بکفرند دباید ایمان آوردن

اند و کسیکه اصول  را زیاد کرده ÷پس معلوم شد اصول دین اسالم و حضرت علی
  .بلکه دشمن او است ،نیستحضرت  آن دوست ددین حضرت را کم و یا زیاد کن

 
 

 عالم غیب کیست؟ ،از جھت علم غیب -٢
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 .اند از مطالب را خبر داده یکرده و بسیارھا  پیشگوئی ÷و أئّمه ھدی صرسول خدا
حال باید بررسی  .اند ما علمی به غیب نداریم ولی خودشان به پیروی قرآن فرموده

  .کرد
 : فرموده ٥٠ ۀانعام آی ۀگوید که در سور که قرآن راست میدانیم  می ما

قُوُل َلُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن  قُل﴿
َ
ٓ أ ِ ٱ�َّ ۡعلَُم  �َّ

َ
 ]٥٠ :[األنعام﴾ ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

 . »دانم لھی نزد من است و غیب نمیاگویم خزائن  بگو من نمی«
 ۀو در آی .داند و عالم به غیب نیست غیب نمی صکه صراحت دارد که رسول خدا

و مانند این آیات در  ،علم غیب منحصر به خدا است یعنی .»ب هللايإنّام الغ« :دیگر فرموده

داند با این ھمه  غیب نمی صحال اگر کسی بگوید چگونه پیغمبر .قرآن بسیار است
اخبار غیبی که از ایشان نقل شده؟ جواب این است که ھر کس از آینده خبر دھد عالم 

و برزخ و حشر و دھد که مرگ و قبر  داند و خبر می الغیب نیست زیرا ھر مسلمانی می
نشر و کتاب و حساب و صراط و دوزخ و جّنت حّق است با اینکه خود را عالم غیب 

چرا؟ برای اینکه ما از وحی قرآن و  ،گویند داند و با این حال ما را عالم الغیب نمی نمی
اند و رسول  شنیده صیا از سابقین خود و آنان از صادق مصّدقی مانند رسول خدا

عالم  ،و ھر کس خبر راست غیبی شنید ،تعالی شنیده و او از حق از جبرئیل صخدا
ی ایشان ھمه از او اصحاب با تقو ÷و حضرت امیر صرسول خدا .باشد الغیب نمی

ُهٗدى ﴿ ۀ:ن دارند و ھمه مشمول آیآلھی قرابوده و ایمان به اخبار غیب  نمّتقی
ِينَ  ٢ّلِۡلُمتَّقَِ�  ِ  ٱ�َّ و  صیعنی رسول خدا .اند بوده ]٣-٢ :البقرة[﴾ ٱۡلَغۡيبِ يُۡؤِمُنوَن ب

و او به حضرت امیر نیز  ،اخیار او به اخبار غیبی که به او وحی شده ایمان دارند باصحا
ھای  ترک البالغه باالی منبر از نھج ١٢٨ ۀدر خطب ÷مثًال حضرت امیر .اخبار کرده

 ضاصحاب او عر یکی از ،یبی بودغدھد و چون این خبر  مغول و خرابی ایشان خبر می

جل  هيعل كب فضحيت علم الغيلقد أعط« کرد یا امیرالمؤمنین الم و قال للرّ  كا أخايالسّ

یعنی یا امیرالمؤمنین به شما علم  .»علم يب و إنّام هو تعلّم من ذيس هو بعلم الغيلب لك
برادر کلبی این خبریکه از مفعول ای  حضرت خندید و به او فرمود ،غیب عطا شده

پس  .تعّلم گرفتم صعلم غیب نیست و ھمانا این خبری است که از رسول خدادادم 
باید دانست ھر کس از  .در این خطبه حضرت صریحًا فرموده من عالم الغیب نیستم
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اگر به آن  ،گویند دیگری خبری بگیرد و اگر چه خبر غیبی باشد او را عالم الغیب نمی
الغیب طبق منطق قرآن به آن خدائی  لمد عاگوین خبر ایمان دارد او را مؤمن بالغیب می

 ÷و امام صداند و از دیگری نگرفته است و رسول خدا گویند که خودغیب می می
  .باشند مؤمن به غیب می

 ١٩٣ص ّما آقای نم چنین مطلب به این روشنی و واضحی را درک نکرده و در ا
باشند و سخن  الغیب می اند پس عالم ل و امام اخبار غیبی بیان کردهوگوید چون رس می

و عجب این است که این مطالب ضّد قرآنی را به  .ن استآایشان ضّد قرآن و مکّذب قر
ما آیه را  .داند که آن آیه رّد سخن او است نمی .جّن استدالل کرده ۀای از سور ن آیهآقر

  :دھیم تا خواننده قضاوت کند به تمامه نشان می
 ٢٧و  ٢٦و  ٢٥ ۀجن آی ۀسور

ۡم َ�َۡعُل َ�ُ  قُۡل ﴿
َ
ا تُوَعُدوَن أ قَرِ�ٞب مَّ

َ
ۡدرِٓي أ

َ
َمًدا  ۥإِۡن أ

َ
ٓ أ فََ� ُ�ۡظِهُر  ۡلَغۡيبِ ٱ َ�ٰلِمُ  ٢٥َرّ�ِ

ٰ َ�ۡيبِهِ  َحًدا  ۦٓ َ�َ
َ
 ]٢٧-٢٥ :[الجن﴾ ِمن رَُّسولٖ  ۡرتََ�ٰ ٱَمِن  إِ�َّ  ٢٦أ

یا اینکه شود (یعنی قیامت)  دانم آیا نزدیکست آنچه وعده داده می بگو من نمی«
دھد و  دھد پروردگاریکه عالم غیب است که بروز نمی پروردگارم برای آن مّدتی قرار می

 . »مگر آن رسولی را که او بپسندد ،گرداند بر غیب خود احدی را مّطلع نمی
و غیب خود را به کسی اظھار  ،الغیب است گوید فقط خدا عالم در این آیه واضح می

مگر پیغمبر و رسولی را که پسندیده  ،دھد به کسی اطالع نمیدارد و از اخبار غیب  نمی
کند و آن رسول به آن اخبار غیب ایمان دارد پس آن رسول  و برگزیده که به او وحی می

در اول آیه فرماید  که چنانالغیب است  گوید رسول عالم ّما نمیا ،مؤمن به غیب است
اید برای رسول خود مأموری در فرم دانم و در آخر آیه می رسول که من نمیای  بگو

گذاریم تا معلوم شود و بداند که آیا رسول آن اخبار غیبی را بدون کم و زیاد  کمین می

 ۦ�َۡسلُُك ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  ۥفَإِنَّهُ ﴿ :فرماید و می ،ت ابالغ کرده است یا خیرمّ ه اب
َۡعلَمَ  ٢٧رََصٗدا  ْ رِ  ّ�ِ بۡلَُغوا

َ
ن قَۡد �

َ
ۡحَ�ٰ ُ�َّ َ�ۡ أ

َ
يِۡهۡم َوأ َحاَط بَِما َ�َ

َ
ٍء َ�َٰ�ِٰت َرّ�ِِهۡم َوأ

گمارد از جلو و عقب رسول کمینی تا  فرستد و می یعنی می ]٢٨-٢٧ :الجن[ ﴾٢٨َعَدَدۢ�
او احاطه دارد به آنچه نزد  اند و بداند که آنان رساالت پروردگارشان را ابالغ کرده

مأمور است که  صپس رسول خدا .شمار کرده استرسوالنست و عدد ھر چیزی را 
آن اخبار را از جبرئیل  صرسول خدا که چنانآن اخبار غیبی را به مردم برساند 
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شود و رسول و مردم ھیچ کدام به غیب عالم نیستند  شنیده و به آن اخبار غیبی می
  .باشند خبر غیب و مؤمن به آن می ۀبلکه گیرند

نگذاشته و  ق فرق بین عالم به غیب و مؤمن به غیبمّدعیان علم غیب برای مخلو
الغیب  گویند امام فرموده من عالم اند و می برای باال بردن امام قرآن را تکذیب کرده

دھیم که امام چنین  ما جواب می .بغیر االستقاللم و خدا عالم غیب بالاستقالل
قرآن فرموده عالم غیبی  و ،نفرموده چرا تھمت به امام میزنند بلکه امام تابع قرآن است

 ٧٢اینجا است که آقای نم در ص  .و ممکن نیست امام ضّد قرآن بگوید ،جز خدا نیست
الغیب خواند به دلیل گفتار  توان امام را عالم گوید می ن قرار داده و میآامام را مکّذب قر

 : فرموده ٦٥ ۀنمل آی ۀخدا در سورّما ا .خودشان

َ�َٰ�ٰتِ ٱ�َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ�  قُل﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� ُ  ]٦٥ :النمل[﴾ �َّ

حّتی  ،دانند جز خدا باشند غیب نمی وزمین میھا  آسمان یعنی بگو کسانیکه در«
 . »مالئکه علم غیب ندارند

 عّلت حمالت به کتاب درسی از والیت 
را درھم شکسته و چون ما در کتاب درسی از والیت حقائقی را روشن کرده و خرافاتی 

مله و حایم یک مرتبه اکثر ایشان به  خرافی را باز کردهھای  خوان روضه مچ آخوندھا و
در صورتیکه ما در کتاب درسی از والیت چیزی بر خالف اسالم و  .فحش پرداختند

ایم حال باید گفت در مملکتی که اکثر مردم منکر خدا و دینند و کتب  ن نگفتهآقر
گری آزاد است چرا فقط  گری و صوفی فحشاء و بدتر ترکیب شیخی کمونیستی و مراکز

دینی ھای  اعوجاج دینی و شما اگر غیرت دینی دارید بی ،حمله به درسی از والیت شده
دانم و معصوم و اھل عناد ھم نیستم و برای  اینجانب خود را مسلمان می ،را دفع کنید

ست مریدان قرار مدھید و برای حفظ د ۀشما خود را ملعب ،دنیا ھم چیزی ندارم ۀذخیر
 . ان خرافات با قرآن بازی نکنیددکّ 

 مخالفت با قرآن از جھت علم بما کان و ما یکون  -٣
 : فرموده ١٠١ ۀتوبه آی ۀقرآن در سور

ۡهِل ﴿
َ
 ]١٠١ :[التوبة﴾ َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهمۚۡ  �َِّفاقِ ٱَمَرُدواْ َ�َ  لَۡمِديَنةِ ٱَوِمۡن أ

شناسی  را نمی و ایشاندانی  نمی پیغمبرای  بعضی از اھل مدینه ثابت بر نفاقند تو«
 . »دانیم  می ما که خدائیم
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اطالع  اند بی از ھمسایگان خود که منافق بوده صرسول خدافرماید  در این آیه می
  :فرموه ٦٩ ۀدر سوره ص آی .است

ِ  َما﴿ ٰٓ ٱ لَۡمَ�ِ ٱَ�َن ِ�َ ِمۡن ِعۡل� ب َ�ۡ
َ
 ]٦٩ :[ص﴾ ٦٩إِۡذ َ�َۡتِصُموَن  ۡ�

 . »مرا علمی بمإل اعلی نیست ھنگام گفتگوی ایشان «
 : فرموده ٣٦ ۀإسراء آی ۀو در سور

 ]٣٦ :[اإلسراء﴾ ِعۡلمٌۚ  ۦَ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ  َوَ� ﴿

 . »آنچه را به آن علم نداری پیروی مکن«
  :فرموده ٨٥و در آیه 

وتِيُتم ّمَِن ﴿
ُ
 ]٨٥ :اإلسراء[﴾ ٨٥إِ�َّ قَلِيٗ�  ۡلعِۡلمِ ٱَوَمآ أ

 . »به شما علم داده نشده مگر کمی«
 : فرموده ١٧و در آیه 

﴿ ِ  ]١٧ :اإلسراء[﴾ ١٧َخبَِ�ۢ� بَِصٗ��  ۦَوَ�َ�ٰ بَِرّ�َِك بُِذنُوِب ِعَبادِه
گاھی به گناه بندگان منحصر به خدای سبحان است«  . »بینائی و آ

زیرا  ،یعنی کسی غیر از خدا چه رسول و چه امام از گناه مردم خبر نباید داشته باشد

ُسواْ ﴿ :خدا سّتارالعیوب است و به رسول خود فرموده  ، ]١٢ :الحجرات[﴾ َو َ� َ�َسَّ
گویند امام  و مح بر ضّد قرآن می ٤٨ولی آقای نم در ص  .از گناه مردم تجّسس مکن

بنابر سخن  .یعنی امام تکذیب قرآن کرده .گناھان مردم باخبرم ۀفرموده من از ھم
بینند و ھمه به او  تمام انبیاء و اوصیاء و أئمه را می ،آقای نم اگر کسی گناھی کند

و در  ،با این ھمه غم و غّصه نداند ،ناظرند و حّتی از ظلم و جور ستمگران مّطلعند

چون  ،شوند محزون نمی ]٦٢ :البقرة[﴾ ٦٢َ�َۡزنُوَن َوَ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم ﴿ :بھشت
عجب دینی  ،ن و بر ضّد دستور و بر ضّد معارف آن باشندآخدا خواسته ایشان بر ضّد قر

 . اند و عجب امامی درست کرده
 ،گوید خیر علم به ھمه چیز ندارند ولی آقای نم می ÷فرماید پیغمبران خدا می

  :فرموده ٣٤ ۀخدا در سوره لقمان آی ،داردامام باالتر از رسول است علم 

�ٖض َ�ُموُتۚ ﴿
َ
ّيِ أ

َ
اَذا تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ َوَما تَۡدرِي َ�ۡفُسۢ بِأ  ]٣٤ :[لقمان﴾ َوَما تَۡدرِي َ�ۡفٞس مَّ

داند به کدام زمین  داند فردا چه خواھد کرد و ھیچ کس نمی ھیچ کس نمی«
 . »میرد می
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یه ذکر آفرموده آنچه در این  ١٢٨ ۀدر خطب ÷میراو در تفسیر این آیه حضرت 
علم  ،یکی از آن پنج چیز که در آیه ذکر شده ،داند و وصّی او نیز نمی صشده پیغمبر

گویند خدا در  داند ولی آقایان نم و مح می به ساعت قیامت است که کسی جز خدا نمی
چنین چون ما  ،حّق نداشته چنین بگوید ÷میرالمؤمنیناخود گفته و  قرآن بی

اند برای اینکه  گویند ولی به غیر صریح گفته البته این سخن را صریحًا نمی ،ایم فھمیده
 : فرموده ١١١ ۀانبیاء آی ۀدر سور .دّکانشان بسته نشود

ۡدرِي لََعلَّهُ  �نۡ ﴿
َ
 ]١١١ :األنبیاء[﴾ فِۡتَنةٞ  ۥأ

 . »دانم شاید این آیات برای شما امتحانی باشد من که رسول خدایم نمی«
 : فرموده ٩ ۀاحقاف آی ۀو در سور

تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ ﴿
َ
ۡدرِي َما ُ�ۡفَعُل ِ� َوَ� بُِ�ۡمۖ إِۡن �

َ
 ]٩ :األحقاف[﴾ َوَمآ أ

شود من جز وحی را  ای می دانم با من و شما چه معامله من که رسول خدایم نمی«
 . »کنم پیروی نمی

  :فرموده ١ ۀو در سوره طالق آی

َ ٱَ� تَۡدرِي َلَعلَّ ﴿ ۡمٗر�  �َّ
َ
 ]١ :الطالق[﴾ ١ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ

 . »شاید خدا بعد از این امری بوجود آورددانی  نمی تو صای محّمد«

ۡدَرٮَٰك َما َسَقُر  ﴿ :تعالی مکرر در قرآن فرموده ّق ح
َ
ٓ أ َوَمآ  ﴿ ،]٢٧ :المدثر[﴾  ٢٧َوَما

ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة 
َ
ٞ�  ﴿ ،]٢ :القدر[﴾ ٢ ۡلَقۡدرِ ٱأ ۡدَرٮَٰك َما ِسّجِ

َ
ٓ ﴿ ،]٨ :المطففین[ ﴾٨َوَمآ أ  َوَما

ۡدَرٮَٰك َما 
َ
ۡدَرٮَٰك َما  ﴿ ،]٥ :الهمزة[﴾ ٥ ۡ�َُطَمةُ ٱأ

َ
ٓ أ ٓ ﴿ ،]١٢ :البلد[﴾ ١٢ ۡلَعَقَبةُ ٱَوَما  َوَما

ۡدَرٮَٰك َما ِعّلِيُّوَن 
َ
و دانی  نمی و یا ،دانی میرا چه ھا  این یعنی تو ،]١٩ :المطففین[﴾ ١٩أ

  :فرموده

اَعةِ� ٱَعِن  �َّاُس ٱ لَُك  َٔ �َۡ� ﴿ ِۚ ٱقُۡل إِ�ََّما ِعۡلُمَها ِعنَد  لسَّ  ]٦٣ :األحزاب[﴾ �َّ
  :فرموده ٣ ۀو در سوره عبس آی

ٰٓ  ۥَوَما يُۡدرِ�َك لََعلَّهُ  ﴿ َّ�  ]٣ :عبس[﴾ ٣يَزَّ
 . »دانی شاید آن مرد پاگیزه گردد چه می«

را ھا  این ضّد  ۀھمه آیات را رھا کن و اخبار مجعول گویند این مخالفین ما میآقایان 
قرآن  پرسیم خبر ثقلین که فرموده لن یفترقا چیست؟ عترت که نباید راه ضّد  می .بپذیر
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گوئیم این آیات  کنیم و می آیات را به دلخواه تأویل می ۀگویند ما ھم آقایان می ،برود
گوئیم در کجای این آیات ذات و غیر  نفی علم ذاتی واثبات علم غیر ذاتی است؟ ما می

کنید؟  برای چه آیات را تفسیر و تأویل به رأی می ،آیات نفی مطلق است ،ذات ذکر شده

أ يه لليمن فرسّ القرآن به رأ«ای  مگر نخوانده برای چه قرآن را تحریف  ،»مقعده من النّارتبوّ
گویند قرآن را نباید ترجمه کرد و  کنید؟ بما می کنید؟ برای چه با قرآن بازی می می

 زنند.  می کنند و حتی به تأویل دست نباید فھمید ولی خودشان چنین که ذکر شد می

 ایم  ما قرآن را تفسیر کرده
ب است به عترت مراجعه شود در جات وانویسد در تفسیر آی می ٢٣در کتاب نم ص 

جواب ایشان وترجمه رأی کسی مربوط نیست اگر طبق لغت ترجمه شود صحیح است 
آن دیگر احتیاج به عترت ندارد و اگر قرآن قابل ترجمه نباشد از  ۀو ترجم ،و إّال خیر

 هب .دھد قابل فھم و ترجمه نباشد حّجت قرار نمی هافتد و خدا چیزی را ک حجّیت می
 ،تخود شما موجود اسھای  منزل اضافه این ھمه ترجمه که از قرآن شده در مورد تمام

اید و چرا فقط بما  اگر ضاللت است چرا تا به حال ساکت بوده ،آیا تمامًا ضاللت است
ثالثًا بسیاری از آیاتست که تفسیرش از عترت نرسیده اگر به آن آیات  .کنید حمله می

گوش و فھم خو را ببندیم و در اختیار آقای نم و مح رسیدیم چه بکنیم چشم و 
 .بگذاریم و آن آیات را لغو انگاریم و بگوئیم ھر کس آن آیات را ترجمه کند کافر است

 . ام نمایان ندیده تر از این قبیل روحانی راستی من زورگوتر و نادان
ن را طبق آبخواھیم قر اند مملّو از خرافات است و اگر رابعًا تفاسیری که بنام أئّمه نوشته

شویم و قرآن را  ه کنیم مورد تمسخر و استھزاء عقالء واقع میضآن روایات و خرافات عر

َ�تِ ﴿ :مثًال در تفسیر .اندازیم از اعتبار می اَعةُ  ٱۡ�َ�َ  ]١ :القمر[﴾ ١ ٱۡلَقَمرُ  ٱ�َشقَّ وَ  ٱلسَّ
پیراھن رسول  ۀشّق شد و دو نصف گردید و آمد و رفت در یق هاند که ما نوشته

و در  ،و نصف آن از آستین راست و نصف دیگر از آستین چپ بیرون آمد صخدا

زھره از  ۀاند که امام فرمود ستار نوشته ،]١ :النجم[﴾ ١إَِذا َهَوٰى  �َّۡجمِ ٱوَ ﴿ :تفسیر
زھرا  ۀتا معلوم کند که فاطم ÷امیرالمؤمنین ۀآسمان به زمین آمد و رفت میان خان

زمین است رفته در  ۀستاره زھره که چندین مقابل کر ،باید نامزد او گردد نه دیگری
والّنجم  ۀخانه نداشته به اضافه سور ÷ھم زمانیکه حضرت علی آن ،محّقر مدینه ۀخان
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ِيٓ ٱ ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ :و در تفسیر ،ی است و اصًال در مدینه نازل نشدهمکّ  َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
﴾ ۦأ

بخواند امام آن را  اید که ھر کس شب جمعه نوشته ÷از قول امام صادق ،]١ :ءاإلسرا[
و  ،در صورتیکه زمان امام صادق قائمی نبوده و به اضافه ما خواندیم ،بیند قائم را می

و باز در ھمانجا  ،حال چگونه بگوئیم این حدیث راست است ،امام قائم را ندیدیم
تمام مالئکه آنجا فردًا فرد به  ،به آسمان ھفتم رسید صاند که چون رسول خدا نوشته
چون به  صاند که رسول خدا نوشتهو باز  ،گفتند برو حجامت کن رسیدند و می او می

و در ھر آسمانی چون  ،آسمان اول رسید تمام مالئکه رم کرده و فرار کردند و پریدند
و از قول ھمین  ،یدندپر مالئکه رم کرده و می ،شد پیدا می صسر و کّله رسول خدا

در کتاب کافی که معتبرترین کتب حدیث ایشان است در باب فضل  ÷امام صادق
ھزار آیه بوده و زمان ما شش ھزار و  القرآن از قول این امام نقل کرده که قرآن ھفده

اند وھزاران مانند این خرافات به  دزدیدهۀ آن را ھزار آی ای آیه دارد بنابراین یازده خورده
این دانیم  می ما چون امام را عاقل و عالم و کامل .اند که اکثرًا ضّد قرآن است ه بستهأئّم 

در جلد دوم  ،جعلی استھا  این گوئیم و می ،دھیم ھذیانات تفسیری را به او نسبت نمی

إنّ أبا « :روایت کرده که فرمود ÷از حضرت رضا ٦٢و نھم حدیث   بحار باب بیست

اخلطّاب  أصحاب أيب كذلكلعن اهللا أبا اخلطّاب و  ÷عبداهللا أيب یذب علكاخلطّاب 

سون هذه األحادي نا يفال تقبلوا عل ÷عبداهللا تب اصحاب أيبك ومنا هذا يفي یث إليدّ

نا بمواآخالف القر ثنا حدثّ نّ  ةن و موافقآه القرفقن فإنّا إن حتدّ إنّا عن اهللا و عن رسوله  ةالسّ

ث ه بن ريفإنّ املغ« :روایت کرده که فرمود ÷ام صادقو نیز در ھمان باب از ام .»نحدّ

ث هبا أيبحيث مل ياحاد تب أصحاب أيبك د لعنه اهللا دسّ يفيسع نا يفاتّقوا اهللا و ال تقبلوا عل ،دّ

نا تعاىل ديو سنّه نب ما خالف ربّ وجلّ و قال رسول  ،صنا حممّ ثنا قلنا قال اهللا عزّ فإنّا إذا حدّ

  .»صاهللا

ه بن ريان املغك« :فرمود ھمان باب روایت کره از امام صادق که میاز  ٦٣و در حدیث 

 ،ان أصحاب املسترتون بأصحاب أيبكتب أصحابه و كأخذ يو  أيب ذب عيلكتعمد اليد يسع

لّ ما كعه يالشّ  بثّوها يفيأمرهم أن يأصحابه ف یهنا إلدفعويف تب من أصحاب أيبكأخذون الي
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ه املغ كمن الغلوّ فذا ÷تب أصحاب أيبك ان يفك بنابراین  .»تبهمك د يفيه بن سعريممّا دسّ
ولی آقای نم و مح  ،شده و نسبت داده شده به امام زیاد است  احادیث جعلی و نوشته

این امامی که  ،راست استھا  این گویند می دانند ن امام را مخالف و مقابل قرآن میوچ
خامسًا این تفاسیری که  .احمق دّکانشان خوبستاند برای مشتریان  آقایان معّرفی کرده

میان مسلمین و از بین بردن کاخ عظمت اسالم  ۀاند برای تفرق بنام امام جعل کرده
خوبست و موجب سیادت یھود و نصاری و سایر کّفار و دشمنان است جنگ برادرکشی 

 ٱلُۡمنَكرِ وَ  آءِ ٱۡلَفۡحشَ َوَ�ۡنَ�ٰ َعِن ﴿ :در تفسیر مثالً  .و لعن و فحش پرش شده است
� وَ  شما را به خدا قسم  ،باشند امام فرموده مقصود خلفاء ثالثه می .]٩٠ :النحل[﴾ ٱۡ�َۡ�ِ

و جنگ  ،کند و چه فائده دارد جز تخریب اسالم اینگونه تفاسیر چه دردی را دوا می
اطالعند و به اخبار خرافی خو  آقای نم و مح چون خودشان از عقائد قرآنی بی ،داخلی

گوید  می ٢٣تا  ١٥آقای نم از ص  .اند میل دارند ھمه کس مانند خودشان باشد ردهک
کسی حق ندارد به ظاھر قرآن تمّسک جوید یعنی قرآن حّجت نیست با اینکه تمام 

ولی آقای  ،دانند علمای شیعه و سایر مسلمین ظاھر قرآن را حّجت و واجب العمل می
اند ما باید  متشابھات تمّسک جسته و خطا رفته اتیگوید چون بعضی از افراد به آ نم می

جواب ایشان آنست که بعضی از اخبار نیز طبق گفتار  ،قرآن را کنار و مھجور گذاریم

أخبارنا متشاهبا  يف إنّ « :در چندین خبر که فرموده ١٨٥بحار ص  ٢ لدحضرت را درج

ار گذارید چون بنابراین باید اخبار را مھجور و کن ،متشابھاتست »ابه القرآنشمتك
 ۀبواسطای  ثانیًا عّده. پس شما به اخبار نیز تمسک نجوئید ،اند متشابھات گمراه شده

ممکن است آنان روی  ،آیات متشابھات گمراه شدند به ما و شما چه مربوط است
ثالثًا  .اند ای به خطا رفته البّته عّده ،اغراض نفسانی به متشابھات تمّسک جسته باشند

دانند از آیات متشابھات سوء استفاده  ت نمیجّسمه که عقل خود را حّج ای از م عّده
عزیز انصاف بده ببین منطق  ۀخوانندای  . اند و بما و شما چه مربوط است کرده

 . اند ن مراجعه نکنید و مردم را از ھدایت قرآن باز داشتهآگویند به قر می
ن آگویند قر ولی اینان می ،گویند انجیل قابل فھم نیست و نباید فھمید نصاری نمی

دستان در  کالً  .کنند فھمیم و قابل فھم نیست و مردم را از قرآن دور می را ما نمی
ن میان مسلمین است و به آن آقرآن را بدست گرفت و گفت تا قر ،مجلس لردھا

صدا   روحانی نمایان ما نیز با او ھمًال شود بر آنان سوار شد فع نمی ،کنند مراجعه می
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 .توانیم بر سر خر مراد سواری کنیم گویند تا قرآن مرجع باشد ما نمی د و میان شده
گوئیم باشد متشابھات لغو نیست و قابل  ما می ،گوید قرآن متشابھات دارد آقای نم می

 . ندانیمآن را  فھم است و اگر چه تأویل

 آیات متشابهات قابل فهم است
  :فرموده ٧ ۀآل عمران آی ۀا در سوراند که چون خد آقایان نم و امثالش خیال کرده

وِ�لَهُ  َ�ۡعلَمُ  َوَما﴿
ۡ
ۗ ٱإِ�َّ  ۥٓ تَأ ُ  ]٧ :عمران آل[﴾ �َّ

پس باید آن آیات را نفھمید و  ،داند که تأویل متشابھات را کسی جز خدا نمی ،تا آخر
کنار گذاشت و به اضافه چون آیات متشابھات معلوم نیست کدامین آیاتست و ھر آیه را 

 . اعتبار و کنار باید گذاشت است از متشابھات بشمریم پس تمام قرآن را بیممکن 
ّما ا ،داند بیچارگان تأویل آیات متشابھات را خدا فرموده کسی نمیای  گوییم ما می

فھمد بلکه ترجمه و تفسیر و مفھوم ومنطوق آن قابل  آن را کسی نمی ۀنفرموده ترجم
ظاھر  ۀکسی نداند زیرا تأویل مربوط به ترجمآن را  فھم و عمل است و اگر چه تأویل

� وَ  ٱلُۡمنَكرِ وَ  ٱۡلَفۡحَشآءِ َوَ�ۡنَ�ٰ َعِن ﴿ ۀ:فھمیم جمل آیات نیست ما می  .]٩٠ :النحل[﴾ ٱۡ�َۡ�ِ

بدانیم و خدا و آن را  ست تأویلیالزم ن ،کند از کار منکر و زشت یعنی خدا نھی می
ا مأمور به تأویل و دانستن تأویل آیات رسول ھیچگاه نگفته بروید بدنبال تأویل و م

معنی لغوی عربی آن است ھرچه  ولی مأمور به فھم و عمل قرآن ھستیم که ،نیستیم
اند و سعی دارند  این آقایان فرق بین ترجمه و تأویل نگذاشته .بھفمیم و عمل کنیم
فرموده قرآن حّجت خدا است و  ÷ّما علیا ،قرآن دور کنند و مردم را از حّجت خدا

فھمیم و مطالب علمی و دینی خود را از  ما ھر آیه از قرآن را می .ّسک جوئیدمبه آن ت
و گو اینکه ھیچ امامی تفسیر نکرده  ،ندانیمآن را  کنیم گو اینکه تأویل آن استخراج می

زمان ما  گوئیم مسلمین ما می .تفسیر آن برنیامده باشد ۀباشد و ھیچ مفّسری از عھد
که تفسیر از امام و غیر امام نبود به قرآن  صباید مانند مسلمین زمان رسول خدا

تعّجب این است که فالن آخوند که باید  .چنگ بزنند و جھل خود را برطرف کنند
مرّوج قرآن باشد سعی دارد مردم را از قرآن دور کند تا مردم قرآن را نفھمند و او 

را که موجب دوری مردم از  خدا لعنت کند کسانی .نمایدبتواند خرافات خود را حفظ 
 . ایم مراجعه شود متشابھات توضحی داده ۀما در کتاب تابشی از قرآن دربار .قرآن شدند
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 و تضاّد روایات آن با قرآن ÷از علم امام بحثی
 صعلم امام به تعلیم و تعّلم از رسول خدا قدر مسّلم و اجماع مسلمین این است که

مکّرر فرموده عّلمنی رسول الله و أخبرنی رسول الله و  ÷میرالمؤمنینا که چناناست 

یعنی آنچه را به  »ص يم به عن النّبكأنبّئ يالّذ إنّ « :البالغه فرموده نھج ١٠٠ ۀدر خطب

و « :فرموده ٢٠١ ۀنمایم که أّمی بوده و در خطب دھم از پیغمبر نقل می شما خبر می

يبيان ال ك گذشت مگر  یعنی بر من چیزی نمی .»إالّ سألته عنه و حفظته ءيش كمن ذل مرّ
 . نمودم سوال نموده و حفظ میحضرت  آن اینکه از

طبق  صپیغمبر اسالم .نیست صو به یقین علم امام بیش از علم رسول خدا
شد و آنچه خدا به او  دانست مگر آنچه به او وحی می آیاتیکه ذکر شد چیزی از خود نمی

 زوارد شده که مسائلی ا ٢٣ ۀکھف آی ۀده قلیل است و در تفسیر سوروحی کرده فرمو
سئوال کردند وعده داد جواب دھد و چون إنشاءالله نگفت تا چھل روز  صرسول خدا

 ۀنحل آی ۀربا اضافه خدا در سو .جواب دھد ندانست و نتوانستحضرت  آن نیامد و وحی
  :فرمودهبه رسول خود  ٧٨

ُ ٱوَ ﴿ َ�ٰتُِ�ۡم َ� َ�ۡعلَُموَن َشۡ�  �َّ مَّ
ُ
ۡخرََجُ�م ّمِۢن ُ�ُطوِن أ

َ
 ]٧٨ :النحل[﴾ا ٔٗ أ

 . »دانستید مادرانتان در حالیکه چیزی نمیھای  شکم خدا شما را بیرون آورد از«

من قال « :شود و شیخ مفید فرموده و مورد اجماع است که به امام وحی نمی

شود از  یعنی کسیکه بگوید به امام وحی می .»الإلمام فهو خارج عن اإلسالم يبالوح
اند که امام از طفولّیت در شکم  غالیان شیعه روایات نقل کردهّما ا .اسالم خارج است

یعنی آنچه در  .»ةاميوم القي ائن إيلكس بيائن و لكون و ما هو يكان و ما كعلم ما ي«مادر 

 صدر حالیکه رسول خدا داند جھان بوده و باشد و نباشد تا قیامت ھمه را امام می
داند ولی امام در  باالتر از امام است و در سن چھل سالگی تا به او وحی نشود نمی

أنّ «خرد آن دو خبر در کافی است در باب  مدرک این بی .داند طفولیت ھمه را می

ه  مرحوم مجلسی در کتاب مرآت العقول که شرح بر  .»ونيكان و ما كعلم علم ما ياألئمّ
حال  ،یعنی سند صحیحی ندارد ،گوید این دو خبر ھر دو ضعیف است ته میکافی نوش

این دو خبر ضعیف از  ۀاوًال آیا جایز است بواسط .خردان جواب دھند باشد که این بی
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ثانیًا این دو خبر بدلیل اخبار دیگر  .»أبداً ال واهللا«آیات واضحات قرآن صرفنظر کنیم 

ون من احلرام و يكان و ما كعلم ما « و چنین بودهتقطیع شده و ذیل یا صدر آن افتاده 

دلیل ما روایاتی است که این جمله در آن ذکر  .»نيأمر الدّ  ه يفيتاج النّاس إلحياحلالل ممّا 

انّ « :روایت کرده از حضرت أمیر که فرمود ٢٩بحار جدید ص  ٢٦شده از آن جمله جلد 

وم ي یائن إلكون و ممّا هو يكان و ما كألف باب من احلالل واحلرام ممّا  يرسول اهللا علّمن

بمن ھزار در علم را تعلیم کرد از حالل و حرام از  صکه رسول خدایعنی  .»امهيالق
در این خبر قید من الحالل و الحرام  .باشد و خواھد بود تا روز قیامت آنچه بوده و می

 صشود که امام مانند خود رسول ین خبر معلوم میاز ا ،باشد که در کافی نیاورده می
داند و ھمه  لھی وحی شده میاسابق و برسوالن ھای  زمان علم حالل و حرام را که در

داند و اخبارکافی تمامًا  اگر کسی بگوید خیر امام ھمه چیز را می .داند چیز را نمی
 نه ھزار حدیث گوئیم خیر عّالمه مجلسی که استاد فّن حدیث بوده صحیح است؟ می

مثًال حدیث  .رجوع کنید به مرآت العقول ،ضعیف و مجھول و مرسل شمردهآن را 
باب ما عند األئّمه من سالح رسول الله که ضعف  ٢٣٧ص  ١کافی ج سلسله الحمار در 

انّ « :قال ÷روی أّن امیرالمؤمنین :ن حدیث این است کهآاین حدیث مسلم است و 

ثن انّ أيب يأنت و أمّ  فقال بأيب لّم رسول اهللاكاحلامر  كذل ه عن أبيعن أب يحدّ ه أنّه يه عن جدّ

ف ان مع نوح يفك رج من سلب هذا احلامر خي :فله ثمّ قالك ه نوح فمسخ عيلينه فقام إليالسّ

یعنی روایت شده  .»احلامر كذل يجعلن ي و خامتهم فاحلمد هللا الّذينينيد النّبيبه سكريمحار 

گفت پدر و مادر  ،سخن گفت صآن االغ با رسول خدا :فرمود ÷که أمیرالمؤمنین
فدایت بدرستیکه پدرم مرا حدیث کرد از پدرش او از جّدش و او را از پدرش که او با 

حضرت نوح برخاست و دستی بر کفل او کشید و سپس  ،حضرت نوح در کشتی بود
ان بر او سوار االغی سید پیمبران و خاتم آن ،شود از صلب این االغ گفت خارج می

پرسیم  حال ما از آقای نم می .پس حمد خدای را که مرا قرار داد ھمان االغ ،شود می
دانید یا خیر؟ و آیا این روایت کافی  شما آن االغ و پدر و مادر و جّدش را کّالً ثقه می

 . صحیح است یا خیر؟ ممکن است ایشان تمام خرھا را ثقه و معتمد بدانند
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 سازی شده دینپردازی  دروغه ب
برای اینکه تمام خرافات  ،اند که امام زمان الکافی کاف لشیعتنا به دروغ انتشار داده

مدرک و جعل است ھر  گوئیم این سخن بی ما می ،م بپذیرنداکتاب کافی را مردم عو
ثانیًا اگر کافی برای  .الّزحمه بگیرد و پنج ھزار تومان حّق  مدرک بیاورکسی باور ندارد 

فات در آن پیدا افی بود و مورد تصدیق امام بود اخبار ضّد و نقیض و خرشیعه کا
جائیکه کتاب  .شمرد ضعیف و مجھول نمیآن را  شد و مجلسی نه ھزار حدیث نمی

کاسب  ۀکافی چنین باشد کتاب خرائج و کتاب بصائر الّدرجات صّفار که یک مرد ساد
و امام  تکثرش از جّعالین و از غالبود؟ اخبار امثال این کتب ا دچه خواھگر بوده  روی

به ھر حال ما ھر حدیثی از این کتب که مطابق قرآن باشد قبول  .باشد پرستان می
و گوید در کتاب کافی دروغ الکافی کاف را نوشته  ۀجمل ٣٧٧آقای نم در ص  .داریم

جواب او این است که اخبار کتاب کافی را دربست  .خدشه نخواھد کرد مگر مریض
دانید ما  و اگر شما مجلسی را مریض می .خبر از قرآن کند مگر احمق بی نمیقبول 

و إّال بطور  ،گوئید بروید مدرک بیاورید شما اگر سالمید و راست می ،مقّلد شما نیستیم
ل کند وچگونه مسلمان قب ،ی بدانید که بسیار از اخبار کافی ضعیف و ضّد قرآن استکلّ 

قرآن افتاده و کسی متّوجه  ۀگوید یازده ھزار آی ن میآقرخبر کافی را که در باب فضل ال
ن اعتنا آاز قر ۀو ما اگر ھزاران کتاب کافی بیاورید در مقابل یک آی ،نشده و جز کلینی

﴾ ٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ ﴿ :از قرآن را که فرموده ۀولی اگر شما یک آی ،نخواھیم کرد
ھزار خبر کافی را دروغ بداند  ٩و مجلسی اگر  ،دکافر خواھید بومنکر شوید  ،]٩ :الحجر[

دھیم که اگر کسی ھزار حدیث واحد را  و ما به آقای نم و مح تذکر می .اشکالی ندارد
ثانیًا اخبار کافی و سایر کتب حدیث غالبًا خبر واحد است و  .رّد کند اشکالی ندارد

خصوصًا در عقائد و اصول دانند و  بسیاری از علمای شیعیه خبر واحد را حّجت نمی
از علما خبر واحد را حّجت ندانسته مگر شخص مخّبطی مانند نم و مح  یدین که احد

ستی است پبنظر ما از  ،وا معاویه و علّیای قالالّدھر أنزلنی حتمیر فرموده اباشد حضرت 
د که ما در کتاب درسی از والیت چھل آیه از قرآن دلیل آوریم آنوقت سّیدی به نام سیّ 

گری مرجع  وچیپنما که با  ھادی میالنی که مذھب او شیخی و صوفی مسلک و فقیه
ھای او که  ای از نوچه از قرآن را رّد کرده و عّده ۀتقلید عوام شده با فتوای خود چھل آی

ن آقر ۀاند با آن چھل آی خودشان اقرار دارند بر اینکه حقیقت والیت را درک نکرده
  .نویسند طرف شده و رّد می
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 دانند جواب دهند کسانیکه امام را عالم به مکان و مایکون می
ھمکاران خود اجتماع بروند با  ،ر حسابی اعتنا ندارند سئوالتی داریمھما از کسانیکه به 

ده یعق اگر جواب صحیح دادند ما با آنان ھم ؛دھند نموده و جواب منطقی بما می
  :خواھیم شد

ما یکون داشت چرا وقتیکه ابوبراء بزرگ طائقه اگر پیغمبر علم بماکان و  -١س 
و برای اغفال و کشتن مسلمین حیله کرد و  صعمر آمد مدینه نزد رسول خدا بنی

ما در نجد تا  ۀبه طرف طائفگفت یا رسول الله چند نفر از اصحاب خود را بفرست 
چھل نفر از اصحاب خود را فرستاد  صرسول خدا .سالم دعوت کننداایشان را با 

نجدیان دور ایشان را گرفتند و ھمه را به قتل  ،در بئر معونه رسیدند دچون بنج
را تا مّدتی لعن رسید افسرده شد و ایشان  صچون این خبر به رسول خدا .رساندند

ِينَ ٱَ�َۡسَ�َّ  َوَ� ﴿ ۀ:کرده و آی ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ِ ٱُقتِلُوا َّ�  ٓ ۡحَيا
َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
َرّ�ِِهۡم ٌء ِعنَد أ

پرسیم اگر رسول  در شأن ایشان نازل شد حال ما می ،]١٦٩ :عمران آل[﴾ ١٦٩يُۡرزَقُونَ 
که ابوبراء مکر کرده چرا اصحاب نازنین خود را بدم شمشیر دانست  می صخدا

 . دانست نمی صفرستاد؟ مگر اینکه بگوئید رسول خدا
ین منزل کردند و طلق چون بین راه مجاھدصالم بنی ۀدر مراجعت از غزو -٢س 

ن یام المؤمن ھا را حرکت دادند از آن جمله ھودج سپس خواستند حرکت نمایند ھودج
چون  .بند خود در حالیکه او در ھودج نبود و رفته بود در جستجوی گردن لعایشه

از آن طرف  ،اند و او را جا گذاشتهاند  با لشکر رفته صبرگشت دید رسول خدا
و شناخت و او را با تمام محافظت و عّفت سوار  را دید لرسید و عایشه سصفوان

 ۀولی مخالفین و منافقین سخنانی به افترا دربار ،قافله پیوستکرد و خود پیاده به 
و بستگانش افسرده شدند و تا دو ماه رسول  صگفتند که رسول خدا لعایشه

ات افک برای خواست او را رھا کند تا اینکه آی لطف بود و می نسبت به او کم صخدا
ھیچ مرد با غیرتی حاضر پرسیم  حال ما می .نازل شد لعایشه ۀتطھیر و تبرئ

شود عیال جوانش را دانسته میان بیابان بگذارد تا این ھمه بدنامی حاصل شد و  می
  .نور مراجعه شود ۀبسور .این ھمه افسرده گردد

 : حجرات ۀسور ٦ ۀدر تفسیر آی -٣س 

 



 ١٥٥  حدیث الّثقلین

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ  ]٦ :الحجرات[﴾ َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َ�َتبَيَُّنٓواْ  �َّ

المصطلق برای  بنی ۀولیدبن عتبه را فرستاد به قبیل صوارد شده که رسول خدا
چون در زمان جاھلّیت بین ولید و ایشان خونی واقع شده بود و ایشان  ،خذ صدقاتا

و  ،اند فرار کرد ولید خیال کرد به قصد قتل وی آمده ،برای تعظیم به استقبال او آمدند
 صرسول خدا ،المصطلق مرتّد شده و زکات ندادند و گفت بنی صآمد نزد رسول خدا

در غضب شد و خالد را با جمعی بر سر ایشان فرستاد و فرمود پس از تجّسس احوال 
د فاسق است و فوق نازل شد که ولی ۀپس آی ،ایشان اگر ارتداد مسّلم شد مقاتله نما

 علم ماکان و مایکون داشت ص اپرسیم اگر رسول خد حال ما می ،دروغ گفته
  .فرستاد گوید و لشکر بر سر ایشان نمی که ولید دروغ میدانست  می

به مصقله بن ھبیره نوشته و او  ÷البالغه که حضرت أمیر نھج ٤٣ ۀاز نام -٤س 
المال و به  اختالس کرده از بیترد شیر خوزستان بوده و خیانت و  عمل حضرت با

علم  ÷پرسیم اگر علی حال ما می ،فامیل خود تقسیم کرده و بعدًا حضرت مّطلع شده
  .ما کان و مایکون داشت چرا خائنی را عامل خود قرار داد

شود که زیاد بن ابیه عامل  البالغه و از تواریخ معلوم می نھج ٤٤ ۀاز نام -٥س 
لیکه زیاد خائن و سّفاک وبیباک درآمد و چقدر از در حا ،حضرت بوده بر فارس

بما کان و مایکون عالم بود  ÷پرسیم اگر علی حال ما می .مسلمین را به قتل رسانید
 چرا خائنی مانند زیاد را عامل خود قرار داد؟

شود کمیل بن زیاد عامل حضرت  م میوالبالغه و تواریخ معل نھج ٦١ ۀاز نام -٦س 
به او رسید مقاومت نکرد و شھر را خالی و  سخبر لشکر معاویه بوده بر ھیئت و چون

حال ما  ،فرار نمود و حضرت او را بر این کار مذّمت کرد و برای او گناه بزرگی دانست
علم بما کان و مایکون داشت چرا چنین کسی را عامل آنجا  ÷پرسیم اگر علی می

 نمود؟
شود که منذر بن جارود از  علوم میالبالغه و ھم از تواریخ م نھج ٧١ ۀاز نام -٧س 

 ،عّمال حضرت بود برای جمع صدقات و خیانت کرد و اموال صدقه را اختالس کرد

ا بعد فإنّ صالح أب« ،نویسد حضرت به او می ين يكأمّ حال  ،»هيتتّبع هد كمن و ظننت أنب غرّ
گردد اگر حضرت عالم بما کان مایکون بود چرا صالح پدر او باید موجب غرور حضرت 

 . و خائنی را متصّدی کند
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از ابواب جنایت روایت کرده از امام صادق که  -٤٠الّشیعه باب  وسائل ١در ج  -٨س 
 ۀغسل کرد از جنابت و پس از غسل به او عرض کردند مقداری از شان ÷پدرم امام باقر

اگر حال  ،حضرت پس از آن برگشت و آب را با دست به آنجا رسانید ،شما را آب نگرفته
 . ای از بدنش آب نرسیده چگونه ندانست که بگوشه ،امام علم بما کان و مایکون داشت

روایت کرده از امام  ١٢وسائل الّشیعه ابواب نواقص وضوء باب  ١در ج  -٩س 
کشد  شد و خجالت می می زیاد از وی آب مذی خارج ÷که امیرالمؤمنین ÷صادق
پس  ،او بود ۀسئوال کند برای آنکه حضرت فاطمه زوج صاز رسول خداآن را  حکم

 پرسیم اگر حال ما می ،سئوال کن تا من بدانم صبه مقداد گفت تو از رسول خدا
  .دانست عالم بما کان و مایکون بود چگونه حکم آب مذی را نمیحضرت  آن

عّالمه مجلسی و آقای ممقانی در  که چنان ÷حضرت موسی بن جعفر -١٠س 
اند  نوشتهو کّشی در کتاب رجال خود و سایر محّدثین و موّرخین  رجال خودجلد اول 

مر او وجوھات نزد ایشان جمع امور خود نمود که با مکه سه نفر را وکیل و از قّوا
و  ،بطائنی و یک نفر دیگر ۀبن مروان قندی و دیگر علی بن ابی حمز یکی زیاد ،شد می

المال را  المال را تصاحب و کنیزھای بیت بیت ۀاین ھر سه برای آنکه وجوھات جمع شد
شدند و اموال مجموعه  ÷ف کنند منکر فوت امام ھفتم و منکر امامت امام رضاتصّر 

 ÷پرسیم اگر امام کاظم حا ما می .را خوردند و به اضافه مذھب واقفّیه را ایجاد کردند
 . ود نمودعلم بما کان و مایکون داشت چگونه این خائنان را وکال و قّوام خ

بن عباده را بوالیت مصر  در اّول خالفتش قیس بن سعد ÷میراحضرت  -١١س 
معاویه در منبر گفت  ،عرب بود تمنصوب داشت واو چون شجاع و با سیاست و از دھا

این خبر چون به حضرت  ،قیس بن سعد با من ھمراه شده و طالب خون عثمان است
بکر  و محّمد بن ابی ،را معزول کردند و اصحاب او رسید محزون شدند و قیس ÷میرا

که مصر از دست نرا والی مصر نموده و موجب تسلّط معاویه را فراھم کردند تا ای
اگر حضرت او پرسیم  حال می .خورد زل قیس تأّسف میعحضرت خارج شد و بعدًا از 
  .داشت قیس را معزول نمیدانست  می علم بما کان و مایکون داشت

ما میل داریم ھر کس  ،ھزاران سؤال به این چند عدد قناعت کردیمما در اینجا از 
 ۀتراشی کند و بواسط رد نه پیش خود برای امام علمیعقائد خود را از مدرک تعلیم گ

ن و عقل برود بلکه آقایان نم و مح به خطبای خود واقف شوند آه براه ضّد قراخبار جعلیّ 
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ثون و حي« :فرموده ÷از امام باقر ١٤یث حد ٢٨بحار باب  ٢در ج  .و بروند توبه کنند دّ

ور  نا و تقرببا إيبيذبا منهم علكنا مهم لنا و يروون عنا ما مل نقل هتجي والهتم و قضاهتم بالزّ

جائیکه  .»المالسّ  هيه بعد موت احلسن عليزمان معاو ثرته يفكو  كان عظم ذلكذب و كوال
 . استوضع زمان ما روشن  ،بوده ندر زمان امام باقر چنی

 اشکاالت و جواب آن 
خدا که عالم بما کان و مایکون است چرا بخائنین قدرت داده و مھلت؟  داگر کسی بگوی

ن است به دلیل آجواب آنست که خدا مکّلف نیست ولی امام مکّلف به تبعّیت عقل و قر

ْ ﴿ :قول خدا ّ�ُِ�مۡ  ٱتَّبُِعوا نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
 نوشته ٢٣آقای نم در ص  .]٣ :األعراف[﴾ َمآ أ

جواب این است  .یابند ن تنھا ھدایت نمیآبه قر مصحیح نیست و مرد »اهللا تابكحسبنا «

نزَِل �ِيهِ ﴿ :که خدا کتاب خود را ھادی بندگان خوانده و فرموده
ُ
ُهٗدى ّلِلنَّاِس  ٱۡلُقۡرَءانُ أ

یعنی قرآن در این ماه نازل شده برای  ]١٨٥ :البقرة[﴾ ٱۡلُفۡرقَاِن� وَ  ٱلُۡهَدىٰ َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن 
و در جای  ،حّق است از باطل ۀشن ھدایت و جدا کنندوھدایت مردم و دارای آیات ر

ِ إِنَّ ُهَدى ﴿ :دیگر فرموده  إِنَّ ﴿ :و در جای دیگر فرموده ،]١٢٠ :البقرة[﴾  ٱلُۡهَدٰىۗ ُهَو  ٱ�َّ
ۡقَومُ  ٱۡلُقۡرَءانَ َ�َٰذا 

َ
این قرآن کافی است ما تقصیر نداریم  ]٩ :اإلسراء[ ﴾َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

وَ ﴿ :فرموده
َ
نَزۡ�َا َعلَۡيَك  أ

َ
ٓ أ ا َّ�

َ
یعنی  ،]٥١ :العنکبوت[﴾ ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهمۚۡ  ٱۡلِكَ�َٰب لَۡم يَۡ�فِِهۡم �

آیا شما کالم خدا  .آیا کافی نشده که ما این کتاب را نازل کردیم تا برایشان تالوت شود
 دانید و می ثالثًا شما کتاب کافی کلینی را کافی .منکرید قطعًا کافرید اگر ،را منکرید

آیا کلینی از خدا  ،آیا قرآن از کتاب کافی کمتر است ،گوئید الکافی کاف لشیعتنا می
دین  خبر از بی ،تر است؟ آیا مسلمین صدر اسالم که کتاب کافی کلینی را نداشتند عالم

کند چگونه این روحانی نمایان  انسان تعجب می .نیددا بودند و شما از ایشان بھتر می
ن آخالص است حاال بخواھد از قر ۀرابعًا اگر کسی ھدایت شده و شیع .اینگونه گمراھند

این  .در ضاللت و گمراھی است تا امام را ببیندگوئید  استفاده کند باز شما می
 .موھومات آشنا سازندخدانشناسان کوشش دارند مردم را از قرآن دور کنند و به اخبار 

البد  ،گوید ھر کس به قرآن تنھا مراجعه کند در ضاللت و گمراھی است می ٢٣در ص 
باید گفت گمراه کسی است که مانند شما  ،داند ایشان مسلمین صدر اسالم را گمراه می
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 .کند به اخبار خرافی چسبیده و مطابق میل دشمنان اسالم مردم را از قرآن دور می
اثبات والیت تکوینی  تفسیر عترت ۀگوید چون آیات قرآن با ضمیم ٢٨ص  آقای نم در

جواب این است که قرآن و عترت قائل  .برای امام کرده بر ما واجب است قبول کنیم
بوالیت تکوینی برای غیر خدا را شرک شمرده و نفی والیت تکوینی نموده حّتی از خود 

قبول است شما چرا مردم را گول بر شما اگر مسلمان باشید واجب ال صرسول خدا
آورید؟ چندین سال  د و یک آیه برای اثبات والیت تکوینی برای غیر خدا نمییزن می

آیه از بافان چرا یک  اند و فلسفه چرا یک آیه نیاورده ،اند ھا کتاب رّد بر ما نوشته است ده
گ قائل پادشاھی بزر صبرای آل محمد ٢٩و  ٢٨آورند؟ آقای نم در ص  قول خدا نمی

  :را دلیل آورده که خدا فرمودهنساء  ۀسور ٥٤ ۀشده و آی

ۡلً� َعِظيٗما  ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ٱۡلِكَ�َٰب َ�َقۡد َءاتَۡيَنآ َءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم ﴿  ]٥٤ :النساء[﴾ ٥٤َوَءاَ�ۡيَ�ُٰهم مُّ

آنقدر سواد ندارد که بفھمد آتینا فعل  ،خیال کرده این آیه راجع به آل محّمد است
 ،اسرائیل مانند حضرت داود و حضرت سلیمان است است و راجع به أنبیاء بنیماضی 

ۡن َءاَمَن  فَِمۡنُهم﴿ :لذا در ذیل ھمین آیه اھل کتاب زمان آنان را مذّمت کرده و فرمود مَّ
ن َصدَّ َ�ۡنُهۚ َوَ�َ�ٰ ِ�ََهنََّم َسِعً�ا  ۦبِهِ  وشن از قبل و بعد آیه ر ،]٥٥ :النساء[﴾ ٥٥َوِمۡنُهم مَّ

و ال ابراھیم که کتاب  ﴾ٱۡلِكَ�َٰب َ�َقۡد َءاتَۡيَنآ َءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم ﴿ :است به اضافه خدا فرموده
 اسرائیل مانند موسی و عیسی و سلیمان و داود بر او نازل شده باشد ھمان انبیاء بنی

به  و بعالوه پادشاھی ایشان ربطی .شود زیرا به آل محّمد که کتابی نازل نمی ،باشند می
خودش  ۀوالیت تکوینی ندارد مثًال حضرت سلیمان که پادشاھی داشت حّتی اگر پرند

 ۀدر سور که چنانته فدانست که کجا ر شد خبر نداشت و نمی ببه نام ھدھد که غای
  :گوید فرموده که سلیمان می ٢٠ ۀنمل آی

َرى ﴿
َ
ۡم َ�َن ِمَن  ٱلُۡهۡدُهدَ َما ِ�َ َ�ٓ أ

َ
 ]٢٠ :النمل[﴾ ٢٠ ٱۡلَغآ�ِبِ�َ أ

 ۀدر آی که چناناطالع بود  تا اینکه ھدھد آمد و خبری آورد که سلیمان از آن خبر بی
  :فرموده ٢٢

َحطُت بَِما لَۡم ُ�ِۡط بِهِ ﴿
َ
ِۢ بِنََبإٖ يَقٍِ�  ۦَ�َقاَل أ  ]٢٢ :النمل[﴾ ٢٢وَِجۡئُتَك ِمن َسَبإ

سبا خبر یقینی  و برای تو ازدانی  نمی ام که ھدھد گفت من به چیزی دانا شده«
 . »ام آورده
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و سلیمان که از سبا خبری نداشت تا تحقیق نکرد سخن ھدھد را قبول نکرد 
 : فرماید می ٢٧در آیه  که چنان

ۡم ُكنَت ِمَن ﴿
َ
َصَدۡقَت أ

َ
 ]٢٧ :النمل[﴾ ٢٧ ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ قَاَل َسنَنُظُر أ

از گویی و یا بررسی خواھیم کرد که آیا راست مییعنی سلیمان گفت «
 . »دورغگویانی

گوید حیوانات و اشجار و ابر و باد و آب ھمه مطیع  می ١٧٤تا  ١١٣آقای نم از ص 
گوییم  ما می .صدھا حدیث و خبر واحد آورده است صامامند و برای فضل آل محّمد

د این مطلب چه ربطی یولی شما بگو ،نیستیم صبسیار خوب ما منکر فضل آل محّمد
تکوین  .دانید تکوین چیست به لغت نظر کنید نمی اگر واقعاً به والیت تکوینی دارد؟ 

و أئّمه در  صد رسول خداو این کار منحصر به خداست و خو ،یعنی ھستی دادن

نت ك يأنت الّذ يإهل« :اند دعای یستشیر خوانده و در دعای جوشن عرض  .»ءلّ يشكوّ

ن كا ي« اند کرده کنید؟ به اضافه تا به  نمیآیا شما کالم امام را چرا قبول  .»ءلّ يشكوّ
 ۀآی حج ۀخدا در سور .اند نشان دھید اند اگر کرده حال یک مورچه از عدم ایجاد کرده

  :فرموده ٧٣

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ ُ�َِب َمَثٞل فَ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ِينَ إِنَّ  ۥٓۚ َ�ُ  ٱۡسَتِمُعوا ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ لَن َ�ۡلُُقواْ  ٱ�َّ

ْ ُذبَاٗ�ا َولَوِ   ]٧٣ :الحج[ ﴾ۥۖ َ�ُ  ٱۡجَتَمُعوا
گر زخوانید غیر از خدا ھ مثلی زده شده بشنوید کسانی را که شما میای مردم «
 . »نند مگسی را ایجاد کنند اگر چه ھمه جمع شونداتو نمی

گوید؟ آیا عترت این آیه را قبول ندارند و برخالف  آقای نم جواب این آیه را چه می
 صپس چرا رسول خدا .اند از قرآن جدا شده، اینطور باشد پسگویند؟ اگر  ن میآقر

اید و  اید یک روایت آن را نفھمیده پس شما که صدھا روایت آورده .»فرتقايلن «فرموده 

 ريه خيه تدريراو«زآقای عزی .اید ولی باعث گمراھی مردم شده ،اید کذب و صدق را نیافته

 .بھتر است از ھزار روایتی که روایت کنیھمی فیعنی یک روایتی که ب ،»هيمن ألف ترو
فرموده حضرت ابراھیم برای آنکه قلبش اطمینان  ٢٠٦ ۀدر سوره بقره آی که چنانو 

کند خدایا چگونه  حاصل کند که خدا بر احیای مردگان تواناست به خدا عرض می
ین مور تکواقدرت بر احیاء و  ÷کنی؟ در حالیکه اگر خود ابراھیم مردکان را زنده می
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اطمینان قلبش کامل بود و چنین درخواستی از خدا  ۀولی درباراداشت بطریق 
 مذکور رجوع نمائید)  ۀ(به آی .نمود نمی

حّق فرمانفرمایی بر تمام  ،گوید عترت و صفحات دیگر مکّرر می ٣١آقای نم در ص 
دانید  نمیحال باید گفت شما که  .مکّلفین دارد و خیال کرده فرمانفرمائی تکوین است

خواھیم عوام را از شرک نجات دھیم  فرمانفرمایی غیر از تکوین است چرا بر ما که می
د خدا به وای عالم باشند و وجواگر فرمانر صنویسی؟ و تازه آل محّمد رّد می

مقداری از  صمحّمد گردد؟ آیا آل می عوذ بالله چه نفعی عاید شماناستراحت پردازد 
کند؟ بیچاره آن مرد یک ثلث او را به مصرف چاپ  شما عطا میفرمانفرمائی خود را به 

اش  گیرند آری و چون مّجانی و رایگان است مردم می .اند کتاب آقای نم رسانیده
روایتی نقل  ٣٣در ص  .خورند مّجانی اگر پشم شتر و موش مرده در آن باشد مردم می

ر اهللا سبحان« :کرده که امام فرموده یعنی خدا ھر چیزی را برای  »ءلّ يشكمام لإل سخّ

را  جھان صحدیث کسا آمده که برای آل محّمد گوئیم در ما می ،امام مسّخر کرده

 ُهوَ ﴿ :ولی متأسفانه این روایات ھمه ضّد قرآن است زیرا در قرآن فرموه ،خلق کرده
ِي ا ِ�  ٱ�َّ �ِض َخلََق َلُ�م مَّ

َ
 ]٢٩ :البقرة[﴾ َ�ِيٗعا ٱۡ�

لَمۡ ﴿ :و فرموه
َ
نَّ  �

َ
َ تََرۡواْ أ ا ِ�  ٱ�َّ َر لَُ�م مَّ َ�َٰ�ٰتِ َسخَّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ

َ
ۡسَبَغ َعلَۡيُ�ۡم  ٱۡ�

َ
َوأ

ۗ َوِمَن  ۥنَِعَمهُ  ِ َمن يَُ�ِٰدُل ِ�  ٱ�َّاِس َ�ِٰهَرٗة َوَ�اِطَنٗة بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ� َوَ� ُهٗدى َوَ� كَِ�ٰٖب  ٱ�َّ
نِٖ�  بندگان خود ایجاد  ۀده است که جھان را خدا برای ھمآیات متعّد  ،]٢٠ :لقمان[﴾ ٢٠مُّ

گوئید ھمه چیز را خدا  پرسیم شما که می و مسّخر نموده است حال ما از آقای نم می
و اینان برای  ،یا استالین و لنین ھم داخل کّل شیء است یا خیرآ ،مسّخر امام کرده

 ،ر امامند و اشکال نداردپس ھر کاری کنند مسّخ  اند، اند و رام گردیده امام خلق شده
دانید؟ عجب این است که این آقایان زیارات جامعه را حّجت  پس چرا ایشان را باطل می

ال مؤمن صالح «دانند با اینکه از جعلّیات غاله است و در دعای جامعه ذکر شده که  می

فهم د يشه ك ذلنيام بيد و ال خلق فيطان مريد و ال شيو ال فاجر طالح و ال جبّار عن إالّ عرّ

یعنی ھیچ فرد مؤمن صالح و فاجر بدرکار و  .»مكرب شأنكم و كم و عظم خطركجالله أمر
 ،ھیچ سلطان جّبار و با عناد و شیطان متمرّدی و خالئق دیگری نیست مگر آنکه تمام

قای نم آپرسیم  حال ما می .و بزرگی مقام شما عارفند صمر شما آل محّمدابه جاللت 
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است  حداند جواب دھد که جمالت فوق از این دعا صحی را صحیح میکه زیارت جامعه 
عارف و مقّرند؟ و اگر  صھا به مقام آل محمد و استالینھا  پھلوی یا نه؟ آیا چنگیزھا و

 ٱلُۡمۡلَك تُۡؤِ� ﴿ ۀ:نویسد آی می ٣٥آقای نم در ص  .جوابی ندارند دست از عناد بردارند
است که سلطنتی خدا به آل محّمد داده و چنین پادشاھی این  ]٢٦ :عمران آل[﴾ َمن �ََشآءُ 

و سلطنت در اسالم سلطان و پادشاھی  است که اصالً  اینجواب  .ودش شریک خدا نمی
  .نیست بلکه جمھوری است به اقرار تمام علمای شیعه در زمان ما

 اگر تکوینی است آنان چه چیز ،د تشریعی است یا تکوینیثانیًا این سلطنت آل محّم 
  :فرموده ١١ ۀلقمان آی ۀخدا که در سور ،اند شما بما نشان دھید را تکوین کرده

ِ َخۡلُق  َ�َٰذا﴿ ُروِ� َماَذا َخلََق  ٱ�َّ
َ
ِينَ فَأ ٰلُِمونَ بَِل  ۦۚ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ ِ� َضَ�ٰٖل  ٱل�َّ

بِ�ٖ  را پس نشان دھید چه چیز  ،ام خلق خدا استمیعنی این جھان ت« ]١١ :لقمان[﴾ ١١مُّ
 . »آنانکه غیر خدایند بلکه ستمگرانند در گمراھی آشکاراند  خلق کرده

در  .این آیه را قبول ندارند صآیا آل محّمد .گران گمراه خواندهمخدا شما را از ست
معجزات را فعل امام خوانده و در مقابل صریح آیات قرآن که خدا فرموده  ١٢٦ص 

ٰٓ  قُۡلَنا﴿ :اتآیا آی ،معجزه فقط کار خدا است فتوی داده َ�َٰناُر ُكوِ� بَۡرٗدا وََسَ�ًٰما َ�َ
ۡرنَا  إِنَّا﴿ ۀ:و آی ،]٦٩ :األنبیاء[﴾ ٦٩إِبَۡ�ٰهِيمَ  َباَل َسخَّ ِ  ۥَمَعهُ  ٱۡ�ِ  ٱۡلَعِ�ِّ �َُسّبِۡحَن ب

اقِ وَ  َ�ۡ فرماید معجزه کار  صریحًا می ÷و حضرت رضا ،را نخوانده ،]١٨ :ص[﴾ ١٨ٱۡ�ِ
 :گوید ١٣٨در ص  .چه مجتھدی است که مقابل نّص فتوی داده این ،خدا است نه امام

شود این دشمن  معلوم می ،است صفرموده عقل و قدرت من تمام از محّمد سعلی

ته أقوم و أقعد« :خوانده که در نماز می ÷معتقد است که علی سعلی  »بحول اهللا و قوّ

ته « :دروغ گفته و نعوذ بالله باید بگوید د و قوّ  ١٥٢و در ص  .»أقوم و أقعدبحول حممّ
 :گوید شتر صالح و ایجاد آن کار صالح بوده در صورتی که صریح قرآن می :گوید

 ، ]٥٩ :اإلسراء[﴾ ٱ�َّاقَةَ َوَءاتَۡيَنا َ�ُموَد ﴿
ص  آیا ضّد قرآن کفر نیست؟ و در .یعنی ما که خدائیم شتر را به قوم ثمود دادیم 
در  ،ب را امام جواھر کردگوید آ ١٦٢ص و در  ،گوید امام سنگ را طال کرد ١٥٢

و در توحید صدوق و بحار سوم  ،را تکذیب کردهھا  این ۀھم ÷صورتی که امام صادق
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بوب يف«جدید فرموده  ١٤٨ص  ٤جلد  ء ال ن اليشّ يويكال  يربكال ةيو اإلهل يالعظم ةيالرّ

فرماید  دراینجا می .»جوهر آخر إالّ اهللا ته إيليء من جوهرنقل اليشّ يال  ء إالّ اهللامن يش
شود  معلوم می .ایجاد شیء از نیستی و تغییر جوھر ھر چیزی مخصوص خدا است

 ه اخباریکه آقای نم آورده تمامًا از مجعوالت غاله وفآقای نم تکذیب را ندیده و به اضا

ۡحَصۡيَ�ُٰه ِ�ٓ إَِما﴿ ۀ:گوید مقصود از آی می ٤٧در ص  .خدانشناسان است
َ
ٍء أ ٖ� َوُ�َّ َ�ۡ

بِٖ�  به اضافه این  ،ایم را ما در سابق گفته جواب ایشان .دوازده امامند ،]١٢ :یس[﴾ ١٢مُّ
 . تطویالت چه ربطی به والیت تکوینی دارد

 تناقض گوئی و مخالفت با قرآن
نویسد امام از أنبیاء  می ٥٢باشند و در ص  نویسد أئّمه وارث أنبیاء می می ٦١نم در ص 

والیت امام را قبول ھا  زمین وھا  آسمان نویسد بعضی از می ٨١باالتر است و در ص 

َمانَةَ َعَرۡضَنا  إِنَّا﴿ :قبول نکردندکردند ولی خدا در آخر سوره احزاب فرموده 
َ
َ�َ  ٱۡ�

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
َبالِ وَ  ٱۡ� ن َ�ِۡمۡلَنَها ٱۡ�ِ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
 یعنی ما امانت را بر ،]٧٢ :األحزاب[﴾ فَ�

در تفسیر این آیه امام فرموده امانت والیت  ،ندضه داشتیم از قبو زمین عرھا  آسمان
گوید قبول  گوید والیت را قبول کردند ولی خدا می حال شما بنگرید نم می .است

 یار امامند بنابراین قبول کردند و گوئید آسمان و زمین مسّخ  باید گفت شما می .نکردند
گوید خدا اطاعت امامان را بر  می ٥٦و  ٣١آقای نم در ص  .قبول نکردند معنی ندارد

موجودات واجب کرده و این ضّد سخن سابق او است که گفت  ۀام کائنات و ھممت
حال باید پرسید جمادات چگونه  ،گوید تمام کائنات می ل کردند و اینجاوبعضی قب

ادیم دعقل نه ھرچ باشند و حال آنکه خدا فرموده به مکّلف به وجوب اطاعت امام می
به اضافه اگر جمادات  .تکلیف ھم نکردیم به باب العقل و الجھل کافی مراجعه کنید

و امام  صو عارفند چرا وقتی سنگ به پیشانی رسول خدا .. .. ..مطیع امامند
شکست و مجروح کرد؟ آیا ممکن است آیات و روایاتی که آن را  وارد گردیدس حسین

رھا کنیم و بگوئیم جمادات نیز مانند  ،ه عقل و تکلیفدر فضل انسان وارد شده بواسط
ای آورده که آصف  قّصه ١٦و مح در ص  ١٨٤و  ٥٦انسان مکّلفند؟ آقای نم در ص 

در این کتاب آن را  ل بر والیت تکوینی قرار داده جوابیدلآن را  تخت بلقیس را آورد و
 عجب این .یا غیر آصف احضار کرد به دعای حضرت آصف وآن را  ایم و گفتیم خدا داده
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ممکن  ،که فرمود آصف دعا کرد و خدا آورد دان است که اینان کالم امام خود را ندیده
پذیرند امام زمان  نمی ،امام را که به نفع شرکشان نباشد ماست بگوئیم اینان کال

در دعای خود فرموده آصف دعا  ٢٧٣بحار ص  ٩٥شیعیان طبق روایت مجلسی در ج 
 . آوردآن را  کرد و خدا

 لق نوعی از شرکست خیه خالق به بتش
خدا را تشبیه کرده به سلطان و رسول و امام را تشبیه کرده به  ٦٦آقای نم ص 

اّما امام رضا فرموده من شّبه الخالق بالمخلوق فھو مشرک یعنی ھر کس  .فرماندار
سلطان ا به گوید تشبیه خد خالق را به مخلوق تشبیه کند مشرکست به اضافه عقل می

خواننده باید توّجه کند آخوندیکه خدا را نشناخته و تشبیه به  .کار زشت سفیھانه است
خواھد منصب و کارھای خدا را برای مخلوق  کند می شاه جاھل دیکتاتور محتاجی می

را  ÷حضرت عیسی ۀقصّ  ٧٨و در ص  .عاجزی اثبات کند تا خرافات را به امام ببندد
ّمت ادانیم چرا اینان پیغمبران را با  ما نمی ،امام قرار داده دلیل بر والیت تکوینی

دلیل  ÷ت عیسیرحض ۀپرسیم ھمان آیاتیکه در شأن و قصّ  پندارند؟ ما می می یکسان
 شما زنده ۀوالی تکوین باشد چون به عقید ÷عیسی بر والیت تکوینی است باید خود

دلیل آن را  چگونه آیاتپس اگر خود حضرت عیسی فاقد والیت تکوینی است  ،است
که  دکن تکرار می ٢٧٠و  ١٨٧و  ٨٤و  ٩١و  ٨٢در ص  .دانید والیت تکوینی دیگری می

بیند و چیزی  ھا دانا و بینا است ھمه را می از امام چیزی پنھان نیست به تمام جنبنده
ست؟ آیا زنان و دختران مردم را یپرسیم دلیل شما چ میما  .از چشم او غایب نیست

شود  پس معلوم می .غایب نیستگوئید ھیچ زنی از چشم او  ند یاخیر؟ البّد میبی می
اگر محرمند حضرات أئّمه با عقد  ،شوھر بر امام محرمند زنان چه شوھردار و بی ۀھم

و تگوئید تمام زنان شھر  میاضافه به  .خواھد گرفتند محرم که عقد نمی نکاح عیال می
نمایان  ھای ضّداسالم روحانی بیند و حرف ھا را می اهگ بیند تمام زندانیان شکنجه را می
بیند باید دارالّسالم برای امام  ھا را می کاری اینحال که تمام ستمبا  .شنود را می

آقای نم و مح و اینکه  األحزان باشد و از غّصه ناراحت باشد تا روز قیامت چرا برای بیت
 ،به اینجا خاتمه پیدا کرده است سایر ھمکارانشان چنین نتیجه گرفته و تحقیقاتشان

  .نما باید مسلمین به حال اسالم تأّسف خورند با این موھومات اسالمی
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پرسیم مگر  تکرار کرده که امام مظھر قدرت حّق است ما می ٩٣تا  ٨٨نم در ص 
عین ذات او نیست مگر خدا آب قناتست نعوذ بالله که مظھر داشته باشد قدرت حّق 

گوئید صد رحمت به کمونیستھا که منکر چنین  که شما می اگر اسالم این است
گوید امام به یکی  می ٩٢تا  ٨٨در ص  .محتاجی باشد ۀخدایند که مظھر او یک بند

البّد دّومی عربی  .پشت شد گفت أخسأ سگ شد و به دیگری گفت إخسأ سنگ
ت إلی و به دیگری گف ،پشت گویند إخسأ نه به سنگ دانسته زیرا عرب به سگ می نمی

پرسیم برای چه مگر چه کرده  ما می .سقر کالغ شد و به دیگری گفت زن شو زن شد
با کّفار این معامله نکرد؟ آقای نم  صبودند که چنین کیفر شدند؟ چرا رسول خدا

 . گذشت در باب معجزه که چنانداند که امام صادق تمام این اخبار را تکذیب کرده  نمی
یکه کم و زیاد شده یا بعضی از جزئیات آن فراموش ایاتوگوید ر می ١٠١نم در ص 

البّته  ،داند شود این آقا خدا را ھم فراموش کننده می معلوم می .شده چون قرآن است
نقل کرده از زھری که کسی با  ١٠٧در ص  .چنین خدائی باید دین او نیز خرافی باشد

پرسیم از آقای نم  می ما ،سختی نمود ۀاما سّجاد گفت چھارصد دینار مقروضم امام گری
اند  و نوشته .اید ھا را قبول ندارید زھری سنی است چرا از او روایت کرده که شما سنی

دانند شما چرا این روایت را  را نجس می تو علمای شیعه غال تکه جابر جعفی از غال
سختی  ۀاضافه آن راوی به امام گفت مقروضم امام چرا گریبا  .اید از جابر نقل کرده

آمیز و روایات باطلی است که  این چه سخنان توھین ،د مگر امام طفل دو ساله بودکر
گوید در مجلس منصور ھفتاد نفر ساحر را ھفتاد عدد  می ١٢٣در ص  .اید به امام بسته

گوئیم امام عالم  ما می ،چون امام به آن شیران گفت قسوره خذھم ،شیر دّرنده خوردند
ا نبوده و به ھفتارد شیر باید قساوره بگوید زیرا قسوره به زبان عرب بوده و مانند شم

و ھفتاد شیر در قصر واحد  ،وحش بود به اضافه مگر کاخ منصور باغ ،مفرد است نه جمع
 .اند شما ببینید با این خزعبالت به جنگ قرآن آمده .باشد مانع از زندگی صاحبش می

 راست باشدھا  این یده اگرصوفیان برای مرشدان خود بیشتر از شیعیان معجزه تراش
برای بزرگان خود ھای  فرق ھر ،نیز باید راست باشد در حالیکه در تمام فرقھا  آن

نویسد مخلوق به قدرت خالق و  می ١٢٦است در ص   اند وتمام دروغ معجزات تراشیده

ُ فَ ﴿ :خود فرمودهخدا  ،کند اذن او زنده می  ،]٩ :الشوری[﴾ ٱلَۡمۡوَ�ٰ وَُهَو يُۡ�ِ  ٱلَۡوِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ
یات آ :گوید می ١٧٥کبیر و سایر دعاھا مراجعه کنید در ص   ن ودعای جوشنآبه قر

اند صحیح نیست و مقصود او آیات  متشابھاتی که بعضی به رأی خود معنی کرده
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یات ترجمه آباید گفت آن  ،والیت ما ذکر شده زمحکماتی است که در کتاب درسی ا
این و آن ندارد ترجمه اگر طبق لغت عرب باشد صحیح است و إّال شده و ترجمه رأی 

شود آقای نم ترجمه را با تفسیر  معلوم می .غیر صحیح دیگر رأی کسی دخالت ندارد
قرآنھای  .آن آیات را ھر کس ترجمه کرده ھمانطور ترجمه کرده ،اشتباه کرده

آیات  ،ثانیًا آن آیات ،گردددار بسیار است مراجعه کنید تا عناد آقای نم ظاھر  ترجمه
است تا ھدف  شما بگوئید محکمات کدام سمتشابھاتست پھا  آن اگر ،متشابھات نیست
توان بدون  گوید آیاتیکه معانی متعّدده دارد نمی در ھمان صفحه می .شما معلوم گردد

ست که ھر کس آیات کتاب درسی از ا جواب آن .تفسیر عترت معنائی را اختیار کرد
ای دو  داند که آن آیات تفسیر نشده بلکه ترجمه شده و ھیچ آیه ما را خوانده میوالیت 

گوید احتجاج به آیات قرآن بدون  در ھمان صفحه می .معنی و یا دو ترجمه ندارد
جواب آنست که این دروغ و تھمت است  .تفسیر عترت باّتفاق علمای شیعه جائز نیست

تفسیر طبرسی و طوسی و ابوالفتح ھزاران ھای  کتاب این .و خدا لعنت کرده دروغگو را
البّته میل نصاری و یھود  .اند بدون ذکر تفسیری از عترت آیه را مورد احتجاج قرار داده

و ھم میل شیطان ھمین است که کسی به قرآن احتجاج نکند و بلکه آشنا با قرآن 
رد و ھدایت ن بیداآنباشد چگونه مّالیان خرافی کوشش دارند که مرد به توّسط قر

یعنی خرافات و حفظ آن ارزشی دارد؟ آیا مگر پیغمبر اصحاب خود را بسوی  ،نگردند
فرستاد تا آیات را بدون ھیچ تفسیری بر آنان بخوانند و  شھرھای کّفار و مشرکین نمی

چطور  ،نوشت فرستاد و در آن آیات قرآن را می می صھائی که پیغمبر ھمچنین نامه
 فمند!؟ م زمان ما نمیآنان فھمیدند ولی مرد

 دانند از جھت کمک بخائنین امام را مخالف قرآن می -٤
اند جھت کمک  ن معّرفی کردهآامام را مخالف قر ،یکی از جھاتیکه این معاندین دین

الزم است از ایشان دفاع کنیم و دانیم  می بخائنین است ما چون أئّمه را عالم رّبانی

َ ٱإِنَّ ﴿ :گوئیم خدا فرموده می إِنَّ ﴿ :و فرموده ،]٥٨ :األنفال[ ﴾٥٨ ۡ�َآ�ِنِ�َ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ
 َ اٖن َكُفوٍر  ٱ�َّ دارد ھر خائن  یعنی خدا دوست نمی ،]٣٨ :الحج[ ﴾٣٨َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ َخوَّ

 : فرموه ١٠٥ ۀنساء آی ۀو در سور ،کفران کن را

 ]١٠٥ :النساء[﴾ ١٠٥َوَ� تَُ�ن ّلِۡلَخآ�ِنَِ� َخِصيٗما ﴿
 . »برای خائنین طرفدار مباش«
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  :فرموده ١٠٧ ۀو در آی

ِينَ تَُ�ِٰدۡل َعِن  َوَ� ﴿ نُفَسُهمۚۡ  ٱ�َّ
َ
 ]١٠٧ :النساء[﴾ َ�َۡتانُوَن أ

 . »از طرف خیانتکاران مجادله مکن«
 فرموده و ٥٢ ۀیوسف آی ۀو در سور

نَّ ﴿
َ
َ َوأ  ]٥٢ :یوسف[﴾ ٥٢ ٱۡ�َآ�ِنِ�َ َ� َ�ۡهِدي َكۡيَد  ٱ�َّ

دارد به آنان  ،گویند با اینکه امام علم به حال افراد خائنین ولی آقای نم و مح می
ائن را فرماندار اشعث بن قیس خ ÷مثًال امیرالمؤمنین ،دھد فرمانداری و مأمورّیت می

بن أبیه را فرماندار فارس نمود و با اینکه قادر بود و تمام  او زیاد ،آذربایجان نمود
بنابراین  ،نوشته ١٤٨در ص  ،یع امام بودند دفع ایشان نکردموجودات جھان مط

د و امام و وبقاء نمابقاء نمود و امام صادق منصور را بر خالفت ارا بر سلطنت  سمعاویه
خدا قادر و عالم بود و بر ایشان إبقاء  که چنانگویند  رسول را قیاس کرده بخدا و می

ن نیست ولی آخدا مکّلف به عمل به قرجواب این است که  .است ننمود امام نیز چنی

ْ ﴿ :رسول و امام مکّلفند خدا به ایشان فرموده ّ�ُِ�مۡ  ٱتَّبُِعوا نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
ٓ أ ﴾ َما

 . و باید برخالف قرآن عمل ننمایند ]٣ :األعراف[

 سخنان پوچ و خیالی نویسندگان 
نُفَسُ�ۡمۚ ﴿ :خدا در قرآن فرموده

َ
 ،یعنی خودکشی نکنید ]٢٩ :النساء[﴾ َوَ� َ�ۡقُتلُٓواْ أ

جنگ بدون اسلحه و تجھیزات نروید و  ،دانید غرق خواھید شد نروید جائیکه می
 ،گوشت زھرآلود را نخورید و حکم عقل نیز ھمین است چه برای امام و چه برای مأموم

و  ٣٠٨اّما آقای نم در ص  .زیرا دین امام و مأموم اسالم است و فرقی ندارند در دین
با اینکه خدا  .نویسند امام مأمور است به علم خود عمل نکند می ١٦٠آقای مح در ص 

داند زھر است و قدرت بر نخوردن  ولی امام با اینکه می ،عمل مذّمت کرده از عالم بی
با  ،خوابد رود زیر آن می کند می داند دیوار سقوط می با اینکه امام می ،خورد دارد می
 دانم میخواھی گوید برخیز می لجم قاتل او است میداند ابن م اینکه می

ای  : گوید داند شمر قاتل او است ولی به شعر می می ÷امام حسین ،چه بکنی
 ،تو این پیکر من ۀنجر من این چکمختو این این خنجر  –شمر لعین شود در بر من 

گویند چون مصلحت بزرگی است  می .به چه فرموده چه تحقیقات احمقانهبه قای مح آ
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ما در  .امام باید به علم خود عمل نکند و برخالف عقلی و تکلیف قرآنی عمل نماید
گوئیم در کارھا و عمل بر خالف عقل و قرآن ھیچ مصلحتی نیست و ثانیًا  جواب می

گیرد ولی ما  کنید کشته شدن امام مصلحتی دارد و و اسالم رونق می شما خیال می
ھر د چند سالی و ھمچنین نما می صیست اگر رسول خداخیر چنین ن :یمیگو می

اگر امام بماند و سلطنت و بسط عدالت و  ،امامی حیاتش نافقر است برای دین مردم

إذا «ده وفرم صرسول خدا .اجرای قوانین الھی کند بھتر از آنست که کشته شود
چون عالمی بمیرد شکستی در یعنی  .»ءسّدها يش�االسالم فمه ال  مات العالم ثلم يف

و یا  صشما برای رسول خدا ،سّد ننمایدآن را  ای پیدا شود که چیزی اسالم یا رخنه
لمی قائل نیستید اگر کشته شدن امام با ارزش و خوب بود امام اامام ارزش یک ع

بخدا قسم قتل امام ھیچ مصلحتی  ،»باتي أعظم املصنياحلسبه يمص«فرمود  صادق نمی
ممکن است بگوئیم برای شمر که یکمرتبه کشت  .ھا خوان ضهوبرای ر ندارد مگر

کشند و به خانه و فرش و  که ھر روز میھا  خوان روضه ولی برای ،مصلحتی نداشت
عجب این است که آقای مح  .اند خوب و با مصلحت بود ملک و ماشین و آقائی رسیده

ویسد ولی مردم دیگر چرا خوانست واز قتل امام بھره برده باید چنین بن چون روضه
ایشان این است  ۀپس معلوم شد عقید .زنند شنوند و بر دھان او نمی سخنان او را می

که امام مأمور است به علم خود عمل نکند و بدنبال عقل ھم نرود بلکه برای مصلحت 
مند  افراد بھرهھا  میلیون خوانان خود را به کشتن دھد و از حیات امام که باید روضه

 ۀد و تعلیم دین بگیرند و از عدالت او فیض برند ھمه ھیچ است فقط برای بھرشون
که زنان را جمع کنند و بگویند جیغ بزنید و با فریاد ندبه کنید و بر سر و ھا  خوان روضه

 ھا و چنگیزھا و و عبدالملک ،ولی فّساق و فّجار حکومت کنند بجای امام .سینه بزنید
این است  ،کّفار سلطنت کردن ۀزدن و بھر جیغ نمؤمنا ۀبھر .سلطنت کنندھا  پھلوی

از بیچارگی و بدبختی مسلمین این است  .تف بر این عقل و منطق ،مصلحت قتل امام
 نگردخبر از عقل و قرآن گوینده و نویسندگان باشند و بر  چنین آخوندھای بی که این

 . ج االسالم سوار باشندمردم بعنوان مرّو 

 برای منبرش حفظ کند ای برای مح تا  قصه
کشک و پشم و پنیر  نکی از افراد لرھای بختیاری آمد اصفھان برای فروختیروزی 

چون ھمه را فروخت از در مسجدی عبور کرد دید یکی باالی منبر نشسته  ،روغن خود
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پرسید این  ،رگرم کردهسو خوب مردم را  ،گریاند خنداند و گاھی می گاھی مردم را می
این مرد لر به خود گفت من که  ،خوان است وید؟ گفتند این روضهگ کیست و چه می

گرم کند آمد نزد  سر ما را ،خودمان ۀخوانی ببریم در قری پول دارم خوبست یک روضه
خوان ببریم لرستان چند  قّصابی که رفیقش بود و گفت ھالو اگر ما بخواھیم یک روضه

گفت دویست تومان بده من  ،قصاب دید این بیچاره خیلی ھالو است ،بدھیم دبای
روز ھالو دویست تومان داد و رفت  ،فردا بتو تحویل دھم ،ه کنمخوان برایت تھیّ  روضه

گنده  مد و چند عدد زنبور سرخ شکوکرده ب همرد قّصاب ھم یک کوزه تھیّ  ،دیگر آمد
ام  خوان تھّیه کرده ھالو روضهای  چون ھالو آمد گفت ،میان کوزه کرد و در آن را بست

اگر مجلسی در  ،خوانم مگر در حّمام خوان شرط کرده که من روضه نمی ولی این روضه
و  ،چنان بخواند که مجلس را گرم و از جا بکندخوان  این روضه ،حّمام قریه تھّیه کنی

ھالو باید چون لرستان رفتی مردم را خبر کنی میان ای  ، از ھمه گریه و ناله بگیرد
لر بیچاره  ،خوان بیرون آید و بخواند ه را باز کنی روضهحّمام جمع شوند سپس در کوز

خواھد  خوان آمده و می پذیرفت و کوزه را گرفت و رفت اھل قریه را خبر کرد که روضه
ھا را کندند و میان حّمام  مردم ھمه آمدند و لباس .بخواند ھمه در حّمام جمع شوید

 ،حّمام و درب کوزه را باز کرد لر صاحب کوزه آمد میان ،خوان نشستند به انتظار روضه
بجان مردم افتادند و چنان مجلس را از جا کندند و   زنبورھا بیرون ریختند و با نیش

ناله مردم را بلند کردند که مردم از ذوق و یا بگو از ترس فرار کردند و از حّمام بیرون 
 ،ن را ندیدیدر این بین یکی از لرھا رسید و به رفیقش گفت ھالو حس ،زدند رو بفرار

أّما آن زنبور  .چسبیده بود پشتشبه خوان ھم  کرد و یک روضه گفت دیدم فرار می
ّعاظ که به مقصود ما از این قّصه آقایان و .دانم زد نمی زد یا نمی می شمانند آقای مح نی

ھائی است که در منبر ضّد قرآن و  خوان باشد بلکه مقصود ھمان روضه ن عالمند نمیآقر
و ایشان از  .اند بافند و ندانسته اسالم را واژگون کرده و خرافی نشان داده میمعارف آن 

بھر  .بدترند و اینان دّکان دینی باز کرده و دشمن امام و از ناصبی بدترند رعقرب و زنبو
 . بورھای اجتماع سواری ندھندنحال مردم ایران باید از خواب بیدار شوند و به ز

کند و تمام  رنظ باید از علم خود صرف امام می نویسد می ١٦٠آقای مح در ص 
ای؟ آیا  باید در جواب او گفت این چه توھینی به امام بسته ،ھا را ندانسته انگارد دانسته

ھا را  وزراء و درباریان خود بگوید شما که قانونه ممکن است سلطان قانونی بگذارد و ب
ھائی  اگر چنین نسبت ،شکنی کنید دانید باید به علم خود عمل نکنید و قانون بھتر می
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آیا کسیکه بخدا و رسول و امام نسبتی دھد  ،کند تو را زنجیر می ،را به سلطانی ببندی
عّیت نکند و بن معتقدند که امام مأمور است به عقل و قرآن تازنجیر شود؟ این آقاینباید 

دانند  مکّذب آن میپس اگر گفتیم اینان امام را مخالف قرآن و  .بر ضّد آن رفتار نماید
آورد و  مثالی زده که زن بّچه مرده را به خنده می ١٦١آقای مح در ص  .تعّجب نکنید

گوید ھر کار خرابی کردند  فرستد به مملکت دشمن و می سلطانی سفیری میگوید  می
ندیده بگیر تا زمانیکه مدرک کتبی بدست آوری با آنکه دانائی باید از دانش آن را  تو

گاھی یابیوشی کنی پ خود چشم و  ،و ترتیب اثردھی ،تا از طریق حواس به اقداما او آ
آورده که امام زھر خورد برای آنکه مدرکی  سو امام حسن ساین مثل را برای معاویه

تا قبل از رھر  سجواب این ھذیانات این است که آیا معاویه .بدست آورد ساز معاویه
ن ھمه کشتار در صّفین چه بوده آیا از قلت آیا آ ،خوردن امام حسن مدرکی از او نبود

امام  ۀنام چه بود؟ آیا زیر پا گذاشتن صلح سعام بسر بن ارطاه تمام حجاز را بأمر معاویه
بکر و سایر اھل مصر چه بود؟ آیا این ھمه  بن ابی حسن چه بود؟ آیا گشتن محمد

بی برای کتشود و فقط زھر خوردن مخفی امام حسن مدرک  جنایت علنی مدرک نمی
آیا اگر این مثل آقای مح صحیح است خدا چرا برسول  ،قتل امام حسن دارد یا خیر

خود فرمان نداد که در مّکه بمان و فرار مکن و بگذار مشکرین تو را بکشند تا مدرک 
 . کتبی شود ومن که خدا ھستم پدر ایشان را درآورم

 مثالی مقابل مثال 
صاحب خانه رفت نزد ھمسایگان و گفت شما  ،روزی شخصی میھمان مرد بخیلی شد

من بیرون رود از آن  ۀبیائید و به یک تیر میھمان مرا نشان کنید تا او بترسد و از خان
خواھند مھمان مرا  ھا با من عداوت دارند و می طرف آمد نزد مھمان و گفت ھمسایه

ف تو انداختند و اگر آمدند تیری به طر ،ام چون من یک نفر از ایشان را کشته ،بکشند
تو به روی خود نیاور و بگذار تو را بکشند تا مدرکی شود تا من پدرشان را درآوردم و 
صد نفر از ایشان را به قتل برسانم ھمسایه آمد و تیری به طرف میھمان انداخت 

اد کرد کجا یمر عقل) صاحب خانه فرامھمان از ترس جانش فرار کرد (البّته به 
حاال ما از آقای مح  ،بکشند تا مدرکی شود و من تالفی کنمروی؟ بگذار تو را  می
باألخره بدست آورد یا  ،خواست مدرکی از معاویه بدست آرد پرسیم خوب خدا می می

و لشکر بر سر او فرستاد یا گذاشت سلطنت کند و بعد به فرزندش واگذارد و  ،خیر
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اند این  ن چقدر بیچارهیعزیر ببین مسلم ۀخوانند .مسلمین را اسیر فّساق کّفار نماید
داند زده که به خود  مثل خرافی را یکی از گویندگان که خود را راھنمای مسلمین می

راستی برای بیچارگی مردم دور از  .خواھد مردم را به سعادت رھبری کند نازد و می می
 . قرآن و گرفتار صید گویندگان باید فکری کرد

 اند مخالف قرآن کرده از جھت خالقّیت و مکّونّیت امام را -٥
  :فرموده ٧٣ ۀحج آی ۀتعالی در سور حّق 

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ ُ�َِب َمَثٞل فَ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ِينَ إِنَّ  ۥٓۚ َ�ُ  ٱۡسَتِمُعوا ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ َلن َ�ۡلُُقواْ  ٱ�َّ

ْ ُذبَاٗ�ا َولَوِ   ]٧٣ :الحج[﴾ ۥۖ َ�ُ  ٱۡجَتَمُعوا

خوانید جز خدا  بشنوید محّققًا کسانی را که شما میمردم مثلی زده شد ای  یعنی« 
 . »ھرگز مگسی خلق نکنند و اگر چه با ھم مجتمع شوند

  :فرموده ١٦ ۀرعد آی ۀو در سور

ۡم َجعَ ﴿
َ
ْ أ ْ َكَخۡلقِهِ  لُوا َ�َٓء َخلَُقوا َ�ُ ِ ُ َعلَۡيِهۡمۚ قُِل  ٱۡ�َۡلقُ فَتََ�َٰبَه  ۦِ�َّ ِ  ٱ�َّ

َ�ٰلُِق ُ�ّ
ءٖ   ،یعنی آیا برای خدا شرکائی قرار دادند که خلق کنند ماند خلق او« ]١٦ :الرعد[﴾ َ�ۡ

 . »بگو خدا خالق ھر چیزی است ،تباه شودشپس آفرینش بر ایشان ا
و عرض  ÷در اعتقادات شیخ صدوق روایت کرده که مردی آمد خدمت امام صادق

 ÷امام ،خلق کردند و روزی دادند ÷و علی صگوید محّمد دی آمده و میرکرد م
راوی گفت  ،فوق را برای او بخوان ۀچون برگشتی آی ،فرمود دشمن خدا دورغ گفته

گوید نویسنده  .برگشتم و این آیه را برای او خواندم او بیچاره شد نتوانست جواب دھد
که جمع شوند یک سوره مانند قرآن نتوانند بیاورند با این †أنبیاء و أئّمه ۀاگر ھم

وقتی آیات  ،ترین چیزھا برای بشر سخن است آیات قرآن از جنس سخن است و آسان
گویند امام والیت  ّما اینان میا .ولی نتواننداآیات تکوینی را به طریق  ،تشریعی را نتوانند

ۡخلُُق ﴿ :رت عیسی در قرآنضزیرا ح ،تواند خلق کند و تربیت نماید تکوینی دارد و می
َ
أ

ۡخلُُق لَُ�م ّمَِن ﴿ :گفته ÷جواب این است که حضرت عیسیگفته؟  ﴾لَُ�م
َ
 ٱلّطِ�ِ أ

ۡ�ِ ةِ  َٔ َكَهۡ�  واقعی  ۀیعنی از گل مانند ھیئت مرغ درست کردن غیر از ایجاد پرند ،﴾ٱلطَّ
کار خدا بوده نه کار او و اذن  ÷و دیگر اینکه ایجاد روح در مرغ حضرت عیسی ،است

که خاتم الّنبّین و از ھمه افضل است  صدمحّم ، خدا ھمان أمر تکوینی خدا است
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در آیات  که چنانچه برسد به اینکه خلق کند و  ،داند روح چیست قرآن نمی ۀطبق آی
قرآن آمده قدرت بر ایجاد معجزات را بکّلی از خود نفی نموده و ھمه را به خدا نسبت 

ۢ� �ِإِۡذِ�� ﴿ :پس خدا که فرموده .استداده  فّسرین نیز م .بارادتی یعنی ﴾َ�َتُكوُن َطۡ�َ
 ۀخدا بود نه اراد ۀپس مرغ حقیقی شدن به اراد .اند اراده گرفتهاذن را به معنی 

آقایان برای خدا  ما سعی داریم شریکی برای خدا در خالقّیت نتراشیم ولی ÷عیسی
 ١٥بلکه  ١٤ت آوردند و مردم را به شرک بکشانند و شرکت سھامی شریک در خالقیّ 

 . کنندنفری ایجاد 
 اند ز معجزات امام را مخالف قرآن نمودها -٦

مکّون و فاعل معجزات فقط خدا است برای تصدیق  ودر قرآن مکّرر خدا فرموده موجد 
مثًال قرآن معجزه است کالم خدا و متکّلم آن خدا  ،نبیاء و شھادت بر صدق ایشانا

ۡ�َا ﴿ :و فرموده صاست نه محّمد ٓ ﴿ ﴾ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ ا ٓ إَِ�َۡك  إِ�َّ نَزۡ�َا
َ
در  ،﴾ٱۡلِكَ�َٰب أ

ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم  قُۡلَنا﴿ :فرموده ÷حضرت ابراھیم ۀمعجز  ،﴾٦٩َ�َٰناُر ُكوِ� بَۡرٗدا وََسَ�ًٰما َ�َ
 ۀو در معجز ،آتش سرد و سالمت باش بر ابراھیمای  م و گفتیمیما فرمان داد :یعنی

ما که خدائیم شتر را بقوم  یعنی ،﴾ٱ�َّاقَةَ َوَءاتَۡيَنا َ�ُموَد ﴿ :فرموده ÷حضرت صالح

َوَ� َ�َۡفۖ َسُنعِيُدَها ِسَ�َ�َها ﴿ :فرموده ÷حضرت موسی ۀو در معجز ،ثمود دادیم
وَ�ٰ 

ُ
 ۀو در معجز ،گردانیم بسیرت و صورت اّول برمیآن را  یعنی نترس ما .﴾٢١ ٱۡ�

َ�َّا َ�ُ ﴿ :فرموده ÷حضرت داود
َ
یعنی ما که خدائیم برای او آھن را  ﴾١٠ ٱۡ�َِديدَ  َو�

 : تمام معجزات را از فعل خدا دانسته و فرموده ٧٩ ۀانبیاء آی ۀو در سور .نرم کردیم

ۡرنَا َمَع َداوُ ﴿ َباَل  ۥدَ وََسخَّ ۚ �َُسّبِۡحَن وَ  ٱۡ�ِ َ�ۡ  ]٧٩ :األنبیاء[﴾ ٧٩َوُ�نَّا َ�ٰعِلَِ�  ٱلطَّ
را که تسبیح کنندبا ھا  کوه داود و برای او مسّخر کردیمیعنی ما که خدائیم با «

 . »مائیمھا  این مرغان و فاعل
 : فرموده ٥٠ ۀعنکبوت آی ۀو در سور

ِ ِعنَد  ٱ�َ�ُٰت قُۡل إِ�ََّما ﴿ بٌِ�  ٱ�َّ نَا۠ نَِذيٞر مُّ
َ
َمآ �  ]٥٠ :العنکبوت[﴾ ٥٠��َّ

دھنده  من فقط بیمیعنی بگو جز این نیست که معجزات نزد خدا است و «
 . »آشکارم
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که  ÷روایت کرده از امام رضا ٢٤٧در جلد ھفتم بحار ص  .و صدھا آیات دیگر
پس چون قرآن فرموده  ،معجزات أمیرالمؤمنین کار او نبود بلکه کار خدا بود :فرمود

باشد ھر روایتی که موافق قران معجزه را فعل خدا بداند  معجزات فقط کار خدا می
ّما آقای نم و مح جدّیت دارند که فاعل معجزه و موحد آن رسول و امام ا ،صحیح است

و برای خاطر یکمشت اخبار مجعوله  .دانند است بر ضّد قرآن و این ضّدّیت را از أئّمه می
 . اند امام را از قرآن جدا کرده ،و حفظ خرافات عوام

 دانند را مخالفت قرآن می ÷ازجھت اراده و اختیار امام -۷
شود که دارای استقالل اراده و اختیار  کتاب تکلیف است و به کسی تکلیف میقرآن 
باشند ھر  مکّلف و صاحب اراده می ÷و امام صبنابراین چون رسول خدا .باشد

کاری کنند منسوب به خودشان و از خودشان است زیرا فعل صاحب اراده از خود او 
اد و فلک که مسّخرند و کارشان است و ایشان نیستند مانند ماه و خورشید و ابر و ب

منسوب به خدا است که تسخیرشان کرده است و ھمچنین سایر اسباب جھان که فعل 
ّما آقای نم و مح ا .باشند به خدا است که صاحب اراده می باسباب جھان منتس

کنند نه  خدا کار می ۀمانند اسباب جھان بوده و به اراد صو رسول ÷گویند امام می
تابد پس رسول و  گویند چگونه مالئکه مدّبرانند و خورشید می و می ،خوشان ۀبه اراد

دانند که فاعل با اراده  این آقایان نمی .خدا ۀمدّبر و مدیر جھانند به ارادھا  آن امام مانند
اند  اگر امام و رسول خلق کند خود خلق کرده ،شود نه بخدا فعل او مستند بخودش می

چه باید  ،شوند و این شرکست قت شریک خدا و ھم وصف او میخود و در خل ۀو به اراد

که  ﴾لُقُ �ۡذ َ�ۡ ﴿ ۀ:کنند به آی فھمند واستدالل می وشنی را نمیبه این ر ۀکرد مسئل

کفار آمده  ۀکه دربار ﴾َوَ�ۡلُُقوَن إِۡفً�ۚ ﴿ ۀ:نازل شده و به آی ÷حضرت عیسی ۀدربار
فک از کّفار اطین حضرت عیسی و خلق ار خالق نیستند و خلق از دانند کفّ  دیگر نمی

باشد مجازًا به تفاسیر شیخ طوسی و طبرسی و سایر تفاسیر مراجعه  به معنی تصنع می
مختصر آنکه اّره و تیشه شرک کار نّجار نیستند اّما برادر و شاگرد او شریک  .فرمائید

باشند ولی این آقایان در قیاس خود  می کار او ھستند زیرا برادر و شاگرد دارای اراده
 . اند فرق نگذاشته
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 دانند را مخالف قرآن می ÷از جھت گفتار امام -۸
و سایر خطب خود مکّرر فرموده به قرآن مراجعه  ١٧٤ ۀدر خطب ÷المؤمنین امیر

ت خدا و ھمین قرآن حّج  ،نم که به دست شما استآد و خود من تابع ھمین قریکن
ی نم اّما آقا ،ن مستغنی نیست اگر چه صد ھزار حدیث بداندآاست و کسی از قر

فرموده من  ١٢٨ ۀحضرت در خطب .گوید ھر کس به قرآن مراجعه کند گمراه است می
  :فرموده ٥٠ ۀانعام آی ۀعلم غیب ندارم و خدا در سور

قُوُل َلُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن  قُل﴿
َ
ٓ أ َّ� ِ ۡعلَُم  ٱ�َّ

َ
 ]٥٠ :األنعام[﴾ ٱۡلَغۡيَب َوَ�ٓ أ

 . »دانم لھی نزد من است و غیب نمیاگویم خزائن  محّمد که به شما نمیای  بگو«
دانیم  می فرموده ما غیب ÷گویند خیر اخباری داریم که امام ّما آقای نم و مح میا

َ إِنَّ ﴿ :فاطر فرموده ۀخدا در سور ،و این اخبار ضّد قرآن را امام فرموده ُ�ۡمِسُك  ٱ�َّ
َ�َٰ�ٰتِ  �َض وَ  ٱلسَّ

َ
گویند امام  ولی اینان می ،زمین و آسمان خدا است ۀنگھدارند ﴾ٱۡ�

مناصب و کارھای خود را شمرده و  ١٠٤ ۀمیرالمؤمنین در خطبا .گفته خیر منم
گوید که خیر امام  می ١٠٧ّما آقای نم در ص اجھان ندارم  ۀگوید من دخالت در ادار می

آقای مح در  .البالغه دروغ است نعوذ بالله ی آیه و نھجسلطنت بر کل جھان دارد یعن
کھف خدا فرموده من ولّی و  ۀمر خدا امامانند ولی در سوراگوید متصّدیان  می ٩٢ص 

 : فرموده ٢٢ ۀسبا آی ۀمتصّدی أمور ندارم و در سور

ْ  قُلِ ﴿ ِينَ  ٱۡدُعوا ِ زََ�ۡمُتم ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ �ٖ ِ�  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َ� َ�ۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل َذرَّ َوَ� ِ�  ٱلسَّ
�ِض 

َ
ٖك َوَما َ�ُ  ٱۡ�  ]٢٢ :سبأ[﴾ ٢٢ِمۡنُهم ّمِن َظِه�ٖ  ۥَوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ

و ھا  آسمان ای در اید جز خدا بخوانید آنان مثقال ذّره بگو کسانی را که گمان کرده«
 . »برایشان نیست و وزارت و پشتیبانی ندارند زمین مالک نیستند و شرکتی

باید گفت مگر خدا صغیر و یا عاجز  ،مور داردااین آقا حیا نکرده گوید خدا متصّدی 
شود و صادر و مصدر و  مر خدا و کار او از جائی صادر نمیادانند  اصًال نمی ،است

 . متصّدی ندارد برای این مزخرفات دلیلی نداریم

 دانند با قرآن را مخالف می ÷اماماز جھت نمایش  -۹
جا حاضر و ناظر و قادر بر  ھمه ÷خواھند بگویند امام حسین آقایان نم و مح می

گفت  می »هل من نارص«خواست دشمن را دفع کند و این ھمه  دفع دشمن بود اّما نمی
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کرد تمامش نمایش بود و قصد کشتن یزید  نوشت و طلب یاری می و نامه به اطراف می
خواست کشته شود زیرا عاشق شھادت بود و مکّلف به دفع کّفار و  ت و فقط مینداش

بھر شکل و ھیکلی  ÷نویسد علی می ٢٦٩آقای نم در ص  .ابطال سلطنت یزید نبود
جلو آب را گرفتند لشکریان  سنویسد چون لشکر معاویه می ٢٩٩و در ص  .آید درمی

عاص وبن الیک روز مالک اشتر را به شکل عمر ÷تشنه شدند در اینجا علی ÷علی
و  ،کرد و گفت برو از قول معاویه دروغ بگو که معاویه گفته آب را به لشگر علی بدھید

روز دیگر مالک اشتر را به شکل یزید کرد و گفت برو بگو پدرم گفته مانع بردن آب 
اویه کرد برای و یک روز دیگر مالک اشتر را به شکل خود مع ،برای لشگر علی نشوید

گوئیم اگر علی چنین قدرتی  ما می .آب بدھید ÷اینکه برود و بگوید به لشگر علی
خواست خود معاویه را بکشد و یا مالک اشتر را به شکل معاویه کند و به  داشت می

اند علی را با ھمین  این دوستان نادان خواسته .جای او بنشاند و فساد را از بین بردارد
از این موھومات  ÷دانند خود علی دیگر نمی .کنند و ما را بکوبندموھومات بزرگ 

گویند خیر کشتن معاویه صالح نبود و خدا اجازه نداده  آقایان نم و مح می .بیزار است
د مگر علی مکّلف به قتال معاویه وگوئیم مگر به علی وحی عدم اجازه شده ب ما می .بود

گویند باید معاویه بماند و یزید را به  ان میپس جنگ با معاویه برای چه بود ایش ،نبود
گوئیم اگر چنین صالح بوده پس شما چرا  ما می ،سلطنت برساند چنین صالح بوده

شما را بخدا کسی نیت که اسالم را از  ،کنید تنقید و گریه و زاری و ننه من غریبم می
  .شّر این خرافات برھاند

 دانند ن میآاز جھت تبعّیت عقل امام را مخالف قر -۱۰
حّجت قرار داده ھم آن را  ل نموده وقاز قرآن تمجید از متابعت ع ۀخدا در ھفتاد آی

ِينَ َ�َ  ٱلرِّۡجَس َوَ�ۡجَعُل ﴿ :برای امام و ھم برای مأموم و حّتی فرموده َ�  ٱ�َّ
 دھد کسانی را که به دنبال عقل نروند یعنی خدا پلید قرار می .]١٠٠ :یونس[﴾ ١٠٠َ�ۡعقِلُونَ 

نند با ا گویند با اینکه امام و رسول مکّلف به متابعت عقل و قرآن ولی آقای نم و مح می
 ب است عقل خود را کنار بگذارند و مخالفت با عقل کنند مثًال امامجاین حال وا

امام  .کشد ولی از ابن ملجم اجتناب نکرد شب نوزدھم ابن ملجم او را میدانست  می
 ۀپاچدانست  می صرسول خدا ،زھر است باز آشامیدکوزه پر از دانست  می حسن

در انگور زھر دانست  می امام رضا .گوسفند زن یھود به زھر آلوده است باز خورد
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آیا خودکشی و دانیم  می ما ،باشد با این حال خورد چرا برای اینکه مصلحتی بوده می
ز مخالفت تعالی ا مخالفت با عقل چه مصلحتی دارد و اگر مصلحت دارد چرا خدای

گوئیم دلیل شما  ھّمی بوده میاگویند مصلحت  می ،عقل و چرا از خودکشی نھی کرده
آورند  رسد چماق تکفیر می اینجا که می ،ھّم چه بوده بیان کنیداچیست و آن مصلحت 

زیرا کسیکه دلیل و حرف حسابی ندارد دلیل او فحش و تھمت و افتراء است و این 
 . آن استامام ایشان مخالف عقل و قر

 دانند از جھت کم و یا زیاد کردن دین امام را مخالف قرآن می -١١
  :فرموده ٦و  ٥ ۀاحقاف آی ۀخدا در سور

ْ ِمن ُدوِن  َوَمنۡ ﴿ ن يَۡدُعوا َضلُّ ِممَّ
َ
ِ أ وَُهۡم َعن  ٱۡلقَِ�َٰمةِ إَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  ٱ�َّ

ْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�َن  ٱ�َّاُس ُحِ�َ  �َذا ٥ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن  ۡعَداٗٓء َوَ�نُوا
َ
ْ لَُهۡم أ ﴾ ٦َ�نُوا

 ]٦-٥ :األحقاف[
خواند کسی را که جواب او را تا  می ،خواند تر از آنکه غیر خدا را می و کیست گمراه«

گاھند و چون روز قیامت و حش روز قیامت نمی ر شود دھد و آنان از خواندن ایشان ناآ
 . »اند آنان دشمن ایشانند به عبارت ایشان انکار داشته

ْ َمَع ﴿ :و در سوره جّن فرموده ِ فََ� تَۡدُعوا َحٗدا  ٱ�َّ
َ
یعنی احدی را با خدا  ﴾١٨أ

ۡ�ُِك بِهِ  قُۡل ﴿ :ر ھمان سوره فرمودهدو  .نخوانید
ُ
ْ َرّ�ِ َوَ�ٓ أ ۡدُعوا

َ
ٓ أ َما َحٗدا  ۦٓ إِ�َّ

َ
 .﴾٢٠أ

و صد آیه دیگر  .دھم خوانم و احدی را شریک او قرار نمی پروردگار را مییعنی بگو فقط 
عبادت است این عبادت مخصوص خداست و خدا نخواندو که چون دعا ھا  این مثل

وائج خود متوّجه حخوانند و در  غالیان غیر خدا را می ،را شرک خوانده ر خدایخواندن غ
دانند  دانند و غیر خدا را جوابگو می دا میشوند و حّتی غیر خدا را مانند خ غیر خدا می

کنند خود امام این را  دانند و خیال می و خواندن مثًال امام را به دستور خود امام می

یعنی  .»ه و سالمايإللّهم بلّغه منّا حت«گویند  بدین افزوده و از آن طرف در دعای ندبه می
خدایا تحّیت و سالم ما را به امام برسان و این ضّد و نقیض که از یک طرف امام را 

سالم و تحّیت گویند  خبر دانسته و بخدا می حاضر و ناظر و از یک طرف او را غایب و بی
گویند فطرس که نام ملکی است سالم  سان و اگر امام حاضر است چرا میرما را به او ب

آنوقت آقای نم و  .دانند شود امام را حاضر نمی رساند معلوم می می شیعیان را به امام
گوئیم  گویند چگونه به حاجی آقا می مح برای اینکه این عبادت شرکّیه را رواج دھند می
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گوئیم فالن و  الحسن بده یا فالن حاجت ما را انجام بده و یا به عّطار و بّقال می قرض
 .ندن امام و حاجت خواستن از او شرک نیستمتاع را بده شرک نیست ھمانطور خوا

آقا یا عّطار و  کنند زیرا خواندن حاجی فھمند و یا تجاھل و تخرخر می اینان یا واقعًا نمی
باشد و ربطی به عبادت ندارد  بّقال و یا دکتر در مذاکرات عرفّیه و محاورات روزمره می

آقا و عّطار و بّقال تعاون  ندن حاجیثانیًا در خوا .ی و باید از شرع برسدقیفزیرا عبادت تو

ِ َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ﴿ :و یاری کردن یکدیگر است در امور دنیوی و خدا فرموده  ٱ�َّۡقَوٰىۖ وَ  ٱۡلِ�ّ
ثۡمِ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ  آقا و عّطار و بّقال مرده باشند باز از  اگر حاجی ثالثا .﴾ٱۡلُعۡدَ�ِٰن� وَ  ٱۡ�ِ

آقایان این  .توانند قرض دھند آیا آن مردگان می ،خواھید الحسن می ایشان قرض
توان به نام دین اضافه کرد و اگر  گویند چون پای امام در کار است ھر بدعیت را می می

سند را  دین و دشمن امام است اینان دعای توّسل بی کسی قبول نکند نعوذ بالله بی
جمگرانی را که گفته یا  ۀلحسن مث ۀخوانند چون به نام امام است دعای ساخت می

خوانند یا اینکه این دعا ضّد آیه  محّمد یا علی اکفیانی و یا محمد یا علی احفظانی می

لَۡيَس ﴿ :گوید زیرا در قرآن می .قرآن است
َ
�  ُ فقط خدا برای  .﴾ۥۖ بَِ�اٍف َ�ۡبَدهُ  ٱ�َّ

 ﴾َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظاۖ  َوَما َجَعۡلَ�َٰك ﴿ :بندگان کافی است نه محّمد و نه علی مکّرر فرموده
أّما این دعا گفته محّمد و علی مرا حفظ کنید و  ،ایم یعنی تو را حافظ ایشان قرار نداده

گوید یا  آورد و می بعالوه چون کسی که این دعا را جعل کرده یک بار علی را جلو می
شود  میبرای خاطر امام  ،خوانند حال چرا این دعای مخالف قرآن را می .علّی یا محّمد

خان مثله گفته  دین خدا را کم و زیاد کرد؟ خدا گفته غیرمرا مخوانید ولی حسن
و أئمه  صگوئیم اگر سخن حسن مثله راست است چرا رسول خدا ما می .بخوانید

ما را نیز بخوانید؟ خوانید  خدا را در حوائج می چه چنانھدی نفرمودند ما را بخوانید 
گوئیم این دعاھای ضّد قرآنی را نباید امام  میدانیم  یم پس ما چون امام را تابع قرآن

گویم خدا نفرموده وسیله را  می ،خوانیم گویند ما وسیله را می آقایان می .در دین آورد
 :بخوانید بلکه فرموده من از رگ گردن به شما نزدیکترم خود مرا بخوانید و فرموده

َ لُواْ  َٔ َوۡ� ﴿ جا با شما است و از اسرار و از احوال شما باخبر  خدا ھمه .﴾ۦٓۚ ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ
گویند  در جواب ما میآقایان  .خوانید تر است چرا خود او را نمی و از ھمه کس مھربان

 ،اند ما که قابلّیت نداریم از خدا حاجت بخواھیم و امام چه کاره صپس پیغمبر
اند ایشان مبّلغ احکام و  خدا فرموده و خود امام و پیغمبر فرموده که چنانگوئم  می

 



 ١٧٧  حدیث الّثقلین

گویند شما وسیله را قبول ندارید مگر  آقایان می .اند ما را بخوانید مروّج آنند و نفرموده

َها﴿ :خدا نفرموده ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ َ  ٱ�َُّقوا ْ وَ  ٱ�َّ  ۦُدواْ ِ� َسبِيلِهِ َوَ�ٰهِ  ٱلۡوَِسيلَةَ إَِ�ۡهِ  ٱۡ�َتُغٓوا
گوئیم چرا قبول داریم خدا در این آیه فرموده  می ،]٣٥ :المائدة[﴾ ٣٥لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن 

وسیله را بجوئید و تھیه کنید و پیدا کنید و بدست آرید و نفرموده بخوانید و آن وقت 
نبیاء و ااص توان جست و تھّیه کرد ایمان و عمل صالح است نه اشخ ای را که می وسیله

توانیم اینان را بجوئیم و خدا  ولیاء زیرا اینان از دنیا رفته و به عالم دیگرند و ما نمیا
تقّرب به خدا قرار داد ھمان است که  ۀتوان جست و وسیل فرموده بجوئید و آنچه می

 که چناناند  اند و خودشان وسیله قرار داده و امیر المؤمنین فرموده صرسول خدا

 ١٠٩ ۀحضرت امیر در خطب »كب ما�يا كإيل ليتيوس إل�« :فرموده صرسول خدا
حضرت  .فرموده در باالی منبر به تمام اھل کوفه که وسله ایمان و عمل است

به ھر جال این آقایان ھر بدعتی که  .من اسالم و دعا کردن است ۀالعابدین وسیل زین
 ،قمه بر فرق کوبیدن ،زدنسه ضربه  ۀچسبانند سین نام امام در آن باشد به دین می

را چون به نام امام است زیاد ھا  این حجله و کتاب و علم و سنج کوبیدن و مانند
پرسیم مگر ھر  ما می ،دین و کافر است گویند بی اند و ھر کس منکر شود می کرده

شود به دین افزود مگر دین خدا کامل نبود؟ چرا  اند می چیزی که به نام امام آورده
اید آن وقت مھمالتی در جواب ما و  نیاورده بدین افزوده صاده رسول خچیزھائیک

شویم یا دست از گفتن حقائق برداریم و  میکه ما را ناچار  .نویسند مقدار فحش می
مچ خود را باز و رسوا اینکه  آنان برای .خرافات ایشان را امضاء کنیم و یا جواب دھیم

زنند که مردم به ما  آنقدر بما تھمت می خواندن کتاب ما را تحریم کرده و ،نکنند
 . نزدیک نشوند و به کتاب ما نظر نکنند تا مبادا بیدار گردند

 جواب بقّی گفتار آقای نم
ۡمرِ لََك ِمَن  لَۡيَس ﴿ ۀ:گفته آی ینویسد طبرس می ١٨٠در ص 

َ
 ]١٢٨ :عمران آل[﴾ ٱۡ�

به یاری و ظفر و قبول توبه و عذاب فقط در اختیار  ۀمور مربوطاداللت دارد که 
 اید جواب گوئیم این بیان طبرسی از عترت نرسیده و خود شما گفته ،پروردگار است

به  ،اید از عترت نرسیده گمراھی است پس این معنی را چرا قبول و چرا آوردهھرچه 
آن را  فته چرانیز طبرسی در تفسیرش گآن را  ایم اضافه ھمان معنی که ما نوشته
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ۡمرِ لََك ِمَن  لَۡيَس ﴿ :گوید الم می ١٨٠در ص  .دانید و این را مقبول مردود می
َ
شاید  ﴾ٱۡ�

گوئیم این معنی ھم خالف ظاھر است و ھم از عترت نرسیده  ما می ،برای ملکّیت باشد
 :خود عمل نکردید و تفسیر به رأی کردید ۀخودتان چرا شما بقول و عقید ۀبه عقید

ِ ٱَمۡقًتا ِعنَد  َكُ�َ ﴿ ن َ�ُقولُواْ َما َ� َ�ۡفَعلُوَن  �َّ
َ
 ]٣ :الصف[﴾ ٣أ

ٌد إِ�َّ رَُسولٞ  َوَما﴿ :گوید اگر معنی می ١٨٤و  ١٨٣در ص  این باشد که نیست  ﴾ُ�َمَّ
خاتم الّنبّین و  صآید که محّمد محّمد مگر رسول و نفی عناوین دیگر باشد الزم می

جواب این است که شما رسول الله و  .للعالمین و سایر مناصب را نداشته باشد ةرحم
قرآن است و تمام مناصب رسول  صآقای عزیز در رسالت محّمد ،اید رسالت را ندانسته

للعالمین و ھم بشیر و ھم نذیر و ھم  ةھم رحم وخوا در آن ذکر شده ھم خاتم النبیین 
پس رسالت او به معنی نفی مناصب دیگر  ھا، این عظیم و غیر علی خلقأّمی و ھم 

به  .اید که چوند صد آمد نود ھم جوف او است نیست عجب است که شما ندانسته
اگر ایرادی دارید به خدا  ، رسولو ما محّمد إّال  :خدا فرموده ،اضافه ما تقصیر نداریم

لََك ِمَن  لَۡيَس ﴿ ۀ:یآ ۀنویسد ما در ترجم ما می ۀدربار ١٨١تا  ١٧٧در ص  .ایراد نمائید
ۡمرِ 

َ
ولی خود آقای نم در ھمان صفحات متحّیر مانده و چند معنی  ،اشتباه کرده ﴾ٱۡ�

گوید مقصود از این نصب  یکدفعه می ،غیر قطعی کرده و روایات ضّد و نقیض آورده
خالفت است که نفی شده جای دیگر گوید ظفر و غلبه است در صورتیکه معنی دوم از 

ه و به قول او نقل باطل است و عجب این است که معنی دوم از عترت عترت نرسید
نرسیده و به قول او نقل باطل است و عجب این است معنی اول را از جابر جعفی نقل 

أّما  ،استت الغاند و فتاوی علما بر نجاست  شمرده تکرده که علمای رجال او را غال
  .ردبرای عناد و کوبیدن ما قبول داآن را  آقای نم

�﴿ :گوید معنی می ١٩٢و  ١٨٨در ص  ۡملُِك لَُ�ۡم َ�ّٗ
َ
من چنین است که  ﴾َ�ٓ أ

مالک ضرر و نفعی نیستم و بدون تعلیم پروردگار چیزی  خود بذات خود و از نزد
پرسیم شما ذات خود و از نزد خود از کجای آیه درآوردید و  ما از ایشان می ،دانم نمی

من فرسّ القران « :دانی آیا مگر نمی .نرسیده به ھم بافتیدچرا این معنی که از عترت 

أ مقعده من النّاريفل ،هيبرأ یعنی ھر کس قرآن را تفسیر به رأی نماید جایگاه خود را  »تبوّ

ۡملُِك ﴿چرا  ثانیاً  .از آتش برگزیند و آماده سازد
َ
و  ،گرفتید »يال أدر«را به معنی  ﴾َ�ٓ أ
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خودتان  ۀشود شما به عقید معلوم می .آیه بیرون آوردیددانم را از کجای  چیزی را نمی
 . ھم پابند نیستید

و دیگران مالک ضرر برای خود ھستند و  صرسول خدا :گوید می ١٨٨در ص 
مردم تعّجب کنید ای  باید گفت ،ل آب برای ضرر بدن حرام استامثال زده که استعم

لی حرام کرده و نھی نموده پس چیزیکه خدای تعا ،آقای نم دلیل بر رّد خودش آورده
ثانیًا حّق ضرر زدن  .مالک حّق استعمال آن نیست صدلیل بر این است رسول خدا

ھذیان است ھرچه  این آقا .بخود و دیگران حکمی است شرعی و ربطی به والیت ندارد
 . به نام اثبات والیت به غالب زده است

تَّبُِع إِ�َّ َما ﴿ :گوید می ١٩٢در ص 
َ
ما أدری است چون  ۀرا که ضمن آی ﴾يُوَ�ٰٓ إِۡن �
گوئیم أّوًال این جمله بود و نبودش در  در جواب می ،ذکر نکرده دلیل بر جرم است

شود با ذکر این جمله و شما  ما قبل که عوض نمی ۀما قبل اثری ندارد ترجم ۀآی ۀترجم

ۡحَصۡيَ�ُٰه ﴿ ۀ:خودتان نیز در بسیاری از جاھا تمام آیه را نیاوردی از جمله آی
َ
ٍء أ َوُ�َّ َ�ۡ

بِٖ�  اید پس شما مجرمید که  نیاوردهآن را  قبل از ۀکه جمل ]١٢ :یس[﴾ ١٢ِ�ٓ إَِماٖ� مُّ
 . کنید گوئید ولی خود عمل نمی می

 ﴾َما ُ�ۡفَعُل ِ� َوَ� بُِ�ۡمۖ ﴿ :قرآن ۀگوید چگونه عاقل به این کلم می ١٩٤در ص  
توّجه نکند؟ جواب این است که خیلی خوب شما مختارید ایمان بیاورد و به آیات دیگر 

گر ھم ییات دآگوئیم ھم به این آیه باید ایمان داشت و ھم به  می ایمان نیاورید ولی ما
  .ایمان و ھم توجه

ٰ رَُسوِ�َا ﴿ :گوید می ١٩٥در ص  �ََّما َ�َ
َ
نگفته بالغ  ]٩٢ :المائدة[﴾ ٩٢ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰغُ �

شاید عام باشد جواب این است که بالغ و ابالغ در لغت به معنی ایصال و چه چیز است 
رساندن قول است نه رساندن کشک و پشم و پنیر و سایر فیوضات خیالی و در اینجا 

 . مقصود رساندن آیات قرآن است و قرآن ھم تمامًا لفظ است
اند با  ّد نوشتهکسانی است که بر ما ر ۀعزیز بدان که آقای نم داناتر از ھم ۀخوانند

این حال این ھمه مزخرفات و خرافات و ایرادھای بیجا ذکر کرده است که ما ناچار 
ا سایر کسانیکه بر ما رّد او را جواب دھیم و امّ  ھای مفت و الطائالت ایم سخن شده

این را باب نمونه آوردیم تا  ،جواب آنان را نداریم ۀاند از این آقا عوامترند و حوصل نوشته
 ننده قضاوت کند ما گرفتار چه کسانی ھستیم؟خوا
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اند  چون مالئکه حفظه و حضرت یوسف حفیظ و نگھبان بوده :گوید می ١٩٦در ص 
است که اّوًال خدا نفی  جواب این .پس رسول وامام ما نیز حفیظ و نگھبان مردمند

َجَعۡلَ�َٰك َوَما ﴿ :خدا فرموده ،کرده حافظ و حفیظ بودن غیر خود را و تقصیر ما نیست
 ۖ ثانیًا بگوئید  .اگر اشکالی دارید به خدا اعتراض کنید ،]١٠٧ :األنعام[ ﴾َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا

اگر بگوئی  ،حضرت یوسف حافظ تکوینی است یا حافظ اموال مردم بوده به قانون شرع
 ،گوئیم مگر جھان چه قدر حافظ تکوینی الزم دارد می ،حضرت حافظ تکوینی است

ھمد یک آخوند اسالمی این قدر خرافی است فکشد که کسی ب ن خجالت میواقعًا انسا

ۖ ﴿ :و ۀگوید معنی آی ایشان می .و چنین افکار پستی دارد ﴾ َوَما َجَعۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا
ن است که تو حافظ ھستی و اگر حفظ چیزی کنی به قّوت و قدرت خدا یا ،]١٠٧ :األنعام[

گوئیم این  ما می .خواھد اثبات کند نفی کرده و این آقا میشما تعّجب کنید آیه  .است
ترجمه و تفسیر را از کجا آوردی؟ به اضاله مقصود ما این است که حافظ تکوینی جھان 

وصیاء و مالئکه ھمه حافظ انبیاء و اگوئید خیر تمام  حال شما می ،فقط خدا است
م در اینجا استشھاد کرده آقای ن ،ی استمسھا  دلیل شما چیست و آیا شرکت .جھانند

خود  ۀگوئیم مثًال مشھدی حسن که مالک خان ما می ،به مالکّیت خدا ومالکّیت مخلوق
ش تشریعی است پس کاگر مال ،است مانند خدا مالک تکوینی است یا مالک تشریعی

کند و  این آقا تمام آیات قرآن را به میل خود معنی می .مربوط به مالک تکوینی نیست
برای حفظ ھا  این ۀکند و ھم کند و در حقیقت با کتاب خدا بازی می رأی می تفسیر به

 . خرافات مذھبی و کوبیدن مال است

 ضّد و نقیض گوئی آقای نم
 ،رازقند ،کنند و میمرانند نویسد آل محّمد زنده می آقای نم در سراسر کتابش می

بداند  ان را رّب شھر کس اینویسد  می ١٩٩ّما در ص ا ،کافی المھّماتند ،الحاجاتند قاضی
ت مگر غیر از خلق و گوئیم آیا مقام ربوبیّ  ما می ،و مقام ربوبّیت قائل شود کافر است

 رزق و اماته و احیاء است؟

ٞ ﴿ :گوید معنی می ٢٠١در ص  ةٌ  وُُجوه ٞ  ٢٢يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ  :القیامة[﴾ ٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة

گوید مقصود از رّب امام است و  در اینجا می ،ھا ناظره نبّی ھا و  یعنی به امام ،]٢٣-٢٢
قا آکسی نیست به این  .گویند دروغگو حافظه ندارد شما را به خدا ببنید می ،رسول

گوئی مقصود از رّب امام  بگوید دو صفحه قبل گفتی امام رّب نیست چگونه اینجا می
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داری؟ چرا به  اسالم بر نمیر به رأی کردی؟ چرا دست از سر یاست به اضافه چرا تفس
کنی؟ تو چه حّق داری برای امام دلسوزی  نام امام و مدح او در اسالم خرافات وارد می

 کنی؟
 :الغاشیة[﴾ ٢٢لَّۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطٍر  ﴿ ۀ:به ما ایراد کرده که چرا آی ٢٠٢در ص 

ابراھیم قّمی ایم برای اینکه علّی بن  مصیطر را به معنی مسلط گرفته ۀکلم ،]٢٢
در جواب ایشان باید گفت علّی بن ابراھیم  ،مصیطر را به معنی حافظ و کاتب گرفته

مصیطر در لغت به معنی  ۀاشتباه کرده که لغت را به معنی خودش نگرفته زیرا کلم
اید که معنی غلط علّی بن ابراھیم را  پرست شده شما آنقدر مرده ،کاتب نیامدهحافظ و 
 . کنی معنی صحیح ما را از عناد قبول نمی کنی اولی قبول می

شده مقصود نفی علم  صکه نفی علم از رسول خدا گوید آیاتی می ٢٠٣در ص 
گوئیم  گوئیم خیلی خوب ما نیز ھمین را می می .لھیااست بدون وحی و بدون تعلیم 

ندیده و  ۀد پروندیقاضی نبا ،دبعد رّد بنویس دپس شما خوب بود قبًال مطالعه کنی
 . سیده را مورد قضاوت قرار دھدنر

۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ ﴿ :نقلگوید  می ٢٠٤در ص  نَا
َ
َمآ � اگر به معنی این باشد که من  ﴾إِ�َّ

بشری به صورت و جنس و ذات و بدن و حقیقت مثل شمایم یعنی آثار و خصوصّیات 
گوئیم آثار  نمیدر جواب ایشان باید گفت ما  ،ابدان شما و من یکی است این دروغ است
 مّما کالازیرا این وحدت وجود و باطل است  ،و خصوصّیات ابدان شما و من یکی است

رساند که از تمام خصوصّیات بشری مانند شمایم عین شما و با  خدا مطلق است و می

حال ما  ،»مكريبرش غ«فرمود  ولی مانند شمایم و اگر چنین نبود می ،شما یکی نیستم

انسان و از جنس بشر بود یا خیر؟ آیا ذات و بدن او واقعًا  صل خداپرسیم آیا رسو می
ذات و بدن بشر بود یا خیر؟ اگر نبود پس چه بود؟ آیا جّن و یا ملک بود در تمام این 

شما اگر  ،سئوالت چاره ندارید جز اینکه بگوئید به صورت و حقیقت و جنس بشر بود
ن را منکرید آن وقت ما آقر ۀشما آی ،فریدبشر بودن او را که خدا فرموده منکر شوید کا

گوید وحی منحصر به تشریعی  در ھمین صفحه می .توقع داریم کالم ما را منکر نشوید

وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك ﴿ :ن که فرمودهآپرسیم وحی راجع به چیست در قر پس ما می ،نیست
َ
آ أ إِ�َّ

ٓ إَِ�ٰ نُوٖح وَ  وَۡحۡيَنا
َ
ٓ أ ٰ  ُ�مَّ ﴿ :و فرموده ]١٦٣ :النساء[﴾ ۦۚ ِمۢن َ�ۡعِدهِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَكَما َجَعۡلَ�َٰك َ�َ

ۡمرِ ٱَ�ِ�َعةٖ ّمَِن 
َ
َع لَُ�م ّمَِن ﴿ :و فرموده ]١٨ :الجاثیة[﴾ تَّبِۡعَهاٱفَ  ۡ� ٰ بِهِ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۦَما َو�َّ
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ِيٓ ٱنُوٗحا وَ  ۡيَنا بِهِ  �َّ ۡوَحۡيَنآ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ
َ
ۖ  ۦٓ أ آیا از ا  ،]١٣ :الشوری[﴾ إِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ

 نبیاء دیگر غیر از شرع بوده اگر بوده چه بوده؟
َ�ۡ�َ  قُۡل ﴿ ۀ:به آی ٢٠٥و در ص 

َ
ِ أ ُِذ َوِ�ّٗا ٱ�َّ َّ�

َ
اشکال کرده که این مخصوص  ﴾�

است که باید غیر خدا را ولّی نگیرد و اگر دیگران غیر خدا را ولی بگیرند  صپیغمبر
ّمتش یکی است دو جور او دین  صاشکالی ندارد؟ جواب این است که دین رسول خدا

ثانیًا شما باقی آیه را بخوانید تا معلوم شود که ھیچ کسی نباید غیر خدا را  .باشد نمی

َ�َٰ�ٰتِ رِ فَاطِ ﴿ :ولی گیرد باقی آیه این است �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
 :األنعام[﴾ َوُهَو ُ�ۡطِعُم َوَ� ُ�ۡطَعُمۗ  ٱۡ�

و زمین باشد و طعام بدھد و طعام ھا  آسمان ۀیعنی ولّی کسی تست که ایجاد کنند ]١٤
بندگان است چه رسول باشد چه نباشد و شما  ۀنخورد و این صفات برای خدای ھم

  فھمید؟ چگونه معنی به این روشنی را نمی
َا ِمن  ۡجَعلٱوَ ﴿ ۀ:در آی که چنانکنند  مؤمنین جعل ولّی می :گوید می ٢٠٦در ص  َّ�

نَك َوِ�ّٗا وَ  ُ َ  ۡجَعلٱ�َّ نَك نَِصً�ا  ا�َّ ُ َوِ�ُُّ�ُم  إِ�ََّما﴿ ۀ:به این آیه و آی ،]٧٥ :النساء[﴾ ٧٥ِمن �َّ
ُ ٱ جواب این  .کنند جعل میو  ،استدالل کرده که مؤمنین غیر خدا را ولّی دارند ﴾ ...�َّ

مؤمنین از خدا خواسته که خدا جعل ولی کند بر ایشان نه اینکه  ۀاست که در آی
آیا ھر بشری  ،ثانیًا بگوئید جعل ولّی شرعی یا تکوینی .خودشان جعل ولی کنند

ما  ،تواند برای خود جعل ولّی تکوینی کند یعنی برای خود خالقی جعل کند می
ولی تکوینی محال و حماقت است که کسی بگوید من برای خدم جعل  گوئیم جعل می

 ۀ:در ذیل آی عقلش را تقویت کند تا بفھمد ماپس آقای نم اوًال باید برود  ،کنم خالق می

ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�ََّما﴿ ایم که والیت در این آیه بر مخاطبین است به دلیل  چه نوشته ﴾ ...�َّ
ن است که معدومی را موجود کند پس چون والیت در آیه کم و والیت تکوینی ای ۀکلم

توان ایجاد کرد و والیت  بر موجودین است باید تشریعی باشد زیرا موجودین را نمی
  .تکوینی تحصیل حاصل است اگر چه والیت در آیه به معنی دوستی است

ه کسی نیست ب ،برای والیت تکوینی استدالل کرده به والیت جّد و پدر ٢٠٧در ص 
آدم  این شیخ بگوید مگر والیت جّد و پدر تکوینی است اگر چنین است پس تمام بنی

والیت تکوینی دارند و مخصوص امام و یا رسول نیست پس چرا این ھمه اوراق را سیه 
شرعی است و پدر حّق ندارد  ثانیًا والیت پدر و جّد . ای تا برای امام اختصاص دھی کرده
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تواند گوش و چشم دیگری به او بدھد و این  نمی بکند وگوش و چشم طفل خود را 
سوادی خود را آشکار کرده یک  آقای نم در اینجا بی .والیت تشریعی است نه تکوینی

کردیم ایشان اھل مطالعه و مرد دانائی است ولی با نوشتن کتاب  می زمانی ما خیال
 . اثبات والیت حّقه مچ خود را باز و خود را رسوا کرد

ِ ٱَوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن ﴿ :گوید مراد از آیات ٢٠٨در ص  ٖ َوَ� نَِصٍ�  �َّ و  ﴾١٠٧ِمن َوِ�ّ

ۚ ٱقُِل ﴿ :ۀآی ُ فَ  �َّ
َ
َۡذتُمٱقُۡل أ �ۚ  ۦٓ ّمِن ُدونِهِ  �َّ نُفِسِهۡم َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ّٗ

َ
ۡوِ�َآَء َ� َ�ۡملُِكوَن ِ�

َ
و  ﴾أ

فََحِسَب ﴿ :ۀآی
َ
ِينَ ٱ أ َّ�  ۚ ۡوِ�َآَء

َ
ْ ِعَبادِي ِمن ُدوِ�ٓ أ ن َ�تَِّخُذوا

َ
ْ أ آنست که برای  ﴾َ�َفُرٓوا

قرآن را  دفرمودی پرسیم شما که میما از ایشان می .بدون جعل خدائی شما ولّیی نیست
بدون جعل خدائی را از کجا آوردی واقعًا چون این  ۀنکنید پس جملتفسیر به رأی 

پس  .دلشان زده تا نفھمنددارند خدا مھر بر عراض شرکند از قرآن اآقایان مرّوج 
در  .خواننده بداند که این سه آیه کافر خوانده کسی را که غیر خدا را ولّی تکوینی بداند

ھمان صفحه نقل کرده از تفسیر قمی که مراد در این آیه نفی والیت جبت و طاغوت 
یا دانست  می لّی تکوینیگوئیم خیلی خوب آیا تابعین جبت و طاغوت آنان را و است می

از جبت و   دانستند و خدا نفی والیت تکوینی کرده قانونی؟ اگر بگوئی تکوینی می
گوئیم و اگر بگوئی مقصود  طاغوت و مخصوص خود نموده پس ما ھم که ھمین را می

ولیاء باز ھم انبیاء و ایعی است از جبت و طاغوت و اثبات آن است برای رنفی والیت تش
 . ای نه رّد  کردهتأیید 

ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�ََّما﴿ ۀ:گوید به دلیل آی می ٢٠٦در ص  اگر پیغمبر و امام را ولّی  ﴾ ...�َّ
جواب این است که خیر اگر رسول و امام را طبق  .بدانیم به قول این نویسنده مشرکیم

ق و مکّون این آیه ولّی تشریعی و یا دوست بدانی مشرک نخواھی بود أّما اگر خالق و راز
 . کند ن بازی نکنی کسی ایراد نمیآاگر به راه کج نروی و با قر .بدانی مسّلم مشرکی

قیاس کرده والیت را به مالکّیت که خالق و مخلوق ھر دو مالکند پس  ٢٠٩در ص 
ّما خالق مالک تکوینی اگوئیم آری خالق و مخلوق ھر دو مالکند  .باشند ھر دو ولّی می

طور زیرا مالکّیت مخلوق به  والیت نیز ھمین .شرعی و قانونیاست و مخلوق مالک 
 . معنی ھستی دادن نیست

ْ ِمن ُدوِ� َو�ِيٗ� ﴿ ۀ:گوید بنابر استدالل به آی می ٢١٠در ص  �َّ َ�تَِّخُذوا
َ
�٢﴾ 

یار توکیل مردم نیست و سایر مردم نباید غیر خدا را وکیل بگیرند پس اخ صپیغمبر
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ای  جواب این است که .شود وکالت تمامًا خالف قرآن می وکالت و اخبار راجع به
خبار وکالت راجعه بوکالت قانونی و تشریعی است و وکالت در ابیچاره وکالت و 

ین کند نه موّکل و مقصود آیه نفی وتواند تک تکوینّیات محال است زیرا نه وکیل می
گر شما سخن خدا را والیت تکوینی است از غیر خدا و مربوط به وکالت قانونی نیست ا

 . شود نفھمید و سخن ما را درک نکنید سخن ما مخالف قرآن نمی
نبیاء را به وکاللت مالئکه در حالیکه قیاس اقیاس کرده وکالت  ٢١٢در ص 

وکالت نبیاء چنین نیستند االفارق و باطل است زیرا مالئکه مأمورند بکارشان و  مع
 . تسخیری غیر از وکالت اختیاری است

آنچه ذکر شد مسّلم گردید که آقای نم مطلب کتاب درسی از والیت را نفھمید و از 
 . ترند اگر نفھمند تعّجبی نیست ندانسته اشکاالتی کرده حال روحانیون دیگر که از او جاھل

 جواب اعتراضات آقای نم به روایات
م غیب و اشکال کرده از بیان ما در عل »ب إالّ هويعلم الغيال « ۀ:به جمل ٢١٧در ص 

 . مؤمن به غیب جواب او روشن است مراجعه شود
مانند خالقّیت خدا نیست  ÷اقرار کرده که خالقّیت حضرت عیسی ٢١٩در ص 

 ای؟  ضّد این را نوشته ٧٨بلکه از گل است باید گفت پس چرا در ص 

گوید بشر  اشکال کرده و می »دبّر األمر إالّ هويال « ۀبه جمل ٢٢٣تا ص  ٢٢١در ص 
مور است و قیاس کرده به مالئکه جواب این است که بشر غیر از مالئکه و اھم مدّبر 

ّما فعل رسول و امام که مختارند فعل خدا ا ،شان منتسب به خدا است مالئکه فعل
ر بخدا است و مدّبرّیت بشر صمور تکوینی منحاثانیًا تدبیر  .نیست مگر در معجزات

 . و تشریعی است قانونی

نفی احیای استقاللی  »إالّ هو یاملوت ييحيال « ۀ:مقصود از جمل :گوید می ٢٢٤درص 
از این  دگوئیم شما استقاللی و غیر استقاللی را از کجای این دعا درآوردی می ،است

 . شود جمله استقاللی و غیر آن استفاده نمی
سندش ضعیف است باید  ّجاد در روز دوشنبهسگوید دعای حضرت  می ٢٢٧در ص 

سندش قوی است  ،اند چون غلّو است عّیاشی و صّفار و قّمی گفتهھرچه  گفت چگونه
خواھیم ایشان را به  ّما اگر حضرت سّجاد بگوید ضعیف است چرا برای تعّصب ما میا

بھشت بکشانیم ولی ایشان سعی دارند که به دوزخ بروند و حاضر برای اثبات شریک و 
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 ۀغافر (مؤمن) آی ۀدر سورتعالی  خدای .کالم امام خود را نپذیرند ،خداشرک افعال به 
  :فرموده ١٢

ُ ٱإَِذا ُدِ�َ ﴿ ۡك بِهِ  ۥوَۡحَدهُ  �َّ ْۚ فَ  ۦَ�َفۡرُ�ۡم �ن �ُۡ�َ ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱتُۡؤِمُنوا  ۡلَعِ�ِّ ٱِ�َّ
 ]١٢ :غافر[﴾ ١٢ۡلَكبِ�ِ ٱ

باید  ،رسول خالق و رازقند سعی کرده که ثابت کند امام و ٢٢٩تا ص  ٢٢٦در ص 
چنین نویسندگانی دارند و عجیب این است که در  هبدا بحال مّلت ما ک گفت خوشا و یا

ی ببرکت ما نفرمود به سبب یع صقول خود را رّد کرده و گوید رسول خدا ٢٣٠ص 
بنا را مکّرر  ،بنا ۀدھد متوّجه نشده که با سخن قبلی او تنافی دارد و کلم خدا روزی می

اگر چه  ،داند که بنا یعنی به برکت ما خدا فاعل آن کارھا است نه خود ما رده و نمیک
 . اصًال این جمالت بکّلی مجعول است

بوب يف« :روایت صدوق از امام صادق را که فرموده ٢٣١در ص   ةيو اإلهل يالعظم ةيالرّ

ن اليشّ يكال  یربكال نقل يجوهر آخر إالّ اهللا و ال  یء إلنقل اليشّ يء إالّ اهللا و ال ء ال من يشوّ

دّقت فرمائید چون این  ،را ضعیف الّسند شمرده ،»العدم إالّ اهللا یء من الوجود إلاليشّ 
جمالت صریح است در توحید و نفی شرک از خدا در تکوین که فرموده مکّون و موجد 

دھد جز خدا و وجود را معدوم  چیزی از نیستی نیست جز خدا و تغییر جوھر نمی
کند والیت  و با محکمات قرآن موافق است و این جمالت باطل میجز خدا کند  مین

ّما ا ،برد به این جھت رّد کرده ھای آقای نم را از بین می تکوینی غیر خدا را وتمام بافته
کند مثًال از جابربن یزید غالی و مؤّلف  دھد تجلیل می ھر روایتی که بوی شرک و غلّو می

گر بوده و ھر روایتی را بدون تأّمل و تمیز جمع کرده  مرد عوام رویبصائر الّدرجات که 
گوید و از این روایت که توحید خالص را بیان  جلیل می ۀکند و ثق چقدر تعریف می

حقیقت این است  ،آید کرده و اغراض دارد چرا؟ زیرا توحید به مشام مشرک خوش نمی
 . استھای او را پاره کرده  که فھمیده این حدیث بافته

آخر این است که  »جوهر ته إيليء من جوهرنقل اليشّ يال«گوید معنی  می ٢٣٢در ص 
باید گفت مقصود ما نیز  ،خداچیزی را از حقیقت آن به حقیقت دیگر نقل ندھد جز 

که امام سنگ را طال کرد و پرده  دچین کردی ھمین است پس آن روایاتی که شما کلوخ
از این  دپس شما باید اقرار کنی ،این فرمایش امام داردرا شیر دّرنده نمود منافات با 

شود که تغییر جواھر و معجزات فقط کار  قبیل روایت و صدھا آیات قرآن استفاده می
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 ء من الوجود إيلنقل اليشّ يال « ۀ:آقای نم به جمل .خدا است نه کار رسول و نه کار امام

سفه است چون نتوانسته ایرادی کند اشکال کرده که شبیه به کلمات فال »العدم إالّ اهللا
اّطالع است زیرا  شود این سخنان فالسفه بی می این سخن را از عناد گفته و معلوم
معدوم را و ایجاد از عدم را قبول ندارند پس این  ۀفالسفه نقل وجود به عدم را و اعاد

خدا  ۀدربارآقای نم این کار را  ،کالم امام ضّد فالسفه است نه شبیه به سخن ایشان
گوید اگر مراد موجود  خواھد امام را باال برد در ھمان صفحه می ّما چون میارد اشّک د

 . باشد ممکن است
گوئیم چگونه انسان  می ما ،انسان به قدرتی که خدا به او داده موجود را فانی کند

 :ماف بر این فھ ،تواند ّما خدا خودش نمیابه قدرت خدا بتواند چیزی را فانی کند 

نَّهُ  َ�ٰلُِ�م﴿
َ
ُ ٱإَِذا ُدِ�َ  ۥٓ بِ� ْۚ  ۦَ�َفۡرُ�ۡم �ن �ُۡ�َۡك بِهِ  ۥوَۡحَدهُ  �َّ  ]١٢ :غافر[﴾ تُۡؤِمُنوا

است چه بکند زیرا با  تبخود پیچیده که روایاتیکه در کفر غال ٢٣٦تا  ٢٣٢از ص 
سازد گاھی تقلید از ھمدانی کرده و گاھی نقل قول مجلسی و گاھی از  عقائد او نمی

دیگران و خود متوّجه نشده که عقائد تقلیدی نیست و کسیکه در عقائد مقّلد غیر است 
رفت کتاب لغت نگاه  قّال میاو آبروی خود را ببرد خوب بود  ،نباید کتاب بنویسد

معنی غلّو را بداند غلّو یعنی تجاوز از حّد پس ھر کس امام را از وظائفی که  کرد تا می
 ١٠٤ ۀدر خطب ÷خود حضرت أمیر ،قرآن برای او تعیین کرده تجاوز دھد غلو کرده

در سابق ذکر کردیم  که چنانالبالغه و طائف و مناصب و کار خود را تعیین کرده  نھج
الله ب باشد و برای امام مناصب خدائی نعوذش ا تر از دیگر کسی حّق ندارد کاسه گرم

میر را احضرت  ۀباشید گفت باید به این آقایان گفت اگر شما شیعه می .تعیین کند
نبیاء و مرسلین اگوید اقتدار ائمه از تمام  ٥٢مثًال در ص  .بپذیرند و از خود نبافید

ھا  این برخالف ٥٣و در ص  .گوئد أئّمه افضل از پیغمبرانند ٢٧٥در ص  .بیشتر است
گویند کسیکه برای أئّمه ھا  این ۀضّد ھم ٢٤١و در ص  ،اوصیاء استگوید امام أفضل 

یا متلّون شد آقای نم در عقیده  م میومقام نبّوت اّدعا کند اھل غلّو و نجس است معل
ولی  ،ای ندارد و این کتاب را برای جلب و خرکردن عوام نوشته است و یا اصًال عقیده

 . دھد و زحمت بی جا کشیده ند عوام خود بخود سواری میباید بدا
مور خودش ا ÷تصدیق کرده که طبق دعای عرفه به امام حسین ٢٥٤در ص 

ولی باز دّبه آورده و گوید این  ،مور دیگراناحّتی انتقال به دنیا واگذار نشده چه برسد ب
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گوئیم بحث در  ا میم ،منافات ندارد با مقامات کامله که خدا به بعضی از افراد داده
مور تکوینی به امام واگذار نشده به اقرار خود امام امقامات نبود بحث در این بود که 

  .دیقبول کن دشما اگر عناد نداری
گوید با اینکه بندگان خاّص یعنی أئّمه عالم به تمام مقّدرات خود و  می ٢٥٥در ص 

کنند و از خدا  مقّدرات فرار نمیتوانند رفع آن نمایند مع ذلک از  دیگران ھستند و می
علم و قدرت ایشان چیست؟  ۀدھیم پس فائد ما جواب می .خواھند تغییر مقّدرات را می

داند که مقّدر شده در این ساعت خراب  می مثًال اگر امام زیر دیواری شکسته نشسته و
بر سر او  نشیند تا دیوار جا می گریزد و ھمان خیزد و از سقوط دیوار نمی شود او برنمی

خواھد آیا چنین امامی عاقل است یا خیر؟ آیا  از خدا میآن را  خراب شود و فقط دفع
است و  داند که در این غذا سّم  پیروی عقل بر امام الزم است یا خیر؟ اگر امام می

کند  داری نمی خود یداند سّم کشنده است باز از خودکش نخورد و با اینکه میتواند  می
 شود یا خیر؟ ما خواھد آیا این امام مقتدای مردم می از خدا میآن را  عخورد و دف و می
 دانیم مقصود آقای نم از نوشتن این ھذیانات چیست؟ نمی

و  ،در ھمان صفحه قبول کرده که رسول و امام باید بگویند ال حول و ال قّوه إّال بالله
باید چنین بگویند و حول و  مردم ۀولی از قبول اینکه ھم ،قوم و أقعدأبحول الله و قّوته 

گوید نزد کسانکه به معارف  خودداری کرده و می ،از امام هخود را از خدا بدانند ن ۀقوّ 
خالئق را  ۀافرادی را برگزدیده و ھم اقرآن و عترت آشنا ھستند واضح است که خد

ته بحول اهللا و«پرسیم این خالئق باید  حال ما از این آقای نم می .مسّخر ایشان کرده  »قوّ

هتم؟ببح«بگویند یا  ه و قوّ رود و خود را آشنا به معارف  اینجا که رسیده طفره می »ل األئمّ
خبر است زیرا اگر به معارف قرآن آشنا  داند با اینکه بکّلی از معارف قرآن بی قرآن می

کرد که ھمه باید بحول الله و قّوته بگویند و بحول اإلمام و قّوه اإلمام کفر و  بود اقرار می
علی و یا نام دیگری که فعًال  نام شیخ غینقوچانی به  دعجب اینکه یک آخون .شرکست

 ،روم می کنم و حّمام گفت من بحول اإلمام وقّوته کار حّمام (جماع) می یادم نیست می
ولی توحید و حیا و نفھم مّدتی به قول خودش رفته نجف درس خوانده  این آخوند بی

 . باشد شرک را تمیز نداده است و اکنون کّل بر جامعه می
بخواھیم ایجاد ھرچه  گوید ھمانطوریکه ما در خیال خود می ٢٧٥ص  آقای نم در

این  .شود بخواھند در عالم محسوسات و خارج ایجاد میھرچه  کنیم رسول و امام می
کند و  گوئیم اما ایجاد از عدم می ما می ،تر کرده آقا در اینجا وارد معقوالت شده و خراب
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که  دتصدیق کردی ٢٤٨و  ٢٣١گوئیم شما در ص  می ،اگر بگوید از عدم ،یا از مواّد قبلی
و اگر  ،ای مگر اینجا از قول خود برگشته ،تواند ایجاد کند جز خدا کسی از عدم نمی

 . گوئیم این تکوین نیست و صنعت است پس والیت تکوینی ندارد بگوید از مواّد قبلی می
 ،شتر نیستاشکال کرده که اخبار نفی تفویض خلق و رزق پنج عدد بی ٢٦٢در ص 

گوئیم اگر یک خبر  ما می ،سی و یک عدد نقل کرده ٢٥٩و  ٢٨٥ولی خودش در ص 
 . شما را بخدا لجاج و عناد را بنگرید ،ھم باشد کافی است زیرا موافق قرآن و عقل است

خواستند  گوید یک قسم بود که از خدا می معجزات را دو قسم کرده می ٢٦٢در ص 
دّوم این بود که بدون دعا خودشان قدرت ندارد و بر ضّد و قسم  ،کرد و خدا ایجاد می

و اجتھاد مقابل نّص باطل است زیرا خدا ای  هقرآن و برخالف قول خدا اجتھاد کرد

ِ ِعنَد  ٱ�َ�ُٰت إِ�ََّما ﴿: توانی معجزه بیاوری رسول ما تو نمیای  فرماید مکّرر می و  ﴾ٱ�َّ
 . امام نبود گذشت فرمود معجزات کار که چنانحضرت رضا 
گوید چون بصریح قرآن و روایات صحیحه نسبت خلق به  می ٢٦٥در ص 

و مالئکه صحیح باشد این موضوع نسبت به ملک و بشر فرقی ندارد اگر چه  ÷عیسی
جواب این است که نسبت  .شود در نظر اشخاص دور از حقائق فریاد واکفرا بلند می

ّما خلق او آن صنعت است و  .عدماست نه خلق از  »ءخلق من يش« ÷خلق به عیسی
مور اتوان قیاس کرد با بشر زیرا ملک م ّما ملک را نمیاو  .از عدم منحصر به خدا است

از طرف پروردگار است ولی بشر فاعل مختار و مستقّل است اگر آقای نم درک نکند ما 
  .تقصیر نداریم

ی مکان نیست و در برای اینکه ثابت کند پیغمبر و امام متحّیز و دارا ٢٦٩در ص 
آن واحد ھمه جا ھست دلیل آورده که چون مخزن اسرار و علوم پروردگارند ھر جا 

تو را به خدا قسم دّقت کن کسیکه این قدر عوام  زعزی ۀخوانند .کنند بخواھند سیر می
داند سیر کردن روح دلیل بر تحّیز و مکان واحد داشتن است زیرا چون  است که نمی

رود و اگر  رود و در جائی که نبوده می کند از جائی به جائی می می جا نیست سیر ھمه
د دیگر رفتن الزم نبود و این دلیل بر صحت کالم ما و یا بطالن اوھام وھمه جا ب

لھی مخزن ندارد علم خدا محدود نیست و عین ذات ابه اضافه علوم  .باشد خودش می

قُوُل َلُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن  قُل﴿ :او است خدا در قرآن فرموده
َ
ٓ أ ِ ٱ�َّ َّ�﴾ . 
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خواھد  میھرچه  باشند و ھر کس می »ل اهللا أئمهيباب اهللا و سب«گوید  می ٢٧١در ص 
این  .باید گفت خدا مانند شاه و وزیر در و دربان ندارد .از این راه و از این باب بیابد

گذاشته و ھر کس بخواھد برود  اند خدا جائی است و در و دربان احمقان خیال کرده
اند و نه از کالم  نزد او باید از در وارد شود و دربان را ببنید اینان نه به دنبال عقل رفته

گویند خیر  میر فرموده خدا در و دربان ندارد اینان میاحضرت  .امام خود خبر دارند
  .باب الله است ÷بن جعفر حضرت عّباس باب و در خدا است موسی

ا دیافت یعنی از خگوید عبدالله کاھلی دعائی خواند و از شّر شیر نجات  ٢٧١در ص 
 :امام فرمود ،خواست و خدا او را اجابت کرد و چون نزد امام رفت و قضّیه را نقل کرد

فته عن« کسی نیست به  ،یعنی بخدا قسم من شیر را از شما دفع کردم ،»امكأنا واهللا رصّ
پس از  ،دو آتشه بگوید راوی از خدا خواسته و خدا دعای او را اجابت کرده ۀاین شیع

 . خورد آن امام گفته من شیر را دفع کردم مگر امام خدا بود به اضافه چرا امام قسم می
خواست توحید به خرج دھد ملعون ومطرود  گوید چون شیطان می می ٢٧٢در ص 

شرک شوند تا مطرود نشوند و مقّرب مقصود آقای نم این است که مردم باید م ،شد
جواب این است که شیطان اظھار توحید نکرد بلکه اظھار تکّبر کرد  .درگاه خدا گردند

َ�ٰ وَ ﴿ :خدا فرموده
َ
ان كو « :و نه فرموده ]٣٤ :البقرة[﴾ ٣٤ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ�َن ِمَن  ۡسَتۡكَ�َ ٱ�

 . »نيمن املوحدّ 
خواھید  میھرچه  اند ما را مخلوق بدانید و فرموده ۀنویسد أئم می ٢٧٣در ص 

بخواھی کرده مگر دین دلبخواه مردم است که ھر  آقای نم اینجا مطلب را دل ،بگوئید
 تمّداحان و غالھای  دروغ بند و باری و غلّو و و در این جا بی .خواھد بگوید کس می

بگوئیم مبادا مردم بیدار فقط ما حق نداریم چیزی  ،وشیخّیه ھمه را تجویز کرده
 دانیم پس ما ھم طبق این حدیث باید نمی ترسیم مگر ما أئّمه را مخلوق ما می .شوند

 را مخلوق ۀپس ما که ائم .کنید خواھیم بگوئیم پس شما چرا اشکال می میھرچه 
 . گوئیم کسی حق ندارد اشکال کند دل ما خواست میھرچه دانیم  می

گوید امام واحد که دارای مکان است چه  ه میدکر جھل خود را ظاھر ٢٧٨در ص 
  .اشکال است که ال مکان در آن واحد باشد

شود واقعًا امروزه مردم  جواب آنست که چون عقل نشد محاالت عقلّیه تجویز می
این آخوندھا به فکر این ھستند که آیا امام مکان واحد  ،ھستند ولی در مقابلمنکر خدا 
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میر در یک شب در چھل مکان بوده اگویند حضرت  گوید اینکه می دارد یا خیر و باز می
گوئیم  ما می .تا صبح پس اگر حدیثی نباشد یعنی دروغ باشد تکذیب آن جائز نیست

کسیکه اقرار کرده تشبیه خالق  ،آنکه دروغی محالی را تجویز کند نباید با او گفتگو کرد
 ÷ثبات خرافات خود که علیبه مخلوق جائز نیست و کفر است با این حال برای ا

خدا را  ٣٠٢ ۀتواند ھزار علی مانند خود را خلق کند و به ھر صورتی درآید در صفح می
برق که کنتری به آن مّتصل کنند و از آن کنتر صدھا المپ در  ۀتشبیه کرده بکارخان

تواند صدھا  مانند کنتری است که می ÷گویند علی یکزمان روشن کنند و می
جواب این است که اّوًال  .را مانند خودش ایجاد کند چون مّتصل به خدا شده ÷علی

و کنتر خودش  ،ھا مانند کنتر نیستند ثانیًا المپ .کنید ھا را روشن نمی کنتر المپ
شود به آن وصل کرد و به  برق محدود است و می ۀثالثًا کارخان .کند المپھا را ایجاد نمی

رابعًا  ،شود نعوذ بالله الله و کسی به خدا مّتصل نمیتوان وصل کرد نعوذ ب خدا نمی
کارخانه و کنتر و المپ ھر خامسًا  .برق دور و نزدیک دارد ولی خدا دور نیست ۀکارخان

ّما خدا و ا ،باشند و در یکدیگر تأثیر دارند سه ممکن الوجودند و از جنس ممکن می
رکی بدتر است که خدا را خلق از یک جنس نیستند و این تشبیه شما از ھر کفر و ش

ای کسیکه خدا را نشناخته کتاب نوشتن او برای امام کار لغوی  قیاس به خلق کرده
 . است و امام او راضی نیست

در جواب اینکه اگر رسول و امام بر ھر چیزی والیت دارند چرا دفع شّر  ٣٠٨در ص 
 باید گفت ،از خود نکردهگوید خدا که قادر و تواناست چرا دفع شّر  اند می از خود نکرده

 . الشر از مخلوق است رسد تا از خود دفع کند خدا دافع شعور به خدا شّری نمی بیای 

عاء كملياغفر ملن ال « ۀاستدالل به جمل ۀالزم :گوید ٣١٠در ص  این است  »إالّ الدّ
جواب این است که این  .که بگوید پیغمبر و امام ھیچ چیز از مال دنیا را مالک نیست

ثانیًا امام و  .دشود شما به امام خود ھم اشکال داری معلوم می ،فرموده ÷جمله را علی
اند و اگر مالک چیزی شدند به ملک اعتباری قانونی  رسول مالک تکوینی چیزی نبوده

 . تشریعی است مانند سایر مردم یعنی ملکی برای خود از عدم ایجاد نکردند
اعمال بندگان کافی است یا خیر اگر کافی  گوید آیا خدا برای ضبط می ٣١٥در ص 

جواب آنست که خدا  .است پس مأموریت فرشته برای ضبط اعمال لغو و بیھوده است

مالئکه اسباب  » إالّ بأسباهبا األمور يرجياهللا أن  أيب«برای ھر کاری کافی است ولی چون 
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خواھید امام و رسول مانند  زیرا شما می ولی برای شما نتیجه ندارد ،ضبط اعمالند
دانید که رسول و امام مختارند و مانند فرشته  ّما نمیافرشته سرپرست جھان باشند 

شود ولی دخالت امام در جھان شرک در  فرشته اگر کاری کند شریک خدا نمی ،نیستند
 . باشد می افعال حّق 

جعفر حاجت مرا بده جائز در جواب اینکه یا اباالفضل و یا موسی بن  ٣١٩در ص 
ده صفحه بھم بافته و تعاون عرفی و خطابات عرفّیه را مانند دعا که  ،است یا خیر

اینکه بین خالق و  مختصر .ایم را سابقًا دادهھا  این عبادت شرعی است شمرده که جواب
مخلوق در دعا واسطه نیست که صدای بشر را بگیرد و به خدا برساند یعنی خدا خود 

ّما چه باید کرد مردم عقل خود را کرایه االّدعاء است ودر و دربان قرار نداده  سمیع
در مقام درد دل به  ÷نقل شده که حضرت امیر ،سواد اند بیک عّده شّیاد بی داده

ر و يالنّاس الزّ  ر و بأشجع كب شه بنت ايبيت بأطوع النّاس عايمن«اصحاب خود نوشت 

ام به سه کس که این سه مانع پیشرفت کار  مبتال شدهیعنی من  .»بأخصم النّاس طلحه
بکر است که مردم از او  اند و آن سه یکی عایشه دختر ابی و باعث بدبینی مردم شده

سّوم طلحه که  .ترین مردم است اطاعت بھتری دارند و دّوم زبیر است که شجاع
ته که موجب ایم به سه دس در زمان ما ما مبتال شده .ترین مردم است با من دشمن

اّول مراجع تقلید مانند سّید ھادی  :بدبینی مردم بما و باعث واژگون کردن اسالمند
دوم گویندگان و  .باشند میالنی که شیخی مسلک و مورد اطاعت مردم می

دار  سّوم عوام خرافی پول .کنند باک و دّکانداراند و انسان را ھو می خوانان که بی روضه
باشند و ھر کس بخواھد حقائق اسالم  اّول می ۀدست دو دست رارزخبر از قرآن که اب بی

در زمان  .شوند ویند و از نشر حقائق مانع میگ را بیان کند این سه دسته باّتفاق او را می
صدا  دّوم و سّوم با آنان ھم ۀما شریح مسلکان فتوا دادند علیه ما و علیه قرآن و دست

بازی دست  ند نه برای بحث حاضرند و نه از لجشدندو حّق را کتمان و ما را موھون کرد
 . دارند برمی

 شیعه نباید بدتر از مجوس باشد
زاده  عوام ما شفای مریض را از امام و امام ،در اثر نشر کتب و تبلیغ این غالیان

و  »إالّ هو املريض يشفيال «اند  فرموده ÷ھدی ۀو أئّم  صداند با اینکه رسول خدا می
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 ]٨٠ :الشعراء[﴾ ٨٠�َذا َمرِۡضُت َ�ُهَو �َۡشِفِ� ﴿ :فرماید پیغمبری بزرگ میقرآن از قول 
عوام این است  ۀدھد ولی عقید می یعنی من که پیغمبرم چون مریض شوم خدا مرا شفا

که در مشھد اگر کسی زیر ماشین رود یا بمیرد یا غرق شود یا بیمار گردد مستقیمًا و 
 ولی اگر از صدھا ھزار نفر بیمار یک نفر خوب شود ،بالواسطه از تقدیر خدا است

در این صورت باید گفت صد  .گویند امام شفا داده و باقی که مردند خدا میرانده می
ولی شیعیان  ،دانستند رحمت به مجوس که خیرات را از یزدان و شرور را از اھریمن می
 ،دانند ت را از امام میبعکس آنان شرور و مرگ و بیماری را از خدا و شفا و خیر و برک

دھیم در حالیکه دعا عبادتست و در  گویند ما امام را واسطه قرار می ولی گاھی می
عبادت بین خدا و بنده واسطه نیست وگر نه شرک در عبادتست زیرا خدا بندگان مقّرب 

 :نزد خدا ایمان و عمل صالح است که خدا در قرآن فرموده ۀرا واسطه قرار نداده واسط

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ْ ٱوَ  �َّ  ]٣٥ :المائدة[﴾ ۦَوَ�ِٰهُدواْ ِ� َسبِيلِهِ  لۡوَِسيلَةَ ٱإَِ�ۡهِ  ۡ�َتُغٓوا
مؤمنین به سوی خدا وسیله بجویید و نفرموده وسیله را بخوانید و یا کسی را ای  یعنی

ایمان و تقوی را  .»امنياإل يإهل«کند  عرض می صرسول خدا که چنانواسطه کنید 
توان  اند و از دنیا خبر ندارند نمی توان جست ولی بندگان مقّرب که از دنیا رفته می

ولی به مردم نگفتند طبق قرآن أنبیاء و أولیاء پس از وفات از دنیا خبر ندارند  ،جست
 : عزیر پیغمبر نازل شده ۀبقره که دربار ۀسور ٢٥٩در آیه  که چنان

وۡ ﴿
َ
ِ ٱكَ  أ ٰ ُعُروِشَها ي�َّ ٰ قَۡرَ�ةٖ َوِ�َ َخاوَِ�ٌة َ�َ  ]٢٥٩ :البقرة[﴾ َمرَّ َ�َ

 :و پس از صد سال او را زنده و فرمودرانید  می که حضرت عزیر را خدا

ای؟ گفت یک روز و یا ساعتی از روز و  چند مّدت اینجا مانده ﴾َ�ۡم َ�ِۡثَتۖ ﴿ 
و  .بدن و خر خود خبر نداشت دانست صد سال است مرده و خر او خاک شده از نمی

رفتن کند خدایا پس از  عرض می ÷یمائده حضرت عیس ۀسور ١١٧ ۀھمچنین در آی

ۡيتَِ� ﴿ :خبر ندارمّمتم امن از دنیا من از  ا تَوَ�َّ ا ُدۡمُت �ِيِهۡمۖ فَلَمَّ َوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ
نَت 

َ
ھمین سوره روز قیامت تمام  ١٠٩ ۀدر آی و ،]١١٧ :المائدة[﴾ َعَلۡيِهمۚۡ  لرَّ�ِيَب ٱُكنَت أ

کنند پس از وفات ما از امت خود خبر نداشتیم و مسّلم است که  پیغمبران عرض می
ّمتش و از ااگر پیغمبری مّطلع باشد از گرفتاری نباید خبر داشته باشند زیرا اگر مثًال 

ز خالف قانون ھا و ا گاه ّمتش و از شکنجهاعدالتی و ظلم  ّمتش و از بیافسق و فجو 
شود نارحت خواھد بود و آن عالم برای او  ھا و منبرھا گفته می قرآنی که در محکمه
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گردد حّتی خدا راضی نیست کسی از احوال دیگری تجّسس کند و  و الھّم می لغّص دارا
و ال تجّسسوا پس چگونه ممکن است بر خالف قول خدا  :فرماید به رسول خود می

دل و حاجات بندگان خدا مطّلع گردند اصًال دلیلی در   و دردو امام از احوال صرسول 
توانند  ولیاء در عالم باقی ھستند و نمیابلکه روح  ،شرع نرسیده و در قرآن ذکر نشده

متأّسفانه عوام امام را مھربانتر از  .صریح آیات قرآن است که چنان ،به عالم فانی برگردد
اند که امام و یا فالن امامزاده اآلن  نان شنیدهدانند از بس از گویندگان و غالی خدا می

بنابراین  .دعای توّسل جعلی را بخوانید .بچسبید متوسل شوید ،در مجلس حاضر است
  .ستن و گوش دادن حرام استشزیر منبر ایشان ن

نم ھزاران اشکال دارد چه اشکال عقلی و چه اشکال دینی که  بھر حال کتاب آقای
  :اعر در وصف اینان گفتهش .بیان آن نیست ۀحوصل

 درس خواند و کفر و شـرکش کـم نشـد
 

ـــد  ـــلم و آدم نش ـــت و مس ـــیخ گش  ش
 

 ّما کتاب حمایت از حریم شیعه او 
 ،که باید نام آن را حمایت از حریم خرافات گذاشت و بیخود نام شیعه بر خود گذاشته

  :گوئیم بطالن بسیاری از مطالبش قبًال بیان شد و باز از باب نمونه می
مر خدا چیست چرا اگوید امام متّصدی امر خدا است باید از او پرسید  می ٩٢در ص 

بلکه تمام امامان در مقابل خدا  ،مور خدا استاخدا و رسول نفرمودند که امام متّصدی 

أنت العامل و أنا اجلاهل و أنت  يإهل«کردند  در دعای یستشیر و دعاھای دیگر عرض می

آیا  ،یعنی خدایا توئی عالم و من نادانم تو نیرومندی و من ناتوانم »و أنا العاجز يالقوّ 
مر خدا در تکوین اثانیًا  .مور عالم نیرومندی شوداممکن است جاھل و ناتوانی متصّدی 

او عین مراد است و بین اراده و مراد در تکوین فاصله  ۀھمان فعل خدا است و اراد
 . نیست

ل درک نیست و بحرالعلوم قزوینی چنین و نویسد حقیقت والیت قاب می ٩٢در ص 
حق  دای باید گفت خوب چیزی که قابل درک نیست و خودتان درک نکرده ،چنان گفته
 .آن قضاوت کنید و شما که خود مقّلد غیر ھستید بما حّق ایراد ندارید ۀندارید دربار

واسته پس ثانیًا خدا تکلیف ما ال یطاق نکرده و چیزی که قابل درک نیست از بنده نخ
 . خواھید شما از جان مّلت چه می
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 .گوید چرا شیعه را مشرک خوانده و مشرک معّرفی کرده مکّرر می ٩٥و  ٩٢در ص 
ایم ھر کسی را که دارای  جواب این است که ما در کتاب درسی از والیت خوانده

و شیخّیه را بخصوص شیعه کاری نداریم چرا تھمت و افترا  تشرکست خصوصًا غال
 . است حرام

 ۀگوید اینان که عقیده به والیت تکوینی ندارند الزم است که به وسیل می ٩٧در ص 
باید گفت شما چرا خودتان به قرآن و  .مراجعه به قرآن و اخبار از جان و دل بپذیرند

 . اخبار مراجعه نکردید زیرا تمام کتاب شما ضّد قرآن است
گوئید دشوار است  در اینجا می گفتید قابل درک نیست و ٩٢باید گفت شما در ص 

اگر دشوار است خدا در قرآن فرموده امر  ،مگر شما حافظه ندارید خیلی خوب دشوار

 : دیگر فرموده ۀو در آی ،»م العرسكد بيريال «خواھم  دشواری از شما نمی

نخواسته یعنی خدا چیز دشوار از شما  .﴾ِمۡن َحَرٖج�  ّ�ِينِ ٱَوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ﴿ 
جائیکه خدا چیز دشورای نخواسته پس فھم مقامی  ،و در دین حکم دشوار قرار نداده

 . بخشد جان نمی خوھید شاه بخشیده شیخ علی شما چه می ،باشد نخواستهکه دشوار 
که فرموده حدیث ما صعب و مشکل است و  ÷نقل کرده از امام باقر ٩٧در ص 

باید گفت  .آورد ممتحن کس به آن ایمان نمی جز مالک مقّرب و نبّی مرسل و یا مؤمن
دانید و  شود شما خود را ملک مقّرب و یا نبّی مرسل و یا مؤمن ممتحن می معلوم می

ده حدیث ما سخت و مشکل وگوئیم امام فرم اید ما می اگر نه پس شما ھم ایمان نیاورده
 :قرآن آمدهاست ولی خدا و امام فرموده قرآن آسان و نور روشن است و مکرر در 

نَا ﴿ ۡ پس چگونه قرآن را رھا کرده و به اخبار مشکل ضّد  ]١٧ :القمر[﴾ ۡلُقۡرَءانَ ٱَولََقۡد �َ�َّ
خواھید  فھمیم مگر با حدیث یعنی می گوئید ما قرآن را نمی اید و می قرآن چسبیده

شما مّدعی والیت تکوینی ھستید ولی یک  .کتاب آسان را با حدیث مشکل درک کنید
  .اید از قرآن نیارودهآیه 

تعریف کرده از مقتصدین و گوید آنان ما شیعیانیم که به دونوع حکومت  ٩٩در ص 
گوئیم شما شیعه نیستید بلکه  ما می .و امام قائلیم صتشریعی و تکوینی برای پیغمبر

شما دشمن امامید زیرا این ادعاھای شما را امام برای خود نفرموده عطر آنستکه ببوید 

تعریف کردن انسان از خود قبیح است خدا  »حيه املرء لنفسه قبكيتز«عّطار بگوید نه که 
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نُفَسُ�ۡمۖ ﴿ :نجم فرموده ۀدر سور
َ
ْ أ ٓوا دختری را که  .از خود تمجید نکنید ﴾فََ� تَُز�ُّ

 . اش خوبست مادرش تعریف کند برای خاله
اولیاء خدا  ند که به طرفتاشقیاء (مانند لشکر معاویه) لشکریانی ھس ١٠٠در ص 

باید در جواب گفت پس اشقیاء مطیع  .کنند و سرپیچی ندارند ستور بدھند حرکت مید
امام بوده و تمام فسادشان از خود امام است و شما که از خدا و امام خود اطاعت نکرده 

اید تا مردم بخوانند  اید از اشقیاء بدترید واقعًا این چرندّیات را شما نوشته و در دین بافته
  .بخندند و

ّما یک دلیل نیاورده ا ،برای امکان والیت تکوینی امام دالئلی وعده داده ١٠١در ص 
 .مخالف قرآن استھای کفر و شرک عرفانی مّالنظرعلی که تمام آن  جز نقل بافته

خدایان کسی که در اصول عقائد مقّلد مآلنظرعلی شده در حالیکه عقائد تقلیدی نیست 
ھای مّالنظرعلی ھزاران اشکال دارد که فرصت بیان آن  افتهنویسد ب چگونه کتاب می

این  .تابد که عکس آن در آینه می ،یکی اینکه خدا را تشبیه کرده به آفتاب .نیست
بیچاره آفتاب محدود و دور است و عکس دارد أّما خدا نه محدود و نه دور ونه عکسی 

ای مگر  تشبیه کردهدی بیفتد این کفرّیات چیست که خدا را ودارد که در موج

ۖ  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ :نخواندی که خدا فرموده ءٞ و دیگر اینکه مّالنظرعلی استدالل  ،﴾َ�ۡ
العبودّیه جوھر کنھھا الّربوبّیه یعنی بندگی  ۀکرده به دو خبر مجعول صوفّیه یک جمل

رسد  یعنی ھر کس بندگی کرد به خدائی می .ت استجوھری است که کنه آن ربوبیّ 
ام ھر  گوید من به ربوبّیت رسیده کند و می ادت میبچنین باشد ھر کس چھار روز عاگر 

تواند این اّدعا را بکند و این مخصوص امام نیست بلکه این کفر است زیرا  عابدی می
 نممکن الوجود صفات واجب الوجود را کسب نکند و ممکن و واجب دو وجد متبای

کرد زیرا در این مسئله به این  اشت ذکر میاست و مّالنظرعلی اگر از قرآن مدرکی د
و دیگر خبر  .شرک و توحید است نباید به اخبار مجعوله استناد کرد ۀمھّمی که مسئل

من اطاعت کن تا مانند من  ۀگوید بند که می »مثيل كأجعل يحتّ  يأطعن يعبد«مجعول 
این آقایان  .نبیاءاشوی و این کفر است زیرا ھیچ کس مانند خدا نخواھد شد حّتی 

نمایان چگونه از  تعّجب است این روحانی .شود دین درست می ،اند به بافتن خیال کرده
 . ھای مّالحان توّجه دارند ولی ببافته ،خبر قرآن بی
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 .أّما دلیلی نیاورده ،تحّیز لبدگوئی و رجزخوانی کرده برای ابطال دلی ١٠٥در ص 
 . و فّحاشی چیزی ندیدیمماقت جز رجزخوانی حما در این کتاب حمایت یا 

گوید خدا بھر  ن استدالل کرده و میآبه خاک پای اسب جبرائیل و اثر  ١٠٧در ص 
جواب آنست که این مربوط به والیت تکوینی نیست زیرا خدا اثر  .دھد چیزی اثر می

 . دھد ا صفات خود را به مخلوق نمیمّ ابدھد 
یزی مطیع ما است اّما گوید ھر چ استدالل کرده به اخباریکه می ١٠٨در ص 

به اضافه اگر چیزی  .ندانسته که اطاعت غیر از تکوین است زیرا خدا فقط مکّون است
مطیع امام باشد باید کّفار و دّرندگان و گزندگان نیز مطیع امام باشند و حال آنکه 

 . نیستند
ھا بدگوئی کرده و  خواسته از ما بدگوئی کرده و نیز از وّھابیھرچه  ١٠٩در ص 
أّما یک مدرک نیاورده که به چه دلیل ما وّھابی ھستیم بلکه شاید ما خود  ،فحش داده

 .ند به فحش و افتراء نور خدا را خاموش کنندھخوا اینان می ،حقیقی بدانیم ۀرا شیع
اگر وّھابی گفت بدن واحد یا  ،باشد ولی مشرک نیستھرچه  وھرکه  بھر حال وّھابی

  .دبر ابطال آن نه آنکه فحش بدھی دشما دلیل بیاوری روح واحد دو مکان ندارد باید

 سوادی را مالحظه کنید بی
 بسته و گوید خود ÷قصیده و اشعار سّید حمیری را به حضرت امیر ١١٣در ص 

و در حالیکه احدی از موّرخین  ،»رينيمت يا حار مهدان من ي«فرموده حضرت  آن
اّطالع است از او  که کسیکه اینقدر بینسبت نداده حضرت  آن محّدثین این اشعار را به

 :ما و گوید ۀچه توّقع و تازه شعری آورده از قول غیر دربار
 آنچــه را گفــتم بــه قــدر فھــم تــو اســت

 

 مـــردم انـــدر حســـرت فھـــم درســـت 
 

 :آوریم در جواب ایشان ما شعر خود را در شأن او می 
 آنچــه را گفتــی ھمــه کفــر و کــج اســت

 

 گو لـج اسـت حّق فھم خود را بین که با  
 

که  ÷فرسائی کرده و به خیال خود صادق در اطراف بدن مثالی قلم ١١٤در ص 

 ،خواھی گفت این روح خودش است »لقلت هو هو«فرموده اگر روح مّیت را ببینی 
معنای حدیث این است که روح مانند بدن حّد حدودی دارد و بزرگتر از بدن نیست و 

محدود و دارای ابعادی و  صحّتی روح رسول خدااین دلیل است که روح ھر بشری 
خدا یک انبار قالب در عالم برزخ تھّیه کرده ھر روحی که از بدن  مکانی است نه اینکه
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دلیل ما ھمین خوابی است که آقای  .داخل در قالبی کندآن را  دنیوی خارج شود
  .درو لجوجی در ذیل ھمان صفحه نقل کرده و گفته روح به مشھد و کربال می

حضرت آصف را نقل  ۀآنوقت قصّ  ،گوید اّما امکان شرعی مقام والیت ١١٦در ص 
امکان شرعی و غیر  ،کسی نبوده به او بفھماند که آقا برو درس بخوان تا بدانی ،کرده

ایم برو مطالعه  آصف را ما در کتاب درسی از والیت آورده ۀدیگر آنکه قصّ  .شرعی نداریم
حضرت  ۀآن است که ھر کس کتابی رّد بر ما نوشته قصّ  تعّجب .کن و بعد ایراد کن

در کتاب ما بخواند و یا اینکه آن را  عیسی و حضرت آصف را دلیل آورده و نرفته جواب
 . خوانده از عناد و عجله درک نکرده

انبیاء از آثار صفات حق و مخصوص اویند باید  ۀگوید صفات کمالی می ١٢٠در ص 
این شیخ فرق بین  .گفت آثار صفات حّق غیر از صفاتست و صفات به خود او است

حضرت  .صفت و آثار صفت نگذاشته و مخلوق را نباید در صفات حق شرکت داد

 » .صفونياهللا عامّ  خالقه و سبحان اخللق يف لّام يفك« :فرماید می ÷رضا
والیت  ،ّما آن آیات و اخبارا ،ئّمه کفر استاگوید والیت تکوینی مستقّل  ١٢١در ص 

کدام آیات شما چرا یکی را باید از این شیخ پرسید  .سازد تکوینی غیر مستقّل را نفی نمی
 . گیرد باطل می ۀکند و خود نتیج بافند و خود قضاوت می ایشان خود می ،نشان ندادید
ولیاء خدا را اسباب خلقت و مانند ابر و باد و امکّرر  ١٣١تا ص  ١٢٥و  ١١٨در ص 

اراده ھستند و مانند اسبابند و ما در  ولیاء خدا بیامه و خورشید گرفته و خیال کرده 
د و ماه نکنید یخورشه گوئیم رسول و امام را تشبیه ب ما نمی ،ایم دهااین کتاب جواب د

توان به ماه تشبیه  روی زیبا را می ،کفر و شرک فراھم نیاوریدغلط و  ۀگوئیم نتیج می
 . ی نباتات نگیریدبّ ّما روی زیبا را مرا ،کرد

ولیاء خدا را تشبیه کرده به آتش و آھن گداخته که ھر دو اخدا و  ١٢٧در ص 
 .پس أولیاء خدا نیز مّتصف به صفات خدایند ،محرقند و آھن مّتصف شده به صفت آتش

گوید این سخن از ھر کفر و  می ٥٦٥مقّدس اردبیلی در حدیقه الّشیعه ص مرحوم 
خالص است زیرا  ۀاّتحادّیه وزندق ۀفرماید این از عقائد صوفیّ  ای بدتر است و می زندقه

خرفی را نکرده و بدن انسان از این کفر به لرزه زھیچ دھری و طبیعی جرئت چنین م
داند که تبدیل ممکن به  اشد به طور قطع میآید و کسی که مختصر عقل داشته ب در می

شود قیاس یا واجب الوجوب کرد  ھمدگر را در صفات نمی ۀممکن یا تغییر کردن بواسط
(انتھی کالمه) مقصود اردبیلی این است که آھن و آتش ھر دو ممکن الوجودند و 
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لوق از ّما خدا و مخا ،گیرند مجاورت یکدیگر صفات ھمدگر را به خود می ۀممکن بواسط
یکی واجب است و دیگری ممکن و محال است صفت یکدیگر را به  ،یک جنس نیستند

ه عن جمانس« :فرموده ÷حضرت میر ،خود بگیرند پس تشبیه کردن خدا  .»خملوقاتهة تنزّ
ار قبیح و در نھایت نادانی و یو خلق را که متباینند به آتش و آھن که متجانسند بس

ھای زمان ما چه  قول مرحوم مقّدس اردبیلی زندیقحال شما فکر کنید ب ،کفر است
دانند حال  مزخرفاتی در کتاب حمایت خود آورده و تازه خود را مرّوج اسالم می

کسیکه این طور توحید را خراب کرده اگر تا قیامت گریه و عبادت کند خدا او و ناشر 
علماء و محّققین بر کتاب او را نخواھد بخشید زیرا اینان از اھل غلّو بدترند و فتاوی 

 . و مشرکین است تنجاست غال

 اقامه يل«به جمله  صاستدالل کرده برای والیت تکوینی رسول خدا ١٢٨در ص 

و آنقدر درک نکرده که اداء یعنی بیان کردن شرع و امور دین واین  ،»االدائ مقامه
 . امور تکوین در اینجا نیست ۀربطی به تکوین ندارد و ادار

کرده أّما یک  ت خودش دالئل نفی قطبّیت را رّد اوبه قض ١٤٤ص تا  ١٣٥در ص 
 . یه برای اثبات آن نیاورده جز بدگوئی و رجز خواندنآدلیل و یا 

*** 
پس معلوم شد مطالب کتاب درسی از والیت ما را تا بحال کسی نتوانسته رّد کند و 

ند زیرا تعّصب و اند ممکن است نفھمیده باش چون به نظر بغض به مطالب آن نظر کرده
 .اند ولی از تھمت و افتراء و فحش کتب خود را پر کرده ،بدبینی مانع فھم انسان است

ّوًال با دّقت به مطالب ما را ام ھر کس به مطالب ما ایرادی دارد آزاد است یگوئ ما می
 . ما ھدایت خود و دیگران را طالبیم .برسد سپس در مقام جواب برآید

اند و لذا ھر فّحاش و  خبر نگاه داشته ما را از حقائق اسالم بی متأّسفانه چون مّلت
  .بافد گوید و رطب و یا بس بھم می دلش خواست میھرچه  نادانی
با  نوشتن درسی از والیت خواستیم اینان را ھدایت کنیم اینان عوض تشّکر به ما

ٌء ُعَجاٞب ﴿ :نگرند نظر بدبینی و عداوت می باید با مثال این  .﴾٥إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ
نویسندگان گفت تحقیقات در مطالب علمی با حسن تفاھم باید روبر گردد وگرنه 

  :بایدگفت
 تو است جوالنگه مگس عرصۀ سیمرغ نه ای

 

 داری بری و زحمت ما می عرض خود می 
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مختصر آنچه ما در کتاب خود در مورد والیت ذکر کردیم این است که اگر والیت به 
 ÷مؤمنین را دوست داشت خصوصًا حضرت أمیر ۀباشد باید ھممعنی دوستی 

سرپرست و زمامدار أّمت بوده و در زمان خالفتش و اگر والیت را به معنی قّیم أمور 
او است و دادن این صفت  ۀتکوینی بگیریم این مخصوص به خدا است و از صفات خاصّ 

م ال  يقوم أللّهمّ اهد« .قرآن است ۀرا به مخلوق بر خالف توحید و ضد علمون يفأهنّ

الم عل  . »یمن اتّبع اهلد یوالسّ
مة برقعياالحقر س  يد ابوالفضل عالّ

 در خاتمه اصحاب أئّمه را باید شناخت 

ن وعلما و محّققین اّتفاق دارند بر اینکه اصول دین و مذھب و عقائد را نباید بد
ضعیفه و یا به تقلید دلیل قبول کرد بلکه باید با دلیل محکم پذیرفت و به احادیث 

بنابراین باید تعجب کرد که چگونه مردم ما اصول دین و عقائد  .تون اعتماد کرد نمی
  .اند خود را از راویان مجھول الحال و یا از تقلید گرفته

به کتب تاریخ و حّتی  †اگر کسی برای بررسی و شرح حال اطرافیان ائّمه
ور و بر ایمان د ند که چگونه افرادی بیک فرمایشات خود ائّمه رجوع نماید تعجب می

به اسالم خیانت و با  †ماند که چطور اصحاب أئّمه اند و در حیرت می أئّمه بوده
ما اگر بخواھیم به  .اند کتاب خدا و دین اسالم بازی نموده مردم را به انحراف کشانده

گفته شود خواھد شد ممکن است ھا  کتاب شرح حال ایشان بپردازیم کتابی قطور بلکه
 اند ولی داد بھتر بوده †نسبت به اصحاب سایر ائّمه ÷حضرت امیر باصحا

نیز از اصحابش بلند بود که شرح آن مفصل و این مختصر جای بیان آن حضرت  آن
البالغه که دسترس  از نھجحضرت  آن ما به برخی از کلمات ،نیست معذلک برای نمونه

 . کنیم عموم است اشاره می
تر بود از اصحاب خود متنّفر  که از دیگران داناتر و شجاع ÷ؤمنینمیرالماحضرت 

ایمان دور او را  بی ۀاراد ای از مردم حّقه باز بی و منزجر گردید و ھنگام زمامداریش عّده
ھای  در خطبه .ناله و نفرین و شکایت از دست ایشان داشت که چنانگرفته بودند 

ت و مذّمت او است از اصحاب خودش و با آن البالغه و سایر اخبار مملّو از شکای نھج
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اقتدار و ھّمت عالی نتوانست ایشان را اصالح نماید و جگرش از دست اصحابش خون 
 . بود

ت « :فرماید می ١١٦ ۀدر خطب م كنّ كها و لريع لتف إيليم نفسه ال كلب امرء منكو هلمّ

رتم فتاه عنكتم ما ذينس م و لوددت أنّ اهللا كم أمريكم و تشتّت عليكم رأكرتم و آمنتم ما حذّ

ق ب یعنی ھر مردی از شما به فکر خود و خودخواه است و به دیگری  .»مكنيو ب ينيفرّ
باید حذر کنیم توّجه ندارد ولیکن به شما آنچه پند داده شده فراموش کردید و از آنچه 

ا دارم که خد اید لذا رأی شما سردرگم و کارتان پراکنده شده و دوست می ایمن شده
 . میان من و شما جدائی افکند

رزقها و ال أنفس خاطرتم هبا  يفال أموال بذلتموها للّذ« :فرموده ١١٧ ۀو در خطب

یعنی شما از بخل خود نه  .»عباده رمون اهللاّ يفكعباده و ال ت رمون باهللا عيلكخلقها ت يللّذ
برای آنچه خدا مالی در راھی که خدا برای روزی شما کرده بذل کردید و نه جانھائی 

فروشید و خدا را در  آفریده به خطر انداختید بنام خدا و دین او بر بندگانش فخر می
 . دارید میان بندگانش گرامی نمی

دتم لرشد و ال هدكما بال« :فرموده ١١٩ ۀو در خطب و اهللا لوال  ...تم لقصد؟يم ال سدّ

هاده يرجائ بت ر يعند لقائ :الشّ م كم فال أطلبكثمّ شخصت عن ايبكالعدوّ و لو قد حمّ لقرّ

ان ،مااختلف جنوب و شامل اغن ريادي حنيابي عنيطعّ م مع قلّه كثره عددك  إنّه ال غناء يفنيوّ

یعنی چه شده شما را که به راه رشد و تّرقی ارشاد نشدید و به راه حّق  :»مكاجتامع قلوب
نداشتم مرکب خود ھدایت نگشتید به خدا قسم اگر امید شھادت ھنگام مالقات دشمن 

آمدم مردمی  شدم و ھرگز به سراغ شما نمی کردم و از شما فراری و دور می را حاضر می
نفعی در کثرت شما نباشد با پراکندگی  ،کجرو فزن عیبجو منحر ھستید طعنه

ون كم تيكأنظر إل أينّ كو « :فرموده ١٢٣ ۀو در خطب ،ھایتان دل بابيشكشّ  ،»ش الضّ
 . کنید گیرید و نه ستمی را برطرف می ولی نه حّقی را میکنید  گفتارھا ھمه می

ها لبئس يعتصم إليعلق هبا و ال زوافر عزّ ي :ةقيما أنتم بوث« :فرموده ١٢٥ ۀو در خطب

یعنی شما مورد اعتمادی که بتوان به آن چنگ زد  .»ءثقه عند النّجاالنّداء و ال إخوان 
برافروزندگان جنگید اف بر شما شما  ،نباشید و ھمراھانی که موجب عّزت گردد نبودید
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راستگوئی ھستید چون شما را بخوانم و نه  ۀکه از شما سختی کشیدم نه مردم آزاد
 . برادران معتمدی باشید چون با شما نجوی نمایم

من  ياحلقّ و أنتم تنفرون عنه نفور املعز م عيلكأرهإظ« :فرموده ١٣١ ۀو در خطب

دھم از آن  مردمیکه عقلتان زائل شده شما را بحّق توّجه میای  یعنی .»وعوعه األسد
 . کنید مانند فرار گوسفندان از صدای شیر رار میفرمید و چنان از حّق  می

انّ « :دھد و فرموده اصحاب معاویه را بر اصحاب خود ترجیح می ٢٥ ۀو در خطب

ق م باجتامعهم عيلكد الون منيهؤالء القوم س و بأدائهم  ...مكم عن حقّ كباطلهم و تفرّ

قد مللتهم و  أللّهمّ إينّ  ...مكبالدهم و فساد م و بصالحهم يفكانتيصاحبهم و خ األمانه إيل

ين ا ا منهم و أبدهلم يبريهبم خ يفأبدلن و سئمتهم و سئموين ملوّ یعنی اصحاب  .»ينّ م رشّ
مّتحدند و معاویه به زودی دولت شما را از شما خواھند گرفت زیرا آنان بر باطل خود 

کنند و شما خیانت  شما از حّق خود متفّرقید و آنان امانت را به صاحب خود رّد می
خدایا من ایشان را  ،کنید کنند آنان در بالد خود به صالح پرداخته و شما فساد می می

ملول کردم (از بس گفتم) و ایشان مرا ملول و آزرده کردند و ایشان را خسته کردم و 
کردند ایشان را از من بگیر و مردم بھتری مرا عطا کن و مرا از ایشان  ایشان مرا خسته

  .بگیر و بدتر از من نصیبشان گردان

م كو من فاز ب« :کند از آن جمله فرموده سراسر از ایشان نکوھش می ٢٩ ۀو در خطب

هم األخ یعنی ھر کس شما نصیب او گردید به خدا قسم به سھم  .»بيفقد فاز واهللا بالسّ
 . یدتری مبتال شدهناام

ما أنتم إالّ « :خود را مذّمت کرده از جمله فرموده ۀنیر سراسر صحاب ٣٤ ۀو در خطب

یعنی شما مانند شترانی  .»لّام مجعت من جانب انترشت من آخركف ،ابل ضلّ رعاهتاك
آوری شود از جانب دیگر  از ھر طرف جمع اند ھستید که چوپان خود را گم کرده

 . پراکنده شوند
با من مخالفت و جفا کردید و تا توانستید نافرمانی نمودید  :فرموده ٣٥ ۀدر خطب و

 . »ارتاب النّاصح بنصحه يحتّ  ةن العصايبذو املنا ،ة اجلفانيتم علّ إباء املخالفيفأب«
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م كم ربّ كم ما تنتظرون بنرصكال أبا ل« :فرماید مت کرده ومیذایشان م ٣٩ ۀو در خطب

ثا فال تسمعون يليكم مسترصخا و أناديكم أقوم فكه حتمئيم و ال محكمعجين يأماد  م متغوّ

را پدران منتظر چه ھستند برای یاری پروردگارتان آیا دینی که شما  یعنی بی .»قوال
ایستم و فریاد  جمع کند ندارید و غیرتی که شما را حرکت دھد فاقدید در میان شما می

 :شنوید و از جمله به ایشان فرموده ینمایم ھیچ گفتار مرا نم زنم و استغاثه می می

  .»اجلمل األرسّ و تثاقلتم النّصواألدبر ةفجرجرتم جرجر«

لوددت واهللا أنّ « :فرماید چه قدر از ایشان مدّمت کرده از جمله می ٩٦ ۀدر خطب

نكب يه صارفنيمعاو رهم فأخذ منّ يم رصف الدّ  .»رجال منهم م و أعطاينكعرشه من يا بالدّ
دینار با درھم کند ده نفر از شما  ۀقسم دوست دارم که معاویه با من معاملیعنی به خدا 

و در ھمین خطبه ایشان را کر و کور و  .را از من بگیرد و یک مرد از آنان را عطا کند

 . »ذو و أبصار يالم و عمكم ذو و كصمّ ذو و أسامع و ب« :الل خوانده و فرموده

یعنی شما در  .تا آخر »مكنيام بيالغلّ ف قد اصطلحتم عيل« :فرموده ١٣٣ ۀودر خطب
 . اید میان خود کینه توزید و به نفاق و دشمنی یکدگر عادت نموده

م و كت جولتيقد رأ« :در مورد فرار ایشان ھنگام جنگ فرموده ١٠٦ ۀو در خطب

 . »مكم عن صفوفكازيانح

ما و شهود اغيأ« :در وصف ایشان فرموده ١٠٧ ۀو در خطب اء و يناظره عمبا و يقاضا نوّ

ء  . »امءكناطقه ب سامعه صامّ

  .»ليارسائ يم هتتم متاه بنكنّ كل« :فرموده ١٦٥ ۀو در خطب

ت« :فرماید در مّذمت ایشان می ١٧٩ ۀو در خطب إذا أمرت هلم تطع و إذا دعوت مل  يالّ

 . »جتب إن أمهلتم خضتم و إن حوربتم خرتم

نت أمس كوم مأمورا و يفأصبحت الا رينت أمس أمكلقد « :فرموده ١٩٩ ۀو در خطب

 . »ايوم منهيا فأصبحت اليناه
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وك يم و أنتم دائكب يد أن أداويأر« :به ایشان فرموده ١٢٠ ۀو در خطب  ةكناقش الشّ

و  . »علم أنّ ضلعها معهايو هو  ةكبالشّ

ارها و منهم املعتلّ ك فمنهم اآليت« :نویسد می ٣٥و در مذّمت اصحاب خود در مکتوب 

عند  يمنهم فرجا عاجال فواهللا لوال طمع عل يلجياذباً و منهم القاعد خاذال أسأل اهللا أن ك

هاده و توط يف يعدو يلقائ وما يمع هؤالء  يه ألحببت أن ال أبقياملن یعل نفيس ينيالشّ

 . »هبم أبدا يواحدا و ال ألتق

م كأنفس يننفوكواهللا ما ت« :فرماید باب حکم در سرزنش ایشان می ٢٥٣ ۀو در شمار

عاكم إن كريغ يفوننكف تكيف ف يو حكوم ألشيال ف رعاهتا فاينّ يو حكلتش ا قبيليانت الرّ

 . »ةأو املوزوع و هم الوزعةاملقود و هم القاد يأنّنك يتيرع
ھای دیگر و سایر کلمات خود بسیار از ایشان مذّمت کرده و  و ھمچنین در خطبه

ّمت کرده و ایشان را از ذدانسته با اینکه مایشان را از صفات ایمانی و انسانی دور 
صفات ایمانی و انسانی دور دانسته با اینکه به دست مبارکش تازیانه و شمشیر بود 

ّما سایر أئّمه که قدرتی نداشتند و او  .نتوانست ایشان را باصالح آورد و بحّق برساند
و  .بودند ÷علی محکوم به حکم ستمگرتن بودند لذا اصحابشان بسیار بدتر از اصحاب

چون اسالم به شرق و غرب دنیا رسیده بود و مردم فاسد و کافر و بی دین 
و  صرسولتوانستند در مقابل اسالم قیام نمایند ولی میدیدند مردم به اوالد  نمی

بزرگان اسالم توّجه دارند و آنان مورد احترام مردم و خوشنامند آمدند به نام ارادت در 
 و از نام و عنوان ایشان سوء استفاده کرده و زیر چتر نام ایشان اطراف آنان جمع گشته

د به تخریب اسالم کوشیدند و به نام اسالم مذاھب کفر و شرک و نتوانستھرچه 
ھا تشکیل دادند از قبیل حروریه و حشویه و مرجئه و جھمیه و  خرافات باز کرده و فرقه

و خوارج و جارودیه و یدیه و نجدیه غیالنیه و ماصریه و بتریه و شکاکیه و تماریه و ز
سبائیه و کیسانیه و مختاریه و بیانیه و عماریه و حربیه و ریاحیه و راوندیه و تناسخیه و 

ه و علبائیه و البشیریه و یمغیریه و خطابیه و المعمریه و البزیعیه و حمزیه و المخّمس
و الروندیه و الصباحیه  حلولیه و العبائیه و اتحادیه و غالیان و الھریریه و الھاشمیه

ویعقوبیه و العجلیه و وحدتیه و التبریه و الحصینیه و الرافضه و اسماعیلیه و مبارکه و 
امامیه و قرامطه و السمطیه و فطحیه و واقفیه و قطعیه و ھمسویه و مؤلفه و محدثه و 
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یگر که ھای بسیار د ناوسیه و اثنی عشریه و نصیریه و نمیریه و صوفیه و جعفریه و فرقه
بعضی از این  .آورده و کفریاتی به نام اسالم اظھار کردندھا  بدعت از فروغ اسالمی

برتر  دانستند و یا امام را از پیمبران می صھا امام را خدا و یا رسول خدا فرقه
ھای  نام و ھر کسشمردند  ام محّرمات را حالل میمو بسیاری از آنان تدانستند  می

و عقائد آنان را به تفصیل واقف گردد به کتاب بزرگان این فرق را بخواھد بداند 
المقاالت و الفرق سعدبن عبدالله االشعری القمی و یا کتاب حسن بن موسی النوبختی 

 . مراجعه کند
پر منفعتی بوده و اکثر آنان خود ھای  دّکان این مذاھب برای مؤّسسین و بزرگانشان

 خوردند مانند زیاد دانستند و از این راه نان می و یا از قّوام أئّمه می را نایب و یا وکیل
عثمان بن عیسی که این ھر سه از بطائنی و  ۀبن مروان القندی و علی بن ابی حمز

بوده در زندان بود این  ÷مور حضرت موسی بن جعفراوکالء و نایبان خاّص و قّوام به 
کردند و چون امام در زندان  داند اینان جمع می میم امردم شیعه به نام امھرچه  وکالء

فوت شد اینان منکر فوت او شده و مذھب واقفّیه را بوجود آوردند یعنی به امام ھفتم 
دیگر امامی نیست و ھر کس ادعای  ÷توّقف کردند و گفتند پس از موسی بن جعفر

ایشان بود وجوھات از امام نزد ھرچه  امامت کند کذاب و فاسق و بی دین است و
بلعیدند و خوردند و حّتی کنیزھائی که از امام نزد ایشان بود ھمه را تصّرف کردند نزد 
زیاد بن مروان ھفتاد ھزار اشرفی و نزد علّی بن أبی حمزه سی ھزار اشرفی با پنج 

در حالیکه یکی از مدارک مذھب  .چنین نزد عثمان بن عیسی دختر کنیز بود و ھم
پس بروایاتی که در فروغ و اصول دین از این قبیل  .باشد یجعفری روایت اینان م

بینیم ھمان  ما می .را مدرک دینی قرار دادھا  آن راویان رسیده نباید اعتناء کرد و نباید
اند  راویانی که در اصول دین کفر و شرک و خرافات و عقاید ضّد قرآنی به نام أئّمه آورده

بنابراین وقتی روایات  .اند ع دین از أئّمه نقل کردهعینًا ھمان راویان مطالبی به نام فرو
اویانش راستدالل و به ھا  آن از ایشان در عقاید باطل بود در فروغ نیز نتوان به ۀرسید

و راه رسیدن به صواب در فروع دین به نظر ما تنھا طریق فقه مقارن  .نباید اعتماد کرد
ھر قولی را که مطابق قرآن و سّنت و  است که به اقوال و آراء گوناگون توّجه نمائیم و

دارای دلیل قاطعی از کتاب خدا و سّنت رسول بود آن قول را مدرک قرار داده و 
 . بپذیریم
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ھا باعث ضعف مسلمین و تسّلط کّفار بر  سازی بازی و مذھب به ھر حال ھمین فرقه
د ولی جستن ھا بیزاری می از بسیاری از این فرقه †أئّمه .اراضی مسلمین گردید

مذھبی دست بردارند و  ۀبردار نبودند و لذا بر مسلمین واجب است از تفرق اینان دست
خدا خود را مسلمان بنامند  ۀط طبق فرمودقگول مرّوجین مذاھب را نخورند و ف

  :فرموده ٧٨ ۀحّج آی ۀخدا در سور چه چنان

ٮُٰ�ُم ﴿  ]٧٨ :الحج[﴾ ِمن َ�ۡبُل  لُۡمۡسلِِم�َ ٱُهَو َسمَّ
 . »پیش شما را مسلمین نامیده خدا از«

لھی از خدا است و خرافات نامیده و مذھب غیر از اھب غیر از دین است دین ذو م
ولی مذاھب ھمه بشری و مملّو از  .دین است دین إلھی از خدا است و خرافات ندارد

کار تفرقه و تشّتت و تعّصبات مذھبی به جائی رسیده که اگر کسی  .خرافات است
مردم را از تفرقه نجات دھد و کتابی بنویسد جرئت اینکه نام خود را اظھار کند بخواھد 

القدری  مرد جلیل که چنان .اندازان و مغرضین گردد نفاق ۀندارد تا مبادا مورد حمل
 . کتابی نوشت پیرامون نصوص امامت ولی نتوانست با نام خود آن کتاب را منتشر نماید

ھای  نام رسمی دولت و مّلت دین اسالم بود و دین †باید دانست که زمان ائمه
مذھبی نبود و امام صادق و یا ابوحنیفه و یا شافعی و یا مالک بن انس و دیگران 

و این مذاھب معموله چه رسمی و چه غیر  .ھیچیک مّدعی آوردن مذھب نبودند
که عللی  ۀمقتدر عّباسی یعنی زمان سّید مرتضی پیدا شد بواسط ۀرسمی در زمان خلیف

نفر را به  ٢٨٠ھای  نام ما در آن کتاب .ایم کتاب خرافات وفور نوشته ١٣٦ ۀما در صفح
و  .خواھد به آن کتاب مراجعه کندھرکه  اند ذکر کردیم عنوان نمونه و خواّص آنان بوده

در کتاب کافی باب فی ترک دعاء الّناس آمده از دعوت مذھبی  که چنانلذا امام صادق 

وا عن كم و للنّاس كا ثابت ما لي« :فرماید جمله به ثابت نامی می نھی نموده و از آن فّ

ثابت به مردم چه کار دارید از مردم دست ای  یعنی .»مكأمر النّاس و ال تدعوا أحدا إيل

تابع  †زیرا أئّمه :بردارید و به امر خودتان یعنی توّجه دادن مردم به ما دعوت نکنید
مرّوج دین بودند و باید مردم به خود دین دعوت شوند نه به ھر کس  †دین و أئّمه

 . که تابع اسالم است
خبرند ولی در ھر مجلس و محفلی سخن از بزرگان دین  مردم ما امروز از اسالم بی

خبر و  متاّسفانه دکانداران مذھبی اکثرًا از اسالم بی .باشد آنان می ۀو أئّمه و غلّو دربار
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آور مذاھب  مذھبی به اسالم اصیل و قرآن کاری ندارند و از نام نفاقبرای درآمدھای 
از امام  ٨٩ممقانی در کتاب مقباس الھدایه ص  ۀعّالم که چناندست بردار نیستند 

نتحل يمن يف ي إالّ و هنياملنافق ه يفيما أنزل اهللا سبحانه آ« :صادق روایت کرده که فرمود

ای نازل ننموده مگر آنکه ھمان آیه  منافقین آیهیعنی خدای تعالی در حّق  .»عيالتّش
و به قول آقای ممقانی مطالبی  .دھند کسی است که خود را به تشّیع نسبت می ۀدربار

شده امروزه از ضرورّیات مذھب گشته و  که در گذشته جزء غلّو و ضّد دین محسوب می
  . انکار آن را ندارد ّکسی حق

ادق مّدعی آوردن مذھب نبوده و آنکه خود را مطلب مھّم این است که خود امام ص
آورد منافق خوانده ولی مردم خبر ندارند باید مردم را بیدار کرد  به نام تشّیع درمی

و ھر قدر بتوانند کار خود را  .دارند دّکانداران مذھبی دست از دّکان خود برنمی وگرنه
ان غالب از علمای کنند خصوصًا که ھزار سال است که در می برای عوام توجیه می

مذھبی افکار التقاطی مذھبی و عرفان یونانی و ھندی و فلسفی آمده و بھم آمیخته و 
 . از اسالم اصیل خبر ندارند

از خدای متعال خواھانیم که مّلت ما را روشن سازد و از تفرقه و نفاق و خرافات 
 . دمذھبی برھاند و توفیق دھد تا دست مرّوجین خرافات را کوتاه گردانن

 

الم عىل    ب .ع .ا  من اتّبع اهلد والسّ

 



 
 

 

 بعضی از اغالط کتاب

 صحیح غلط سطر صفحه
 مرشدان و پیشوایان مرشدان ٢٢ ٣١
 فیض و معصوم فیض ٢٣ ٣١
 منتظر ایشان منتظر ٢٤ ٣٣
 منتظر شیعیان منتظر ٢١ ٤٤
 آصف پیغمبر آصف ٦ ٦١
 الّسالم سلیمان علیه سلیمان ١٣ ٦٣

٦٨ 
یعنی قطب و مرکز خالفت باش و  :جمالت حاشیه نوشته شود ۀدر ترجم

 . باشد پس از تو مرجعی که به او رجوع کنند نمی«__» مملکت را اداره کن 
 دشمن دانش ٧ ٧٣
 یاد داد ٨ ٧٣
 کند و پاره کند کند ٨ ٧٦
 او معتقدندزمانیکه به  زمان ١٦ ٨٣

 شیعه  ٢٥ ٨٦
شیعه و زیارت جامعه کلمات ضّد قرآن 

 . و ضّد عقل بسیار است
 مجرای مجراص ٢٦ ١٠٨
 مصّدق مصداق ٢٣ ١١٨
 رسوالن رسول  ٢٠ ١٢٧
 الفحشاء و المنکر المنکر و الفحشاء ٥ ١٣٣
 الفحشاء و المنکر المنکر و الفحشاء ٢٠ ١٣٤
 حال بگو حال ٢٠ ١٣٤
 تا خبر امام امامتا  ٢١ ١٤٣
 بعلم بعمل  ٨ ١٥٣
 مأمورند و فعلشان فعلشان ١٢ ١٧٤
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