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 فهرست مطالب و موضوعات
 نفحات انس

 
 صفحه     عنوان

 
 71ـ  82     مقّدمه

 

 84ـ  49     اّول جلسه

 70   ....................................   یعاد بشر طاقت و فکر ۀدائر از خارج ی،اله یایاول مقام ادراک

 71   ..............   هیعل  اهلل  رضوان حّداد مرحوم با یطهران اهلل ةیآ حضرت ییآشنا و مالقات تّیفیک

 71   .....................   حّداد مرحوم به نسبت ینیخم یمصطف دّیس اهلل ةیآ مرحوم خضوع و ارادت

 76   ............   یسلوک شاگرد رفتنیپذ یبرا یقاض مرحوم طیشرا جمله از اجتهاد ۀمرتب به وصول

 73   .................   سلوک و ریس ریمس و راه به نسبت سالک یآگاه و اّطالع لزوم بر بزرگان دیتأک

 در آن انحصار عدم و عت،یشر یمبان ۀهم به یقاض مرحوم دگاهید در اجتهاد یمعنا عتوّس
 71   ....................................................................................................   یفقه مسائل

 73   ..........................................   یطلبگ دروس خواندن در اتقان بر یاله یایاول دیتأک عّلت

 73   ...........................................................   افراد ریسا با یاله یعرفا و اءیاول انیم تفاوت

 14     باشد گوپاسخ او به و دهد قرار خود مقابل در را الّسالم هیعل صادق امام دیبا فقط ینید عالم

 15   ...............   مغرب جماعت نماز انداختن ریتأخ یبرا یقاض مرحوم شاگردان یبرخ یتقاضا

 15   ........................................   یابهر یهاد حاج مرحوم توّسط صبح ۀمالئک نزول مشاهده

 10   .....................................   کعبه طواف تّیفیک با رابطه در فقها از یبرخ نادرست برداشت
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 11     الّسالم هیعل أباعبداهلل حضرت نهضت و عاشورا ۀواقع ۀدربار حّداد مرحوم نشیب و دگاهید

 16     الّسالم همایعل نیرالمؤمنیام و اکرم امبریپ زمان یهاجنگ ریسا با عاشورا ۀواقع تفاوت

 16   .............   جنگ در او تیّن خلوص عدم با ارتباط در یطهران عاّلمه مرحوم به یا طلبه سخن

 13   ..............   حضرت آن تیوال در عاشورا روز در الّسالم هیعل دالّشهداّیس اصحاب بودن یفان

ْ  َی َفل   نفَسه، اَللِ  لقاءِ  عىل ُمَوطِّنًا و ُمهَجتَه، باذاًل  نایف کان من»: الّسالم هیعل دالّشهداّیس کالم  11     «مَعنا ََح

 13   ..........   عاشوراقضّیۀ  با خیتار طول در حوادث و عیوقا ریسا ۀسیمقا بودن باطل صد در صد

 13   .........................................   امامت ۀمسئل در یشاوندیخو و انتساب ۀمسئل دخالت عدم

 10     الّسالم هیعل اکبر یعل حضرت با شهدا ریسا ۀسیمقا به راجع نیمعروف از یکی نادرست سخن

 مالّسال هیعل دالّشهداّیس وجود در مظاهر، عالم در خود ظهورات و بروزات تمام با دیتوح یتجّل
 10   .................................................................................................   عاشورا روز در

 17   ............................................   الّسالم همیعل نیمعصوم ۀائّم تیوال یمعنا قتیحق نییتب

 11   .........................................................................   پروردگار ۀاراد ظهور یعنی تیوال

 11   ...........................   الّسالم هیعل رضا امام ۀمعجز در پرده یرو صورت از ریش جادیا تّیفیک

 11   .....................................   وجود عالم تمام یقیحق صورت الّسالم هیعل معصوم امام نفس

 16   ............................................................   وجود عالم با الّسالم هیعل امام ارتباط تّیفیک

 13   ..............   آن عرض در نه باشد یم متعال پروردگار تیوال طول در الّسالم هیعل امام تیوال

 11   .................................................   متعال پروردگار دیتوح و تیوال مقام قتیحق تّینیع

 11   .....................................................................   پروردگار دیتوح به وصول یچگونگ

 64   ...............................................  متعال پروردگار دیتوح مقام به تسّنن اهل وصول امتناع

 65   ............................................................   عاشورا ۀواقع به نسبت یاحساس دگاهید نقد

 65   .....................................   امامت از باالتر یمقام به دالّشهداّیس وصول ۀالزم عاشورا ۀواقع

 60   ..........   عاشورا روز در دالّشهداّیس اطوار و افعال در کثرت و وحدت مقام انیم جمع تّیفیک

 67   ........   الّسالم هیعل نیحس امام توّسط اصغر یعل حضرت یگلو خون دنیپاش آسمان به عّلت

 61   ..................................................................   عاشورا ّیۀقض ۀدربار یاله یایاول دگاهید

 61   .........   عاشورا روز در نیمعاند أعمال بر یحّت الّسالم هیعل دالّشهداّیس ۀاراد و تیوال إشراف

 61   ...............   الّسالم هیعل دالّشهداّیس بر عارف کی شوق و عشق یرو از و یاحساس ریغ یۀگر

 66   ....................   الّسالم هیعل نیالحس باعبداهللأ فتگانیش از یا نمونه یابهر یهاد حاج مرحوم

 61   .......................   امیق هنگام در هیعل اهلل رضوان حّداد مرحوم «الّزمان صاحب ای» مداوم ذکر
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 61   ......................   تیب اهل ذکر یایاح به نسبت یاله یایاول و عرفا ۀالعاد فوق شوق و رغبت

 63   .....   !«ندارد نمک که است ییغذا مانند نباشد روضه او در که یمنبر: »یطهران عاّلمه مرحوم

 34   ...................   !«بکند تواند ینم یکار چیه انسان دالّشهداّیس به توّسل بدون: »یقاض مرحوم

 35   ....................   امام شأن دون یعاطف و یاحساس اشعار خواندن با الّسالم هیعل امام به اهانت

 30   .................................................   خودش یواقع یمعنا به توّسل به یاله یایاول دعوت

 30   ....................................................  خود لیاص یمبان از تیب  اهل مجالس گرفتن فاصله

 37   ...........................   الّسالم هیعل ابوالفضل حضرت به راجع یاله یایاول خاّص نظر و توّجه

 31   ..............................................................................   معرفت اهل لسان در باب فتح

 31   .............................................................   قتیحق انکشاف و اهلل یف فناء مقام قتیحق

 31   ..............................................   قرآن تالوت و نماز ۀاقام هنگام در حّداد مرحوم احوال

 31   ............................................................   نماز ۀاقام هنگام در حّداد مرحوم فناء حالت

 33   ......................................   شانیا زبان بر بود حق از ۀنازل یمعنا همان حّداد مرحوم کالم

 31   .........................................................................   یاله یایاول در فناء مراتب تفاوت

 33   ...........................................................   خود به تعّلق عدم رامونیپ حّداد مرحوم کالم

 14   ..........................................................................   «هو إاّل  هو ال» مقام قتیحق نییتب

 14   ...........................................   واقع بر منطبق نه است، حق ۀکنند نازل حّداد مرحوم کالم

 15   ...............................................   اهلل یف فناء حالت در حّداد مرحوم احوال از یبرخ ذکر

 15   ..............................   وجود عالم قیحقا به نسبت یاله یایاول اشراف و احاطه مراتب انیب

 10   ...............................   یاله یایاول و اطهار ۀائّم و اهلل رسول از چرا و چون یب اطاعت لزوم

 11   ............................................................   مطلق حّق برابر در تعّبد مکتب عه،یش مکتب

 11   .........   متعال پروردگار کالم و اراده نفس با الّسالم هیعل معصوم امام کالم و اراده نفس اّتحاد

 16   .................................   نیمعصوم ۀائم کالم تیحّج همانند نًایع یاله یایاول کالم تیحّج

 13   .......................   قتیحق آن به نیواصل توّسط تنها یاله یایاول تّیموقع و قتیحق شناخت

 11   .........................................   یاله صفات و اسماء ۀهم اتّم مظهر الّسالم هیعل معصوم امام

 34   .........................   متعال پروردگار یۀکّل اسماء به الّسالم هیعل امام دنیبخش هّیخارج صورت

 35   ..........................................   تیوال قتیحق در معصوم امام با یاله یایاول اّتحاد تّیفیک

 30   .........................................................................  امامت مقام با عصمت مقام تفاوت

 37   ..................................................   الّسالم همیعل اطهار ۀائّم تیوال بودن واحده قتیحق
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 49ـ  791     دّوم جلسه

 33   ..................   همایعل اهلل رضوان حّداد مرحوم به نسبت یقاض مرحوم توّجه و اهتمام شّدت

 33     ینفس و ینیع وجود نحو به ،یاله کامل یول و عارف نزد در سالک نفس قتیحق بودن موجود

 31   .................................................   یاله یایاول منظر از افراد با ارتباط و معاشرت تّیفیک

 33   ...............................................   شهرت عدم و ارتباطات کردن کم بر یاله یایاول دیتأک

 544   ...........................................   خاطر تّیجمع به دنیرس در افراد نفوس مراتب اختالف

 545   ......   رود یم شمار به او یۀتزک و سالک تیترب راه مسائل نیمهمتر از خاطر، تّیجمع ۀمسئل

 540   ................................   التّیتخ و توّهمات ۀدکنندیتشد امور عیجم از سالک زیپره لزوم

 540   ......   أخبار از بودن دور نیب و نیمسلم دیمف امور و مصالح به سالک توّجه نیب منافات عدم

 و علوم ۀدور فیتأل یبرا یطهران عاّلمه اهلل تیآ مرحوم ریناپذ فیتوص تالش و اهتمام شّدت
 547   .................................................................................................   اسالم معارف

 541   ......................................   افراد ریسا مطالب با یاله یایاول مطالب بودن اسیق قابل ریغ

 541   ...........   یاعتبار مفاسد و مصالح لحاظ عدم و حق اساس بر یاله یایاول روش بودن یمبتن

 546   ............................................   آن یجا به واقع دادن قرار و اعتبار برداشتن یعنی دیتوح

 543    الّسالم همیعل ائّمه تیوال و دیتوح قتیحق به وصول یبرا شیخو وجود در سالک ریس لزوم

 541   ............   ائّمه یظاهر ارتیز در فقط خود عمر و وقت ۀهم نمودن صرف از اجتناب لزوم

 541   ..................................   الّسالم هیعل زمان امام وجود به عّیتش اتیح و قتیحق یوابستگ

 554   .......................   او به فرد خود از الّسالم هیعل معصوم امام تیوال قتیحق بودن تر کینزد

 555   ............................   خاص مکان و زمان در الّسالم هیعل معصوم امام تیوال انحصار عدم

 557   .......................................   متعال پروردگار یرضا و میتسل مقام به یقرن سیاو دنیرس

 551   ............................   مقّدسه اعتاب اراتیز از یبعض در ییوال ۀجنب بر ینفسان التذاذ ۀغلب

 551   ..................................................   وجود وحدت رامونیپ حّداد یآقا حضرت کلمات

 556   .....................................   پروردگار دیتوح ۀمسئل در یشهود و یعقل ۀجنب دو به توّجه

 553   ...................................................................  یاله یایاول انیم شهود مراتب تفاوت

 551   .............................   یطباطبائ عاّلمه مرحوم با سهیمقا در حّداد مرحوم ۀدرج و مقام علّو

 551   .................................................................................   یاله اءیانب مراتب اختالف

 553   ........................   مختلف انواع و اشکال به اتّیماه قوالب در وجود قتیحق نزول تّیفیک

 504   ................................................................................   تّیاحد مقام قتیحق نییتب
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 505   .....................  یهست عالم در متعال پروردگار وجود قتیحق نزول تّیفیک انیب در یلیتمث

 505   ...............................................   یهست عالم موجودات ۀهم در متعال پروردگار ظهور

 500   ..................   کمال و قرب مدارج به دنیرس یبرا یاله یایاول تعب و رنج و یعمل سلوک

 507   ...............................   حّداد مرحوم توّسط حق حضرت هیرایپ و وریز و زر بدون یمعّرف

 507   .......................................................   سّر کتمان ۀمسئل به نسبت حّداد مرحوم اهتمام

 501   .................................   دیتوح قتیحق بر یاله یایاول و عرفا سخنان و کلمات تّیمحور

 501   .......   بداء امر به آن انتساب با امور، به نسبت خود جهل بر افراد از یبرخ گذاشتن سرپوش

 501   ....................   عارف شخص یبرا الّسالم هیعل امام حضور و ظهور و بتیغ نیب فرق عدم

 503   .....................   یدیتوح قیحقا با الفت و انس عدم سبب التّیتخ و احساسات در توّغل

 501   .........................................................   الّسماء ّیط و األرض ّیط  به عارف یاعتنا عدم

 503   .....................................   توّهمات و الیخ عالم به کینزد یمطالب یسو به مردم اقیاشت

 574   ................   متعال پروردگار محض دیتوح ۀمرتب از مطالب انیب در حّداد مرحوم تنّزل عدم

َتَحنَةم  ای» ۀفیشر ۀفقر ریتفس  حضرت ارتیز در« لمقک  َی  أن قبل خلقک   یالذ اللم  امتحنک   ُمم
 574   .........................................................................................   هایعل اهلل سالم زهرا

 575   ...........................................   حق ییعنا علم ۀمرتب در وجود عالم قیحقا ینیع حضور

 575   .......................   آنها یخارج وقوع و تحّقق از شیپ عیوقا از یبعض یواقع حضور ادراک

 570   ............   یهست عالم عیوقا و ها دهیپد به نسبت الّسالم هیعل امام بیغ علم و احاطه تّیفیک

 571   .................................................   زمان بر متعال پروردگار ۀاراد و حق علم ترّتب عدم

 571   .............................   خلقت از قبل هایعل اهلل سالم زهرا حضرت قرارگرفتن امتحان مورد

 571   ...........................   حّداد مرحوم انیب در هایعل اهلل سالم زهرا حضرت مقام علّو و منزلت

 571   ...............................................................  هایأب ُأّم یمعنا قتیحق به راجع یحیتوض

 576   ..............................................   شانیا ۀریس از یریگبهره منظور به عرفا احوال یبررس

 573   ......................................   علما از یبرخ توّسط عّیتش مکتب اتّیضرور از یبعض انکار
 

 797ـ  721     سّوم جلسه

 517   ...................................................................  دیتوح مقام از کامل عارف تنازل عدم

 511   ...............................   تّیواحد مقام به تّیهو هو مقام از تنّزل یعنی تیوال مقام قتیحق

 511   .......................................................................................   تّیاحد مقام قتیحق

 511   .............   دیتوح اهل و باهلل عرفاء هّمت و هدف تمام ت،یوال و دیتوح قتیحق به وصول
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 516   ......................................   دیتوح اهل کالم در آن به وصول یهاراه و یاله معارف انیب

 513   ..................................   زمان امام نام دنیشن هنگام یطهران عاّلمه ینفسان تجّرد و ابتهال

 513   ...................................   دیتوح و تیوال قبال در را خود یاله یایاول دنید محض صفر

 511   .......................   عّیتش مکتب حیصر یمبان خالف زمان، ّیعل و زمان نیحس لفظ استعمال
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 بسم الل الّرمحن الّرحیم
 و له احلمد و الّشکر

 النبّی المرسل و سیّد البرش حمّمد المصطفیالّسالم عیل  و الّصالة و
 و أهل بیته الطاهرین سالم الل العیّل األعیل علیهم أمجعنی

 و لعنة الل عیل أعدائهم إیل یوم الّدین
 

گوید بندۀ گناهکار رّب غفور که: سخن در احوال اولیاء الهی و  چنینو بعد 
یافتگان  ۀ بزرگان معرفت و رهعرفاء باهلل از سعه و ظرفّیتی در خور حال، که زیبند

 آید که گویند: معرِّف باید أجلیٰ از معرَّف باشد. عرصۀ توحید و تجّرد است برمی
مطالعه و تحقیق و تأّمل در حاالت و سخنان و روش و منش اولیای خدا از 

فالح و سعادت  جوی عالم راهترین مسائلی است که بندۀ سالک و  ترین و حیاتی مهم
یوسته مّد نظر داشته باشد و روح و جان خود را از روائح طّیبۀ آن آثار، معّطر باید آن را پ

نشاط  و قلب و فکر خویش را از شراب الیزال نفحات رّبانی ایشان، سرمست و با
مطالعۀ  5کند، مجالس، ذکر صالحین استجالب رحمت می که در چنان همگرداند. و 

 و مستجلب رحمت و نور است.حاالت و کلمات و نصایح اولیای خدا مستوجب 
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ها و تشویش خاطرها،  انگیز و سردرگمی و چه بسا در مسائل دشوار و شبهه
اثری از آن  اّطالع بر داستان و یادآوری سرگذشتی از آنان و یا سخن نغز و کیمیا

حضرات، موجب انبساط خاطر و روشنی راه و هدایت طریق و بیرون آمدن از شّک 
 و شبهه گردد.
کریم سراسر مشحون از ذکر پاکان و احوال آنها و سخنان و مواعظ قرآن 

سوی  های سرگذشت انبیا و اولیا است که هر کدام از آنها کلیدی به ایشان و طرفه
 باشد. ملکوت و چراغی در ظلمات جهل و غرور می

در داستان و سیر زندگانی حضرت ابراهیم مگر کم نکته و مطلب وجود 
ن حضرت موسی و خضر چه مسائل عمیق و دقیق توحیدی و دارد؟! و یا در جریا

عرفانی و اسرار و رموز عالم تکوین و تشریع مندرج است که انسان باید پیوسته در 
آنها به دیدۀ تعّمق و توّجه بنگرد و از آنها رسم و راه معرفت بیاموزد، و یا در نصایح 

شیوۀ عبودّیت وجود ای در روش حیات و  حضرت لقمان چه مطالب عالیه و راقیه
 طور در مورد سایر انبیا و رجال الهی. اندازد؛ و همین دارد که انسان را به شگفتی می

اّما آنچه در اینجا مهم است رعایت دّقت و وسواس در نقل مطالب از بزرگان 
تر و واالتر باشد مطالب و سخنان  است؛ زیرا درجه و مقام آن بزرگ هرچه رفیع

تر و  تر و در نتیجه دارای تبعات و نتایج مهم طیرتر و با اهّمیتمنقوله از او نیز خ
تر است. استدالل و نقل یک آیۀ قرآن و تمّسک به آن، قطعًا از استدالل به  حیاتی

الّسالم خطیرتر است، و هکذا نقل کالم و روایتی از  یک روایت از معصوم علیه
ین خصوصّیت و امتیاز معصوم نسبت به سخن و کالمی از یک ولّی الهی دارای ا

 باشد و بر این قیاس. می
ام که مطالبی را که از بزرگان در  ها مورد برخورد کرده جانب به ده لذا این

اساس دیدگاه و سلیقه و  کنند برخالف واقع و صرفًا بر ها مطرح می تألیفات و خطابه
و در  طرز فکر و ممشای نویسنده و گوینده بوده است و این مطالب خالف، منتشر
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دهند  گیرند و نسبت به آنها ترتیب اثر می اختیار افراد ناآگاه و جاهل به واقع، قرار می
 ای است بسیار خطیر و دارای عواقبی بس ناگوار. کنند. و این مسئله و عمل می

گاه ممکن است نقل یک کالم خالف از شخص بزرگی، موجب هالکت و 
آن، رستگاری و سعادت شخص  بوار افرادی گردد؛ و در نقل صحیح و واقعی

 تضمین شود.
قّدس اهلل  جانب خود شاهد بودم که از زمان حیات مرحوم عاّلمۀ والد ـ این

خالف مقصود و منظور  ـ چگونه افراد و مرتبطین با ایشان، مطالب منقوله را بر سّره
کردند و همین مسئله موجب گردید تا پس از وفات ایشان و  ایشان حمل و منتشر می

راهم شدن بستر مناسب، کذب و جعل احادیث و مکر و نفاق و بروز أحقاد مخفّیه، ف
ای برای این مکتب و مدرسه و مرتبطین به ایشان پیش آورد؛ که  چه انحراف و فاجعه

 5ام. ، جلد دّوم بازگو نمودهاسرار ملکوتحقیر بخشی از آن را در قسمت آخر کتاب 
و تأثیر آن در افراد جامعه، بیش از  بزرگان با توّجه به اهّمیت کالم خود

ند؛ و بدین لحاظ در انتخاب کلمات ا هرکسی نسبت به عواقب آن هراسناک و خائف
طور بدون  نمایند و مانند ما همین ها نهایت وسواس و دورنگری را مراعات می و واژه

رانند و کالمی که موجب عواقب  مالحظه و احساس مسئولیت، سخنی بر زبان نمی
 کنند، گرچه خود معتقد به آن باشند. ند و ناخوشایند شود اظهار نمیناپس

ـ نسبت به حوادث و  رضوان اهلل علیه از جمله موارد اینکه: مرحوم والد ـ
العاده حّساس و متأّثر و پیگیر بودند و از نامالیمات  مسائل جاریه در مملکت، فوق

شد بسیار نگران  الم وارد میواسطۀ جریانات و دشمنان اس و شدائدی که بر مردم به
نمودند و راه  گاهی افراد را مّطلع می بودند، و به آراء و واردات قلبّیۀ خویش گاه

ها و  تدبیری کردند و از عواقب سوِء برخی از بی صالح و فالح را گوشزد می
 کردند. حرکات نامعقول مطالبی بیان می
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 فرمودند: بارها می
صدد  پذیریم و در کنیم و منفّیات را نمی مضا میما مثبتات مسائل را تأیید و ا

 5دهیم، خواه پذیرفته شود و یا نشود. کنیم و تذّکر می اصالح و رفع آن إقدام می
در مسئلۀ هجوم حکومت بعث عراق به کشور ایران بسیار متأّثر و نگران 

ریاء منشانه که موجب سفک دماء أبسوز و دْد بودند، و اخبار ناگوار این جنگ خانمان
از طرفین و هتک نوامیس و تدمیر بالد اسالم و ضایعات غیر قابل جبران بوده است، 

داد و پیوسته در انتظار اختتام  شدیدًا ایشان را تحت فشار روحی و جسمی قرار می
برانداز  بردند، و نسبت به ختم این حادثۀ خانمان آن و رفع غائله و فیصلۀ امر بسر می

فرستادند؛ مخصوصًا پس از فتح  هایی برای مسئولین می در مقاطع مختلف، پیغام
 ورزیدند و حّتی روزی به بنده فرمودند: خّرمشهر، شدیدًا بر خاتمۀ جنگ اصرار می

اگر اآلن این مسئله تمام نشود، دیگر فرصتی پیش نخواهد آمد و مسئله به 
 0صورت دیگری درخواهد آمد.

 فرمودند: و در عین حال می
کنیم و  و رزمندگان اسالم و مدافعان حریم تشّیع حمایت میما از مجاهدان 

نهیم، و اگر خدمتی از دست  نّیت خالص و هّمت واالی آنان را ارج می
 کنیم. دیدگان آنها را اگر بتوانیم مداوا می ورزیم و آسیب برآید دریغ نمی

ولی با تمام این اوصاف در تمام مّدت جنگ، حّتی یک جمله که جنبۀ 
ترغیب به رفتن به جبهه را داشته باشد از ایشان ابراز نشد و به یک نفر از تشویق و 

اطرافیان و غیرهم، پیشنهاد و ترغیب رفتن به جبهه را ننمودند. این حقیر بارها 
افتاد، اشک از چشمانشان  شاهد بودم که وقتی چشمشان به مصدومین جنگ می

 فرمودند. گشت و مطالبی می جاری می
ها  کنیم که در برخی از سخنان و یا نوشته ، امروزه مشاهده میاألسف اّما مع
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دهند که گویا ایشان خود از مشّوقین و مؤّکدین بر ادامۀ  مطالبی به ایشان نسبت می
 جنگ و نزاع بودند و با سخنان و روش خود بر این مطلب صّحه گذاشته بودند!!

زمنۀ متأّخره، های ممتاز و نادر عالم اسالم در این ا از جمله شخصّیت
شخصّیت عارف کامل و سالک متأّله و ولّی نامدار الهی، حضرت حاج سّید هاشم 

سوِز آیة الحق  باشد، شاگرد برجسته و رنِد عالم ـ می قّدس اهلل سّره موسوی حّداد ـ
ـ که به  رضوان اهلل علیه اهلل العظمی حاج سّید علی قاضی ـ و الّتوحید، مرحوم آیة

 ـ: قّدس اهلل سّره باطبائی ـنقل از عاّلمۀ ط
داشت و در  مرحوم قاضی ایشان را از مجالس و محافل خویش برکنار می

داد؛ همچون ُدّر قیمتی که او را  و منظر سایر تالمذۀ خود قرار نمی مرأیٰ
درون صندوق، از انظار مخفی نگاه دارند تا بتواند بهتر و بیشتر به حال و 

 5سلوک خود بپردازد.
ـ به مدت بیست و هشت سال در خدمت و  قّدس سّره د ما ـمرحوم وال

عبارات و  0حضور این ولّی الهی به کسب فیض و سیر معنوی اشتغال داشت.
جمالتی که دربارۀ ایشان از مرحوم والد شنیده شده است، دربارۀ احدی از اعاظم و 

او، عاّلمۀ  اولیا و عرفای الهی از صدر اسالم تا کنون حّتی استاد الکّل فی الکّل
ـ شنیده نشده است. و تحقیقًا در اداء این بیت از سعدی  قّدس سّره طباطبائی ـ

شیراز در وصف پیر و استاد و مرادش سخن به گزاف و اغراق نگفته است و راه 
 فرماید: می روح مجّردافراط و َمجاز نپیموده است، در آنجا که در 

 ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم
 

 ایم اند و شنیدیم و خوانده چه گفته هر وز 
 مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر 

 
 7ایم چنان در اّول وصف تو مانده ما هم 
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 فرمود: بارها می
احلّداد و ما أدراک ما باشم و از خود چیزی ندارم؛  من در قبال حّداد صفر می

 .و هکذا 5احلّداد؟!
را در شرح حال ایشان نوشتند، بنده  روح مجّردبدیل  و هنگامی که کتاب بی

اید تا به حال از شما  به ایشان عرض کردم: بسیاری از مطالب را که در اینجا نگاشته
 فرمودند: ،بودیم  نشنیده

توانم بیان کنم و اّما آنچه از  تازه اینها مطالبی است که در توصیف ایشان می
زگو نمایم، بخواهم با ،دانم اسرار و رموز و خصوصّیات که از آن بزرگ می

 چند برابر خواهد شد! مجّرد روح
قّدس  جات و سخنان، ارتباط مرحوم والد ـ متأّسفانه، امروزه در بعضی نوشته

ـ با مرحوم حّداد به نحوی مطرح شده است که گویا اصاًل ایشان شاگرد سلوکی و  سّره
اس رفاقت و صداقت بوده اس اند و ارتباط آن دو با یکدیگر بر تربیتی مرحوم حّداد نبوده

که  0نموده است! است؛ و چه بسا مرحوم حّداد از ایشان استفاده و کسب فیض می
 7باشد. عموم این مطالب ناشی از عدم فهم و ابتعاد از ادراک حقائق و رقائق سلوک می

عجبا! مگر رفاقت و صداقت منافاتی با ارتباط شاگرد و استادی دارد؟! مگر 
از رسول خدا صّلی اهلل علیه و « برادر»و « أخ»الّسالم با عبارت:  امیرالمؤمنین علیه

ای از بندگان رسول  من بنده»فرمود:  و در عین حال می 1فرمود آله و سّلم یاد نمی
؟! و چرا رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم این جمله را دربارۀ 1«خدا هستم

                                                      
 .57، ص روح مجّرد .5
 .015و  031و  034، ص نور مجّرد .0
جهت اّطالع بیشتر پیرامون نظر مؤّلف محترم بر مطلب مطرح شده در کتاب مذکور، رجوع . 7

 .011، ص 7، ج اسرار ملکوتشود به 
 .153، ص 1، ج من الیحضره الفقیه. 1
 .34، ص 5، ج الکافی. 1
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در قبال سّید محّمدحسین صفر علی نفرمود؟! و چرا مرحوم حّداد نفرمود: من 
 5باشم؟! می

ها خطاب نمود و گفت: شناخت و معرفت شما از حریم و  باید به این قلم
گنجد! پس چرا پا از حدود  حرمت عرفان و والیت فقط در چند کلمه و تلّفظ آن می

ای که حّتی تخّیل آن برای شما و امثال شما  نهید و در عرصه خویش فراتر می
دهید و  گذارید و ِعرض و آبروی خویش به باد می ال است، قدم میناممکن و مح

 شوید؟! موجب اغواء و سرگشتگی و حیرت و ضاللت دیگران می
ـ  رضوان اهلل علیهما مرحوم حّداد، استاد منحصر به فرد و شاخص والد ما ـ

بودند و ایشان هرچه دارند از او بوده است، و انکار این فضیلت جز عناد و ضاللت 
 چیز دیگری نخواهد بود!

 فرمودند: ایشان در اواخر عمر می
ها بود که این مسئله در سینۀ من عقده شده بود که چرا نباید این  مّدت

بدیل الهی، در معرض شناخت و معرفت مردم و دردمنداِن در  شخصّیت بی
جستجوی چشمۀ فیض و نور، قرار گیرد و از احوال و اوصاف او مّطلع 

را سرلوحۀ امور زندگی و سیر و سلوک خویش قرار دهند، و شوند و آنها 
از آن منبع الیزاِل فیض قدسی، مشام جان و قلب و ضمیر خویش را مصّفا 
کنند و در مسیر و منهج او قدم بگذارند؟! و تا کی باید به مالحظات و 
مصالح گذرا ترتیب اثر داد و مردم را از این نعمت عظمیٰ محروم ساخت؟ 

 نان در پس پردۀ غیبت مستور بماند؟چ ممان باید این دّر مکنون هو تا چه ز
داد اسمی از او در مأل به میان آید و  آن بزرگ که در زمان حیاتش اجازه نمی

سخنی از او در انظار به زبان رانده شود و شدیدًا و اکیدًا رفقا و شاگردان خود را 
نند و این ربط و تعّلق را برمال فرمود که یاد و ذکری از او در میان مردم ک نهی می

 فرمود: سازند، و می
                                                      

 .530، ص 1؛ ج 513، ص 0، ج امام شناسیجهت اّطالع بیشتر رجوع شود به  .5
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ارتباط بین ما حکم ناموس ما را دارد و انسان نباید ناموس خود را در انظار 
 بیاورد و مردم را به تماشا و نظارۀ به او فراخواند.

و لذا در تمام طول حیات مرحوم حّداد، هیچ دیده و شنیده نشد که حّتی یک 
های  مجالس عام و بر باالی منبر و یا حّتی در جلسات شب بار مرحوم والد در

و اگر مطلبی از  5مسجد قائم، ذکری از مرحوم حّداد به میان آورند! شنبه و جمعۀ سه
اّما  0؛«یکی از بزرگان چنین فرموده است»فرمودند:  کردند، می آن بزرگ نقل می

ر وجود مرحوم والد را دانستند که شراش شاگردان و مرتبطین با ایشان به خوبی می
های نفس ملکوتی استاد فراگرفته  نفحات انس و جذبات جالل و جمال و بارقه

است و جز او چیزی در سراچۀ دل باقی نمانده و یادی جز یاد او، و ذکری جز ذکر 
ای جز خاطرۀ او، و روش و منهاجی جز روش و منهاج او، و حیات و  او، و خاطره

 وجود نداشته است. بقائی جز حیات و بقای او
راند تمام وجودش به سوی عالم قدس و مأل  وقتی که نام حّداد را بر زبان می

آورد، چنان تغییر و تحّولی  کشید، و اگر اسم او را کسی به زبان می اعالی او َپر می
ساخت. در هر  گشت که اطرافیان را متوّجه می در سیما و وجناتش آشکار می
کرد از استادش سخنی  ت با افراد خاص، سعی میمجلس خصوصی و یا در صحب

گفت.  یاد داشت، از خود چیزی نمی به میان آورد و تا در این زمینه از او مطلبی به 
نشست، سراپا چشم و گوش و قلب و فکر بود و  هنگامی که در مقابل استادش می

 د:فرمو یافت، و خود به ما می از حرکات و وجنات صورت استاد، مطلب را درمی
وقتی در مجلس حّداد هستید باید تمام وجودتان را برای تلّقی مطالب و 

ای از توّجه به ایشان غفلت  فهم مقصود و منظور استاد به کار گیرید و لحظه
نورزید، شاید در همان لحظه مطلبی را القا کنند که از سمع و توّجه شما 

                                                      
 .51، ص روح مجّرد. 5
 .71، ص 7، ج امام شناسی. از باب نمونه رجوع شود به 0
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 5مختفی گردد و از دست برود.
در احوال و تبیین زوایای  روح مجّردنظیر  ب بیاین بنده پس از تألیف کتا

ـ و مطالعۀ آن، پیوسته  ُقّدس سّرهما ناشناختۀ حضرت استاد، توسط مرحوم والد ـ
بردم که بتوانم روزی در حّد ُوسع خویش، مطالب و  در این فکر و احساس بسر می

و اشاره بدیل او در این کتاب بدان پرداخته  نکات مجمل و ظریفی را که شاگرد بی
نموده است، توضیح و تفسیر نمایم؛ و نیز برخی از مسائلی را که خود از نزدیک 
شاهد و ناظر بودم بر آنها بیفزایم و به پیشگاه اهل معرفت تقدیم نمایم؛ ولی 

واسطۀ شواغل و مشاغل صارفه در مّدت زمان پس از ارتحال مرحوم والد، این  به
الّشموس  های گذشته مؤّسسۀ محترم شمس توفیق رفیق نگردید تا اینکه در سال

صدد برگزاری مجلس تجلیل و تکریم این عارف باهلل، از این حقیر تقاضای  در
مصاحبه در احوال و شخصّیت این بزرگوار را نمود. بنده نیز دعوت و درخواست 
اخوان مکّرم و أعّزه را پاس داشتم و مطلوب ایشان را مشروط به عدم تحریف حّتی 

 ، به دیدۀ مّنت گذاردم.یک کلمه
این مصاحبه در طّی سه جلسه که هر کدام بیش از دو ساعت به طول 

انجامید برگزار شد و حقیر بنا داشتم که در مجلس چهارم به بعد، به زوایای  می
های توحیدی و اصول اخالقی و قواعد اجتماعی و مسائل  مبانی معرفتی و دیدگاه

د و معرفت از منظر و مرآی ایشان بپردازم، ولی خانوادگی و ربط سالک به افق تجّر
به جهت ضیق مجال و کاستی بالغ از ناحیۀ حقیر، این مجالس دیگر ادامه نیافتند و 

 به همان سه جلسه که در دسترس عموم قرار گرفت، محدود گردیدند.
مطالب این مجموعه توّسط اخاّلی ایمانی از نوار پیاده گشت و از این حقیر 

انتشار آن را نمودند، حقیر که این مجموعه را به عنوان مقّدمه و درخواست 
نماید، در نشر آن مرّدد  عنها تلّقی می  قراول مطالب اصلی و حیاتی مغفوٌل پیش
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ماندم، ولی باألخره بنا بر این شد که در صورت توفیق، مطالب اصلی در آتیۀ نزدیک 
 شاءاهلل. و أعّزه قرار گیرند، إنبه صورت استمرار همان مصاحبات در اختیار أحّبه 

در خاتمه نگارنده معترف است: جایی که عقاب بلند پرواز عرصۀ توحید و 
ای برتر از خیال »عرفان همچون والد معّظم، عاّلمه طهرانی در وصف او چنین سراید: 

توان  مایگانی همچو من، چه انتظار می دیگر از امثال بی 5«و قیاس و گمان و وهم
حّق مطلب ادا کنند و سخن به صدق و صواب گویند و متاعی در خور شأن داشت که 

 .دنعرضه بدار یشوفر چنین بزرگان و رادمردانی به بازار معرفت و ارزش این
از خداوند مّنان توفیق سیر و متابعت در منهج و ممشای اولیای گرامش را 

 .هرین و سّلم تسلیًما کثریاا الل عیل حمّمٍد و آله الطابمنّه و کرمه و صیّل  ؛خواستاریم
 عیل ثاویه آالف التّحیّة و الّثناء من الل الملک المنّانمشهد مقّدس رضوی، 

 هجری قمری 5177شنبه، بیست و دّوم شّوال المکّرم  شب یک
 سّید محّمدمحسن حسینی طهرانی
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 بسم الل الّرمحن الّرحیم
 

ذکر  روح مجّرد... آیا ممکن است بعضی از مطالب و خاطراتی که در کتاب  سؤال:
که شاید اصاًل  نشده است، مثاًل در مورد اخالق خانوادگی مرحوم حّداد ـ

ـ مطرح کنید تا دوستان بتوانند  کمتر در آن کتاب موضوعّیت داشته است
شود،  استفاده می روح مجّردمطالبی گردآوری کنند که در عین اینکه از کتاب 

 از بعضی جهات تکملۀ آن کتاب هم به حساب آید؟
کار هم برای ما سخت است، چون همایش قبلی در مورد مرحوم الهی البته 

طباطبائی بود و تقریبًا در مورد ایشان هیچ کار مستقّلی صورت نگرفته بود 
و خیلی عرصه برای ما تنگ و سخت نبود؛ اّما چون در مورد مرحوم حّداد 
یک کار قوی وجود دارد، برای همین تالش دوستان این بوده که تا جایی 
که میّسر است قّوت کار را باال ببرند و آن را حفظ کنند؛ از این جهت که 

یعنی در قالب کاری که دوستان انجام  هم شأن مرحوم حّداد پایین نیاید ـ
 روح مجّردـ و هم اینکه به آن کتاب  دهند ایشان بد معّرفی نشوند می

شد، با کنند ضعیف  آسیبی نرسد، چون اگر کاری که دوستان ارائه می
تواند آن کتاب را هم تضعیف کند و به آن ضرر بزند. این  هرحال می به

است که دوستان برآن شدند که کار را تا جایی که برایشان میّسر است، با 
 قّوت خاّصی جلو ببرند.
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حاال مقّدمتًا خدمتتان مطالبی عرض کنم تا بعد نسبت به آنچه که  جواب:
 شم.مورد نظر دوستان است در خدمتتان با

قت بشر عادی فکر و طا ئرۀ  ز دا ی، خارج ا له لیای ا او مقام  ک   ادرا

ـ یک مسئلۀ عادی  رضوان اهلل علیه مسئلۀ مربوط به مرحوم آقای حّداد ـ
نیست، چون ایشان یک ولّی الهی و یک َرُجل الهی بوده است! نه به آن معنای الهِی 

لو متناقضًا و  صفتی، ومصطلح فعلی که امروزه به هر شخصی و با هر ِسَمت و 
شود. ایشان یک ولّی الهی بوده و  متعارضًا و متضاّدًا، این عناوین و القاب گفته می

توانم این مسئله را عرض کنم که اصاًل موقعّیت ایشان از دائرۀ فکر  در یک جمله می
آید! و وقتی  نمی بشری خارج است! و بحث راجع به احوال ایشان از عهدۀ بنده بر

چنین مطلبی را مطرح کردند، گفتم: آخر  یدم که آن دوست و سرور ما هممن شن
بنده و امثال بنده قابل این نیستیم که راجع به آقای حّداد صحبت کنیم! و این تواضع 
نیست. بله، شاید بنده نسبت به افراد عادی از علما، صلحا و زّهاد اّطالعاتی داشته 

ام و  ام و در کتب خوانده ام، تجربه کرده یدهام، شن باشم؛ چون مطالب آنها را دیده
ممکن است مثل سایر افراد، برداشتی مطابق با ذهنّیت و با سعۀ وجودی و مدرکات 

طور کّلی مسئلۀ امثال مرحوم آقای حّداد یا  خود نسبت به آنها داشته باشم. ولی به
ک فرد عادی ـ مسائلی نیست که ی رضوان اهلل علیهم  مرحوم قاضی یا مرحوم والد ـ

 با معلومات عادی و محدود خود بخواهد از عهدۀ آن برآید.
ی که ایشان نوشتند، کتابی است که یک ولّی الهی همانند روح مجّردکتاب 

ست که چطور  استاد خود نوشته و شرح کرده است؛ و از قلم ایشان این مطلب پیدا
اک کردند و به ُکنه نسبت به ایشان و حاالتشان إشراف داشتند و واقعّیت را ادر

مسئلۀ ایشان رسیدند. چنانچه خود مرحوم آقای حّداد در مجلسی در منزل ایشان، 
 به من فرمودند:

 آنچه را که من کسب کرده بودم، سّید محّمدحسین از من گرفت.
یک  بُخ .کرد هایشان مجامله نداشت و در مطلب مزاح نمی و ایشان در صحبت

اینکه شما  .نه ولی بنده چنین مهّمی بربیاید، دۀ یک همتواند از عه چنین فردی می هم



 11 یفکر و طاقت بشر عاد ۀخارج از دائر ی،اله یایادراک مقام اول

 

دار نکات مبهم و نگفتۀ اطوار  عهدهبتواند ن بشود که دویفرمایید که کتابی ت می
 حیات ایشان باشد و بخواهد ادوار مختلفۀ زندگی ایشان و شخصّیت ایشان را بیان

بایستی که  نی میما باید این را در چهارچوب همان شناخت قرار بدهیم؛ یع ،بکند
گو  ای که هست پاسخ دوباره مرحوم آقایی باشد و ایشان نسبت به مطالب ناگفته

 .باشند
 5،ما ال ُیدَرک کلُّه ال ُیرَتک کلُّه ولی از باب اینکه

 آب دریـــا را اگـــر نتـــوان کشـــید
 

 0هم به قـدر تشـنگی بایـد چشـید     
توانم خدمتتان  توانم خدمتتان عرض کنم. و اّطالعاتی که می من فقط این مقدار می 

ای باشد که جامعه و افراد تحّمل پذیرش آن را داشته  : باید در محدودهاّواًلارائه بدهم 
باید عرض کنم که تحقیقًا حّق مطلب نسبت به تقاضای شما محّقق نشده ثانیًا: باشند؛ 

تواند اسوه و الگو باشد در زندگی  که بیان حاالت اولیای الهی میاست، اّما از آنجایی 
شده هستند و مطلب را سرسری  افرادی که به دنبال درمان دردهای خود و به دنبال گم

نه اینکه حاال یک حکایت و امر غیر  کنند ـ گیرند و با تفّنن به مطلب برخورد نمی نمی
کنیم و حال خوشی  از مسائل طی  عادی هم بدانیم، مجلسی را هم با ذکر بعضی

دست بیاوریم، یک لّذت نفسانی و کیف نفسانی هم داشته باشیم، در تخّیالت خود  به
گونه افراد که از مطالعه و  یک جایگاهی هم برای اینها داشته باشیم؛ صرف نظر از این

ای غیر از همین گذران  شنیدن صحبت و مجالست و بحث و تحقیق، نتیجه و بهره
ـ شاید بیان حاالت اولیای الهی بتواند برای افرادی که به  آورند دست نمی به وقت

 شاءاهلل. داشته باشد؛ إنای دارند تغییر اساسی  دنبال مطلوبی هستند و گمشده
                                                      

 .11، ص 1، ج عوالی الآللی. 5
 ، دفتر پنجم.مثنوی معنوی .0
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آیة ت  ی حضر آشنای قات و  مال ن کیفّیت  اد رضوا حّد مرحوم  نی با   علیه  اهلل  اهلل طهرا

تر فضا را  مقّدمتًا از این باب که دوستانمان راحت .بسم الل الّرمحن الرحیم سؤال:
بشناسند، بفرمایید که اّولین برخورد و آشنایی شما با مرحوم حّداد کجا 

هایی به  عالی در طّی دوران مختلف زندگی چه زمان بود؟ و حضرت
صورت حضوری یا به هر ترتیب دیگری با ایشان مراوده و ارتباط 

 داشتید؟
محن الرحیم. و صیّل الل عیل سّیدنا و نبّینا حممٍد و آله بسم الل الرّ  جواب:

 الّطاهرین و لعنة الل عیل أعدائهم أمجعنی.
رضوان اهلل    اّولین مالقاتی که خداوند توفیق داد که بنده با مرحوم آقای حّداد ـ

ـ پیدا کنم در سفری بود که ایشان به ایران تشریف آوردند. سّن من در آن موقع  علیه
و طبعًا در جریان ارتباطات ایشان و رفت و آمدها، مجالس و  5دود دوازده سال بودح

گرفتم، ولی با توّجه به صغر سن طبیعتًا  شد، کم و بیش قرار می هایی که می صحبت
 ها و مجالس ایشان داشتند، بنده نداشتم. ای که سایر دوستان از صحبت آن استفاده

ه مشهد و قم هم مشّرف شدند و به ایشان به طهران تشریف آوردند و ب
ها پیوسته دوستان و مالزمین  اصفهان و همدان هم تشریف بردند. در این مسافرت

ها و مجالس و سؤاالتی از ایشان داشتند و من هم  ایشان و رفقای مرحوم آقا صحبت
کردم.  در آن مجالس حضور داشتم و آن موقع در حدود سعۀ فهم خودم استفاده می

 ین باری بود که ما در سّن دوازده سالگی خدمت ایشان مشّرف شدیم.این اّول
مالقات دّوم در سفری بود که دو سال بعد یعنی در سّن چهارده سالگی به 
اّتفاق مرحوم آقا و والده و أخوان به عتبات مشّرف شدیم که مجموعًا یک ماه طول 

بعًا بسیاری از دوستان در آن سفر ما در منزل مرحوم آقای حّداد بودیم و ط 0کشید.
ایرانی هم در آن سال که مصادف با اّیام محّرم و عاشورا بود به عتبات مشّرف شده 
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بودند و منزل ایشان همیشه از جمعّیت پر بود، مضافًا به اینکه بسیاری از آقایان و 
 آمدند. علمای نجف هم در بسیاری از روزها خدمت ایشان می

آیة اهلل مرحوم  اد ارادت و خضوع  مرحوم حّد نسبت به  ی خمینی  مصطف  سیّد 

اهلل سّید مصطفی خمینی که بارها بنده دیدم از نجف  از جمله مرحوم آیة
گفتند و  و سؤاالتی داشت و ایشان پاسخ می 5آمد برای زیارت و مالقات ایشان می
طور ساکت و سراپاگوش بود. ایشان نسبت به  در همۀ این موارد ایشان همین

ورزید و از کیفّیت نشستن، نگاه کردن و  مرحوم آقای حّداد خیلی ارادت می
 استماعشان این مرتبۀ ارادت کاماًل هویدا و پیدا بود.

آمدند،  زرگان هم از نجف به خدمت ایشان میدر همان اّیام افرادی دیگر از ب
مخصوصًا برای اینکه مرحوم والد هم مشّرف شده بودند، لذا برای دیدن ایشان هم 

 آمدند. این سفر، مالقات دّوم بود. به منزل مرحوم آقای حّداد می
سفر سّوم و آخرین مالقاتی که توفیقش برای بنده دست داد، در سّن هفده 

ـ و اخوی بزرگترمان که اآلن  رضوان اهلل علیه اّتفاق مرحوم والد ـسالگی بود که به 
در مشهد هستند، پس از مراجعت از سفر حج به عتبات مشّرف شدیم؛ یعنی دیگر 

و  0از جّده به ایران برنگشتیم، بلکه به عراق آمدیم و یک ماه در آنجا بودیم،
حظوظ شدیم و استفاده توانم بگویم سفری بود که ما خیلی بیشتر از ایشان م می

فرمودند که آن  کردیم؛ در آن سفر مجالسی بین اإلثنین بود و مطالبی ایشان می
مجالس برای تعیین سرنوشت من و انتخاب این مسیر و این طریق جنبۀ حیاتی 

 داشت و تعیین کننده بود.
خاطر   این سه مالقاتی بود که در طول زندگی برای بنده دست داد، و به

سباتی که بین ایران و عراق پیش آمد، دیگر ما را از زیارت ایشان محروم همین منا
 کردند تا اینکه ایشان به رحمت خدا رفتند.
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ی فتن شاگرد سلوک ی پذیر قاضی برا مرحوم  ز جمله شرایط  اجتهاد ا تبۀ  مر به   وصول 

دادند،  مرحوم قاضی از جمله شرایطی که برای پذیرفتن شاگردانشان قرار می :سؤال
اّما این شرط در  5بود که شاگردان باید به درجۀ اجتهاد رسیده باشند،این 

تواند داشته باشد  شود. این قضّیه چه وجهی می مورد مرحوم حّداد استثناء می
که مرحوم قاضی با آن اصراری که روی شرطشان داشتند ولی مرحوم حّداد 

 کنند؟ می پذیرند و ایشان را تربیت را به عنوان یکی از شاگردانشان می
البته مرحوم قاضی غیر از مرحوم آقای حّداد هم شاگردانی داشتند : جواب

که اینها در زّی اهل علم نبودند و یا تا حدودی اّطالعات مختصری نسبت به مسائل 
طور نبوده که شاگردانشان منحصرًا در اهل علم  فقهی و مسائل علمی داشتند. این

قل شده و صحیح هم هست و از غیر ایشان مطلبی که از مرحوم قاضی ن 0باشند.
این است که راه سلوک إلی اهلل  7همچون مرحوم آقای انصاری هم نقل شده است،

و عبور از نفس و مهالک نفس، راه بسیار مشکلی است و اشکالش هم ناشی از این 
واسطۀ  ای است که به حال نفس یک پدیدۀ بسیار پیچیده کّل شود که علی مسئله می

هایی که به دور خود انداخته است از مبدأ  ت به دنیا و به زخارف دنیا و حجابتعّلقا
ها او را از مسئلۀ تجّرد و مسئلۀ قرب دور  خودش دور شده، و این تعّلقات و حجاب

کرده است. برای برطرف کردن این مسئله و کنار زدن اینها انسان باید اهتمام بلیغ 
است توّجه کامل داشته   که برای او مهم و حیاتیداشته باشد، باید نسبت به مطالبی 

را  باشد، و باید از مهالک و موبقات و قاطعین طریق برحذر باشد و طبعًا باید اّول آنها
الّسالم  که امام سّجاد علیه طوری بشناسد و نسبت به آنها معرفت داشته باشد؛ همان

 فرمایند: حمزۀ ثمالی می به أبی
های دنیوی بروی برای خودت  راهی از همین راهچطور تو اگر بخواهی به 
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 11 و سلوک یرس یرسالک نسبت به راه و مس یبزرگان بر لزوم اّطالع و آگاه یدتأک

 

ت ا های آسمان أجَهل هستی و نادانی که تو به راه طلبی، درحالتی دلیلی می
 5های آسمان هم باید به دنبال دلیل و راهنما بگردی. بیشتر است؛ پس برای راه

اینجاست که معرفت انسان هرچه نسبت به قوانین و لوازم طریق و شئونات 
 تواند از خطرات محفوظ باشد. تواند راه را طی کند و بهتر می باشد، بهتر می آن بیشتر

 در بسیاری از موارد استاد همراه انسان نیست؛ استاد در یک کشور و یا شهر
 الّسالم امام در مدینه تشریف داشتند، دیگری است. در زمان خود ائّمه علیهم

ان و... بودند، و اینها همیشه به امام که اصحاب آنها در ری، قم، کاشان، خراس درحالتی
الّسالم در حصر بودند و ارتباط با  دسترسی نداشتند. در بسیاری از موارد ائّمه علیهم

الّسالم در زندان بودند؛ در زمان  ها موسی بن جعفر علیهما آنها ممنوع بود. سال
 بسیار مشکل بود.الّسالم آنها محصور بودند و ارتباط با آنها بسیار  عسکریّین علیهما

ک مسیر سیر و سلو نسبت به راه و  لک  آگاهی سا لزوم اّطالع و  ن بر   تأکید بزرگا

 فرمایند: شود بزرگان که می لذا مشاهده می
انسان و سالک خودش باید نسبت به راه آشنایی داشته باشد و باید نسبت 

 0به مسائل دینی وارد باشد و مطالب را بداند.
بسیاری از خطراتی که ممکن است برای افراد عاّمی پیش  برای همین نکته است که

واسطۀ این است که تحت تأثیر القائات و  واسطۀ تقلید کورکورانه و به بیاید، به
 7گیرند. می وسوسۀ خّناسان و تبلیغات سوء و نشر َمجازات و تخّیالت و توهّمات قرار

ن ذهنّیت بسیط و ساذج و عدم شوند و با آ بینیم که مردم از این امور متأّثر می ما می
حاال تا ِکی از این مطلب  1پذیرند. ادراک کافی، بسیاری از مطالب خالف را می

ها بگذرد و  داند! ممکن است سال خالف بیرون بیایند و کشف واقع بشود، خدا می
                                                      

 .31، ص 0، ج اسرار ملکوت. جهت اّطالع بیشتر رجوع شود به 511، ص 5، ج الکافی .5
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طور در آن وادی جهل، پیرو و به دنبال آن مطالب خالف باشند و ببینند  اینها همین
 ه سال یا پانزده سال گذشت و اینها مسئله را نفهمیدند!که عجب، د

فقهی مسائل  ن در  نحصار آ مبانی شریعت، و عدم ا قاضی به همۀ  مرحوم  اجتهاد در دیدگاه  ی  معنا  توّسع 

ورزی و عناد و دخالت نفس را در حقایق کنار بگذاریم، آن  اگر مسئلۀ غرض
اّطالع کافی دارد، خیلی فردی که نسبت به مسائل دینی و مسائل فقهی و شرعی 

تواند به این اوهام و تخّیالت گرفتار بشود. و مسئله فقط مسئلۀ اجتهاد  کمتر می
نیست و منظور مرحوم قاضی فقط اجتهاد نسبت به مسائل فقهی نیست؛ مجتهد یعنی 

طور  کسی که بتواند از نقطۀ نظر ادراک حقایق تشریعی و فقهی اصطالحی و همین
ی اعتقادی خود را از تقلید بیرون بیاورد، نسبت به مسائل فلسفی نسبت به کّل مبان

مجتهد باشد و پیرو نباشد، نسبت به مسائل تاریخی مجتهد باشد، نسبت به مسائل 
 5تفسیر مجتهد باشد، نسبت به مسائل فقهی باید مجتهد باشد!

کنیم افرادی که مجتهد نیستند، ممکن است  در بسیاری از موارد مشاهده می
طور نسبت به رفتار شخصی، با آن مطالبی  نقطۀ نظر کیفّیت انجام عبادات و همین از

کند در تعارض قرار بگیرند؛ و ما حّتی این مطلب را در خوِد  که استاد مطرح می
پدرمان نسبت به بعضی از تالمذۀ ایشان که مقلِّد بعضی از آقایان بودند  زمان مرحوم
در تمام مّدت عمرشان  ـ رضوان اهلل علیه الد ـکردیم. چون از مرحوم و مشاهده می

حّتی به خود ما یک چنین مطلبی را « باید از من تقلید کنید!»شنیده نشد که بگویند: 
نگفتند؛ با اینکه ما با مالکات و برداشتی که خودمان داریم، ایشان را در آن زمان و 

 دانیم. أعلم میحّتی اآلن هم، نسبت به تمام افرادی که در آن موقع بودند، 
ایشان از نقطۀ نظر ظاهر، فردی بود که علمای نجف در همان موقع اذعان 
داشتند که اگر ایشان در نجف بماند، مرجعّیت شیعه منحصر به ایشان خواهد شد و از 
ایشان تقاضا کرده بودند که در نجف بمانند و به مرحوم آقا سّید عبدالهادی شیرازی این 

                                                      
های اجتهاد و استنباط از منظر عرفای الهی، رجوع شود به  جهت اّطالع بیشتر پیرامون شاخص .5
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 14 ین دروس طلبگبر اتقان در خواند یاله یایاول یدعّلت تأک

 

لذا  0لیکن چون دستور استاد ایشان، مرحوم آقای حّداد بود، و 5مطلب را گفته بودند؛
 کردند. جور دیگری به مسئله فکر می ایشان نسبت به این قضّیه بنای دیگری داشتند و

س طلبگی ن درو ند ن در خوا لهی بر اتقا ا ی  لیا او تأکید   عّلت 

ای الهی ـ بلکه تمام اولی رضوان اهلل علیه  روی این جهت، نه تنها مرحوم قاضی ـ
اند. حّتی اولیای الهی که اصاًل در زّی روحانّیت هم نبودند،  این واقعّیت را متذّکر شده

ای که در تمام آن سه  که عرض شد، آن نکته طوری همچون مرحوم آقای حّداد، همان
 فرمودند: کردند این بود که می جلسۀ خصوصی که با بنده داشتند روی آن تأکید می

خوانی اتقان داشته باش! اتقان داشته  هایی که می درسسّید محسن! روی 
 باش! اتقان داشته باش!

ها نبودند، پس چرا ایشان چنین حرفی  ُخب، آقای حّداد که اهل این حرف
خواهد  زدند؟ آیا مصلحتی از این مصالح ظاهری در نظرشان است؟! یا می می

نیفتد؟! یا اینکه نه، ولّی گونه امور عقب  ـ از همین تعارفات و این خدایی نکرده ـ
بینم و شما هم من را  که من شما را می طوری همان بیند، الهی، حق و واقعّیت را می

کنم که این خواب است و چشمم  بینم، آیا تصّور می بینید. اآلن که من شما را می می
ه کنید آیا در تصّورتان هست ک بیند؟! شما که این مطالب ما را استماع می اشتباه می

 اآلن شما را خواب فراگرفته؟! این یک واقعّیت ملموس است.
فراد لهی با سایر ا ا ی  فا لیاء و عر او ن  میا ت   تفاو

اساس شیوع و انتشار  زنی و بر اساس تقلید و بر اساس گمانه اولیای الهی بر
گیرند و مقلِّد آن جریانات  بعضی از جریانات که خیلی از افراد مسحور آن قرارمی

گفتند؛ این کار ما و امثال ما است. ما وقتی ببینیم جریانی رشد  طلبی نمیشوند، م می
کنیم؛ و وقتی دیدیم آن جریان، آن ظهور و  کند به طرف آن تمایل پیدا می پیدا می

کشیم. این مربوط به افراد عادی است،  بروز واقعی را از خود نشان نداد، عقب می
بیند و  کند و می ادراک و مشاهده می هی هی اّما ولّی الهی حقیقت مطلب را کما
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گوید ِبُکن یا نکن! این فرق اوست! لذا بنده عرض کردم که بیان احوال این  می
 اولیای الهی تعیین کننده است.

خوانیم و چیزی به ذهنمان  ها می در کتاب ـ درست یا غلط ـما مطالب را 
بدهیم، هنر ما همین قدر گوییم. خیلی بتوانیم کار انجام  رسد و برای مردم می می

های ما صحیح و مطابق با  های خود خیانت نکنیم. اّما آیا یافته است که در ادای یافته
واقع است، آن دیگر بر عهدۀ ما نیست. مسئله این است! اّما ولّی الهی، حق را 

 گوید این کار را بکن! کند و می مشاهده می
سّید محسن، در َدرست اتقان »د: آقای حّداد که در این سه جلسه به من فرمودن

کردند و مشهود ایشان بود که من با  این واقعّیت و حقیقت را لمس می« داشته باش!
طور است و با وجود اینکه  وجود اینکه پسر فالن عالم هستم و با وجود اینکه پدرم این

ست؛ شنوم، ولی اینها کافی نی در آن بیت هستم و با وجود اینکه مطالب ایشان را می
خودم باید به یک نقطۀ از ادراک و اجتهاد و فهم برسم تا در آن مواردی که ممکن 

هایی بشوند،  خوش نابسامانی واسطۀ تخّیالت و توّهمات دیگران، بقّیه دست است به
این علم و دانش و این اندوخته مرا نجات بدهد. و من این مسئله را بالعیان بارها در 

که این مسئله واقعّیت دارد. و لذا مرحوم آقای حّداد هم به  ام زندگی خودم تجربه کرده
کردند و  توصیه می ـ آنهایی که قابلّیت برای فراگیری این علوم را داشتند شاگردانشان ـ

 مسئله این است!« به بهترین نحو و بهترین وجه باید انجام بدهید.»فرمودند که:  می
مام صادق علیه ی فقط باید ا لم دین لّسال عا او پاسخا قرار دهد و به  مقابل خود  ا در  شد م ر  گو با

شود، غیر از امام صادق  الّسالم می ای که وارد مکتب امام صادق علیه طلبه
خواهد  خواهد باشد؛ می الّسالم نباید کس دیگری را بشناسد، هر کسی که می علیه

یک عالم خواهد باشد.  بابویه یا عاّلمه حّلی باشد، هر کسی می شیخ طوسی یا ابن
الّسالم را در مقابل خودش قرار بدهد و به او  دینی فقط باید امام صادق علیه

های دنیوی، داد و ستدهای دنیوی، مصالح و منافع  بده بستان 5گو باشد! پاسخ
                                                      

 .004، ص 51، ج امام شناسی .5
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الّسالم  علیه دنیوی، رعایت مصالح و جّو و اشاعات و شایعات، در مکتب امام صادق
خواهد وارد مسیر علوم اسالمی بشود،  ای که می راهی ندارد؛ این مسئله است! طلبه

خواهد کتاب را باز کند فقط به این فکر کند که او باید به امام  باید از اّول که می
کس دیگر. همه باید این کار را  گو باشد، همین! و نه به هیچ الّسالم پاسخ زمان علیه

را در نظر بیاوریم و از این  انجام بدهند تا موّفق باشند. اّما ما تا وقتی که همه چیز
توانیم یک مبّلغ واقعی و یک راهنما و مرشد به سوی حقیقت  نکته غفلت کنیم، نمی

الّسالم باشیم. این نکته آن چیزی بود که  و والیت و توحید و مکتب ائّمه علیهم
 مرحوم قاضی نسبت به آن تأکید داشتند.

ن تأخیر ا قاضی برای  مرحوم  ن  ی شاگردا ی برخ مغربتقاضا ز جماعت  نما  داختن 

مرحوم قاضی قائل به دخول وقت نماز مغرب به مجّرد استتار قرص هستند؛ 
ما  5رسد. کند، موقع نماز مغرب می یعنی وقتی که قرص خورشید غروب می

جا هستند، چون مقّلد مرحوم آقا سّید ابوالحسن  کنیم افرادی که همان مشاهده می
کنند که نماز را یک  اشند، از مرحوم قاضی تقاضا میب ـ می رحمة اهلل علیه اصفهانی ـ

طور باشد؟ اینجاست که  ربع، بیست دقیقه به تأخیر بیندازند؛ این مسئله چرا باید این
ست. اینها به این مطلب امسئله این « خودت برو مجتهد بشو!»گویند:  ایشان می

وقت بخواند؟! مگر  شود این مرد الهی نمازش را زودتر از اند که آیا می فکر نکرده
 چنین چیزی نسبت به مرحوم قاضی قائل شویم؟! شود یک می

ابهری ی  مرحوم حاج هاد توّسط  مالئکۀ صبح  نزول   مشاهده 

خدا رحمتش  مرحوم حاج هادی ابهری که سواد امضا کردن هم نداشت ـ
و در سّن هفده سالگی  0کند، ما با ایشان از همان دوران طفولّیت خاطراتی داشتیم،

                                                      
 713، ص 0، ج اسرار ملکوت؛ 06، ص مهر تابان؛ 074، ص توحید علمی و عینی. رجوع شود به 5

 به بعد.
. جهت اّطالع بیشتر پیرامون احواالت و خاطرات مرحوم حاج هادی ابهری رجوع شود به 0
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ودیم که ایشان به رحمت خدا رفت؛ مطالبی از ایشان داشتیم مانند إخبار از مسائل ب
گذشته و آینده، حاالت و مکاشفاتی داشت؛ مردی بود که سواد نداشت و وقتی 

ـ  کرد جای امضا، مهر می  آورد و به خواست امضا کند مهرش را از جیبش درمی می
کرد؛ از او  ل مالئکه را ادراک میکند؟ نزو چطور ایشان دخول وقت را ادراک می

هنوز نماز صبح نشده، چون »گوید:  کنند، می راجع به وقت نماز صبح سؤال می
شود و نماز  و قبل از اینکه اذان بگویند، بلند می« اند! هنوز مالئکۀ صبح نیامده

و بعد « اآلن دیدم مالئکۀ صبح آمدند و مالئکۀ شب رفتند!»گوید:  خواند و می می
 شود که درست بوده، دروغ نگفته و اشتباه نکرده است. می معلوم

کنیم؛ اّما یک شخصّیت  ما نسبت به این فرد این مطالب را بالعیان مشاهده می
گونه افراد نیست و در یک عالمی  قابل مقایسه با این  مثل مرحوم قاضی که اصاًل

او در کجا تواند بفهمد که  است که هزار سال حاج هادی خانصنمی اصاًل نمی
چنین  شود که ایشان نماز را قبل از وقت بخواند؟! یک وقت آیا می هست، آن

خواستند  ـ می رضوان اهلل علیه ای قابل تصّور است؟! لذا مرحوم قاضی ـ مسئله
آید  شاگردان خودشان را به این نکته توّجه بدهند که هر کس در راه خدا می

س تقلید از افرادی قرار بدهد که آنها اسا تواند برنامۀ زندگی خودش را بر نمی
اساس مطالعاتی چند ساله و علوم ظاهری، با وجود این همه خطاها و  صرفًا بر

 کنند. اشتباهات، حکم می
ز فقها در رابطه با کیفّیت طواف کعبه ی ا نادرست برخ  برداشت 

خواهد به سفر حج  کند و او می شما تصّور کنید یک نفر از مجتهدی تقلید می
گردی باید تمام  در سفر حج وقتی که به دور کعبه می»گوید:  ود، مجتهدش میبر

دیگر این فرد چطور « ات از سمت کعبه تجاوز نکند. حواست به این باشد که شانه
تواند آن معنوّیت را بفهمد و آن حقایق را  تواند طواف انجام بدهد؟! چطور می  می

اشد؟ تمام ذهنش باید به این باشد که چه تواند توّجه داشته ب ادراک کند؟! چطور می
خواهد دور  مخصوصًا در آن وقتی که می اش، زاویۀ هندسی را تنظیم کند که شانه

داد؟! آیا  بزند، مصادف با بیت باشد. آیا این همان طوافی است که پیغمبر انجام می
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دادند؟! اینکه به ما  این همان طوافی است که امام حسن و امام حسین انجام می
خواهید طواف کنید از  گفتند: باید از سمت چپ طواف کنید یعنی وقتی که می

راست طواف نکنید، همین! کجا داریم که شانه باید دقیقًا مماس باشد؟  سمت
کرد؟ یا پیغمبر  آیا شتر خودش را تنظیم هندسی می 5کردند، پیغمبر با شتر طواف می

 کردند؟ اینها را ما نداریم. خودشان را تنظیم می
طرف هم رفت  طرف یا آن انسان باید دور کعبه طواف کند، کتفش به این

ندارد. از سمت چپ باید طواف کند، و فقط باید متوّجه خدا باشد و ذکر  ایرادی
کند و پا در  خدا را به یاد داشته باشد. باید متوّجه باشد اینجایی که دارد طواف می

اند. این طواف به  اند و اولیای الهی آمده الّسالم طواف کرده گذارد، ائّمه علیهم می  آن
چنین اثری  است؟ این چه ظاهری است که این برای چه بوده ها دور این سنگ

جای اینکه در این  حاال شخص به 0معنوی دارد! باطن این مسئله چه بوده است؟
گونه مسائل باشد، فقط باید مواظب باشد که  مطالب فکر کند و تمام ذهنش در این

 را در طواف از دست ندهد! اش زوایۀ هندسی
الهی در  شود؛ آن ولّی می« تا ماه گردونمیان ماه من »آن وقت شما ببینید که 

گوید، و آن افرادی که نصیب و حّظی از آن مسئله ندارند و  فتوا و در مطالبش چه می
گویند!  اند چه می اساس تخّیل و فکر ظاهری خودشان روایات را دیده و معنا کرده بر

اند  دههایی که بقّیه خوان ام و همین درس ُخب بنده هم همین روایات را دیده
کنیم؟ چطور خود مجتهدین  ام، پس چطور ما یک طور دیگر برداشت می خوانده

 متفاوت دارند؟ با اینکه روایت یکی است و کتاب هم یکی است.های  برداشت
                                                      

 .175، ص 0، ج المغازی؛ 731و  731، ص 3، ج مستدرک الوسائل. 5
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خواستند در  این مسئله، دغدغۀ بزرگان و عرفای الهی بوده که آنها می
شود،  ناحیۀ آنها گفته میوضعّیتشان و در کیفّیت سیر و در انطباق مطالبی که از 

تواند با  تعارضی پیش نیاید. اگر شاگردی مجتهد باشد، آن عارف خیلی راحت می
او صحبت کند؛ اّما اگر مقّلد باشد، چه باید کرد؟ اینجاست که آن مشکل پیش 

 آید. می
بنده هم با توّجه به  5مرحوم آقا هم قائل به کفایت استتار قرص بودند،

طور برایمان روشن شده است. در جلساتی که  ت خودمان همینمحفوظات و ُذکَریا
شد به انحاء  مرحوم آقا داشتند، بعضی از مسئولین آن جلسه موقع نماز که می

انداختند؛ مثاًل بروند  مختلف نماز جماعت را یک ربع، بیست دقیقه به تأخیر می
یگری انجام دهند. وضو بگیرند یا چیزی را از اندرونی منزلشان بیاورند یا کارهای د

دهند که نماز  و عّلت کارشان هم مشخص بود. مرحوم آقا به شاگردانشان دستور می
افراد به خاطر تقلید از شخص دیگری،   را در اّول وقت بخوانید؛ ولی خود همین

 اندازند. این مشکل و مسئله است! خواندن نماز را تأخیر می
ای داریم که سالک  ر، موارد عدیدهما در أعمال و افعال و عبادات و امور دیگ

ای داشته باشد. حاال اگر سالک خودش مقّلد همان استاد  چنین مسئله نباید یک هم
آید؛ ولی وقتی که افرادی مثل مرحوم آقا راه را باز  باشد، در آنجا مشکلی پیش نمی

خر عمر اند که از ایشان تقلید کند، بسیاری از افراد تا آ اند و به کسی نگفته گذاشته
کردند. لذا توصیۀ این بزرگان بر اجتهاد به خاطر  ایشان از اشخاص دیگر تقلید می

این مسئله است، و ااّل هم مرحوم قاضی و هم مرحوم آقای انصاری و هم مرحوم 
ـ تالمذه و شاگردانی داشتند که مجتهد نبودند بلکه  رضوان اهلل علیهم آقای حّداد ـ

 0افراد عادی بودند.
                                                      

 .530و  535، ص مهر فروزان. 5
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أباعبداهلل علیهدیدگاه  ت  نهضت حضر ا و  قعۀ عاشور اد دربارۀ وا حّد مرحوم  لّسالم و بینش   ا

نقل شده  العارف فی الّرحاب القدسّیهای از مرحوم حّداد در کتاب  جمله: سؤال
، ما «کند در روز عاشورا توحید طغیان می»است که ایشان فرموده بودند: 

خواستیم و اینکه به صورت کّلی  عالی می توضیح این جمله را از حضرت
شود از ایشان در مورد واقعۀ عاشورا فراگرفت چه بوده است؟   نگاهی که می

ۀ عاشورا وجود دارد و های مختلف نگاه در مورد واقع با توّجه به اینکه الیه
ها معرفت بیشتری در وجودشان تجّلی کند، چه بسا آن  هر قدر که انسان

 شود. تر می تر، زیباتر و عجیب نگاهی هم که به واقعۀ عاشورا دارند کامل
توضیح  اسرار ملکوتالبته این مسئله را من تا حدودی در جلد دّوم : جواب

: ما باید بدانیم که عاشورا یک اّواًلام. مسئلۀ عاشورا یک مسئله دیگری است.  داده
است که مدیریت آن را امام معصوم به عهده گرفته و این نکته، نکتۀ اساسی  جریانی 

است؛ یعنی عبارتی را من به شما گفتم که هرچه راجع به آن فکر کنید، باز هم کم 
و این مسئله، مسئلۀ  5ان عاشورا هم امام بود.اید. امامی که قبل از جری فکر کرده

طوری که  است. از این نکته ما غافلیم؛ یعنی در فرهنگ شیعه این مسئله آن اساسی 
 باید و شاید هنوز باز نشده است.

های زیادی بر افراد بشر  های زیادی در تاریخ اّتفاق افتاده است، ظلم جنگ
اند، حّتی ممکن است طفل  ل کشته شدهروا رفته، خیلی از افراد و خیلی از اطفا

شیرخواره هم در بسیاری از این قضایا و وقایع، مظلوم واقع شده باشد؛ اّما جریانی 
که عاشورا را عاشورا کرده، اینها نیست. در همین جنگ بین ایران و عراق واقعًا این 

وحشی ها چه جنایتی بود که نکردند! یک مشت افراد قسّی القلب و حیوان و  بعثی
ـ واقعًا هیچ بویی از انسانّیت نبرده بودند.  اگر همۀ آنها را نگوییم، خیلی از آنها که ـ

چند هواپیما یک شهر یا یک ِده را مسموم کنند و بچۀ شیرخواره، پیرزن و پیرمرد 
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گناه همه را از بین ببرند و بکشند؛ آخر این چه حسابی  چندین ساله، و افراد بی
 تواند قرار بگیرد؟! چه قانونی میاست؟ این مسئله در 

ا با سایر جنگ قعۀ عاشور ت وا لمؤمنین علیهما تفاو میرا اکرم و ا مبر  ن پیا ی زما  الّسالم ها

صّلی اهلل علیه و آله و در جریان عاشورا مسئله خیلی فرق داشت. رسول خدا 
ـ و  ُمسّلمًا رسول خدا از سّیدالّشهدا که باالتر است هایی داشتند ـ هم جنگسّلم 

الّسالم هم جنگ صّفین و جنگ جمل و نهروان داشتند؛ ولی  امیرالمؤمنین علیه
دانستند  مسئلۀ عاشورا باز با تمام اینها تفاوت دارد! در مسئلۀ عاشورا تمام افراد می

مانند، با این  دانستند که زنده نمی شوند؛ این است مسئله! تمام افراد می که شهید می
ود که اگر هزار بار ما را قطعه قطعه کنند و دوباره زنده کنند، حال، عبارت آنها این ب

طور بر  خب این یک لقلقۀ لسان و عبارتی نیست که همین 5داریم! ما دست برنمی
کند  زبان یک شخص بیاید؛ یعنی این چه واقعّیتی است که یک فرد آن را ادراک می

واهد برسد، برسد! انسان خ ایستد، و مسئله به هرجا که می فهمد و تا آخر می و می
تواند مطالب احساسی را بیان کند، ولی بین آن مطالب تا واقعّیت  خیلی راحت می

 خیلی تفاوت است، خیلی تفاوت است!
او در جنگ سخن طلبه نّیت  لوص  ارتباط با عدم خ نی در  مه طهرا مرحوم عاّل ی به   ا

همان زمان  ای در کنم: یک روز طلبه ای را عرض می به عنوان نمونه مسئله
جنگ در مشهد خدمت مرحوم آقا آمده بود و ایشان هم او را پذیرفته بودند. او 

 گفت:
ای اّتفاق افتاده که ملزم شدم به اینکه خدمت شما برسم؛  آقا برای من قضّیه»

چون واقعًا من را خیلی مضطرب کرده و به فکر انداخته، و آن این است: 
در تمام این مّدت یک ذهنّیت و  من چند سال است که در جبهه هستم و

ام و عشقم نسبت به این مسئله به نحو  حال و هوایی داشتم؛ میلم، عالقه
دیگری بود. تا اینکه یک روز در همان حینی که برای تجدید وضو رفته 

خواهد  بودم، سر و صدایی احساس کردم. متوّجه شدم که شاید جریانی می
ای  تم: اگر من در اینجا باشم و قضّیهاّتفاق بیفتد. همان موقع با خود گف
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بخواهد اّتفاق بیفتد، این که خیلی بد است! فرض کنید بگویند که فالن 
ای بخواهد  چنین وضعّیتی حادثه شخص رفته در آن مکان و در یک هم

انجام شود. دیدم که نفس من نسبت به این مسئله تثاقل دارد و برایش گران 
قرار بر این است که شهید بشویم، شهادت است. زود بیرون آمدم که اگر 

 در میان جمع دوستان نصیبمان بشود.
وقتی که این قضّیه برایم اّتفاق افتاد، فهمیدم این چند سال من در نفس 

تسلیم رضای الهی باشد، دیگر گرفتار بودم. اگر قرار بر این است که انسان 
شد؛ آمدم خدمت خواهد با کند، هرجا که می جا با جا برای او فرقی نمی

 شما تا این مشکل را مطرح کنم.
بینیم؛ یعنی ذهنّیت  چنین مسائلی را اصاًل ما نمی در جریان عاشورا هم

الّسالم ذهنّیتی بود که اگر هزار بار هم این قضّیه  اصحاب نسبت به سّیدالّشهدا علیه
 آمدند خوردند نمی شد. اگر شکست می افتاد، آن ذهنّیت عوض نمی اّتفاق می

مگر تو امام نبودی، مگر تو قول و وعده »الّسالم و بگویند:  خدمت امام حسین علیه
زدند، و  خورد این حرف را نمی اگر تیری به آنها می« طور شد؟! ندادی؛ پس چرا این

 زدند. افتاد این حرف را نمی خالف توّقع آنها اّتفاق می ای اگر قضّیه
لّشهدا علیه ا اصحاب سیّد ن  ّس فانی بود ل ن حضرتا الیت آ ا در و ز عاشور  الم در رو

اصحاب سّیدالّشهدا در روز عاشورا فانی در والیت بودند و کسی که فانی در 
خواهد بجنگد یا  بیند با چه کسی می بیند؛ دیگر نمی والیت است دیگر خود را نمی

برخورد کند، زیرا دیگر خودی نیست. یعنی در قضّیۀ عاشورا فقط یک نفر وجود داشت 
الّسالم بود؛ حضرت اباالفضل فانی در سّیدالّشهدا بود، حضرت  آن سّیدالّشهدا علیه و 

اکبر فانی در سّیدالّشهدا بود، اصحاب سّیدالّشهدا همه فانی بودند و هیچ اختیاری از  علی
 5کرد. رفت؛ صبر کن، صبر می فرمود: برو، می خود نداشتند. اگر حضرت می

که در آن روز اّتفاق افتاده، همۀ اینها به  مدیرّیت روز عاشورا و جریاناتی
دست امام معصوم بوده است؛ امامی که به عکس ائّمۀ قبل که مکّلف بودند تمام 
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الّسالم مکّلف بود افراد را به  امیرالمؤمنین علیه افراد را به سوی جهاد دعوت کنند ـ
بیاید،  طور؛ هر کسی سوی جهاد با بصره و معاویه دعوت کند، پیغمبر هم همین

منافقین هم بیایند. در جنگ صّفین یکی از فرماندهان لشکر امیرالمؤمنین همین 
چه منافقینی در میان  5الجوشن بود، و اّتفاقًا ضربتی هم به او خورده بود. شمر بن ذی

ها که در همین جنگ صّفین منجّر به شکست  اینها بودند! مانند اشعث بن قیس
الّسالم در روز عاشورا همه را از  سّیدالّشهدا علیه ـ 0دندالّسالم ش امیرالمؤمنین علیه

فرمودند: برای چه اینجا هستید؟ اینجا فقط شهادت است، و  راند و می خودش می
 پیروزی در کار نیست!

لّشهدا علیه ا ن »الّسالم:  کالم سیّد نم لَلِه لقاِء على مَُوطًِّنا و ُمهَجَته، باذًلا فینا کا  «مَعنا َفْلَیرَحْل نفَسه، ا

کردند که برویم معاویه را سرنگون کنیم،  امیرالمؤمنین مردم را دعوت می
سرنگونی ظاهری در کار  فرمودند: سرنگونی در کار نیست ـ ولی سّیدالّشهدا می

 فینا کانمن »روم؛  ـ بلکه مسئله، مسئلۀ شهادت است و من هم این راه را می نیست
نًا و ُمهَجَته، باذاًل  ْ   نفَسه، اَللِ  لقاءِ  عىل ُمَوطِّ َیََح  7«مَعنا. َفل 

ایستادند، تمام صحبت از شهادت  راه حضرت این بود؛ و در منازلی که می
دادند، همه حرف از شهادت بود؛ حّتی در شب عاشورا  بود؛ در إخباراتی که می

قدر قضّیۀ عاشورا  بیعت خود را از برادر و از پسر خودشان هم برداشتند. یعنی این
و حر و بدون هیچ گیری بود که حّتی حضرت چراغ را هم خاموش کردند و  آزاد

این مردم با من کار دارند، با شما که کاری ندارند؛ من اینجا مطرح »فرمودند: 
ولی آنها زبان حالشان این بود که:  1حّتی به برادر و پسرشان هم گفتند.« هستم.

رویم، ما حرفی  بکن، ما هم می رویم، ولی شما جایی را معّرفی عیب ندارد ما می»
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ها هم  البته بعضی« رویم! نداریم. کجا برویم غیر از اینجا؟ شما بگو کجا برویم ما می
گونه بود! و این  به نحوی مطرح کردند. یعنی شناخت آنها نسبت به مسئله این

 ای است که به همین آسانی در هر جایی نیست. مسئله
مقایسۀ سایر ن  ل بود صد باط قضّیۀ عاشورا صد در  تاریخ با  ث در طول  قایع و حواد  و

صد غلط  در ها را با عاشورا مقایسه کنیم، این صد لذا اینکه ما سایر معرکه
الّسالم و اهانت به مکتب است. سّیدالّشهدا از اّول خلقِت  است و اهانت به امام علیه

حسین  5داریم.آدم تا روز قیامت یک نفر بود؛ ما دو حسین نداریم، ما حسین زمان ن
الّسالم است. اگر همین روحّیه، همین ادراک، همین مشاعر  زمان ما امام زمان علیه

و همین مظهرّیت تجّلیات اسماء و صفات کلّیۀ حضرت حق در قالب انسان به 
همین کیفّیت و بدون سر مویی تفاوت، بخواهد انجام بشود فرزندش امام زمان 

رو هستیم به مقدار فهممان. ولی امام  و دنباله است و بس! بقّیه همه پیرو و شیعه
حسین یکی بود، امیرالمؤمنین یکی بود؛ دو علی نداریم، علی واحد بود و دویی 

شود علّی زمان؛ یعنی اآلن  نخواهد آمد مگر آن امامی که بعد از او هست که او می
اآلن امام علّی زمان ما حضرت بقّیة اهلل أرواحنا فداه هست و بس! حسین زمان ما 

انسان  0زمان است و بس! و این مسائل را خطبا و مبّلغین و وّعاظ باید رعایت کنند.
تواند بگوید؛ زیرا گاهی رعایت شخصّیت افراد جنبۀ  هر چیزی و هر مطلبی را نمی

 حیاتی دارد و ما باید خیلی رعایت این مطالب را بکنیم، خیلی دّقت دارد!
نتساب و خوی مسئلۀ ا لت  مامتعدم دخا مسئلۀ ا ی در  ند  شاو

الّسالم  هر شخص به هر میزان از معرفت که رسیده باشد، باز مقام امام علیه
الّسالم  مقام دیگری است. مسئلۀ امامت مسئلۀ انتساب نیست. فرزندان ائّمه علیهم

که همۀ اینها فرزند امام بودند. در میان اینها فقها،    حالی  مراتب مختلفی داشتند، در
اولیای الهی وجود داشتند؛ ولی چه بسا ممکن است افرادی هم بودند که با  صلحا و
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الّسالم  مگر برادران و عموهای امام رضا علیه 5امام زمان خودشان معارضه کنند؛
مگر اینها پسر امام  0هایی نبودند که حضرت را به محکمۀ مدینه کشاندند؟! همان

آمدند، اصحاب آثار کراهت را در  یا مینبودند؟! وقتی بعضی از فرزندان ائّمه به دن
دیدند؛ وقتی که جعفر به دنیا آمد و خبر به دنیا آمدنش را به  وجه و صورت ائّمه می

الّسالم دادند، حضرت متأّثر شدند و صورتشان گرفته شد، اصحاب  امام هادی علیه
شدید؟ طور  اهلل! چرا وقتی خبر والدت فرزند را دادند این گفتند: که یا بن رسول

هایی نصیب شیعیان ما  دانید که از این فرزند چه گرفتاری شما نمی»ایشان فرمودند: 
اینها فرزند امام بودند یا نبودند؟ اّما از میان همۀ اینها یکی امام رضا  7.«خواهد شد

الّسالم آن  ؛ از میان این همه فرزندان موسی بن جعفر علیهماشود  الّسالم می علیه
ی بن جعفر است، فقط علّی بن موسی الّرضا است. ممکن است کسی که جای موس

بقّیه هم افراد خوبی باشند، حّتی از اولیاء هم باشند، ولی امام آن است. ما نباید جای 
امام رضا را به کس دیگر بدهیم و دیگری را جای امام رضا بگذاریم؛ این است 

 مطلب!
آن موقعّیتی را که مکتب شیعه این است؛ یعنی آن معرفت، آن حقیقت و 

کند، جایز نیست کسی را  گیرد و ادراک می الّسالم در نظر می شیعه برای امام علیه
در آن حریم و در آن موقعّیت راه بدهد. بله، ما به مقتضای فهممان به دنبال آنها 

گذرد. اگر  اهلل خدا از تقصیراتمان می شاء و إن ـ چه غلط، چه درست هستیم ـ
دهد، و اگر خطا کردیم و غرض نداشتیم در آن  م خدا ثواب میصحیح انجام دادی

 گذرد. شاءاهلل خدا از خطایمان می صورت إن
در جریان عاشورا مسئله فقط مسئلۀ شهادت نبود، مسئله عبارت بود از: قیام 
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به همۀ آنچه که یک فرد باید در قبال نزول مشّیت و تقدیر الهی نسبت به اسماء و 
 دهد.صفات الهی انجام ب

الّسالم  در روز عاشورا افراد عادی از اصحاب که خدمت سّیدالّشهدا علیه
گرفتند، حضرت به خاطر رعایت برخی مسائل، مانند  آمدند و اذن جنگ می می

فرمودند: فعاًل صبر کنید، اآلن  ـ می مثل جریان حّر بن یزید رعایت مسئلۀ ضیافت ـ
آخر ما تا کی باید صبر »کردند که:  میزور اصرار  آمدند و به نروید! اصحاب می

خواست خودش را سریع به آن  اصاًل شخص در وجود خود نبود، می« کنیم؟
 5کرد برساند، و نگران این بود که مبادا بدائی پیش بیاید! حقیقتی که ادراک می

آیند تا اجازه  بینیم وقتی که حضرت می اکبر می ولی در قضّیۀ حضرت علی
ای است؟ واقعًا عجیب  این چه مسئله 0«برو!»فرمایند:  الّشهدا میبگیرند فورًا سّید

که تمام  است! کیفّیت برخورد سّیدالّشهدا با اصحاب به آن نحو، اّما با فرزند خودش ـ
به این نحو! حضرت  ـ تواند بشود و اصاًل قابل نیست! عالم فدای یک مویش هم نمی

سی بود که وقتی به سمت میدان حرکت اکبر ک دانید که بود؟ حضرت علی اکبر می علی
مانند  ـرا که ائّمه     ﴾7﴿الّسالم همان آیۀ  کرد، سّیدالّشهدا علیه

خواندند،  برای اثبات امامت خودشان میـ  الّسالم حضرت موسی بن جعفر علیهما
گرفت بر  یعنی اگر واقعًا مشّیت الهی تعّلق نمی 1اکبر خواندند. راجع به حضرت علی

اکبر امام بعد از سّیدالّشهدا بود.  الّسالم قطعًا حضرت علی امامت حضرت سّجاد علیه
اکبر و امام سّجاد فقط رتبۀ امامت بود؛ او امام بود و این نبود. تمام  بین حضرت علی

 فهم و ادراک آن را داشت. امامت را داشت، استعداد امامت، قابلّیت امامت و طیشرا
                                                      

 .551، ص الزام الناصب؛ 536، ص 14، ج بحار األنوار. 5
 .17، ص 11، ج بحار األنوار؛ 550، ص اللهوف. 0
 .71( آیه 7. سوره آل عمران )7
 .751، ص 51، ج امام شناسیجهت اّطالع بیشتر رجوع شود به  .1
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ت علی مقایسۀ سایر شهدا با حضر معروفین راجع به  نادرست یکی از  لّسالم اکبر علیه سخن   ا

روزی خدمت مرحوم آقا در مشهد به نماز جمعه رفته بودیم و در صحن موزه 
خدا رحمتش  نشسته بودیم. یک نفر که در همان موقع هم یک مسئولّیتی داشت ـ

کرد. این عبارت یادم  باألخره او را به شهادت رساندند، صحبت می منافقین ـ و کند
اکبر در این  اکبر دادی ما هزاران علی ای حسین! اگر تو یک علی»گفت:  است که می

مرتبه  یک« جنگ دادیم! و اگر تو یک حبیب بن مظاهر دادی ما هزاران حبیب دادیم!
خدا دهانت را از خاک »ـ:  کنار شنیدمالبته بلند نگفتند و من از  مرحوم آقا فرمودند ـ

 اکبر دادیم؟! اگر تو یکی دادی ما هزار تا دادیم؟! این است؟! ما هزاران علی« پر کند!
شوند و  هایی که برای جبهه رفتند، همه مشمول رحمت الهی می این جوان

همه با اصحاب سّیدالّشهدا قرین هستند، و خدا همه را رحمت کند. اینها جان و 
غّل و غشی را از دست  شان را گذاشتند! واقعًا ما چه افراد صاف و پاک و بی سرمایۀ

اکبر چیز دیگری است. ما  دادیم و دشمن اینها را از ما گرفت؛ ولی حضرت علی
زنیم و شعر  طوری حرف می باید متوّجه این مسئله باشیم. بله، یک وقت همین

عتبار شعر و خطابه باید به آن کلمات خوانیم، در اینجا دیگر به همان مقدار ا می
خواهیم یک قضّیه و واقعّیتی را بیان کنیم، آنجا دیگر  توّجه کرد؛ اّما یک وقت می

 شود در حریم والیت شوخی کرد. نمی
لّشهدا علیه ا یّد مظاهر، در وجود س لم  ت خود در عا ت و ظهورا زا تمام برو توحید با  ز عاشورا تجّلی   الّسالم در رو

است که سّیدالّشهدا در روز عاشورا مظهر همۀ اسماء و صفات مسئله این 
.  شدند و... الهی بود؛ هنگامی که از اسب افتاد، هنگامی که اصحابش شهید می

رعایت تمام قوانین و تمام مسائل ظاهر به حّد اعلی و اکمل در جای خود، و 
به حق رعایت حیثّیت باطن و توّجه به حق و تسلیم در برابر حق و اّتکاء 

 صد در جای خود؛ هر کدام از اینها در مرتبۀ خودش بود.  در صد
به کار و وضعّیت حضرت اباالفضل نگاه کنید. حضرت اباالفضل منتظر شد تا 

یکی شهید بشوند و با چشم خود ببیند تا خیالش جمع باشد.  تا برادرانش یکی سه
اکبر، خود  این حال، حال عجیبی است. مسئلۀ حضرت اباالفضل، حضرت علی

الّسالم و استمرار مسئله توّسط حضرت سّجاد و حضرت زینب  سّیدالّشهدا علیه
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ای بود که قضّیۀ عاشورا را از سایر قضایا جدا کرد؛ در روز  سالم اهلل علیهما نکته
عاشورا توحید با تمام بروزات و ظهورات خودش در عالم مظاهر، و اسماء جمالّیه 

الّسالم تجّلی کرد! و این کالم اگر از مرحوم  ّشهدا علیهو جاللّیه در وجود سّیدال
 آقای حّداد هم نقل شده است، اشاره به همین مطلب است.

کنند که والیت مندّک  مرحوم عاّلمه بحثی مطرح می روح مجّرددر کتاب : سؤال
که در  5شود به توحید رسید مگر از راه والیت، در توحید است و نمی

شود  طور جانبی به این بحث اشاره فرمودید. آیا می ضمن فرمایشاتتان به
 ؟«الّسالم همان فنای در توحید است فنای در والیت ائّمه علیهم»گفت: 

معصومین علیهم ئّمۀ  الیت ا معنای و  الّسالم تبیین حقیقت 

بله، والیت عبارت است از: مشّیت و ارادۀ قاهرۀ پروردگار برای : جواب
یط و تنّزل ذات از آن مبدأ هوهوّیِت خودش به ابراز و اظهار حقیقت وجود بس

که عبارت است از وجود  مظاهر اسماء و صفات جزئّیه؛ یعنی ذات خدای متعال ـ
خواهد  ـ وقتی می گونه شائبۀ زائد بر خود ذات بحت و بسیط و بالتعّین و بدون هیچ

م تشکیل تنّزل پیدا بکند و به عبارت دیگر: شکل بگیرد و مظاهر جزئّیه را در عال
دهد، عبارت  آن إعمالی که ذات در این مسئله انجام می  بدهد، آن اراده و آن نیرو و

 است از والیت.
وجود آورندۀ عالم وجود است؛  پس والیت عبارت است از: جریانی که به

طور  اعّم از مجّردات، مالئکه، عقول، عالم ارواح، عالم اشباح، عالم صور و همین
 ت.عالم ماده و ماّدیا

طور لسان روایات در این زمینه تعابیر مختلفی دارند؛  فالسفه و عرفا و همین
ل ما خَلق اَلُل »و یا  0«أّوُل ما خَلق اَلُل نوُر نبیِّک یا جابر»گاهی در روایات تعبیر به  أوَّ

                                                      
 .717ص ، روح مجّرد. 5
عن جابر بن عبدالل قال: قلت »: 534، ص 11؛ ج 05، ص 01؛ ج 01، ص 51، ج بحار األنوار .0

 «“نوُر نبیِّک یا جابر!”الل صیّل الل علیه و آله و سّلم: أّولم یشٍء َخَلَق الل تعایل ما هو؟ فقال:  لرسول
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عبارت است از: همان نفوس قدسی ائّمه  ما خلق اللشده است. و یا اّول  5«العقْ
ولی همه اشاره به یک حقیقت است که آن حقیقت عبارت است از:  0الّسالم. علیهم

واسطۀ آن جنبه، تمام این عوالم  گیرد و به ای که ذات پروردگار به خود می آن جنبه
آید. بدون این جهت، ذات در  خارجی همه به منّصۀ ظهور و تشّخص و تعّین در می

ت نخورده باقی مقام ذات خودش هست، ذات در همان هوهوّیت خودش هیچ دس
و در آنجا هم نه رنگی هست و نه شکلی، نه کّمی هست و نه کیفی و نه  ماند ـ می

کنند و کالم معروف  ـ که فالسفه از آن به ِصرف الوجود تعبیر می محدودّیتی
همین مقام هوهوّیت است، که عرفا از آن تعبیر به  7«رصف الوجود کّل األشیاء»

کنند؛ و اگر ذات حضرت  می« اّنیت ذات حق»ن تعبیر به و فالسفه از آ 1«ِعماء»مقام 
احدّیت بخواهد در آن مرتبۀ هوهوّیت خودش و در همان تشّخص و تعّین خودش 
بدون مقام اظهار و بدون مقام ابراز باقی بماند، هیچ اثری در عالم وجود به منّصۀ 

 ر وجود نداشتند.رسید، و ما دیگر در اینجا نبودیم و عاَلم و مالئکه دیگ ظهور نمی
ر ارادۀ پروردگا ی ظهور  الیت یعن  و

واسطۀ آن حقیقت، پروردگار متعال ارادۀ خود را إعمال  پس آن حقیقتی که به
است؛ پس والیت عبارت است از: حقیقتی که تمام مظاهر عالم در « والیت»کرده، 

آن حقیقت منطوی است و همان مسیری است که از نفس ذات احدّیت نشئت 
                                                      

 .33، ص 5، ج بحار األنوار .5
، اهلل شناسیو مسانید آن رجوع شود به  «اّول ما َخَلق الل». جهت اّطالع بیشتر پیرامون روایات 0

، 7، ج معاد شناسی؛ 071، ص 50؛ ج 503، ص 1، ج امام شناسی؛ 33، ص 7؛ ج 17، ص 5ج 
تفسیر آیۀ ؛ 151، ص روح مجّرد؛ 713، ص مهر تابان؛ 110، ص 3؛ ج 047، ص 6؛ ج 513ص 
 .511و  013، ص نور

مجموعه ؛ 77، ص 3؛ ج 554، ص 6ج  ،الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلّیة األربعة. 7
 .71، ص 5ج  ،مصّنفات شیخ اشراق

توحید علمی ؛ 151، ص 3، ج معاد شناسی؛ 015، ص 53و56، ج امام شناسی. رجوع شود به 1
 .511، ص لّب الّلباب؛ 511، ص و عینی
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منتها خود ذات احدّیت بدون شکل و بدون تعّین و بدون حّد، و در مقام  گرفته ـ
ـ و همان اطالق حق را به صورت متعّین و محدود در  اطالق خودش باقی است

 5خارج بسط و گسترش و توسعه داده است.
مام رضا علیه معجزۀ ا ی پرده در  ایجاد شیر از صورت رو لّسالم کیفّیت   ا

الّسالم إعمال والیت  م رضا و موسی بن جعفر علیهمبینیم نفس اما اینکه می
کند، یا پیغمبر  کند و با اشاره به صورت شیر روی پرده، شیر وجود خارجی پیدا می می

آورد؛ تمام اینها به جهت اّتصال به همان  یا چیزی به وجود می 0کند شّق القمر می
قی حضرت حق حقیقت موِجده است، همان حقیقتی که وجود صرف و بسیط و اطال

کنیم؛ چون وجود حضرت  دهد، که ما از او به عالم ماهّیات تعبیر می را صورت می
حق ماهّیتی ندارد و ماهّیت پروردگار نفس وجود اوست، و آنچه که در خارج لباس 

پذیری آن وجود در خارج تعّین  واسطۀ صورت پوشد ماهّیاتی است که به وجود می
واسطۀ یک اراده و یک  خواهد در خارج بیاید، به می کند. آن وجود وقتی که پیدا می

واسطۀ مسیری تکوینی است که آن مسیر موجب خلق اشیاء و پدید آمدن  مشّیت و به
 «.الّسالم نفس امام علیه»از: آنها است، آن مسیر و اراده عبارت است 

ه معصوم علی مام  د نفس ا لم وجو تمام عا ی  ت حقیق لّسالم صور  ا

لّسالم واقعّیتی است که نه تنها از آنچه که در عالم وجود ا و لذا امام علیه
است اّطالع و خبر دارد، بلکه نفس او صورت حقیقِی تمام عالم وجود است. ما 

گیرد و بعد  الّسالم مانند این دوربینی است که عکس ما را می کنیم امام علیه خیال می
کند و بعد  را ضبط می کند، یا مانند این ضبطی است که صدا در یک جا محفوظ می

ای عادی است که افراد عادی هم ممکن است  دارد. این مسئله ای نگه می در محفظه
بینید ممکن است از مسائلی که در هفته یا  این را متوّجه شوند. شما خواب که می

واسطۀ  فتد مّطلع شوید؛ آن افرادی که اهل مکاشفه هستند بها ماه بعد اّتفاق می
                                                      

؛ 060، ص روح مجّرد؛ 1، ج امام شناسیرجوع شود به « والیت». جهت اّطالع بر بحث 5
 .505ـ  515، ص روزانف مهر

 .001، ص 5، ج معاد شناسی .0
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الم مثال و ملکوت، وقایعی که در گذشته اّتفاق افتاده یا در آینده اّتصالشان به ع
شوند؛  شوند. این افراد به خود آن عالم وصل می ممکن است اّتفاق بیفتد را مّطلع می

چه  چون آنجا عالم ثابتات است و قبل و بعد در آنجا معنا ندارد، اّتصال به آن عالم ـ
ع نسبت به جریاناتی است که ممکن ـ موجب اّطال در خواب و چه در مکاشفه

 است بعدًا در این عالم به نحو تدریج و با گذشت زمان تحّقق پیدا کند.
طور نیست. آن حقیقتی که اآلن ما در آن حقیقت  الّسالم که این ولی امام علیه

واقع شدیم؛ مثاًل همین آمدن شما در قم و مالقاتی که بین ما انجام گرفته و همین 
بینید، آیا این وضعّیت عکس و صورت است، یا یک  شما اآلن دارید میوضعّیتی که 

واقعّیت خارجی است؟ عکس و صورت این تصویری است که دستگاه از ما 
کند. اّما این واقعّیتی  اندازد، ضبِط همین دستگاه است که مطالب ما را ضبط می می

دارد، نه اینکه  که اآلن هست، دیگر عکس نیست؛ این واقعّیت در نفس امام وجود
الّسالم که بر اعمال ما  شود. مرتبۀ امام علیه امام بر صورت این واقعّیت مّطلع می

﴿فرماید:  کند، همان آیۀ شریفه است که می اّطالع پیدا می            

 ﴾،5  برداری کردیم؛ عکسشان را  یعنی ما جمع کردیم، نه اینکه عکس أحَصْیناهم
نینداختیم و فیلمشان را نگرفتیم، بلکه ما اینها را از تفّرق و تشّتت بیرون آوردیم و 

 0آوری کردیم که آنجا والیت است و آنجا نفس امام است. همه را در یک جا جمع
مام علیه تباط ا ار لم وجود کیفّیت   الّسالم با عا

والیت عبارت است از: ایجاد وجود اّول و وجود ثانی، خوِد شخص و  پس
واسطۀ ارادۀ امام  عوارض مترتبۀ بر شخص، در عالم وجود. نفس وجود ما به

کنیم  الّسالم در عالم خارج تحّقق پیدا کرده است؛ علومی که ما کسب می علیه
واسطۀ ارادۀ او  م بهکنی واسطۀ او در ذهن ما پیدا شده است، مکارمی که پیدا می به

                                                      
 .50( آیه 76سوره یس ) .5
، امام شناسی؛ 161، ص 1ج  ،البرهان فی تفسیر القرآن. جهت اّطالع بیشتر رجوع شود به 0
 .543ـ 546، ص 5، ج عنوان بصری؛ 11و  73، ص 3، ج معاد شناسی؛ 067، ص 5 ج
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الّسالم نخواهد امری انجام نخواهد شد، تا او نخواهد  پیدا شده است، تا امام علیه
 توانم به شما نگاه کنم. توانم صحبت کنم، تا او نخواهد من نمی من اآلن نمی

مام علیه الیت ا ن و نه در عرض آ می باشد  متعال  الیت پروردگار   الّسالم در طول و

واسطۀ  که راجع به ذات پروردگار به      ﴾5﴿آیۀ 
إشراف ِعّلی نسبت به موجودات است، همین آیه بدون یک سر سوزن تفاوت نسبت به 

الّسالم نه تنها در کنار ماست بلکه او  الّسالم صادق است؛ یعنی امام علیه امام زمان علیه
ن در عرض والیت تر است و ای از خود ما به ما و از خود ما به مشاعر و افکار ما نزدیک

که یک  پروردگار نیست؛ زیرا این کفر و شرک است، بلکه نفس والیت پروردگار ـ
الّسالم هم به صورت  ـ در نفس امام است. پس خود امام علیه والیت بیشتر نیست

منتها از نقطۀ نظر ظاهر چون  یک والیت است هر دو. ظاهر فانی در همان والیت است
 0الّسالم است. خواهد، آن والیت در نفس امام علیه آن والیت قالب و مظهر می

کند، با ما صحبت  بینیم که دارد به ما نگاه می پس ما یک ظاهری از امام را می
خورد؛ ولی از آنچه که اآلن در باطن او و در حقیقت  خندد و غذا می کند، با ما می می

الم با غیر امام تفاوت الّس او هست، اّطالع نداریم؛ لذا من عرض کردم که امام علیه
دارد. ممکن است بعضی افراد هم از غیب خبر بدهند و کارهایی انجام بدهند، ولی 

شود؛ آن مرتاض هندی که کارهایی انجام  تمام اینها با ارادۀ امام دارد انجام می
دهد، ولی در واقع ارادۀ امام زمان  کند خودش دارد انجام می دهد، خیال می می

عادی را انجام  تواند آن کار غیر ست که آن مرتاض کافر و مشرک میالّسالم ا علیه
دهد به ارادۀ امام زمان است؛ نمازی که شما  دهد. آن عمل خیری که مؤمن انجام می 

خواندید  خواست شما نماز نمی گیرید، تا امام زمان نمی ای که می خوانید و روزه می
الّسالم اجازۀ صدور امری را  مام علیهگرفتید. تا ا هم نمی  خوابیدید، و روزه و می

 ای قدرت داشته باشد. تواند به اندازۀ بال پشه کس نمی ندهد، هیچ
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متعال توحید پروردگار  الیت و  مقام و  عینّیت حقیقت 

ای که تمام اشیاء را در عالم وجود خلق  پس والیت عبارت است از: آن جنبه
توحید عین »اند:  ینکه فرمودهکند، این معنای والیت است. ا کند و جمع می  می

دیگر خیلی قضّیه روشن « رسد والیت است و بدون والیت انسان به توحید نمی
شود؛ با این معنا و تفسیر و توجیهی که ذکر شد، مگر والیت غیر از ذات  می

پروردگار در مقام ابراز و در مقام ظهور است؟! همان ذات پروردگار است که در 
تواند به خدا  کند! مگر انسان بدون والیت می ور پیدا میاین عالم تجّلی و ظه

 تواند به معرفت او و به اسماء و صفات او برسد؟! برسد؟! و مگر می
ر ید پروردگا توح نگی وصول به   چگو

شناخت پروردگار در مراتب مادون عبارت است از شناخت فعل، باالتر 
خود ذات. تا ما حقیقت شناخت صفات، و باالتر شناخت اسماء، و باالتر شناخت 

توانیم به خالقّیت، رازقّیت و فاعلّیت او اّطالع  فعل پروردگار را ندانیم، چطور می
شود که مجرای این فعل  پیدا کنیم؟! آن حقیقت فعل وقتی برای انسان مشّخص می

را بشناسد، و آن مجرا والیت است. تا ما ندانیم که صفات پروردگار به چه نحو 
آیا مثل  دگار به چه نحو است، قدرت پروردگار به چه نحو است ـاست، علم پرور

ـ  های ظاهری است یا اینکه اصاًل قدرت در آنجا معنای دیگری دارد همین قدرت
 توانیم به صفات و علم و قدرت پروردگار اّطالع پیدا کنیم؟![ ]چطور می

 که واقعًا فارض که در قصیدۀ تائیۀ خودش ـ به قول عارف معروف، ابن
قصیدۀ بسیار عجیبی است و تمام اطوار عالم وجود و سیر و سلوک، و کیفّیت نزول 

 گوید: ـ می کند ذات حق را در اسماء و صفات جزئّیه بیان می
من احساس کردم تمام قدرتی که اشیاء خارجی با آن قدرت دارند اظهار 

 5آید. کنند، آن قدرت از نفس من دارد بیرون می وجود می
الّسالم، ایشان آن حقیقت والیت  سطۀ اّتصال به والیت امام علیهوا یعنی به
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 امام را به این کیفّیت ادراک کرده است.
کند؛ اعطاء وجود و اعطاء علم و اعطاء  الّسالم إعمال والیت می امام علیه

شود انسان به این ادراک  کند، این اعطا به چه نحو است؟ و چطور می رزق می
ن حالی را ادراک بکند که امام نسبت به آن جنبۀ خودش برسد؟ وقتی انسان هما

 دارد؛ و ااّل در غیر این صورت فقط کتابی خوانده و مطالبی شنیده است!
دهم که نسبت به این مطالب با تأّمل ]نگاه کنید[؛ چون  من به شما حق می

خود من هم مثل شما، همگی محتاج به دستگیری هستیم و امیدواریم که عنایت و 
 الّسالم شامل حال ما بشود. امام علیه فیض

الّسالم  بدون والیت )یعنی تا داخل در والیت امام علیه»لذا عرفا فرمودند: 
نه اینکه منظور از داخل در والیت شدن این « رسد. نشویم( انسان به توحید نمی

زنی کنیم، اینها همه به جای خودش؛ بلکه  است که مجلس تشکیل بدهیم و سینه
الّسالم  ن در آن والیت یعنی: انسان همان ادراکی را پیدا کند که امام علیهداخل شد

مقصود این است و این مسئله  5گذارد؛ با همان ادراک در این عالم وجود اثر می
بدون جنبۀ عملی و بدون وادی شهود و وجدان و بدون اّتحاد نفس سالک با نفس 

دارد. آن حقیقت با خواندن کتاب الّسالم است، امکان ن ولّی الهی که امام علیه
فهمیم. بله، ممکن  آید؛ اگر هزار کتاب هم بخوانیم این مسئله را نمی دست نمی به

است یک مبهمات و مجمالتی به نظر انسان برسد؛ مثاًل هرچه من برای شما راجع 
ای که در اینجا است صحبت کنم، ممکن است شما برداشتی از  به شیرینی این میوه

کنید، ولی ما چند نوع شیرینی داریم: عسل شیرین است، نبات شیرین  یدا شیرینی پ
است، شکر شیرین است، چغندر شیرین است، سیب شیرین است؛ ولی هر کدام از 

ماند. وقتی  اینها مّزۀ خاص به خودش را دارد، لذا این شیرینی برای شما مبهم می
وقت حال  را تناول کنید، آنرود که شما قدری از این میوه  این ابهام از بین می
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خودتان را مقایسه کنید با حالت قبلی که فقط برای شما توصیف شده بود؛ فرق 
 کند؟! نمی

گویند همین است؛ یعنی انسان به نحوی در جریان والیت  مطلبی که عرفا می
واسطۀ ریاضات، مجاهدات، عبور از نفس و از  الّسالم قرار بگیرد و به امام علیه

ها، و عبور از ریاسات، اعتبارات، توهمات، تخیالت و  ور از دنیا و دنیاییمهالک، عب
مجازات، و پاگذاشتن در سلک سیر الی اهلل و انطباق همۀ اعمال و رفتار و افکار 

کم با یک نوع دگردیسی و تغییر و تبّدل  اساس مکتب عرفا و اولیای الهی، کم بر
دراک و شعور و واقعّیتی را که امام ای برسد که همان ا کم به مرتبه نفسانی، کم

کند،  الّسالم به عنوان افاضۀ از ناحیۀ پروردگار در این عالم وجود اعمال می علیه
الّسالم این معنا را بفهمد. و این مسئله جز با سلوک  انسان هم با اّتصال به امام علیه

 عملی امکان پذیر نیست و ممتنع است.
رسید، صد هزار منبر هم گوش  ه آنجا نمیصد هزار جلد کتاب هم بخوانید ب

ای  رسید، و صد هزار از حاالت اولیای الهی را هم بدانید فایده بدهید به آنجا نمی
ندارد؛ مگر وقتی که انسان همان کاری را که آنها انجام دادند، انجام بدهد! اگر هزار 

رچه به آنها نگاه خروار میوه در کنار شما باشد، تا از آنها نخورید گرسنه هستید و ه
 شوید. کنید، سیر نمی

متعال توحید پروردگار  مقام  ل تسنّن به  اه متناع وصول   ا

: تنها مسیری که انسان با اّتحاد با آن مسیر والیت عبارت است ازبنابراین، 
ـ به ذات  نه فقط شناخت؛ بلکه با وارد شدن در آن مسیر و مّتحد شدن با آن ـ

وقت  شود. لذا اهل تسّنن هیچ حید بر او کشف میشود و تو پروردگار مّتصل می
توانند به مقام توحید برسند، چون والیت را قبول ندارند و خودشان را در آن  نمی

خواهد به  کنند، و تا مسئله می آیند و به آن تمایل پیدا نمی دهند و جلو نمی قرار نمی
که مسئله  کند. وقتی گذارد و مقابله می والیت برسد برای خودش حریم می

ما اینها »گوید:  گذارد و می دفعه حریم می خواهد به خلفای غاصب برگردد یک می
جا جلوی خودش را بسته است.  همین« را قبول داریم، اینها هم افراد خوبی هستند.
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خواهی داخل والیت شوی دیگر هیچ  اّما امام بسته ندارد، امام باز است؛ وقتی که می
شما بشود. هر کجا که آن اعتبار، داد و ستد، آن مصالح و  تواند مانع اعتباری نمی

بندد و اینجا دیگر قضّیه  جا امام مسیر را می منافع بخواهد مقداری جلو بیاید، همان
تمام است، و به همان مقدار انسان خاسر شده و از دستش رفته است. بنابراین، 

حید که عبارت است والیت عبارت است از: همان راه و مسیر معرفت و شناخت تو
 گونه بینونّیتی بین آنها وجود ندارد. از ذات پروردگار. و هیچ

این نوع نگاه و معرفت نسبت به والیت طبیعتًا در حاالت و روحّیات افراد  :سؤال
عالی فرمودید که یک سال در اّیام  کند. حضرت هم بروِز ظاهری پیدا می

بودید. طبیعتًا انسان باید  ـ یهرضوان اهلل عل عاشورا در خدمت آقای حّداد ـ
بتواند تا حّدی ظهوراتی را در رفتار این افراد از حاالتی که در روزهای 
مصیبت دارند ببیند. آیا مصادیقی مّد نظرتان هست که ظهورات همین نوع 

 نگاه و معرفت نسبت به مقام والیت باشد؟
ا قعۀ عاشور نسبت به وا ی  احساس  نقد دیدگاه 

اّتفاقًا خیلی سؤال پرمعنایی است، و در همین صحبتی که خدمتتان بله، : جواب
داشتم تا حدودی بنده به این مسئله اشاراتی داشتم. مسئلۀ دیدگاه ما نسبت به مصائب 

خصوص نسبت به قضّیۀ عاشورا یک دیدگاه احساسی است، و  الّسالم و به ائّمه علیهم
کنیم چون به حضرت  هدا نگاه میاین دیدگاه خیلی ضعیف است. ما فقط به سّیدالّش

تیرخورده و این وضعّیت فجیع و واقعًا غیر قابل تصّور به این نحو و با این کیفّیت به 
وجود آمده است! نگاه ما همیشه نگاه احساسی و عاطفی است. همیشه به ائّمه 

رفته و تبعید الّسالم چند سال زندان  کنیم که امام علیه الّسالم از این دیدگاه نگاه می علیهم
الّسالم را َسّم دادند و یا زیر ضربات شمشیر قطعه قطعه کردند؛ اّما  شده است، امام علیه

ها  تا به حال هیچ فکر کردیم: این امام که دارای این مصائب و این مشکالت و گرفتاری
 بوده، در قبال این مطلب چه برکات و خیرات و چه عوالمی خدا به او داده است؟

قعۀ عا مامتوا تر از ا می باال مقا لّشهدا به  ا مۀ وصول سیّد  شورا الز

إّن َلَک یف اجلنّة درجاٍت »الّسالم هست که  روایتی راجع به سّیدالّشهدا علیه
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الّسالم قبل از جریان عاشورا هم امام بودند. امام  امام علیه 5«تناُُلا إاّل بِالّشهادة. ال
همۀ افاعیل و مفاعیل، هم مؤثِّرات هم ناموس عالم خلقت و حقیقت عالم وجود و منشأ 

متأثِّرات، در عالم کون است. امام مظهر اسماء و صفات کّلیۀ پروردگار است؛ ولی 
صحبت در اینجاست که مطالب دیگری هم هست که آن مطالب از امامت باالتر است، 

ام با وجود مق اگر بخواهی ـ»فرماید:  کند و می که خداوند به سّیدالّشهدا خطاب می
با وجودی که امام هستی و به مقام « ـ به آنجا برسی باید این راه را بروی! امامت

مان داریم که الزمۀ  ِتهعصمت مطلقه رسیدی، با این وجود یک چیزهای دیگری در َچْن
 0رسیدن به آنها، این است که باید در این مسیر بروی و باید این خصوصّیات طی بشود.

الّسالم در روز عاشورا مانند  سّیدالّشهدا علیهروی این جهت است که اگر 
شد، نه دچار  شد، نه متأّثر می یک تّکه چوب یا یک تّکه آهن بود که نه ناراحت می

 رسید.[ شد، ]دیگر به آن مطالب نمی شد و نه دچار این دردها می این زحمات می
الّشهدا د فعال و اطوار سیّد ت و کثرت در ا مقام وحد ن  میا ز عاشوراکیفّیت جمع   ر رو

شبیب شاکری  راجع به بعضی از اصحاب سّیدالّشهدا مانند عابس بن أبی
َ احلدید»داریم که:  وَن أََل کردند؛  اصاًل اینها ناراحتی شمشیر را حس نمی 7.«ال َیَمسُّ

توانیم بگوییم: حالت، حالت فناء بود؛ یعنی در  یعنی عابس در یک حالتی بود که می
بدن آن طوری که باید و شاید تعّلق ندارد، و شمشیر  آن حالت، نفس نسبت به

فهمید. نه اینکه مقام  طور نبود و می فهمید! ولی سّیدالّشهدا این زدند اّما نمی می
فهمید و  فهمید، مثل ما هم می عابس از سّیدالّشهدا برتر است، سّیدالّشهدا درد را می
 1و این مسئله است!هیچ تفاوتی از این نقطه نظر نیست؛ و این مقام است 
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 11 الّسالم یهعل ینتوّسط امام حس اصغر یحضرت عل یخون گلو یدنعّلت به آسمان پاش

 

ی حضرت علی ن گلو ن خو ن پاشید آسما مام حسین علیه عّلت به  توّسط ا لّسالم اصغر   ا

اصغر را تصّور کنید، پدر واقعًا نسبت به این فرزند  شما قضّیۀ حضرت علی
چند ماهه چه احساسی دارد؟ خیلی عجیب است دیگر! خیلی مسائل مسائل عجیبی 

اصغر، عبداهلل  بخواهد دست بگذارد؟ حضرت علیبوده است، آدم روی کدام واقعه 
که واقعًا تمام دنیا فدای  آورند ـ رضیع، این فرزند چند ماهه را با این وضعّیت می

شد؛ منتها در  اکبری می شد خودش یک حضرت علی یک مویش، و اگر بزرگ می
عمل القلب و نادان و معاند، آن  آن سن تقدیر الهی بر شهادت بود و آن فرد قسّی

چنین حالی  دهد! حضرت در یک هم فجیع را انجام داده و او را هدف قرار می
نباید »گوید:  پاشد و می گیرد و به آسمان می ها را می گذارد و این خون دست می

این است مسئله که  5«آید! ای از این خون به زمین بیاید و ااّل عذاب الهی می قطره
قت عظیمی بوده است؟! واقعًا این چه قضّیۀ چنین وضعّیتی، این چه حقی در یک هم

عجیبی بوده است؟! چه واقعّیتی در حضرت تجّلی کرده که حّتی در آن موقعی که 
اش در حال شهادت است، باز به فکر مردم است که عذاب نیاید و مردم از بین  بّچه

صد نظر به ارادۀ  در نروند. این جمع بین مقام وحدت و مقام کثرت است که صد
روردگار، و رسیدن به آن مقامی که خدا در نظر داشته و تحصیل رضای او و تسلیم پ

گردد. تمام دنیا  که به اندازۀ سرسوزنی از مسیرش برنمی نحوی در برابر او دارد، به
گوید: مطلب این است. عارف این است؛ او  ایستد و می یک حرفی را بزند، او می

حال مقتضای جنبۀ امامت و والیت، رعایت که دیگر امام العارفین است! در عین 
کند،  حال دیگران هم هست؛ یعنی در همان حال که عمر سعد دارد با او معارضه می

کند، و در همان  کند، رعایت شمر و یزید را هم می ولی امام رعایت او را هم می
به زنند،  اش را جلوی دستش می افتد و بچه یکی اّتفاق می موقعی که این قضایا یکی

                                                      
، 5، ج مقتل جامع؛ 741، ص ذخیرة الدارین؛ 514الّسالم، ص  علیه قتل مع الحسینتسمیة من . 5

 :111ص 
 «“لو وقعت منه إىل األرض قطرًة، لنزل العذاب!”أّنه سمع أباجعفر یقول: »



 جلسه اّول/  نفحات انس 19

 

تمام دنیا و عالم ُملک و ملکوت توّجه دارد و هیچ غافل از سایر مسائل نیست، و از 
ای باید دانۀ گندمش را بردارد و زندگیش را بُکند،  اینکه اآلن در فالن کوه مورچه

کند! ما امام را  غافل نیست و در روز عاشورا و در همان موقع آنجا را هم نگاه می
 ت؟ آنچه که به ما گفتند، شوخی بوده است!ایم! شوخی اس شوخی گرفته

ا قضّیۀ عاشور لهی دربارۀ  ی ا لیا او  دیدگاه 

کنند،  الّسالم نگاه می اولیای الهی در قضّیۀ عاشورا به این جنبۀ سّیدالّشهدا علیه
کند به اینکه سّیدالّشهدا در کجا این خون را به باال  نه صرفًا به تیر خوردن! او نگاه می

کند به آن حالت عشق  دهد، و نگاه می ه عالمی این مسئله را انجام میریزد و در چ می
ای است!  و توّجه و به آن حالتی که این حقایق و مسائل دارد. چون قضّیه، یک قضّیه

خوانید؛ ولی اهل  خوانم، شما و دیگران این قضّیه را می خب من این قضّیه را می
 که در اینجا نقل شده است، چه بوده است.ای  یابند که در پی قضّیه نکته، نکته را می

آقای حّداد در روز عاشورا به این مسائل توّجه داشت. اشارۀ اولیای الهی و 
رضوان اهلل علیه ـ در روز عاشورا و آن قضایا و وقایع به این مسائل  مرحوم آقا ـ

دا فوقش بود، نه اینکه حاال شمر آمده و سر سّیدالّشهدا را بریده است. مگر سّیدالّشه
چقدر اذّیت شد؟ بریده شدن سر خیلی اذّیت است و مسئله آسان نیست، ولی 

شود؛ باألخره این  بعد دیگر تمام می  باألخره ده دقیقه، یک ربع است، چند دقیقه
خورد، ُخب خیلی ناراحت  ماند. یا وقتی به انسان تیر می ناراحتی که إلی األبد نمی

د و...، ولی باألخره یک روز بخیه و پانسمان شو آید، پاره می شود، خون می می
شود. صحبت در ارتباط با آن حال و  خورد و تمام می کنند و این جوش می می

هوایی است که سّیدالّشهدا در روز عاشورا در آن حال و هوا بوده است؛ این مسئله 
یم. لذا مورد نظِر اولیای الهی بوده است و ما باید نسبت به این نکته خیلی توّجه کن

ها و کارهای سّیدالّشهدا نگاه کنیم؛ به کیفّیت ارتباطش با زن  یک صحبت باید به یک
اش نگاه کنیم و توّجه کنیم حضرت به آنها چه گفته است، در کجا گریه   و بچه

کرده، در کجا خنده کرده، کجا این را استمالت کرده، او را دلجویی کرده، به این 
 صّرف کرده است؛ اینها مسئله است!قّوت قلب داده و در کجا ت
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لّشهدا علیه ا ارادۀ سیّد الیت و  ز عاشورا إشراف و ندین در رو معا أعمال  ی بر  لّسالم حّت  ا

 توانستند واقعًا اگر ارادۀ خود سّیدالّشهدا در قضّیۀ روز عاشورا نبود، مگر اینها می
َرد، خواسِت بُ قدم از قدم بردارند؟! آن شمر که اآلن دارد سر امام حسین را می

تواند این کار را انجام دهد. آن تیری که اآلن حرمله رها  سّیدالّشهدا است که او می
خورد، حضرت دارد این تیر را هدایت  اصغر می کرده و دارد به گلوی حضرت علی

الّسالم که ولّی است و  ایم؟! آن امام علیه کند. ما تا حاال به این مطلب فکر کرده می
گیرد، پس  ت است و تمام آثار در عالم وجود از این والیت نشئت میمتحّقق به والی

شد،  تر منحرف میم آمد و آن تیر ده سانتی کند. اگر بادی می تیر را هم او هدایت می
کند.  شد؛ پس امام است که آن تیر را هدایت می اصغر هم شهید نمی حضرت علی

کند؛  باید شهید بشود، هدایت می امام مشّیت الهی را بر اینکه فرزند چند ماهۀ تو هم
کند. ما خیال  آید و مسئله را اجرا می طور است، پس خود امام هم می حال که این

شود و امام حسین هم فقط به  کنیم برحسب ُصدفه و اّتفاق این قضایا انجام می می
نگرد که خیلی خب، حاال که مشّیت الهی  عنوان یک نفر تماشاچی به این قضایا می

طور کنند،  مان را این ین است، خب بیاید بخورد، سرمان را ببرند، تیر بزنند، بچۀبر ا
شود. نخیر! تمام این جریانات دارد با  طور کنند؛ مشّیت دارد انجام می برادرمان را آن

 شود، چون ارادۀ پروردگار در اینجا به این کیفّیت است. ارادۀ سّیدالّشهدا انجام می
کند، مقام اختیار معاندین و  ار دشمنان را هم سلب نمیالبته این مسئله اختی

ها به جای خودش محفوظ است؛ ولی صحبت در این است که  کّفار و ضد والیتی
طور نیست که  طور که خدمتتان عرض کردم، این سر طناب در دست کیست؟ همان

د. قضّیۀ الّسالم با والیت همه کار بکند اّما در قضّیۀ عاشورا کنار بنشین امام علیه
عاشورا جدای از والیت نیست، آن هم خلق حوادث است؛ بنابراین تمام تیرهایی 
که آمده و به اصحاب خورده و تمام شمشیرهایی که زده شده است و تمام این 

 دهد. عرفا به این نکته توّجه دارند. جریانات و بعد از آن را امام انجام می
ق یک ز روی عشق و شو ی و ا احساس لّشهدا علیه گریۀ غیر  ا لّسالم عارف بر سیّد  ا

ما فقط به این توّجه داریم که به حضرت تیر و شمشیر خورد و از اسب افتاد 
کند که امام  و تیر سه شعبه به قلب حضرت خورد. اّما عارف به آن حقیقتی نگاه می
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ت وق دهد؛ آن  الّسالم با آن حقیقت دارد تمام این جریانات و کارها را انجام می علیه
کند با این گریۀ احساسی ما خیلی تفاوت  ای که او می گیرد. آن گریه اش می گریه
ریزد، اشک شوق است؛ نه به خاطر تحت تأثیر احساسات  آن اشکی که او می 5دارد.

 قرارگرفتن.
خواند، به هر  آید، کسی که روضه می شان نمی در مجالسی که مردم گریۀ

هد گریۀ مردم را درآورد. اگر مردم گریه خوا کندنی می ای و با هر جان وسیله
شان. بعد هم به خاطر اینکه  کنند، خب نکنند؛ دیگر رها کن، بگذار بروند خانۀ نمی

گویند: هر کس بیشتر امام حسین را دوست  تر بشود و... می مجلس خودشان گرم
دارد بیشتر بر سرش بزند! نه آقاجان، با بر سر زدن و سرشکستن و خون آوردن، 

شود.  کند؛ با یک جو عقل و فهم، والیت آنها پیدا می ی والیت آنها را پیدا نمیکس
زنند. در روز اربعین که ما توفیق پیدا کردیم و عتبات  در روز عاشورا همه بر سر می

هایی که آمده  زدند و... ، خیلی از همین ایرانی مشّرف بودیم، چقدر آمدند و قمه می
دیدم که چه  زدند ولی من شب در حرم می قمه میزدند؛ در روز  بودند قمه می

های رکیکی که واقعًا شایستۀ یک نفر شیعه در خیابان هم نیست، در حرم به  حرف
زنند! حاال اینها چون قمه زدند و زخم سرشان پیداست، مسئله تمام  همدیگر می

 است؟! این احساسی برخورد کردن است.
نه نمو ی  ابهر ی  ز شیف مرحوم حاج هاد ی ا ها لحسین علی أباعبداهلل ا ن   الّسالم تگا

امام حسین خودش را به این روز انداخت که فهم ما را زیاد کند. همان 
کالمی که مرحوم آقا به حاج هادی ابهری فرمودند. مرحوم حاج هادی ابهری 

کرد، دوازده سال روزی چند  ـ خیلی برای سّیدالّشهدا گریه می خدا رحمتش کند ـ
؛ سواد هم که نداشت و ذکرش هم این بود: آقا حسین! خانم کرد ساعت گریه می

گفت و چون اهل صدق و صفا  زینب! در همان حال ابتهال و گریه، این ذکر را می
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رسیدند و  علمائی که خدمتش می 5کرد. بود، حاالت و مکاشفاتی هم پیدا می
طور  اینریخت.  خواستند جلویش بازی دربیاورند، تمام نفس آنها را بیرون می می

آمدند و ُترک  ها می کرد! بنده در مجالسی بودم که بعضی بود و با کسی شوخی نمی
ُچخ »گفت:  ایشان هم می« حاجی مخلصتیم، ُچخ مخلصیم.»گفتند:  هم بودند، و می

حاال « آید در مجلس فالن شب، پشت سر من چه گفتی! گویی! یادت می دروغ می
آید پریروز در خیابان راجع به فالن  یادت می»چیزی که اصاًل کسی اّطالع ندارد 

خالصه کسی جرئت « گویی: ُچخ مخلصیم! وقت می کس چه خیالی داشتی، آن
 نداشت. ای اللهجه بود و مالحظه نداشت با او شوخی کند. خیلی صریح

کرد. این قضّیه را من  دست آورده بود و جریاناتی را مشاهده می او حاالتی به
 گفت: می از خودش شنیدم که

ای که اسراء  وقتی که من در یک سفر به شام رفتم، سؤال کردم: آن دروازه
وارد شدند کجاست؟ من را راهنمایی کردند. باألخره رفتم آنجا نشستم. 

کشید(  )خدا رحمتش کند، همیشه کیسۀ توتونی همراهش بود و چپق می
اّول چه مرتبه تمام جریانات را دیدم؛  چپقم را درآوردم و کشیدم. یک

بیت آمدند،  ها آمدند، اهل کسانی آمدند، سرها را آوردند، ارتش و لشکری
 . ها روی زمین چطور... بچه

 کرد. خیلی عجیب! و تمام آنچه را که گفت، با آنچه ما خوانده بودیم تطبیق می
اینها واقعّیت دارد، ولی دیدگاه یک عارف باالتر است؛ لذا مرحوم آقا به او 

 فرمایند: می
شما که این حقیقِت در آقای حّداد را قبول نداری، باید بدانی جای 
خطرناکی دست گذاشتی! واقعّیت یک ولّی الهی مّتحد با واقعّیت امام 

الّسالم و سّیدالّشهدا است. روزی نرسد که همان کسی که برای او سی  علیه
 پرداختی، خصم تو و در مقابل تو در روز محشر سال به گریه و زاری می
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بایستد و از تو بازخواست کند که برای چه مقابله کردی؟! برای چه در 
 5مقابل آقای حّداد ایستادی؟! برای چه مخالفت کردی؟!

البته مرحوم حاج هادی دیگر در این اواخر یک تنّبهی پیدا کرده بود. همین 
 مخالفین و معاندین اشکاالت و شبهاتی در او ایجاد کرده بودند و مسائلی را به

اگر مطالعه کرده  ـ روح مجّردوجود آورده بودند که بعضی از اینها را مرحوم آقا در 
خیلی عجیب! حّتی قضّیه جوری بود که اینها اصاًل آقای حّداد را  0اند. آورده ـ باشید

رسد؟!  کند، و عناد و نفس به کجا می دانستند! ببینید واقعًا دشمن چه می والیتی نمی
خوانند، اینها فقط  صاًل اهل والیت نیستند! اینها اصاًل روضه نمیاینها ا»گفتند:  می

 «خوانند. قرآن می
مداوم  ن»ذکر  ما لّز قیام« یا صاحب ا اهلل علیه در هنگام  ن  اد رضوا  مرحوم حّد

وقت آنها  آن 7بود؛« یا صاحب الّزمان»آقای حّداد ذکرش در موقع بلند شدن 
چقدر انسان باید در جهل باشد! من در این سفر  واقعًا« اینها والیت ندارند!»گفتند:  می

هر روز »اخیر که دو سه هفته پیش مشّرف شدیم از فرزند ایشان سؤال کردم، او گفت: 
رفت زیارت سّیدالّشهدا، بعد زیارت حضرت ابوالفضل  صبح بالاستثناء ایشان اّول می

ین کار هر روز ایشان ا« خورد. گشت در منزل و صبحانه می می و بعد بر 1الّسالم علیهما
 برد! این عناد تا کجا انسان را می« اینها اهل والیت نیستند!»گفتند:  وقت می بود، آن

  کند و شود و توبه می های آخر متنّبه می مرحوم حاج هادی دیگر در این سال
کند، و وضعّیتشان با مرحوم آقا  افتد و دیگر وضعّیتش فرق می با آن مخالفین درمی

 شود. هم عوض می
فوق ق  اهل رغبت و شو ی ذکر  احیا نسبت به  ی  له لیای ا او فا و  لعادۀ عر  بیت ا

ند، ا تفاوت شود نه اینکه بی این اولیای الهی نسبت به جریاناتی که انجام می
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تر هستند. مرحوم آقا  تر و شائق بیت راغب هزار بار از ما نسبت به احیای ذکر اهل
دند که در اّیام محّرم وظیفۀ شما این است کر به عنوان یک تکلیف به ما توصیه می

 گفتند: که بروید و از مقاتل برای مردم بگویید. حّتی می
در دهۀ عاشورا درس نخوانید، میمنت ندارد. مقتل بخوانید، تاریخ عاشورا 

 را بخوانید و اینها را بروید برای مردم بگویید!
اخالص در مجالس  قدر که گفتند: آن در برگزاری مجالس همه به اّتفاق می

آقای طهرانی وجود دارد، در خود ما وجود ندارد. بنده از آقایانی که در همان موطن 
دانیم که آن  این را ما می»ایشان، خودشان هم مجلس داشتند شنیدم که گفتند: 

طور بودند؛  اولیای الهی این« اخالصی که در اینجا هست، در میان ما نیست.
کردند و  زدند، خودشان مّداح و ذاکر را دعوت می ینه میشدند و س خودشان بلند می

کردند که چرا امروز کم سینه  زد او را توبیخ می خواند و کم سینه می اگر روضه می
خواندیم  رفتیم و با صدا روضه نمی اگر ما منبر می زدی؟! چرا کم روضه خواندی؟!

و وضعّیت خودشان در  کردند. حال خواندیم، ما را توبیخ می یا اینکه کم روضه می
 طور بود. رفتند این یی که سابقًا در طهران می آن منبرها

نی:  مه طهرا ندارد!»مرحوم عاّل نمک  است که  ی  نند غذای ما نباشد  او روضه  ی که در   «منبر

منبری که در او روضه نباشد، مثل غذایی است که نمک »فرمودند:  ایشان می
 اعتراض داشتند.و نسبت به بعضی از افراد « ندارد!

چون  یادم است یک دفعه که مرحوم آقای مطّهری آمده بودند خدمت ایشان ـ
ای در آنجا  من هم اّتفاقًا چند دقیقه ـ رسیدند هر هفته آقای مطّهری خدمت ایشان می

صحبت راجع به کتاب  ـ رفتم گذاشتم و می آمدم و چایی می چون می بودم ـ
ه کرده باشید ایشان در پایان هر مجلس یک روضه اگر مالحظ 5ایشان شد. معادشناسی

آقا خوب است این »کرد:  اند؛ آقای مطّهری به ایشان پیشنهاد می هم به مناسبت آورده
 ایشان فرمودند:« پارچه مطرح بشود! ها حذف شود و این کتاب به صورت یک روضه

                                                      
چاپ و منتشر نشده بود، و نسخۀ  معاد شناسیالزم به ذکر است که در آن وقت هنوز کتاب . 5

 به مرحوم مطّهری نشان داده بودند. ـ رضوان اهلل علیه ـخّطی آن را مرحوم والد 
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شود، و یک کلمه از این  تمام آثار آن مجلس در همین روضه ظاهر می
 ضه نباید حذف شود.رو

ری که آقای مطّه را یعنی ایشان این مطلبی !این خیلی عجیب است ؟!التفات کردید
رسد؛ ولی ایشان چه  این چیزی است که به ذهن همۀ ما می ؟!فهمید نمی ،گفتند

آن اثری که این مجلس دارد با این روضه : »واقعّیتی را ادراک کرده که گفته است
 :گفتند ما می لذا به ؟«شود تثبیت می

اش و  و روضه  خوانید، نروید به مجلس بعد؛ دنباله وقتی که مجلس مرا می
ای را هم که من به عنوان ذکر مصیبت در پایان آن مسئله  آن چند کلمه

 آوردم، تا آخر مطالعه کنید، بعد بروید سراغ مجلس بعد!
ت و انّیعبارت است از: آن نور ،مجلس استپایان ای که در  یعنی این روضه

الّسالم است، مّتصل  ت، که سّیدالّشهدا علیهحقیقتی که انسان را به مبدأ این نورانّی
هایی که در  صل شد آن مطالب علمی که قباًل خوانده و صحبتکند. لذا وقتی مّت می

قدر ایشان نسبت به واقعۀ کربال و  . اینگذارد میآن مجلس شده است اثر خودش را 
 فرمودند: ودند که میآثار و برکاتش عجیب ب

های من نباید حذف بشود، حّتی  زنده باشم یا مرده، یک کلمه از این کتاب
ها باید وجود  ها نباید زده شود. عین همین بعد از فوتم دست به این کتاب

 داشته باشد.
شود این مطلب صرفًا یک مصیبت ظاهری و احساسات و عواطف  معلوم می

نیست؛ مسئله، بردِن در حال و هوای امام حسین نیست، صرفًا یک برانگیختن 
خواهند انسان را در آن حال و در آن وضع ببرند؛ و ااّل  الّسالم است. ایشان می علیه

این جریانات و قضایا همیشه در طول تاریخ اّتفاق افتاده است، چقدر جنایات 
ا زدند، ه ؟! آتشاست توّسط همین ستمگران تاریخ و حاکمان ظالم اّتفاق افتاده
 افراد را سر بریدند، تیر زدند و تیر باران کردند و چه کردند!

ی:  قاض نمی»مرحوم  ن هیچ کاری  نسا الّشهدا ا ل به سیّد توّس ن  ند بکند! بدو  «توا

لذا دیدگاه و حالت ابتهال و توّسل این بزرگان نسبت به واقعۀ کربال عجیب 
 فرمایند: بوده است. مثاًل مرحوم قاضی می



 17 دون شأن امام یو عاطف یالّسالم با خواندن اشعار احساس یهاهانت به امام عل

 

 5تواند بکند. به سّیدالّشهدا انسان هیچ کاری نمی بدون توّسل
الفضل ومرحوم آقای حّداد هر روز به زیارت سّیدالّشهدا و حرم حضرت اب

 روند. من از مرحوم آقا سؤال کردم، ایشان گفتند: می
انفتاحی که برای مرحوم آقای حّداد شده، در حرم حضرت ابوالفضل سالم 

 بوده است.اهلل علیه و با توّسل به ایشان 
های الی  شدند این خاک کاظمین مشّرف می وقتی بهمرحوم آقای حّداد 

ای از فلز و چوب  که آن موقع آمیخته الّسالم راـ ضریح موسی بن جعفر علیهما
کشیدند. شما این قضّیه را از چه کسی  داشتند و به سر و بدنشان می می را بر ـ بود

ن توّسل واقعی است، یا اینکه بر سرمان بزنیم اید؟! این کارها یعنی چه؟ آیا ای دیده
ها بکشیم؟!  و داد و هوار بکشیم و در مجالس روضه صدا از خود بلند کنیم و نعره

اش تئاتر و بازی  تر کنیم! نه آقا، اینها همه برای چه؟ برای اینکه خودمان را نزدیک
 0است، این مجالس بازی است!

مام علیه نت به ا ن اها لّسالم با خوا ماما ن ا ن شأ ی و عاطفی دو احساس اشعار  ن   د

الّسالم نیست، اهانت  خواندن اشعار احساسی و عاطفی که در شأن امام علیه
به امام است! واعظ و ذاکر باید اشعار متین و سنگین بخواند. انسان باید اشعار 
بزرگان و علمایی مانند مرحوم کمپانی، مرحوم نّیر، مرحوم فؤاد، مرحوم جودی و 

اند  فرادی را بخواند که با حفظ حریم امامت و والیت، در این زمینه اشعاری گفتهیا ا
کار بردن الفاظ رکیک و  اند. ولی به و مطالب احساسی و عاطفی را هم مطرح کرده

ها را تحریک  الّسالم که احساسات جوان زشت، الفاظ مادون منزلت و شأن امام علیه
 بیت نیست. در شأن مجالس اهلکند و آنها را به گریه وادار کند، 

تا آنجایی که بنده  لذا در مجالس بزرگانی مثل مرحوم آقا یا آقای حّداد ـ
                                                      

 .531، ص 0، ج اسرار ملکوت. رجوع شود به 5
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ـ در عین رعایت احیای این مجالس و ذکر مصیبت و  دهد ام اجازه می حافظه
خواستند حّضار را بیشتر به جنبۀ معنوی و  خواندن زیارت عاشورا و امثال ذلک، می

 ی و حقایق مختفیۀ از اذهان عادی توّجه بدهند.روحانی و مطالب علم

قضّیۀ انفتاحی را که از مرحوم ابوی نقل فرمودید برای آقای حّداد رخ داده  :سؤال
 است، اگر با تفسیر بیشتری در ذهنتان است بفرمایید.

ش قعی خود ی وا معنا توّسل به  ی به  له ی ا لیا او ت   دعو

طور است  اند. مطلب این را فرمودهنحو اجمال این مسئله  البته ایشان به :جواب
الّسالم، آن هم به معنای واقعی خودش و  که بزرگان نسبت به توّسالت به ائّمه علیهم

نه صرفًا به معنای روضه و برقراری مجالس، اهتمام داشتند و شاگردانشان را هم خیلی 
کردند؛ به خصوص مرحوم قاضی که به شاگردانشان نسبت به این قضّیه  توصیه می

 من وجب به وجب در صحن سّیدالّشهدا»فرمودند که:  اند و می خیلی توصیه داشته
و در وصّیتی که مرحوم قاضی دارند و بنده تمام آن را در جلد  5«ام. ها خوابیده شب
 بیت دارند. خیلی توصیه به برقراری مجالس اهل 0م،ا هآورد اسرار ملکوتدّوم 

مرحوم آقا سه سال قبل از فوتشان در آن کسالتی که داشتند و من در 
این  امّیتا  حیًّا و»کردند این بود: بیمارستان خدمت ایشان بودم، وصّیتی که به بنده 
 «مجالس صبح باید تا آخر در این منزل برقرار باشد.

اهل لس  مجا فتن  ل خود  فاصله گر اصی مبانی   بیت از 

دیدگاه اولیای الهی نسبت به این مجالس، صرفًا مثل دیدگاه ما نیست که فقط 
مجالس،  گونه اینثوابی مترّتب شود و یا شعائر دینی احیاء بشود و همین انعقاد 

خودش یکی از شعائر است و چه خوب است که شیعه نسبت به این مسئله اهتمام 
اینها به جای خود محفوظ، ولی فرض کنید مجالسی برقرار  7داشته و اقدام بکند؛

آید، خوب معلوم است که با  شود که خود صاحب مجلس نیم ساعت بعد می می
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 11 الّسالم یهراجع به حضرت ابوالفضل عل یاله یایولتوّجه و نظر خاّص ا

 

لسی در منزلش باشد یا مثاًل یک تبّرکی خواهد مج کند و فقط می قضّیه شوخی می
کنند و آن واعظ باید حتمًا مدح و  داشته باشد، یا اینکه فرض کنید مجالس برقرار می

و حّتی مرغ و  اش بکند چنانی از صاحب مجلس و همۀ افراد خانواده ثنای آن
را هم بایستی مشمول دعای خودش قرار بدهد! اینها واقعًا موجب   خروس خانه

 گیر ما شده است. ف است که دامنتأّس
طور نبودند؛ اگر کسی باالی منبر از ایشان  مرحوم آقا و اولیای خدا این

زد او را توبیخ  کردند؛ و اگر کسی حرفی می کرد دیگر او را دعوت نمی تعریف می
کردند. آنها به دنبال مطالب دیگری  کرد دیگر دعوت نمی می کردند، و اگر تکرار می

کردند. بله، توّسل نسبت  ا نفس نداشتند و مسائل را از دیدگاه ما نگاه نمیبودند، آنه
الّسالم در روش و منش اولیای الهی، یک واقعّیت بود و هست؛ و آنها  به ائّمه علیهم

بینند،  الکلمه، نرفتنی می معنی این راه را بدون توّسل، یعنی بدون آن توّجه باطن بتمام
این راه وجود ندارد! این مسئله تنها در انعقاد مجالس بلکه اصاًل امکان حرکت در 

از آن است؛ لکن تمام وجود آنها را همین توّسل به  ای عزا نیست، بلکه فقط شّمه
 دهد. الّسالم تشکیل می ائّمه علیهم

ل علیه لفض ابوا ت  لهی راجع به حضر ا ی  لیا او نظر خاّص  لّسالم توّجه و   ا

چون من غیر از این دو نفر از  آقا ـ طور مرحوم مرحوم آقای حّداد و همین
ام ـ نسبت به حضرت ابوالفضل سالم  طور شفهی چیزی نشنیده سایر اولیای الهی به

گویا حضرت ابوالفضل حاجات عرفا و اولیای  5اهلل علیه یک نظر دیگری داشتند.
رساند، و در بین  الهی، و البته حاجات همه را زودتر برآورده و به منّصۀ ظهور می

عوام هم معروف است که اگر کسی حاجتی دارد پیش حضرت ابوالفضل زودتر 
رسد؛ همین مسئله نسبت به فتح باب  شود و به منّصۀ ظهور می حاجت او انجام می

اهلل علیه آنچه را  کند. گرچه حضرت ابوالفضل سالم اولیای الهی هم صدق می برای
دهد در تحت والیت سّیدالّشهدا است، و چون حضرت ابوالفضل فانی  که انجام می
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در سّیدالّشهداست، او را ابوالفضل کرده است. مسئله این است! منتها در اینجا 
که از دریچۀ این نفس، افراد زودتر خواست و مشّیت الهی بر این تعّلق گرفته است 

تر بتوانند به مقصود و مطلوب برسند. این مسئله نسبت به فتح باب مرحوم  و سریع
 آقای حّداد هم به همین کیفّیت بوده است.

فت معر اهل  ن  لسا  فتح باب در 

شود.  فتح باب در لسان اهل معرفت به انکشاف حقیقت توحید گفته می
ّی مدارج توحید و در طّی سیر، نسبت به مسائل افعال چون انسان ممکن است در ط

الجمله شناخت و معرفتی پیدا بکند و حاالتی برای او پیدا  و صفات و اسماء الهی فی
کدام از اینها کافی و مکفی از معرفت ذات نیست. انسان وقتی  بشود؛ ولی هیچ

گونه  بشود و هیچتواند به آن معرفت ذاِت حق برسد که مقام فناء برای او حاصل  می
استقالل خودش حذف  ۀاز آن جنب ةانانّیت و اّنّیتی در او باقی نماند و نفس او بالمّر

و شخص سالک حق را به چشم حق ببیند، نه با چشم خود و با  ،و رفض بشود
 طوالنی و بسیاری را هم طی کرده باشد. های چشم نفس؛ گرچه راه

نکشاف حقیق اهلل و ا ی  فناء ف مقام   تحقیقت 

عبارت و اصطالح انکشاف حقیقت در لسان عرفا، اشاره به این مسئله است 
رسد  ای می که سالک وقتی مراتب توحید را یکی پس از دیگری طی کرد، به مرتبه

کند و با  بیند؛ با وجود خود به حق نگاه می که هنوز آثاری از وجود را در خود می
اخالص رسیده باشد که در آیۀ  کند، گرچه به مراتب وجود خود حق را عبادت می

مقام اخالص که در  5شریفه از او تعبیر به مخِلصین شده است، نه به مخَلصین.
رسد که دیگر نفس  ای می مخَلصین است عبارت از این است که: انسان به آن مرحله

بیند؛ یعنی نفسی دیگر نیست که بخواهد او را ببیند. این مرحله، مرحلۀ  خود را نمی
ات است که از آن تعبیر به َفناء و عالم تجّرد و عالم توحید صرف و عالم تجّلی ذ

کنند. عبور از این مرحله احتیاج به توّسل قوی دارد؛ یعنی گویا  توحید مطلق می
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 .050، ص 1، ج شناسی معاد



 19 نماز و تالوت قرآن ۀاحوال مرحوم حّداد در هنگام اقام

 

دهد، ولی اینجا دیگر هر کسی را راه  خدای متعال انسان را تا اینجا حرکت می
ی الهی آن توّسل عجیب و توّسل دهند و در اینجا و این نقطه است که اولیا نمی

دهند تا از این مرتبه عبور کنند.  خاص و انقطاع خاص را نسبت به ائّمه انجام می
چنین مشکلی پیش آمده بود و ایشان با  برای مرحوم آقای حّداد هم در اینجا هم

عبور از مراتب اسماء و صفات، در این نقطه توّقف داشتند که با توّسل به حضرت 
 برایشان حاصل شده بود. 5ل از این مرتبه عبور کردند و آن فناءاباالفض

قرآن تالوت  ز و  نما مۀ  قا ا اد در هنگام  حّد مرحوم   احوال 

آیا حاالت فنائی را که مرحوم حّداد در هنگام نماز یا تالوت قرآن داشتند،  :سؤال
 کردید؟ حضرت عاّلمه یا خودتان مشاهده می

نماز ما فرق داشت! اصاًل او یک نحو  آقای حّداد اصاًل نمازش با :جواب
دیگری بود. ما در نماز در مقام اخالص و زدودن تخّیالت و اوهام و تفّکرات 

گونه  ای این چنین مرحله ما در هم  طور باشد، یعنی قاعدتًا برای هستیم و باید همین
است؛ گرچه مراتب دیگری هم هست، و مرحوم آقا اشاراتی نسبت به این مسئله 

کنیم که افکار و تخّیالتمان را کنار بزنیم؛  خوانیم توّجه می  ند. ما وقتی نماز میداشت
طوری هستیم که مرحوم آقای حّداد به  یا همانکنیم و  ّجه میحاال یا به معانی تو

آقای مطّهری فرمودند، حّتی به معانی هم نباید توّجه کرد بلکه توّجه صرفًا باید به 
 ا با اراده و اهتمام و با إعمال است.حق باشد. این مسئله در م

نماز مۀ  قا اد در هنگام ا مرحوم حّد فناء  لت   حا

، الل اکربگفت  ها نبود، وقتی که ایشان می ولی در آقای حّداد اصاًل این حرف
کرد، اصاًل او  داد، دیگر تخّیلی را از خودش دفع نمی رفت! دیگر کاری انجام نمی می

دیدیم اصاًل  شنیدیم، می د. وقتی که ما نماز ایشان را مینبود که دیگر بخواهد فکر بکن
اصاًل دیگر توّجه به خودش ندارد،  ﴾ ﴿گوید  در خودش نیست که دارد می

کرد، اصاًل اهتمامی نداشت تا بخواهد إعمال روّیه بکند و بخواهد  اصاًل فکر نمی
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، اصاًل الل اکربگفت  ظهور بگذارد. وقتی که می ۀجهت عبودّیتی را از خودش به منّص
شد. لذا در نماز اصاًل ایشان حالتشان یک حالت دیگری بود؛  دیگر عبد و فانی می

کرد ولی انگار یکی دیگر ایشان  سجده می کند،  کرد به مهر ولی انگار نگاه نمی نگاه می
 سجده نداشت. دارد، انگار از خودش اراده و اختیار را دارد به سجده وامی

در نماز در »فرمودند:  من از مرحوم آقا راجع به یکی از افراد شنیده بودم که می
آقای  «بیند. کنم که ایشان چشمش جایی را نمی بعضی از حاالتش من احساس می

کردید  چنین مطلبی را احساس می کرد، شما یک هم اد وقتی که با شما صحبت میحّد
ای یا کسی نسبت به  کند. گاهی اوقات بّچه انگار نگاه نمیکند ولی  که به شما نگاه می

آید. ایشان  چنین حالتی پیش می شود، یا گاهی اوقات برای انسان یک یک جا مات می
کند و شما را  چنین حالتی را حّتی در اوقات عادی داشتند؛ یعنی با شما صحبت می هم

ن جای دیگری است. دو شناسد، ولی حال ایشان انگار جای دیگری است، ذه هم می
کند: یکی صحبت با شما است و حّتی اگر بعدًا شما را ببیند  حالت را دارد رعایت می

کردید  کرد شما احساس می آورد؛ دیگر اینکه وقتی صحبت می جا می صورت شما را به
 کند. طور نیست که اآلن با شما دارد گفتگو و مقابله می او یک جای دیگر است و این

که از آن تعبیر به حالت محو  ی که حالت عادی ایشان بوده ـاین حالت
ـ و انسان در صحبت و تخاطب با  آورند و یکی از آثار فناء همین مسئله است می

کرد. همین حالت را شما چندین و چند برابر  چنین مطلبی را احساس می ایشان هم
 چنین بودند. کنید، در نماز این

شد؛ وقتی که ایشان   ورد نماز به نحو دیگری میطور کّلی در م همین قضّیه به
یا َمن »خواند، انگار خود حضرت سّجاد است که آن دعای قنوت:  دعای قنوت را می
ُّْ به ُعَقُد المكاره سبحان رّّب العظیم و »گفت:  خواند؛ وقتی که ایشان می را می 5«ُُتَ

                                                      
 .505، ص إقبال األعمال؛ 17ص  ،السّجادّیةالصحیفة . 5
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این معنای تسبیح و  ،انگار همان فردی که این معنا بر قلب او القاء شده «بحمده
   ﴿آورد؛ وقتی که ایشان  معنای عظمت را به زبان می ﴾ 

احساس  5دیدیم، گفت، همان حالت و حیثّیتی که ما در روایات نسبت به ائّمه می می
 ها را با همان کردیم که ایشان در تحت همان حاالت قرارگرفته و دارد این عبارت می

گوید، نه با همان فکر و ذهنّیت، با همان حال؛ یعنی ایشان از  زبان و با همان حال می
گفت، به آن کالم  مرحلۀ فکر در کالم عبور کرده بودند. وقتی که ایشان کالمی می

گفت، همان معنای نازلۀ از حق بود که از زبان  کرد؛ کالمی که ایشان می فکر نمی
 خواهم عرض کنم! چه می کنید که آمد. التفات می درمی

ن ایشان زبا بر  لۀ از حق بود  ناز ی  معنا ن  اد هما حّد مرحوم   کالم 

کنیم آیا درست است یا درست نیست، کم کنیم  زنیم، فکر می ما وقتی حرفی می
یا زیاد کنیم، چه نحوه بیان کنیم که شخص متأّثر نشود. ایشان از این مطالب گذشته 

کرد انگار همان آن، آن معنا نازل شده و از جانب  بود؛ اصاًل وقتی با شما صحبت می
آید، لذا ایشان در کلماتش  حضرت حق و ارادۀ حق آمده است و از این زبان بیرون می

 گفتند که: کرد. و این همان معنایی است که مرحوم والد نسبت به ایشان می فکر نمی
مطابق با آورد، نه اینکه کالمش  کالم حّداد با خودش حق را به وجود می

 حق است.
 کرد. یعنی کالم ایشان حق را در خارج ایجاد می

مرحوم حّداد مظهر عبارت »فرمایند:  می روح مجّردمرحوم آقا در کتاب  سؤال:
البته اینها برای ما اصاًل قابل فهم نیست؛ منتها از این  0«بود. “هو إاّل هو ال”

تواند  جهت که واقعًا برای ما نقطۀ ابهام است و احساس کردم که با مطالبتان می
 ارتباط داشته باشد، اگر توضیح قابل بیانی هست، بفرمایید.

                                                      
. جهت اّطالع بیشتر پیرامون حاالت ائّمۀ اطهار علیهم الّسالم در هنگام وضو و نماز رجوع شود 5
 .517، ص 5، ج انوار الملکوت به
 .576، ص روح مجّرد. 0
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کنم دیگر مجلس بیش از این گنجایش ندارد؛ چون  من خیال می جواب:
یشتر دارد از آن مراتب صوری و اشباح، به مراتب معنوی و تجّرد سؤاالت شما ب

طلبد. حاال باإلجمال خدمتتان راجع به  شود و اینها توضیح بیشتری را می نزدیک می
 این مسئله عرض کنم:

لهی لیای ا او فناء در  تب  مرا ت   تفاو

ای  طور نیست که فناء مرتبه مراتب فناء در اولیای الهی متفاوت است، این
رسد، دیگر از همۀ شئونات و شوائب نفسانی  شد که یک فرد وقتی به آن مرتبه میبا

 گونه انانّیت و اّنّیتی در او باقی نمانده باشد. خارج شده باشد و هیچ
بینیم در مسائل نفسانی دارای مراتب  اگر ما افراد را در نظر بگیریم، می

ها   ترند، بعضی ضعیفها  ها خیلی قوی هستند، بعضی مختلفی هستند؛ خب بعضی
ها برایشان مشکل است  توانند از مسائل نفسانی دست بردارند و بعضی تر می راحت

بینیم هرچه سن  و احتیاج به اهتمام دارند. ولی نسبت به سن که نگاه کنیم، می
تر باشد نفسانّیات در افراد کمتر است. مثاًل یک شخص هفتاد ساله، مراتب  پایین

تر است تا فردی که پنجاه ساله باشد؛ گرچه از نظر قوای  یاش خیلی قو نفسانی
بینیم که به همان موازات نسبت به مسائل  رود، ولی می ظاهری رو به ضعف می

به خصوص اگر  ها و توّقعاتش ـ خواست ،ها، تفرعن و فرعونّیت نفسانی، انانّیت
تر  لی مشکلتر، و دست برداشتن از آن برای او خی ـ بسیار سخت مصدر کاری باشد

طور کسی که  است از فردی که در سّن بیست سالگی و سی سالگی باشد، و همین
 در پانزده سالگی یا ده سالگی است.

ها، اگر به فردی که ازدواج کرده و متأّهل  ها و از خودگذشتگی مثاًل در جنگ
ین شهادت و از ب ۀتا بّچه دارد، بگویند که برو به جنگ! چون مسئل است و دو یا سه

ای که هنوز  تر است تا یک نوجوان پانزده ساله رفتن است، برای او خیلی مشکل
هیچ تعّلقی ندارد؛ شاید آن نوجوان خودش زودتر حرکت کند و قبل از اینکه 
بگویند، برود. در اینجا مسائلی هست! آن از خودگذشتگی او با وجود این تعّلقات، 

تعّلقاتی ندارد. به قول معروف که خیلی ارزشش بیشتر است از آن کسی که هنوز 
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دانند  ها شعور ترس را ندارند و اصاًل نمی ها شجاع هستند، بعضی گویند: بعضی می
 ترس چیست؛ بین شجاعت و بین عدم شعور ترس خیلی فرق است.

طور نگاه کنید به یک طفل ده ساله، خب مدرکاتش نسبت به مسئله  و همین
تر است، چون  تر است؛ یا تعّلقاتش پایین یینخیلی پایین است، چون تعّلقاتش پا

طور بیایید، بیایید تا یک طفل شیرخوار، بچۀ پنج  تر است. و همین مدرکاتش پایین
خورد هیچ تعّلقی  ماهه، شش ماهه یا ده ماهه که غیر از مادر و شیری که از مادر می

پارچه نور است و  بینید که اصاًل نفس و تعّلق و نفسانّیات ندارد، فقط یک ندارد؛ می
صفا و روحانّیت. اّتفاقًا روایت هم داریم که انسان باید این خصال و خصوصّیاتی را 

 که یکی از آنها همین عدم تعّلقات است. 5ها دارند، یاد بگیرد؛ که بّچه
د تعّلق به خو ن عدم  مو اد پیرا حّد مرحوم   کالم 

 فرمودند: مرحوم آقای حّداد می
که به دنیا آمده، کمی و به اندازۀ سر  ای چند روزه بینم این بچۀ من گاهی می

سوزنی یک حالت وجود در خودش دارد )به همان مقدار که همین بچۀ 
گردد(؛ اّما وقتی  چند روزه برای ارتزاق و شیر خوردن به دنبال مادرش می

 بینم این را هم ندارم! کنم، می من به خودم نگاه می
اندازۀ یک میل و یک سانت تعّلق دارد خیلی عجیب است! بچۀ چند روزه به 

بینم آن هم در من نیست! یعنی  گویند: من می  که اصاًل قابل تصّور نیست! ایشان می
یک حقیقت و واقعّیتی که فقط جسمی از او در مقابل ماست، هرچه هست همان 
وجود مجّرد است که به اینجا آمده، بدون اینکه اصاًل هیچ نفسی و تعّلقی داشته 

 است.«  هوال هو إاّل »مظهرّیت  ۀد. این همان مسئلباش
البته من خیلی به اجمال و با تمثیل عرض کردم که: وجود نازلۀ ذات 

لو به مراتب بسیار  و گونه تعّلق و تعّیناتی که سایر افراد ـ پروردگار است، بدون هیچ
د. ولی این ـ دارن لو به مراتب توحید رسیدند لو از خود گذشتند، و باال رسیدند، و
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ای است که اصاًل انگار از آن عالم در این دنیا نیامده، و  نحوۀ از وجود، یک نحوه
چنین  بدون اختیار اآلن در اینجا هست و بدون اینکه خودش بخواهد اآلن در هم

 وضعّیتی قرارگرفته است.
مقام  ّل»تبیین حقیقت   «ا هوال هو إ

یعنی مقام بدون تعّین و مقام بدون حّد و مقام بدون قید؛  «ال هو إاّل هو»مقام 
یعنی آن ذات و حقیقتی که از آنجا تنازل پیدا کرده و در اینجا پا گذاشته است، بدون 

گذرد و نسبت به تعّلقاتی که  اینکه سرسوزنی نسبِت به آنچه که در دور و برش می
چنین وضعّیتی دیگر در  هم وقت در یک آن 5دارد، گرفتار این تعّلقات شده باشد.

 کند. گوید، فکر و تأّمل نمی کالم و مطلبی که می
قع منطبق بر وا نه  است،  زل کنندۀ حق  نا اد  حّد مرحوم   کالم 

 یکی از دوستان همدانی مرحوم آقا که به رحمت خدا رفته، به ایشان گفته بود:
و آن ام  من مطلبی از مرحوم آقای انصاری به یاد دارم که در کسی ندیده

شد که مطلب ایشان  گفتند، بعدًا مشّخص می اینکه: ایشان هر مطلبی که می
های خارجی بوده  کاماًل صدق داشته و صحیح بوده و مطابق با واقعّیت

 است.
 مرحوم آقا تأّملی کردند و فرمودند:

طور بودند. ولی  بله، بله؛ رضوان اهلل علیه، رضوان اهلل علیه! ایشان همین
کالم ایشان نازل کنندۀ حق است، نه اینکه مطلب ایشان با واقع آقای حّداد، 
 0منطبق است.

گوید  بیند و می کند! یک نفر چیزی را می یعنی اصاًل زمین تا آسمان مسئله فرق می
این مطلب انجام خواهد شد؛ مثاًل شما با این فرد رفاقت نکنید و برای شما مناسب 

طور نبود  شما این کار را نکنید! ولی ایشان ایننیست، یا شما این غذا را نخورید، یا 
دید؛ بکن و نکن او، بکن و  که چیزی را ببیند و بعد بگوید نکن! اصاًل چیزی نمی
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نکن حق بود؛ نه اینکه چیزی را ببیند و بخواهد با آن واقعّیت منطبق بکند، که حاال 
 است.«  هو إاّل هوال»درست در بیاید یا اختالفی در آن باشد. این همان مسئلۀ نزول 

حضرات عرفا وقتی که در آن عالم فناء هستند، ممکن است در آن حاالت  :سؤال
وحدتشان، نتوانند حّق کثرات را ادا کنند؛ آیا این مطلب در آقای حّداد 

 شان بشود؟ شد که مانع زندگی طبیعی باعث نمی
فناء فی اهلل لت  اد در حا مرحوم حّد احوال  ز  ی ا  ذکر برخ

چنین حاالتی پیدا  افتد که وقتی انسان هم بته در بعضی موارد اّتفاق می: الجواب
گاهی  گاه های غیر اختیاری شود. کند، طبعًا احتمال دارد که بدن دچار بعضی ناراحتی

گرفتند و  که وضو می رفتند برای تجدید وضو، همین افتاد که ایشان شب که می اّتفاق می
هوشی بودند؛ خب طبعًا  طور در حال بی تا صبح همین افتادند و خواستند بیایند، می می

گذشت و ایشان در آن حالت  شد. یا فرض کنید که روزها می صدماتی متوّجه ایشان می
خوردند، یعنی اصاًل این غذا  محوی که بودند اصاًل یک قطره آب یا یک لقمه غذا نمی

از این  5کند. می را طی رفت؛ و ُخب طبعًا بدن آن سیر طبیعی خودش  از گلو پایین نمی
موارد ممکن است اّتفاق بیفتد؛ اّما اینکه مثاًل بخواهد نسبت به دیگران مطلبی یا کاری 

 ام. چنین چیزی را بنده از ایشان اّطالع ندارم و نشنیده خیر هم انجام بشود، نه

کالم ایشان حق را »جمع مطلبی را که از حضرت ابوی نقل فرمودید که:  :سؤال
، با این عبارت که عارف بر عین ثابت اّطالع و اشراف دارد و «کرد نازل می

شود، چیست؟ آیا وجود   آن عین ثابت از علم الهی نشئت یافته و محّقق می
چنین  بخشیدن به طریقی و اّتصال به والیتش باعث این خواهد شد؟ هم

هی جمع این مطلب، با راضی بودن به قضای الهی، یا اینکه علم به ارادۀ ال
 کند، به چه نحو است؟ پیدا می

لم وجود نسبت به حقایق عا لهی  ی ا لیا او اشراف  احاطه و  تب  مرا ن   بیا

البته عالم مثال هم که  : در عالم ثابتات که همان عالم ملکوت است ـجواب
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عالم اشباح است، خودش به نحوی متأّثر از عالم ملکوت است، ولی عالم ملکوت 
ـ عارف در مراتب مختلفۀ خودش، گاهی اوقات  کند میبه عالم معانی ارتقاء پیدا 

کند و این اّطالع نه در آن مرتبۀ اّتحاد است،  نسبت به آن حقایق صرفًا اّطالع پیدا می
از اّتحاد، این قضّیه انجام شود؛ مثل اّطالعی که  تر بلکه ممکن است در مراتب پایین

ع است؛ و این همان است که کنیم. این یک نحوه اّطال ما از وقایع خارجی پیدا می
من از مرحوم آقای انصاری نقل کردم. این کیفّیت از إشراِف بر حقایق و امور از 
خیلی عرفای الهی نیز دیده شده است، و اشراف هم اشراِف صحیح است و اشراِف 

 کنند. بینند و مسئله را ادراک می خالف نیست، واقعًا مطلب را می
مسئلۀ اشراف نیست؛ بلکه مسئلۀ اّتحاد با همان ولی بعضی از اوقات، مسئله 

اینجا دیگر اشراف نیست. پیغمبر  ،آیند حقیقتی است که مطالب از آن حقیقت می
 5؛عىلٌّ مع احلّق و احلقُّ مع عىلٍّ َحیثام دار»الّسالم فرمودند:  راجع به امیرالمؤمنین علیه

 0«علی عین حق است و حق عین علی است هرجا که علی هست.
اطاعت بیل ز رسول زوم  ن و چرا ا لهی چو ی ا اولیا اطهار و  ئّمۀ   اهلل و ا

کنیم: یا علی، چرا  اگر امیرالمؤمنین در اینجا بنشیند، ما از حضرت سؤال می
خواهد؛ اگر حضرت امیرالمؤمنین اآلن  اینجا نشستی؟ عّلتش را بگو! دیگر عّلت نمی

؟! بله، خب یک وقت انسان بر این منبر صحبتی بنمایند، آیا ما باید شک کنیم
خواهد مطلب برای خودش روشن شود؛ ولی یک وقت نه، مثاًل به این حساب که  می

کند که رفع خالف بشود. چرا یا علی به نبرد  شاید این مطلب خالف است، سؤال می
کردی و یکی دو سه سال دیگر  و جهاد و جنگ با معاویه رفتی؟ آیا بهتر نبود صبر می

یا علی به جنگ جمل رفتی؟! چرا یا علی سهم طلحه و زبیر را  گذشت؟! چرا می
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این چراها برای چیست؟ به خاطر این است  ندادی تا اینکه این مسائل پیش بیاید؟! 
پنداریم، منتها با مقداری علم بیشتر. مگر  که ما امیرالمؤمنین را فردی مثل خود می

کنند؛  ند و علم امام را انکار مینویس گویند؟! اآلن در همین حوزه کتاب می اآلن نمی
فهمد و  امام مثل افراد عادی است؛ گاهی اوقات اگر خدا بخواهد، می»گویند:  می

 قدر است! میزان تحصیالت ما این 5«فهمد. گاهی اوقات هم اگر نخواهد، نمی
عىلٌّ »شنویم که:  ولی وقتی که ما کالم رسول خدا را راجع به امیرالمؤمنین می

گوید  یعنی وقتی علی را دیدی دیگر نباید چیزی بپرسی. امیرالمؤمنین می، «مع احلق
دیگر یعنی « چرا»امشب باید برای جنگ با معاویه حرکت کنیم؛ دیگر تمام شد! 

گوید خب، حاال برگردیم سر جای  رویم، می کنیم و یک فرسخ می چه؟! حرکت می
ی کردیم، ما بار و ُبنه اّولمان؛ تمام شد! یا علی، ما از زن و بچۀمان خداحافظ

 برداشتیم، ما ساک و زنبیل برداشتیم دیگر یعنی چه؟!
کند، مردم برای فتح مّکه  رسول خدا به مردم وعده داد که مّکه را فتح می

حرکت کردند. به حدیبّیه که رسیدند آن قضّیه پیش آمد و حضرت فرمودند: 
خویشمان را چه بدهیم؟! گفتند: ای بابا! ما جواب قوم و  «سرتان را بتراشید!»

گویند: شما که حج نرفتید! شما که  بگوییم: رفتیم و دست از پا درازتر برگشتیم؛ می
گوید حرکت کنید به سمت  فتح نکردید! مسئله این است که وقتی رسول خدا می

رسید بایستید؛ چشم! سرتان را بتراشید؛ چشم!  مّکه؛ چشم! وقتی به حدیبّیه می
 0چشم! مطلب این است. برگردید به مدینه؛

اّما سایر افراد دلیل و عّلت را باید بگویند. فالن آقا گفته باید این کار انجام 
بشود؛ چرا و برای چه؟ چون علم من بیشتر است! درست است که علم شما بیشتر 
است، ولی ممکن است اشتباه بکنید؛ پس دلیلش را هم باید بگویید. آن کسی که 
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معصوم است. از امام معصوم دلیل خواستن عین جهل و  بدون دلیل است، امام
نادانی و حماقت است؛ اگر از امام زمان دلیل بخواهیم خیلی احمق هستیم، چون ما 

 اصاًل در حیطۀ فکر او نیستیم تا اینکه دلیل بخواهیم.
تر است، و چون ما  گوییم امام زمان هم مثل ماست ولی عالم یک وقتی ما می

گویید را هم برای ما  گوییم: دلیل مطلبی که می دهیم، می و میاحتمال خطا در ا
گوییم. فالن شخص مرجع  بفرمایید! چطور اینکه ما نسبت به همۀ افراد همین را می

زند باید دلیل بیاورد، مثاًل بگوید: دلیلم این  است، خب باشد، برای حرفی که می
ام و برداشتم این است؛  یدهاست که در فالن کتاب، فالن روایت یا فالن مطلب را د

گوییم: بسیار ُخب، روایت شما درست، ولی برداشتتان به این دلیل و به این دلیل  می
 گوید. آید و شیعه هم همین را می غلط است! هیچ اشکالی هم پیش نمی

مطلق مکتب تعبّد در برابر حّق   مکتب شیعه، 

برابر مطالعات و مکتب شیعه، مکتب تعّبد در برابر حّق مطلق است، نه در 
ها؛ در آنجا ما تعّبد نداریم، بلکه دلیل باید  ها و تطبیق ذهنّیات و نه در برابر تنسیق

 اقامه بشود، چه من باشم چه غیر من.
رویم پیش معاویه! اینجا دیگر نباید با معاویه  فرماید: می امیرالمؤمنین می

هایی بودند  همین احمق بجنگیم، اینجا باید صلح کنیم! خوارج از کجا پیدا شدند؟
مالک اشتر پیغام  5که این چراها را درآوردند. جنگ صّفین هجده ماه طول کشید،

جای  اگر ما به 0«رسم به معاویه! یک ساعت شما به من مهلت بده، من می»داد: 
شد، این  مالک اشتر بودیم و توفیق ادراک بیشتر از ناحیۀ امیرالمؤمنین نصیبمان می

« برگرد!»گوید:  دادیم. وقتی امیرالمؤمنین به مالک می ام را هم نمیسؤال و این پیغ
که  لو اینکه معاویه در یک متری اوست. همین جا باید شمشیر را غالف کند، و همان

دفعه خبر موّثقی که در توثیقش شّکی  دارد تا به معاویه بزند، یک شمشیر را برمی
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طور باشد،  وقتی این« ز جنگ بردار!دست ا»آید که امیرالمؤمنین گفته:  ندارد، می
برای اینکه معاویه را از بین  ایم دیگر باید شمشیر را پایین بگذارد. هجده ماه جنگیده

ایم یا برای  ایم؟ برای علی جنگیده ببریم، ولی هجده ماه را برای چه کسی جنگیده
گر برای خودمان؟ اگر برای خودمان است برویم به فکر حاِل زار خودمان باشیم؛ و ا

آید به معاویه بخورد،  گوید: این شمشیر دارد می ایم، امیرالمؤمنین می علی جنگیده
 گویم: بایست و نزن! اّما من می

ها  ها در کتاب اآلن بعضی 5«عثمان را نکشید!»امیرالمؤمنین نفرمود:  مگر
خیر،  کجایش تقّیه است؟! آقا نه 0«خیر! این دروغ و تقّیه بوده است. نه»نویسند:  می

و همین افراد رفتند و عثمان  «عثمان را نکشید؛ به صالح نیست.»حضرت فرمودند: 
ها  ما نباید این حرف 7را کشتند و این بساط درست شد و بعد معاویه آمد و چه کرد!

 را توجیه کنیم، باید واقعّیت را بگوییم.
ه معصوم علی مام  اراده و کالم ا نفس  ّتحاد  اراده و ا نفس  لّسالم با  متعال ا  کالم پروردگار 

آید، و  الّسالم حّقی است که از ناحیۀ پروردگار به زبان او می کالم امام علیه
کند. این مطلب را بنده راجع به خصوصّیات عارف الهی، در جلد دّوم  امام فکر نمی

امام  1ام. آورده و مقداری هم راجع به این قضّیه توضیح داده اسرار ملکوت
کند، همان مشّیت الهی است که  کند فکر نمی ما در صحبتی که میالّسالم مثل  علیه

کند؟ آیا خدا برای قرآنی که بر  کند. خدا اگر بخواهد حرف بزند، فکر می بیان می
قلب پیغمبر آمد، فکر کرد؟ این آیه را اّول به جبرئیل بگویم، آن آیه را دّوم بگویم، 
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کند! امام هم  ره؟! خدا که فکر نمیآن آیه را سّوم؟! و این سوره را بعد از آن سو
کند؛ لذا کالم امام برای ما حّجت است و کالم امام کالم  است، فکر نمی طور همین

حق است. کالم امام کالم خداست، منتها خدایی که در صورت است؛ خدا صورت 
 و شکل ندارد، آن حقیقت در صورت آمده، ولی واقعّیتش یکی است.

ــق از در   ــا الح ــد أن ــیروا باش  خت
 

ــی؟    ــک بخت ــود روا از نی ــرا نب  5چ
گوییم خدا گفت، درخت که حرف  آید ما می وقتی که أنا الحق از درخت می 

خیر! این از خودش  گوییم: نه زند؛ اّما اگر همان أنا الحق را بندۀ خدایی بگوید، می نمی
ت است. آن أنا الحّقی که از درخت بدون اختیار درخت آمد، همان أنا الحق ممکن اس

 آن کالم، کالم امام است. 0از یک انسان بدون فکر گفته شود، مثل آن درخت.
بنابراین، کالم اولیای الهی اگر به این نقطه برسند، دیگر این نیست که بر عین 

اگر ما قائل به عین ثابت یا به علم ثابت  کنند ـ ثابت و یا بر علم ثابت إشراف پیدا می
شوند؛ نه اینکه بخواهند نسبت به حقایقی که در  میبلکه اصاًل خود او  ـ حق باشیم

 آنجا هست اّطالع پیدا کنند.
مین معصو ئمۀ  نند حّجیت کالم ا لهی عینًا هما لیای ا او  حّجیت کالم 

 شود؟ آیا إرادة اهلل از این مجرا جاری می :سؤال
: بله، از همین جهت است، عین همان مطلبی که در زیارت جامعه، جواب
الّسالم است؛ منتها اولیای الهی در تحت والیت امام این امر را  علیهمراجع به ائّمه 

آید و از نفس امام  دهند، نه مستقالًّ؛ یعنی آن والیت در نفس امام زمان می انجام می
آید، پس این ولّی الهی جدای از امام  زمان همان والیت در نفس این ولّی الهی می

این ولّی الهی چون با نفس امام  ـ و نفس تاین کفر و شرک اس کند ـ زمان کار نمی
آید. لذا چه  الّسالم مّتحد شده است، لذا همان والیت در او به این شکل می علیه
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امام مطلبی را بگوید، چه این ولّی الهی، هر دو یکی است و هر دو حّجیت دارد و 
 هر دو سندّیت دارد.

توّسط واص ی تنها  له لیای ا او قعّیت  مو ن حقیقتشناخت حقیقت و   لین به آ

توانیم راجع به این بزرگان  من به این مسئله مؤمن و معتقدم که ما نمی
یعنی موقعّیت مرحوم آقای حّداد را  ـ مسئله، مسئلۀ تواضع نیست صحبت کنیم ـ

شخصی مثل والد ما باید تعریف کند، چه اینکه شرح حال والِد ما کسی مثل خود 
نچه از نوشتجات بنده نسبت به این بزرگان  م؛ و آتوان طلبد و بنده نمی ایشان را می

رسد،  آنچه به ذهن قاصر خودمان می ـ علی کلِّ حال هست، به خاطر این است که ـ
الی این مطالب  بیان کنیم، شاید اهل دلی و اهل فهمی و مستعّدی بتواند از البه

ها  ام بعضی چیزی که برای او مفید باشد، استخراج و استنتاج کند. و حّتی شنیده
نامۀ ایشان را بنویسند، توصیۀ  خواهند راجع به مرحوم آقا کتاب و زندگی اخیرًا می

نظر کنند! به جهت اینکه مسئله و  بنده این است که این افراد از این مطالب صرف
موقعّیت ایشان صرفًا مانند یک عالم ظاهری با یک مقام قدس و زهد و صالح نبوده 

انسان راجع به فرد عالم و متعّبد و متدّین و معتقدی  کند که است؛ و فرق می
بخواهد بنویسد و کنفرانس بدهد و سخنرانی کند و اجتماعاتی داشته باشد، یا راجع 
به یک شخصّیتی که اگر ما شئونات او را به هزار تقسیم کنیم، نهصد و نود و نه تای 

ش سایر مسائل و دهد، و یک در هزار آن، همان حقیقت توحید او را تشکیل می
شئونی است که اینها را هم در همان محدوده و حیطۀ آن محور اساسی قرار داده 
است. بله، راجع به دیگران از زّهاد، عّباد، اهل حال، اهل مکاشفه و اهل دل کتاب 

رعایت  ـ علی کلِّ حال نوشتن و صحبت کردن خوب است و اشکالی ندارد؛ ولی ـ
 ام بشود.این نکته مناسب است که انج

کنم، چیزهایی است که  این مطالبی را هم که خدمت رفقا و دوستان عرض می
مشاَهِد بنده بوده است و بنده در طول حیات با مرحوم آقا که حدود چهل سال بود، 

ام، و بنده شخصًا  م و گاهی اوقات بعضی مطالبی دیدها باألخره مطالبی از ایشان شنیده
م. من مرحوم آقای انصاری را چند مرتبه در سنین چهار، پنج ا تجربّیاتی با ایشان داشته
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سالگی و طفولّیت دیدم، لذا از ایشان چیزی به خاطر ندارم. ولی از آقای حّداد در 
 سفری که در سّن هفده سالگی به کربال مشّرف شدیم، خاطرات و مطالب آن

به آقای حّداد مطالبی از ایشان دارم، و بخش مهّم اّطالعات بنده نسبت  ای کننده تعیین
ام، و ُخب حاالت ایشان هم مشاَهِد بنده بوده و تجربّیاتی با  است که از مرحوم آقا شنیده

ام؛ از این نقطه نظر مطالبی هست، و ااّل ما کجا و شکار عنقا کجا، ما جّدًا  ایشان داشته
در حدود سعۀ گذرد تازه  های سال از فوت مرحوم آقا می توانیم! بنده اآلن که سال نمی

هایش هم تا  شوم که ایشان فرمودند، و شاید به بعضی خودم متوّجه بعضی از مطالبی می
به حال نتوانستم برسم و بعضی از مطالب هنوز برایم مبهم است؛ بعضی از مطالبی که از 

 آن معانی گفتند و هنوز من نتوانستم به آن معنا و به آن مراد ایشان دسترسی پیدا بکنم.

الّسالم به این نحو است که هریک  آیا کیفّیت ارتباط بین اولیاء و امام علیه :سؤال
واسطه و از طریق آن اسمی که خودشان به حقیقت آن اسم  از اولیای خدا به

الّسالم که مظهر تمام اسماء و صفات الهی است  اند با امام علیه  رسیده
 کنند؟ ارتباط برقرار می

معصوم علیه مام  مظ ا لهیالّسالم  ت ا اسماء و صفا تّم همۀ   هر ا

هایم به این مسئله هم اشاره  الی صحبت رسد در البه البته به نظر می: جواب
الّسالم مظهر اتّم همۀ اسماء است؛ مظهرّیت به این معنا که به وجود  کردم. امام علیه

آورندۀ حقایق عینی خارجی اسماء و صفات است. مثاًل فرض کنید که مکتشفی 
ای را کشف  خواهد مسئله سون یا یکی از مخترعین و مکتشفین که میمانند ادی

رسد که  ای می دهد و به نقطه کند و حرکتی را انجام می بکند، راهی را طی می
ای به ذهنش  کند، جرّقه کند. در حینی که دارد فکر می مرتبه در آنجا توّقف می یک
ور اسم علیم پروردگار شود. حّل آن مشکل، ظه زند و آن مشکل برایش حل می می

الّسالم آن جرّقه را در آن موقع به سر و  است توّسط امام زمان وقت؛ یعنی امام علیه
طور آن دانشجویی که  همین 5قلب ادیسون و مخترعین و مکتشفین وارد کرده است.
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ای که درسش را دارد  کند یا آن طلبه کتاب را بازکرده و شب دارد آن را مطالعه می
ها را  کند؟ چه کسی این گره کند، چه کسی این نقاط را حل می لعه میدر شب مطا

کنم این کتاب را  دهد؟ من خیال می کند؟ و چه کسی این کار را انجام می باز می
ام این مشکل را حل  ام و مفتخر هستم بر اینکه توانسته ام و به مطالبش رسیده خوانده

ا فقط عروسک و رباتی هستیم، او کنم، غافل از اینکه پیچ، دست دیگری است و م
بندد، به مقدارش، یکی  کند، نخواهد می کند؛ بخواهد باز می است که دارد إعمال می

کند. اینها همه مربوط به امام  کند و یکی را یک ُخرده دیرتر باز می را زود باز می
 الّسالم است. علیه

کند و منتظر  میداری که دّکان خودش را باز  آن دّکان نسبت به مسئلۀ رزق،
اش آمده است؟ این شخص که  داند این مشتری چطور به مغازه مشتری است، آیا می

خواهید بروید باید فالن  خواسته از منزلش در بیاید، خانمش گفته: شما که می می
گوید:  شود و می از مغازۀ اّول رد می ،آید اینجا چیز را هم بخرید و بیاورید. او می

دفعه خود  آید در این کوچه بپیچد، یک شود، بعد به نظرش می بخرم، نخرم؟ رد می
آید که به این مغازه داخل شود. چه کسی او را اینجا آورده؟ ما  به خود به ذهنش می

توانیم در همۀ شئون زندگی و ارتباطات کاماًل متوّجه بشویم و  این مسئله را می
 توسعه و گسترش بدهیم.

هایی که  شود، گره هایی که می شود، کشف می کارهایی که در این دنیا انجام
الّسالم است.[ یک  واسطۀ امام علیه همه به]شود؛  هایی که زده می شود و گره باز می

 قوانیناز اساتیدمان  5کردم و در آن موقع پیش استادی شب من مطالعه می
ت. گفتند قدری مشکل اس کردم که می ای را مطالعه می خواندم. یادم است حاشیه می

مرتبه  کردم، اشکالی به نظرم رسیده بود، یک یک شب که این حاشیه را مطالعه می
هم خودشان  قوانینای است که اساتید  حالتی برایم پیش آمد که این حاشیه
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فهمند، ولی من که هنوز درس نرفتم، این حاشیه را خواندم و اشکال را متوّجه  نمی
مرتبه دیدم که اصاًل  اش را مطالعه کردم، یک هشدم. تا این قضّیه در ما پیدا شد و ادام

فهمم! هرچه فکر کردم که این لغت چیست، به ذهنم نرسید؛ بسته  این جمله را نمی
ای را که اساتید  جا گذاشتند کف دستمان؛ بفرما! حاشیه شد که بسته شد. همان

تا کنی، خودت فهمیدی؟! من آن شب  فهمند و تو قبل از درس پیش مطالعه می نمی
عجب! ما که  .العمل نفسانی که برایم پیش آمد نخوابیدم صبح از این عکس

وقت در این لغت گیر کنیم؟! صبح بلند شدم با لب و لوچۀ آویزان، با  طور، آن این
!« لکنّه»های ریخته، سر به زیر، تا کتاب را بازکردم دیدم نوشته  تمام یال و کوپال
! فرض کنید ما َلْکَنُه خواندیم، لگن خواندیم، تر ای از این آسان یعنی واقعًا کلمه

کار؟ همه چیز به نظر ما آمد غیر از لکّنه. این  گفتیم آخر: لکنه و لگن به اینجا چه
ها،  ها و با این منّیت گوید: بفرما، بیا، با این اوضاعت، با این انانّیت چیست؟ خدا می

 دانند. همه هم می بفرما! و نظایر این قضّیه برای همه اّتفاق افتاده و
مام علیه ن ا ید ت خارجّیه بخش متعال صور اسماء کّلیۀ پروردگار  لّسالم به   ا

دهد؛  الّسالم اسماء کّلیۀ الهی را در خارج، صورت خارجّیه می امام علیه
هایی که در خارج است، خداوند که مقام تکلیم را  علومی که در خارج است، قدرت

شود  شود، این القائاتی که می در خارج انجام می هایی که دارد و این کالم و صحبت
شود، تمام  هایی که برای هر کسی بر حسب خود در خارج پراکنده می و این رزق

دارد، از ناحیۀ  ای که سهم خودش را برمی اینها از دریچۀ والیت است. آن مورچه
ده این کند، مظهر قدرت شده و آم امام است. آن حیوانی که این مورچه را شکار می

 مظهر رزق را شکار کرده است.
اینکه در روایات داریم و در خارج هم مشهود بوده است که در مصیبت 

ها گریستند و آسمان گریست، واقعّیت دارد؛  ریزه الّسالم همۀ سنگ سّیدالّشهدا علیه
 5فهمد. کند و می فهمند، سنگ ریزه ادراک می امام را می ها ریزه یعنی سنگ
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 خـاک و نطـق ِگـل   آب و نطـق  نطق 
 

 5هست محسـوس حـواس اهـل دل    
گوییم: این ضبطی که اآلن در اینجا  فهمیم! ما می کنند، ما نمی اینها ادراک می 

هست، چه شعوری دارد؟ این آهن است و پالستیک! ولی این ضبط یک موجود 
کند. و در این  فهمد و ادراک می خارجی است که علم و شعور و قدرت دارد، و می

 مطالب خیلی زیادی گفته شده است. زمینه
الّسالم با همین اسامی و صفات است که افراد را راهنمایی و تربیت  امام علیه

﴿کند:  می                      ﴾،0 « ما این ائّمه
یعنی با همان مقام ُکْن:  7؛«عالم أمر ما هدایت کنندواسطۀ  را به وجود آوردیم که به

﴿           ﴾،1  آنها با آن جهت تکوینی هدایت کنند؛ یعنی آن جهت
شود که آن جهت تکوینی به ثمر برسد. شما خیال نکنید وقتی که  تشریعی باعث می

رساند؛ این عمل  خوانید، این ایستادن و رکوع کردن شما را به نتیجه می نماز می
 دهد و آن صورت ظاهری و جهت تشریعی، آن جهت ملکوتی شما را تغییر می

شود، آن تغییر و تحّوالت به اراده و به امر  الّسالم انجام می واقعی به امر امام علیه
 شود. الّسالم انجام می امام علیه

الیت معصوم در حقیقت و مام  لهی با ا ا ی  لیا او ّتحاد   کیفّیت ا

شوند، نه به خاطر این  الّسالم می بنابراین، این اولیای الهی که جذب امام علیه
خیر! تمام وجود آنها که اسماء و  حت یک اسم خاّصی قرار دارند، نهاست که در ت

شود و  واسطۀ اراده و مشّیت امام داخل در آن اسم کّلی می صفات جزئّیه هستند، به
کند و دیگر  کند به رشد و ترّقی تا اینکه با آن اسم کّلی اّتحاد پیدا می بعد شروع می

 نیست. در آنجا فرقی بین این اسم و بین آن اسم
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زمان  تواند در تمام اسماء و در همه جا و همۀ ازمنه هم آیا این اّتحاد می: سؤال
 اّتفاق افتد؟

بله، در همه جا. البته من از مرحوم آقا شنیدم که بیش از دو ولّی الهی : جواب
الّسالم یکی هست یا  در یک زمان، تا به حال نبوده است؛ معمواًل غیر از امام علیه

شود باشد. شاید عبارتشان به این کیفّیت بوده است.  از دو نبوده یا نمیدوتا، بیش 
الّسالم دو بدن  زمان باشد چه اشکالی دارد؟! مثل اینکه خود امام علیه ولی اگر هم

الّسالم یکی است، منتها اگر در دو بدن  بشود، آیا ایرادی دارد! حقیقت امام علیه
هم همین است؛ یعنی وجود یک ولّی الهی  متحّقق بشود چه اشکالی دارد؟ آن مسئله

 آورد و اصاًل اختالفی وجود ندارد. الّسالم هیچ تغییری به وجود نمی در کنار امام علیه

اینکه پنج معصوم مثل امیرالمؤمنین و حضرت صّدیقه و امام حسن و امام  :سؤال
الّسالم در روی زمین در زمان حضرت رسول صّلی اهلل علیه  حسین علیهم

 آله و سّلم بودند، والیت و امامت و عصمت آنها چگونه بوده است؟و 
 مرتبۀ امامت فقط اختصاص به پیغمبر داشته و برای آنها نبوده است.: جواب

 برای آنها مقام امامت نبوده است؟ آیا :سؤال
مت ما مقام ا مقام عصمت با  ت   تفاو

مرتبۀ امامت خیر، نبوده است؛ وقتی که حضرت از دنیا رفتند، آن  نه: جواب
 به امیرالمؤمنین واگذار شد.

مسئلۀ عصمت به جای خودش محفوظ است. مسئلۀ عصمت یک مطلب 
است و آن مقام تنفیذ مشّیت خدا یک مطلب دیگر. ممکن است دو نفر معصوم 

ند، ولی آن کسی که در این عالم ا باشند، مثاًل امام حسن و امام حسین هر دو معصوم
امام حسن است. خود امام حسین در همان موقع به ارادۀ امام دهد،  کار انجام می

تواند غذا  دهد؛ اگر امام حسن نخواهد، امام حسین نمی حسن دارد کار انجام می
تواند نماز بخواند، امام حسن است که این اراده و این نفوذ مشّیت را  بخورد و نمی

 کند. در برادر خودش إعمال می
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رابطه با حضرت صّدیقه سالم اهلل علیها و حضرت  نقش والیت مطلقه در: سؤال
 امیرالمؤمنین علیه الّسالم چگونه بوده است؟

طور بوده است. حیثّیت  در مورد حضرت صّدیقه هم مسئله همین: جواب
الّسالم بوده و حضرت صّدیقه  مشّیت و حیثّیت والیت در وجود امیرالمؤمنین علیه

راز و اظهار و إعمال. آن ولّیی که در این عالم کار در مقام ُکمون بودند، نه در مقام اب
داد، امیرالمؤمنین بود. در خود حضرت صّدیقه هم او دارد إعمال ]والیت[  انجام می

دهد. آن مرتبۀ عالِی حضرت صّدیقه سالم اهلل علیها مربوط  کند و کار انجام می می
 حفوظ بوده است.به دخل و تصّرف در این دنیا نبوده، آن مرتبه در آن عالم م

 هستند؟ 5«ُکلُُّهم نوٌر واَحد»شان  پس در آن عالم همه: سؤال
 بله، نور واحد است و تفاوتی ندارد.: جواب

برایمان سؤال ایجاد « تواند تمام اسماء، درونش تحّقق پیدا کند. می»فرمودید: : سؤال
رفتند، یک  الّسالم می شد که در روایتی داریم که امام باقر و امام صادق علیهما

کرد، دید امام باقر، امام صادق شده و امام صادق، امام باقر شده   نفر نگاه می
 .«و ُکلُّنا نوٌر واَحد فرقی بین ما نیست»است. بعد به او فرمودند: 

کند،  از این روایت و از اینکه شما فرمودید امام در مأموم إعمال والیت می
 توانیم متوّجه شویم؟ چه چیزی می

اطهار علیهمحقیقت و ئّمۀ  الیت ا ن و لّس احده بود  الما

خواهیم  گردیم. یک وقت می در اینجا باز به همان مسئلۀ قبل برمی: جواب
که واقعّیتی است که در هر زمان، به یک نفر تعّلق  بگوییم: آن حقیقت والیت ـ

بگوییم: خواهیم  شود، آن که قابل انتقال نیست. اّما یک وقت می ـ منتقل می گیرد می
شود؛  آن حقیقت والیت واحد است، منتها شخصی با آن حقیقت والیت مّتحد می
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اینجا همان جایی است که من خدمتتان عرض کردم که: آن إعمال و آن کیفّیتی را 
واسطۀ اّتحاد با  دیدیم، از اولیای الهی و عرفا هم به که ما از أعمال و رفتار ائّمه می

م. نه اینکه اآلن والیت دوتا شده در دو نفر، حقیقت بینی نفس امام و والیت، می
کند، همان صورت امام  والیت یکی است؛ این شخص چون اّتحاد پیدا می

ـ متمایز  که همین وجود جسمی است ش ـا شود. اّما وجود خارجی الّسالم می علیه
 الّسالم است. از وجود امام علیه

ده و امام صادق را امام باقر پس اینکه آن شخص امام باقر را امام صادق دی
طور خواهد  دیده، اشاره به این واقعّیت است که امام صادق هم بعد از امام باقر همین

شد. منتها آن صورتی را که بعد خواهد دید، برایش جلو آوردند و گفتند: ببین همین 
والیت ولی اآلن شود، هر دو یکی هستند،  امام باقری که بعدًا تبدیل به امام صادق می

 ـ نه امام صادق الّسالم ـ در امام باقر است و در امام صادق نیست. منتها امام باقر علیه
طور بفهماند که امام صادق هم بعد از من، همین  در ذهن او آمده، و خواسته به او این

من هستم، منتها منی که با این خصوصّیات و این وزن و با این شکل و قیافه است؛ 
 هستیم، منتها زمانه مرا مقّدم کرده و فرزندم را مؤّخر کرده است. ولی هر دو یکی

 اللهّم صّل علی محّمد و آل محّمد
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اهلل علیهما ن  اد رضوا مرحوم حّد نسبت به  ی  قاض مرحوم  توّجه  اهتمام و  ت   شّد

 بسم الل الّرمحن الّرحیم
 

دوستان سعی کردند در این جلسه بیشتر سؤاالتشان را حول همان مطالب  :سؤال
قرار بدهند، یعنی طبق همان مطالبی که آنجا هست و  روح مجّردکتاب 

شود یا حّداقل برای خودمان توضیح بیشتری راجع  سؤاالتی که ایجاد می
نستید خواستیم، از خدمتتان بپرسیم. حاال هر طور که صالح دا به مطلب می

 شویم. پاسخ بفرمایید، ممنون می
آمده است که: مرحوم قاضی نسبت به مرحوم سّید  روح مجّرددر کتاب 

هاشم حّداد یک حالت ضّنتی داشتند و شاگردان را به ایشان ارجاع 
آیا این  5دادند و در واقع یک نوع محافظتی نسبت به ایشان داشتند. نمی

گشته یا  ات خاّص مرحوم حّداد برمیمسئله دلیل خاّصی داشته و به روحّی
 مطلب دیگری بوده است؟

نفسی ی و  نحو وجود عین ی، به  له مل ا ی کا نزد عارف و ول لک در  نفس سا ن حقیقت   موجود بود

القاسم  بسم الل الّرمحن الرحیم. و صیّل الل عیل سیِّدنا و نبیِّنا أیب: جواب
 حمّمٍد، و لعنةم الل عیل أعدائهم أمجعنی.

تربیت و تزکیه در روش عرفانی و روش سلوک خیلی مسئلۀ مسئلۀ 
تواند از عهدۀ آن بربیاید. ولّی الهی و عارف کسی  ای است و هر کسی نمی پیچیده
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است که به تمام مصالح و مفاسد انسان إشراف کامل دارد و بلکه إشراف ِعّلی دارد؛ 
وجود عینی و  نحو الهی، به یعنی حقیقت نفس سالک در نزد عارف و ولّی کامل

ه  وجود نفسی است،  ن أممور  ، نسبت به آنچه که برای او و ال یفٰی علیه یشٌء م 
داند که  ضروری است و یا اموری که ترکش برای او واجب است. پس او بهتر می

 نسبت به شاگرد و سالک چگونه عمل کند.
لهی ی ا لیا او منظر  ز  فراد ا تباط با ا ار ت و  معاشر  کیفّیت 

که همیشه اولیای الهی از نظر تربیت و تزکیه به آن تذّکر مسئلۀ مهّمی 
کردند، مسئلۀ معاشرت و ارتباط با افراد است که در  دادند و خیلی تأکید می می

حدیث عنوان بصری هم این مسئله ذکر شده، و در روایات هم نسبت به این مسئله 
کم کن و نسبت به گویند: از أصدقائت  مطالبی آمده است؛ از جمله، روایاتی که می

و این مطلب، مطلب خیلی  5ارتباطاتت خیلی ضنین باش و مراقب ارتباطاتت باش.
همه ناظر به این مسئله  0کند، مهّمی است، و روایاتی که داللت بر انعزال از خلق می

است که انسان برای تربیت و تزکیۀ خود احتیاج به تمرکز دارد، احتیاج به ارتکاز 
بودن و جمعّیت دارد. ارتباط با مردم  خود دارد، احتیاج به درذهن و ارتکاز نفس 
طور کّلی صحبت کردن،  کند، صحبت کردن با مردم و اصاًل به انسان را پراکنده می
یا »طور که در حدیثی از جناب لقمان وارد شده:  همان 7کند. انسان را متشّتت می

ٍة، فإ ! إن کنَت زَعمَت أّن الكالَم ِمن فِضَّ در روایات  1«ّن الّسكوَت ِمن َذهٍب.ُبنیَّ
نسبت به این موضوع خیلی تأکید شده، و در تربیت اولیای الهی و عرفا هم نسبت 

در لغو بودن و عبث بودن و امور محّرمه که  لو لغو نباشد ـ به زیاد صحبت کردن و
طور کّلی آنچه که خیلی برای  ـ نهی أکید شده است. به دیگر جای بحث نیست
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مضّر است عبارت است از ارتباط با مردم، آن هم مردمی که در افکار مختلف سالک 
شود که انسان از آن  و در ظروف مختلف هستند؛ و این انتقال و ارتباط باعث می

کند، متشّتت و  وضعّیت و استقرار نفسی خودش که بر آن استقرار حرکت می
ا از دست بدهد، و این پراکنده بشود و آن حالت سکونت و اطمینان و طمأنینه ر

 5خیلی ضرر بزرگی است.
ارتباطات و عدم شهرت ن  ی بر کم کرد له لیای ا او  تأکید 

توانید رفقای  کردند که: تا می لذا اولیای الهی همیشه به شاگردان توصیه می
توانید در معاشرت نسبت به این مسئله اهتمام داشته  خودتان را کم کنید و تا می

از مواردی که در شرع آمده، مثل صلۀ رحم و عیادت مرضیٰ،  باشید! و نسبت به غیر
یا ارتباطات شغلی در حّد ضرورت، یا امور ضروری که در زندگی برای انسان پیش 

 0اند. آید، همیشه این بزرگان به این مطلب و به عدم شهرت تأکید کرده می
مجّدد به قبل از اینکه برای اقامت  در آن وقتی که من در مشهد مشّرف بودم ـ

از دوستان در شرح قصیدۀ خمریۀ ابن فارض شروع  ای ـ بحثی را با عّده قم بیایم
کرده بودم. بعد از شروع اّولین جلسه، احساس کردم شاید این مسئله برای من 
صالح نباشد. اّتفاقًا بعدازظهر همان روز خوابی دیدم که آن خواب اشاره به همین 

رفتم و با ایشان دیدار و مالقاتی  مت مرحوم آقا میکرد. معمواًل روزها خد مطلب می
اهلل  هایمان در همین مدرسۀ مرحوم آیة رفتم، و درس کردم، بعد به درس می می

که وارد اطاق شدم، بعد از سالم کردن، ایشان روکردند به  خوئی مشهد بود. همین
 من و گفتند:

خیر آخرت را  خواهی ناشناس بمان! اگر سّید محسن! اگر خیر دنیا را می
 خواهی ناشناس بمان! می

یعنی اشاره کردند به همان خوابی که همین یک ساعت یا دو ساعت قبلش دیده 
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دادند. اولیای الهی همیشه نسبت به این قضّیه  بودم. و این مسئله را ایشان تذّکر می
 تأکید داشتند.

ن به جمعّیت خاطر فراد در رسید س ا نفو تب  مرا  اختالف 

ف، از طرف دیگر خود نفوس در ارتباط با این مسئله متفاوت این از یک طر
توانند آن  هستند؛ بعضی از نفوس عالوه بر نحوۀ کمی از ارتباط، تا حدودی می

 توانند. جمعّیت خاطر را برای خودشان فراهم کنند، اّما بعضی از نفوس نمی
است  قطعًا در کیفّیت سیر مرحوم آقای حّداد این مسئله نقش اساسی داشته

که ایشان از ارتباط با مردم دور باشند. مضافًا به اینکه طبعًا در طول مسیر ممکن 
بود حاالتی از ایشان بروز و ظهور کند و مورد توّجه دیگران قرار بگیرد و آن 
حاالت باعث شود که افراد به سمت ایشان جذب بشوند و وقت ایشان را بگیرند و 

ای را که  گذرانند و ایشان نتواند آن استفادهبه صحبت و معاشرت و جلسات و... ب
باید در انعزال و جمعّیِت خود داشته باشد، ببرند. و از آنجایی که طبعًا مرحوم 

دانند که این نحوۀ معاشرت  قاضی بر آینده و کیفّیت سیر شاگرد إشراف دارند، می
ساند؛ لذا قطعًا برای آیندۀ او مضر خواهد بود و آن تربیت را به کمال نخواهد ر

ایشان را از ارتباط با بقّیۀ افراد برحذر داشتند، مگر اینکه در حّد خیلی ضروری و 
آمد. حّتی مرحوم آقا  بر حسب صدفه و اّتفاق با شاگردان ایشان صحبتی پیش می

 فرمودند: می
در آن زمانی که من با مرحوم عاّلمه طباطبائی در قم بودم )قبل از سفر به 

ربیت مرحوم عاّلمه طباطبائی بودند و از ایشان دستور نجف، که در تحت ت
گرفتند و اآلن هم آن اذکار و دستوراتشان در دفترچۀ کوچکشان  و ذکر می

اند موجود است، که مرحوم عاّلمه در فالن روز این  که از آن موقع نوشته
مطلب را فرمودند، و مرحوم عاّلمه در چند ماه بعد، مطالب را به نحوۀ 

گاه اسمی از مرحوم آقای حّداد  ییر دادند( مرحوم عاّلمه گاهدیگری تغ
کردند، و این را  آوردند و از علّو مقام و درجۀ مرحوم آقای حّداد یاد می می

ما با ایشان خیلی ارتباط نداشتیم؛ ما در نجف بودیم و »هم می فرمودند که: 



 717 رود یاو به شمار م یۀسالک و تزک یتمسائل راه ترب ینخاطر، از مهمتر ّیتجمع ۀمسئل

 

ندر، مثاًل گاهی که دیدیم ااّل شّذ و   ایشان در کربال بودند و ما ایشان را نمی
شدند، بر حسب ُصدفه ایشان را  برای تشّرف به زیارت نجف مشّرف می

 5«کردیم. در صحن یا در منزل مرحوم قاضی زیارت می

یکی از مسائلی که از مرحوم سّید هاشم حّداد نقل شده این است که: به : سؤال
کردند و  می بعضی از افرادی که اّیامشان را دائمًا در سفرهای زیارتی سپری

 رفتند، فرموده بودند که: دائمًا از این سفر زیارتی به سفر زیارتی بعدی می
خواهد به مّکه و کربال بروی! یک مقدار در خودت بنگر، در  قدر نمی این»

 0«خودت تأّمل کن تا خودت را بیابی که آنگاه خدا را هم خواهی یافت!
ای باشد که از  وکی و طریقهتواند بیان کنندۀ یک روش سل آیا این مطلب می

 کردند؟ استادشان فراگرفتند و طبق آن حرکت می
او به شمار می تزکیۀ  لک و  تربیت سا اه  ل ر مسائ مهمترین  ز  د مسئلۀ جمعّیت خاطر، ا  رو

توانیم بگوییم که این مطلب هم یکی از فروعات و  بله، تقریبًا می: جواب
ای که برای تربیت  . مسئلهای است که خدمتتان عرض کردم لوازم همین مسئله

سالک و تزکیه و تجّرد او بسیار ضرورت و اهمّیت دارد، همان مسئلۀ جمعّیت 
رود و  خورد و از بین می هم می واسطۀ ارتباطات به خاطر است. جمعّیت خاطر به

 آید. جای او تشّتت و افتراق می به
ر آن روز شوید، نسبت به وقایعی که د شما وقتی که صبح از خواب بلند می

افتد، هیچ اّطالعی ندارید، ذهن شما کاماًل خالی و بسته است. حاال اگر آن  اّتفاق می
روز را تمامًا از صبح تا شب در منزل خودتان باشید و در را هم ببندید و هر کسی 

زند در را باز نکنید، از وقایع خارج از منزل هیچ اّطالعی ندارید که مثاًل در  در می
ه گذشته، تصادف شده، کسی فوت کرده، کسی به دنیا آمده، عزا بیرون منزل چ

بوده، شلوغ و تراکم و ازدحام بوده، سر و صدا و أخباِر مختلف بوده است؛ فرض را 
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هم بر این بگذارید که رادیویی را روشن نکنید و اخباری هم نشنوید و فقط در 
صورت حال خودتان را  درون منزل از صبح تا شب به این کیفّیت بگذرانید. در این

نسبت به روز گذشته که از منزل خارج شدید و با افراد ارتباط داشتید مقایسه کنید و 
کند! تخّیالت و تصّوراتتان چقدر تفاوت  ببینید نمازتان با روز گذشته چقدر فرق می

دارد! افکارتان با روز گذشته چقدر تغییر پیدا کرده است! یک حالتی در خودتان 
ای و یک  آن حالت انگار برای شما یک ثْقل و وزنه و مایه کنید که  احساس می

استحکام و استقراری و یک طمأنینه و سکونتی در آن روز به وجود آورده است که 
 واسطۀ ارتباطات، این حالت نبود. در روز گذشته به

تخّیالت ت و  توّهما تشدیدکنندۀ  مور  لک از جمیع ا  لزوم پرهیز سا

عرض کردم، سالک باید ارتباطاتش را به حّد ضروری که  طوری لذا همان
برساند. چیزی که برای او مفید نیست نباید گوش بدهد. شما رادیو را باز کنید و 

توانید  بفهمید در فالن جا زلزله آمده، به شما چه ارتباطی دارد؟ مگر شما کاری می
یس جمهور انجام دهید؟! یا در فالن جا جنگ شده، حاال من چه کنم؟ فالن رئ

ساقط شده، فالن دولت سقوط کرده، بنزین گران شده، نفت ارزان شده، چغندر 
نوسان پیدا کرده، در فالن جا تظاهرات شده، یکی را به محکمه بردند، یکی را به 

. اآلن اگر ما أخبار را مشاهده کنیم، نود و  دار آویختند، آن یکی را تبرئه کردند و...
وری است که بیشتر موجب تشدید تخّیالت و توّهمات پنج درصد از أخبار در ام

خواهیم بخوانیم به یاد این  است، تا اینکه مطلب مفیدی ارائه بدهد. نماز که می
 خورد؟ هستیم که در فالن کشور تظاهرات است، این نماز به چه درد می

أ از  ن  بود ین دور  مسلمین و ب مفید  مور  لح و ا مصا لک به  توّجه سا فات بین  منا  خبارعدم 

به خاطر این مسئله « انسان باید از اخبار دور باشد!»گفتند:  اینکه بزرگان می
توّجه  است. نه اینکه انسان نسبت به حاالت و امور مفیدۀ مسلمین و مصالح آنها بی

باشد؛ این، دو مسئله است. بزرگان و اولیای دین بیش از دیگران نسبت به امور 
مراقب بودند؛ نه تنها کنار نبودند، بلکه مراقب مسلمین و مصالح آنها ضنین و 

های آخر عمر ایشان  بودند. در مالقاتی که بین یکی از ارحام ما با مرحوم آقا در سال
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در مشهد صورت گرفت و بنده در آن مجلس حضور داشتم، در بین صحبت، 
 ای مطرح شد و ایشان در پاسخ فرمودند: قضّیه

شهد آمدیم؟ ما دیدیم این مردم انقالب کردند دانید ما برای چه به م آقا! می
و خون دادند و جان دادند و دنیایشان را دادند و با اخالص خودشان، آنچه 
را که داشتند برای دین دادند و عماًل تعّهدات خودشان را اثبات کردند؛ این 
کاری بود که مردم انجام دادند. خب حاال که این کار انجام شده، ما نباید 

ها را  ها را کردند و این مایه ا که اینها در پی آن، این از خودگذشتگیآنچه ر
گذاشتند، پاس بداریم و آن هدف را برای اینها توجیه کنیم و آن مقصد را 
برای این مردم بیان کنیم؟! این مردم برای چه این کار را کردند؟ برای اینکه 

کدام اسالم؟ چه  اسالم را به منّصۀ ظهور برسانند. خب، حاال اسالم کو؟
کسی این اسالم را باید بیان کند؟ معاد در این اسالم است، امامت در این 
اسالم است، توحید در این اسالم است، عرفان در این اسالم است، فقه در 

 این اسالم است، تفسیر در این اسالم است.
م و این مردمی که آمدند و گفتند: ما تا این حد جلو آمدیم، تا این قدر آمدی

های حیاتی خودمان دست  مایه گذاشتیم، تا این قدر آمدیم و از سرمایه
 برداشتیم؛ آیا ما نباید در قبال این مسئله قدمی برای مردم برداریم؟!

من به همین جهت از طهران هجرت کردم به مشهد تا اینکه فراغتی پیدا 
دم بیان کنم و کنم و بتوانم آن اسالمی را که پیغمبر و ائّمه آوردند، برای مر

 بنویسم. عّلت آمدن من به مشهد این بوده است!
توصیف ش  تال اهتمام و  ت  اسالم شّد معارف  لیف دورۀ علوم و  تأ ی  نی برا مه طهرا مرحوم عاّل  ناپذیر 

قدر  و بنده شخصی را در طول عمر خودم مثل مرحوم آقا ندیدم که این
من بعد از سه یا چهار ماه  شد که نسبت به هدفش مجّد و با اهّمیت باشد. بارها می

خواستم خدمت  رفتم و می که به بیرونی می رفتم، همین که برای زیارت به مشهد می
گفتم: سالٌم علیکم، ایشان  اند، تا می دیدم که پشت میز نشسته ایشان برسم، می

هان، سالٌم علیکم، آمدی؟ برو در اندرونی! وقتی »گفتند:  سرشان را بلند نکرده می
دادند، و این  پرسی هم به ما نمی یعنی حّتی اجازۀ احوال« آیم آنجا. نوشتم میکه من 

 کنید! در وقتی بود که من سه ماه ایشان را ندیده بودم! التفات می
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 فرمودند: ایشان می
شود و  نویسم که دیگر این انگشتم در قلم خشک می قدر می من گاهی آن

 توانم این را جمع کنم. نمی
پیداکرده بود که  5ان ناراحتی ِدکوْلمان و پارگی شبکّیهیک وقت چشم ایش

رفیق صدیق ما آقای دکتر سّجادی چشم ایشان را عمل کرده بود. من وقتی که آن 
گویند این ناراحتی  آمدم، در طّیاره به ایشان گفتم: آقا می شب با ایشان به طهران می

تان کم کنید؟ ایشان  طالعهشود قدری از م شما به خاطر زیادی مطالعه و اینهاست، می
 فرمودند:

فالنی! تو این مطلب را بدان که اگر تمام بدن مرا قطعه قطعه کنند، یک 
 دارم! کلمه از آنچه که نوشتم و خواهم نوشت دست برنمی

ها را بزنیم،  این حرف، حرف یک شخص عادی نیست. اگر ما این حرف
مکن است در بعضی از موارد تا ایم، یا م دچار احساسات و تخّیالت و توّهمات شده

حدودی رنگ و لعاب دین هم داشته باشد؛ ولی این حرف، حرف یک ولّی الهی 
است! دربارۀ اهتمامی که این مرد برای نشر معارف اسالم از خود نشان داده بود، 

گفت: یک ساعت بود که ایشان را از بیمارستان مرّخص کرده  یکی از دوستان می
نویسند.  ای عیادت، دیدیم ایشان کتاب را برداشتند و دارند میبودند، ما رفتیم بر

آقا! خیلی به ما مهلت »گفتیم: آخر آقا! قدری، شبی، صبر کنید! ایشان فرمودند: 
کنید! این افراد کارشان کار عادی نیست؛  التفات می« ندادند، خیلی ما مهلت نداریم!

 باید مأمورّیتشان را انجام بدهند. گنجد، اینها یعنی اینها در توّهم و تخّیل ما نمی
فراد لب سایر ا مطا ی با  له ی ا لیا او لب  مطا ن  س بود قیا ل  قاب  غیر 

گویند با سایر  کند و مطالبی که اینها می ها تفاوت می قلم اینها با سایر قلم
خوانیم و مطالب را بر طبق آنچه که در  ها را می کند. ما کتاب مطالب فرق می

کنیم؛ و اگر خیلی  کنیم و ترکیب و مونتاژ می سنگین میها نوشته، سبک و  کتاب
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دار باشیم، در نقل کتاب خیانت نکنیم و حاال خدایی ناکرده نخواهیم کم و  امانت
 ها را اضافه کنیم. ها را حذف و بعضی زیاد کنیم و بنا به مصالح، بعضی
از بنده های مشهد  یکی از روزنامه ـ رضوان اهلل علیه بعد از فوت مرحوم آقا ـ

ای و خیلی مختصر نوشتم، و شرط  ای دو صفحه ای بدهم، من مقاله خواستند مقاله
دهم؛ و شرعًا  که تحریف و سانسور نکنید من این را به شما می صورتی کردم در

متعّهد شدند. وقتی که مقاله را پخش کردند، من دیدم عالوه بر سانسور، تحریف 
ما که نیامدیم سراغ شما و به شما مقاله  هم شده است! خب این خیانت است! چون

داری و تبلیغ دین است که من در  بدهیم، خودتان آمدید؛ پس این چه رسم دین
جور دیگر چاپ کنید؟! خب چاپ نکنید و  جور بنویسم و شما یک عبارت یک

آید و ما این را چاپ  بگویید: آقا! این عبارت با مذاق و با مصالح ما جور درنمی
گوییم: خدا خیرتان بدهد، نکنید؛ ما اصراری نداریم! آن کسانی که  می کنیم. نمی

دانند. شما که خودتان آمدید و اصرار و درخواست کردید و شرعًا  باید بدانند، می
متعّهد شدید، چرا تحریف کردید؟! این اسالم است؟! این همان اسالمی است که ما 

 .طور نیستند ی الهی اینکند. اولیا فرق می باید تبلیغ کنیم؟! یا نه، 
ی بر له ی ا اولیا ش  ن رو ی بود اعتباری مبتن مفاسد  لح و  مصا لحاظ  س حق و عدم   اسا

اساس حق است.  اساس مصلحت و مفسده نیست، بر روش اولیای الهی بر
پذیرند  گوییم، همه بپذیرند. همه نمی ما هیچ الزامی نداریم برای اینکه مطالبی که می

طور بوده است. هر مطلبی خواهان  همیشه همین و نخواهند هم پذیرفت، و
پذیرد و ما هم هر مطلبی را  مخصوصی دارد و هر کسی هر مطلبی را نمی

کنیم؛ ولی افراد متفاوت هستند و  رسد مطرح می گوییم. آنچه را که به نظر می نمی
ها مختلف است، یکی ممکن است به ُحسن تلّقی قبول کند، یکی ممکن  سلیقه

وت بگذرد، و یکی ممکن است با نقد و اعتراض و پرخاش با مسئله تفا است بی
توانیم دست از حق برداریم؛ دست برداشتن از حق، یعنی  برخورد کند. ولی ما نمی

مصالحه. این مصالحه از صدر اسالم هم بوده است؛ آنهایی که امیرالمؤمنین را رها 
کن! یا علی، بیا از حّقت کردند، مگر اهل مصالحه نبودند؟! یا علی، بیا مصالحه 
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. خب حاال چه کسی ضرر کرد و چه کسی  بگذر! یا علی، گذشته دیگر! یا علی...
نفع برد؟ باألخره اآلن نه امیرالمؤمنین در میان ماست و نه عمر، هر دو رفتند در آنجا 

شود چه کسی  دهند. حاال معلوم می و هر دو دارند به خدا حساب و کتاب پس می
کسی ضرر کرده است؟ چه کسی به دنبال مصالح و دنیا بوده، و چه کسی ُبرده و چه 

العین خودش قرار داده و به دنبال او رفته  به دنبال خدا بوده و حق را همیشه نصُب
 است؟ این مسئله، مسئلۀ اساسی است.

 فرمودند: مرحوم آقا می
دین ما آمدیم در مشهد برای اینکه دینی را که مردم جانشان را برای آن 

دادند، برای مردم بیان کنیم؛ بدون قصد و بدون غرض، و خالص و پاک و 
طور که بوده و بر قلب یک  مطهَّر، از منشأ و منبع و شریعۀ خودش، همان

 5طور آن را عرضه کنیم و بگوییم: این دین است! آمده، همان عارف
صد،  در خواست صد  نخواست نپذیرد. هرکه  خواست بپذیرد، هرکه  حاال هرکه

صد؛ دیگر هر کس بر طبق  صد، هفتاد در صد، هشتاد در خواست نود در  هرکه
 داند. این مقصود بود. مصالح و منافعش، و هّمت و اراده و خلوصش، خودش می

قع به ن وا قرار داد اعتبار و  ی برداشتن  ی آن توحید یعن  جا

شود و هرچه  میواسطۀ ارتباطات برای انسان پیدا  این تشّتت و ترّدد به  الغرض،
شود، جمعّیت ضمیر و جمعّیت  انسان ارتباطش را کم کند، جمعّیت ذهن او اضافه می

کند؛ چون راه  تواند راه را طّی تر می شود و سریع نفس و استقرار برای او بیشتر می
جایش واقع را  سلوک، عبور از اعتبارات است. در یک جمله: شما اعتبار را بردارید، به

جایش اعتبار را بگذارید، این  شود توحید؛ توحید را بردارید، به ین می، ا بگذارید
 شود جمعّیت، مقام جمعّیت. شود دنیا و کثرت. توحید را با دنیا داشته باشید، این می می

مسافرت  0یکی از چیزهایی که برای سالک مضّر است، مسافرت کردن است.
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که انسان به تشویش و  شود کردن و زیاد این طرف و آن طرف رفتن موجب می
تر و سفرش کمتر باشد، آن حالت جمعّیت و  اضطراب بیفتد. هرچه انسان، آرام

کنند که اگر این طرف و آن  ها تصّورمی استقرار برای او بیشتر است. حاال بعضی
طرف بروند و به اماکن مقّدسه زیاد سفر کنند، برایشان کشف و انفتاح طریق و فتح 

﴿که خدای انسان و پروردگار متعال در همه جا هست،  یشود. درحالت باب می    

     ﴾.5 آن طرف نباید پیدا کند!  انسان خدا را در این طرف و 
ئّمه علیهم الیت ا توحید و و ی وصول به حقیقت  لک در وجود خویش برا لّسالم لزوم سیر سا  ا

جای این  خود پیدا کند. اگر انسان بهانسان باید خدا را در ضمیر و نفس 
طرف و آن طرف رفتن و زیاد مسافرت کردن، در جای خودش بنشیند و به دنبال 
حقیقت باشد و نّیت و ضمیر خودش را خالص و صاف کند و خود را تسلیم ارادۀ 

آید و  جا به سراغش می خدا در همان ـ نه اینکه برای خود چیزی بردارد حق کند ـ
وقت مدام به  کنیم، آن طه خداست. ما به آن مطالب اساسی توّجه نمیدر همان نق

کنیم در آنجا برای ما فتح باب است. زیارت امام  رویم و خیال می زیارت ائّمه می
الّسالم خیلی خوب است و خیلی ثواب دارد و باید هم شیعیان مرّتب به  رضا علیه

ست. این اماکن مقّدسۀ زیارت آن حضرت بروند. نفس زیارت خودش از شعائر ا
ماند که چقدر در روایات  الّسالم نباید از زائر خالی باشد؛ مثل حج می ائّمه علیهم

ها حاجی کم  توصیه داریم که حج را نباید خالی کنید! حّتی اگر در بعضی از سال
ای را برای حج بفرستد تا اینکه  است، حاکم اسالم باید به خرج دولت اسالم، عّده

هیچ وقت حج نباید ترک بشود و در هیچ شرایطی  7و0ت خالی نباشد.حج هیچ وق
 نباید حج تعطیل باشد، در هیچ شرایطی! همیشه باید حج لحاظ بشود.
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ئمّه ی ا زیارت ظاهر فقط در  قت و عمر خود  ن همۀ و نمود اجتناب از صرف   لزوم 

 ماند و باید زیارت مراقد مطّهرۀ ائّمۀ اطهار سالم اهلل علیهم مثل حج می
همیشه در آنجا زائر باشد؛ اّما نه اینکه انسان همۀ وقت خود را صرف زیارت کند و 
مکّرر به زیارت برود و برگردد. امام رضا همه جا هست، امام رضا در منزل خود 
انسان هم هست، امام رضا اختصاص به مشهد و نقطۀ خاص ندارد؛ والیت امام 

قرین و عجین است، با نفس و ضمیر  الّسالم، با خون و گوشت و پوست انسان علیه
 و سّر و روح انسان عجین است.

ن علیه مام زما ت تشّیع به وجود ا  الّسالم وابستگی حقیقت و حیا

الّسالم، والیت طبعّیه و عّلیه  در جلسۀ قبل عرض کردم که والیت امام علیه
الّسالم  هاست؛ یعنی وجود همۀ اشیاء به نحو معلولّیت و متأّثریت در وجود امام علی

رفتن خدمت امام و رفتن به مراقد مشّرفه، اظهار خلوص و اظهار  5منطوی است.
الّسالم چه دارد؟! امام را از  شیعه غیر از امام علیه 0الّسالم است. ارادت به امام علیه

ما بگیرند ما صفریم، صفر صفر هستیم! امام زمان را از شیعه بگیرند، برای شیعه چه 
ماند؟ اگر احکام است، خب اهل تسّنن هم این احکام را  چه می ماند؟ واقعًا می

گیریم، آنها از پایین  کند؛ مثاًل ما وضو را از باال می دارند، حاال احکامشان فرق می
گیرند. مگر ما این همه اختالف در فقه شیعه نداریم؟! مگر این همه اختالف در  می

اساسی در طهارات و نجاسات و باب نجاسات و طهارات نداریم؟! راجع به مسائل 
ابواب مختلفۀ فقهی، یکی قائل به حرام است و یکی قائل به حّلیت؛ خب اهل تسّنن 

 طور هستند. هم همین
اختالف ما با اهل تسّنن، اختالف بر سر رسالۀ فقهّیه و رسالۀ احکام و 

ام گوییم: باید باالی سرمان ام المسائل نیست؛ اختالف این است که ما می توضیح
گویند: نه، الزم نیست؛ و از تبعاتش این است که دیگر هر  معصوم باشد، آنها می

گوییم: فقط باید امیرالمؤمنین باالی سرمان باشد، و اآلن  آید، ما می چیزی پیش می
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الّسالم باالی سرمان باشد. بدون امام زمان، شیعه یعنی سّنی!  باید امام زمان علیه
 پوچ و صفر، صفِر صفر! این است مسئلۀ شیعه. بدون امام زمان، شیعه یعنی

ای نیست.  خواند و یکی به قالی، خیلی مسئله اّما اینکه یکی به مهر نماز می
یکی قائل  طور هم هست، حاال ممکن است در خود سنگ هم اختالف باشد، که این

به جواز است و یکی قائل به حرمت. در حرم حضرت اباالفضل سالم اهلل علیه ُمهر 
های مرمر نماز خواندم. در آنجا  خواستم نماز بخوانم و بر همان سنگ بود و من مین

خوانی! گفتم: چه اشکالی  شخصی از اهل علم آمد و گفت: آقا نماز به سنگ می
دارد؟! گفت: حرام است. گفتم: حرام است؟! از کجا درآوردید که حرام است؟ 

ده بر آن سنگ معدنی حرام گفت: آقا این سنگ مرمر است. گفتم: خب باشد! سج
األرضی خارج شده باشد؛ خاک رس هم جزء معدنّیات است،  است که از وجه

طور نیست که سجده بر هر معدنی جایز  سنگ خارا هم جزء معدنّیات است، این
األرضی خارج نشده باشد، نماز بر آن هیچ اشکالی  نباشد. این سنگ وقتی که از وجه

توانیم نماز بخوانیم؛ این   گویند که ما روی فرش هم می ندارد. حاال اهل تسّنن می
شود نماز  خیلی مسئلۀ مهّمی نیست. اختالف ما با آنها بر اینکه آیا روی فرش می

خواند یا بر حصیر یا غیره، اختالف بر یک حکم فقهی است و شاید آدم بتواند آنها 
کردم، دیگر  ا متوّجه میرا متوّجه کند. من در همین سفرها وقتی که خیلی از اینها ر

 خواندند، با اینکه اهل تسّنن بودند. روی فرش نماز نمی
مهم این است که ما پیرو والیت هستیم ولی آنها این والیت را قبول ندارند، 

رسد؛ این است مطلب! کسی که امام زمان را در  و بدون والیت انسان به جایی نمی
و خود را در محضر او نبیند، عمر  صبح و ظهر و شام در درون خود احساس نکند

او هباًء منثورا است. اگر من امام زمان را احساس کنم، خود را در تحت انقیاد او 
آورم؛ اگر احساس نکنم، افسارم به گردن خودم افتاده و هر کاری دلم  درمی

کنم. کسی که امام زمان را باالی سر خودش نبیند یا اینکه امام زمان را  خواهد می می
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گویند:  گویند؟! می زند. مگر اآلن نمی ک آدم معمولی بداند، دست به هر کاری میی
ها چیست؟ علم غیب  این حرفگوید امام علم غیب دارد؟  نه آقا! چه کسی می»

کند! اّما اینها  نخیر، امام زمان با چغندر فروش فرق می« فقط اختصاص به خدا دارد!
 ند.ا هبین این دو مسئله فرق نگذاشت

ن  تر دیکنز معصوم علیهبود مام  او حقیقت والیت ا فرد به  ز خود  لّسالم ا  ا

الّسالم را در نفس خود ببینم و در ضمیر خود مشاهده کنم  من امام علیه وقتی
دیگر  و غلطی بکنم توانم هر دیگر نمی ،و او را مشرف و بصیر نسبت به خود بدانم

کنم. اینجاست که  پیدا می فو خو یک خرده ترس ،انجام بدهم یتوانم هر کار نمی
مدام به زیارت بروم،  ،آن طرف برومو این طرف  که مدام بهدیگر احتیاج ندارم 

امام را در  ؛آنجا پیدا بکنم و بزنم و بخواهم امام را اینجا سر مدام به جاهای دیگر
بینم، با این دید و با این  خود می تر و در کنار وجود خود و از خود به خود نزدیک

راست، او مواظب  چپ بروم یا و کند ایستاده و دارد به من نگاه می که کیفّیت
گیرد و فیلم ما را  فرض بکنید اآلن در اینجا این وسیله دارد عکس ما را می 5است.
گرفتم  می ،من این ادراک را نداشتم و اگر این وسیله اینجا نبود حاال ،دارد برمی

 ،کند نه دستگاهی ما را تماشا می و دارد ی برمینه کسی از ما فیلم چون ؛خوابیدم می
من  ،کند ولی حاال که این دستگاه دارد نگاه می !نه عتیدی، هیچ و نه رقیبی داریم

 یدا هچطور صحبت کنم. دید و چه مطالبی را نگویم و مواظبم چه مطالبی را بگویم
کنند و یک  ن خودشان را درست میاچن ،خواهند فیلم بردارند ها می از بعضی وقتی

ن طرف و پشت میز آگذارند  گذارند این طرف و دوتا کامپیوتر می عکس می
خواهد پخش  بیند عکسش می می چون نبود، حاال طور این قباًل که ؟!نشینند می

 یک فیلم ظاهری وبه خاطر یک دستگاه  همه طوری باشد. اینها باید این ، پسشود
 !کنیم قدر خودمان را گم می این ما که است

امام  ،ولّی عالم امکان که نگاه کنیم و نحوه تبا این دید و با این کیفّی اّما اگر
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 زند، میدارد پلک چشمی که  بهحّتی  و ناظر است سر ما حاضری الّسالم باال علیه
به اندازۀ یک میکروفنی که  ! اگرکند؟ کارهایمان فرق نمی و کند نمی تفاوتوقت  آن

وقت به نظر  آن ،نآنصف یا  امام زمان حساب کنیم،ما روی  کند صدا را ضبط می
خیلی فرق  !رسد که در اعمال و رفتارمان این مسئله تفاوتی داشته باشد؟ نمی
 و دارد فقط صورت ظاهری مرا برمی ،خواند افکار مرا نمی دوربیناین حاال ! کند  می
 و خواند  مینفس مرا و  افکار؛ اّما امام ما هباخت آنقدر من خودم را جلوی  این

 و ما این موجود را فراموش کردیم است! خیاالت مرا قبل از اینکه پیدا بشود خوانده
چنین وجودی  هم که خدا انداختیم در جزایر خالدات، انگار نه انگار و گذاشتیم کنار
اگر ما در خودمان یک خرده  .والیتی داردو  هراداو  چنین تدبیر یک که را خلق کرده

به اندازۀ یک دوربین حّداقل به آیندۀ خودمان نگران باشیم،  نسبت و بترسیم
 کنیم.  میبرداری روی امام زمان حساب  فیلم

نحصار  ا معصوم علیهعدم  مام  الیت ا لّسالم  و ن  درا مکا ن و  ما  خاصز

الّسالم  در همه جا هست. امام علیه والیت امام، خدا در همه جا هست
 ـ نه به دروغ ـتو قدم به صدق  ،خواهد بروی این طرف و آن طرف نمی :گوید می

به صدق  قدماین مسئلۀ  ؟بینی بینی یا نمی دستگیری مرا می نیببوقت  جلو بگذار، آن
ش را ا منافع دنیویو  است. انسان خودش را گول نزند یۀ خیلی مهّم، مسئلگذاشتن

ای نسبت به  گویی یک عّده آمد به خاطر خوش و دهدنبر منافع اخروی ترجیح 
 .کند مسئله خیلی فرق می صورت در این ،نظر نداشته باشد صرف و مطالبش اغماض

کند. رفتن به  الّسالم با انسان هست و انسان را دستگیری می والیت امام علیه
این طرف و آن طرف ذهن را از جذب به والیت و از توّجه به والیت منصرف به 

 آن و دور آیند مردم می که ن کعبهچوهم یمظاهر به منصرف ؛کند مظاهر می
 که حرم امام حسین و حرم امام رضا ، یاگویند می الل اّل إ لهإ ال ویک لّب و گردند می
کنند،  زیارت می و خوانند روضه می ،کنند زنند، گریه می می دور و آیند می

همراه  و در خانۀ ما ،ندهمه جا هستالّسالم  علیهما و امام رضا که امام حسین درحالی
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! اّما نه اینکه انسان بخواهد باید رفت رفت؛نه اینکه نباید به زیارات آنها  هستند.ما 
مشهد برویم به این  بهاگر ما  !این شرک است خدا را فقط در آنجاها پیدا بکند،

 ؛جا هست امام رضا همه !این شرک است ،امام رضا در آنجاست حقیقت عنوان که
ایم و او را در یک قفس تن و قفس  الب جسمانی کردهقرا محدود به ما امام رضا 

گنجد، حقیقت امام در  الب نمیقامام در  که درحالی یم،ا هظاهر و کثرت محبوس کرد
گرچه آن بدن  ،امام که آن بدن نیست ، اّمابدن امام در آنجا هست !گنجد الب نمیق

جای  به :ام را پذیرفتن یعنیولی والیت ام ؛است ک و طاهر و مطهّرهم بدن متبّر
. این ات امام زمان را بیاوری در خانه واینکه تو پیش امام رضا بروی، امام رضا 

 طریق الی اهلل است. راه واین و  سلوک است
 گفتند: آقای حّداد به آن شخص می

جای اینکه این همه به این طرف و آن طرف بروی، آنها را بردار بیاور!  به
 5کنی؟! روی و خودت را مشغول می این طرف و آن طرف میچرا دائمًا به 

وقت در این رفت و آمدها دائمًا چشم آدم در خیابان به این دکان و به آن  آن
گردد خیلی هم بهره و  افتد و وقتی برمی رود و چشمش به افراد مختلف می دکان می

 استفاده ندارد.
 ـ خدا رحمتش کند ما ـ قضّیۀ عجیبی در اینجا یادم آمد. مرحوم جّد مادری

همان شخصی که شما در صحبت مرحوم آقای حّداد به  مرد بسیار خوبی بود ـ
ـ و از صلحا و عّباد و فرد عالم، زاهد و بسیار دور از هویٰ بود.  ایشان اشاره داشتید

ای بود که خیلی زیاد هم به  ما از ایشان حکایاتی داریم و واقعًا مرد بسیار شایسته
د ارادت و محّبت داشت، خیلی زیاد. در سفری که ایشان در عتبات بودند آقای حّدا

به اّتفاق بعضی از بستگانشان و  ـ تا وسیلۀ شخصی ظاهرًا با دو، سه و با ماشین ـ
شود و از  شان دچار حادثه می روند، در آنجا وسیلۀ بستگان ما برای زیارت حّج می
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آورند و ظاهرًا مّدتی در همان  دینه میبینند و ایشان را به م ناحیۀ سینه صدمه می
گردند. وقتی که به  شوند و برمی بیمارستان مدینه بودند و موّفق به ادامۀ حج نمی

ـ رفته بودیم برای دیدن  رضوان اهلل علیه  ایران برگشتند، ما به اّتفاق مرحوم آقا ـ
کنم، زیرا قطعًا  طوری تصّور می یا من این ایشان. با اینکه حّج انجام نداده بودند ـ

حال ایشان حال مناسب حج نبوده، دقیقًا من از خصوصّیات مطلب که آیا حّج انجام 
دادند یا نائب گرفتند اّطالع ندارم؛ ولی مشّخص بود که اصاًل حالشان مساعد برای 

ولی خیلی حالت  ـ حج نبود، زیرا قدری ناراحتی و شکستگی برایشان پیدا شده بود
ذب و حالت توّجهی در ایشان بود. من یادم است وقتی که به انکسار جالب و جا

 گفتند: منزل برگشتیم، مرحوم آقا به والدۀ ما می
 5کرد. رفت، به اندازۀ این سفر استفاده نمی حاج آقا معین اگر ده سفر حج می

ای که برای ایشان اّتفاق افتاد و موجب نوعی توّجه  کنید! این قضّیه التفات می
رفت،  می  الجمله شده بود، حّتی اگر ده سفر حج و نوعی تجّرد فی و لطافت روح

قدر برایش مفید نبود. قضّیه فقط به حج رفتن نیست، مهم این است که انسان  این
 چه بکند و در مقام تسلیم باشد، تا آنچه که رضای الهی است انجام دهد.

متعال ی پروردگار  تسلیم و رضا مقام  قرنی به  اویس  ن   رسید

قرن پیغمبر را ندید، آیا از قافله بازماند؟! شما ببینید، بعد از عمری  اویس
دهد که بیاید در مدینه و پیغمبر را نبیند؛  آمده پیش پیغمبر، خدا هم کاری انجام می

روند.  آید، پیغمبر از مدینه بیرون می خب کار خداست دیگر. همان روزی که می
دانستند؛ چرا رفتند؟ چون به  اید؟ میخواهد بی دانستند که اویس می پیغمبر نمی

صالحش نبود؛ او باید بیاید و پیغمبر را نبیند و دلش بشکند و برگردد. آن چیزی که 
آید، بیش از آن چیزی است که پیغمبر را ببیند؛ لذا تا آخر  در این ندیدن گیرش می

جنگ احد  قدر با نفس پیغمبر مّتحد بود که وقتی در عمر هم پیغمبر را ندید، ولی آن
سنگ به دندان پیغمبر خورد و شکست، یک سنگ هم در یمن به همان دندان اویس 
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گویند موّحد! آن خدایی که در  قدر مّتحد است! این را می آن 5خورد و شکست،
گوید: بمان در اینجا  مدینه است، همان خدا در یمن هم هست ولی آن خدا به او می

 0رت را بکن! این مسئله عجیب است دیگر!جای دیدن پیغمبر، اطاعت ماد و به
ه مقّدس اعتاب  زیارات  از  ی  ی در بعض الی نفسانی بر جنبۀ و التذاذ   غلبۀ 

ها به اعتاب مقّدسه و زیارات، گاهی اوقات  این رفت و آمدها و مسافرت
بیش از آنچه که جنبۀ والیی داشته باشد، جنبۀ التذاذ نفسانی دارد؛ انسان این مسئله 

حظه کند. شخصی از دوستان مرحوم آقای حّداد بود که خیلی به ایشان را باید مال
عالقه داشت ولی پدرش راضی نبود که به خدمت آقای حّداد برسد یا حّداقل خیلی 

رسید و مورد خطاب و عتاب  آمد و به زیارت آقای حّداد می کم برسد، ولی او می
ای چه آمدی؟ برای چه پدرت راضی نبود بر وقتیگرفت که تو  ایشان هم قرار می
جا بمانی و اگر در  طور هستند( برای چه آمدی؟ تو باید در همان آمدی؟ )اولیا این

بری؛ حاال که آمدی در اینجا و پیش منی، بهره  می  آنجا بمانی، از من در اینجا بهره
 این مسئله مورد توّجه اولیا بوده است. 7بری! نمی

ت ن وحد مو اد پیرا ی حّد قا آ ت حضرت   وجود کلما

ـ راجع  رضوان اهلل علیهما مرحوم عاّلمه چند جمله مختصر از آقای حّداد ـ :سؤال
فرمایند:  اند که تعابیر آنها مختلف است، می به بحث وحدت وجود آورده

تواند به ادراک آن  این مطلب، مطلبی است عالی و راقی که هر کس نمی»
ای »گوید:  ایشان میگرفتن به  مثل ماجرای کسی که موقع وضو 1«برسد.

 1«سّید! این آب خداست، وضو خداست، جایی نیست که خدا نیست!
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بعد در اواخر که در حرم حضرت زینب سالم اهلل علیها خدمتشان مشّرف 
شده بودند، یکی از همراهان مرحوم حّداد از ایشان راجع به مسئلۀ توحید 

این »د: گوین گذارند روی مهر و می کند و ایشان دست می سؤال می
شما اسم تربت را رویش »گویند:  گوید: تربت است. می می« چیست؟

« ماند خداست! گذاشتید، اسم تربت را از رویش بردار، آن چیز که باقی می
کنید، مسئله  دهید و بغرنج می شما مسئله را پیچ می»فرمایند:  و بعد می

 5«بسیار ساده و واضح است.
اند، اگر امکانش باشد این دو مقوله  شتهحضرت عاّلمه گزیده و گوهرگونه نو

 را مقداری توضیح بفرمایید که برای امثال بنده هم یک مقدار قابل ادراک بشود.
گرفتند و حضرت  کردند و به ایشان ایرادهایی هم می ها اعتراض می بعضی

« من کی گفتم که این سگ خداست؟!» :فرماید که ایشان هم در یک جا می
یک مقدار با ذهنّیات عامه نامأنوس است و بعضًا چون نوع کلمات هم 

شود؛ اگر ممکن است این مسئله را با شواهد بیشتری   تلّقی به اشتباه هم می
 از مرحوم آقای حّداد یا مرحوم آقا توضیح بفرمایید.

این مسئله دو جنبۀ فلسفی و عرفانی دارد، و برای رسیدن به این : جواب
حکمت متعالیه، مسئلۀ حقیقت و اصالت وجود،  مطلب تا شخص نسبت به فلسفه و

و بساطت و اطالق وجود، هم از نقطۀ نظر علمی و هم از نقطۀ نظر شهودی إشراف 
تواند به این مطلب و سؤالی که شما مطرح کردید برسد.  نداشته باشد، طبعًا نمی

ولی از باب اینکه سؤال فرمودید، من هم تا حدودی نسبت به این مطلب توضیح 
 دهم. بگذریم از اینکه ایشان راجع به مطالب این کتاب فرمودند: می

آنچه را که ما در این کتاب آوردیم چیزی بود که توانستیم بنویسیم؛ و اّما 
است  روح مجّردآنچه را که ما از آقای حّداد در ضمیر داریم، چند برابر این 

 که قابل نوشتن نیست.
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طبعًا  است. ختهیبرانگاند و این همه سؤال  این تازه چیزهایی است که نوشته
کنندگان هر کتاب، افراد مختلفی هستند و شخص نویسنده برای افراد  مطالعه

نویسد، و آن کسی که نسبت به بعضی از مطالب اّطالع کافی  مختلف مطالبی را می
 تواند به مغزای مسئله برسد. دارد تا حدودی می

ی و شهودی در ر توّجه به دو جنبۀ عقل توحید پروردگا  مسئلۀ 

ای است که از دو نقطه نظر باید مورد توّجه قرار  مسئلۀ توحید، یک مسئله
بگیرد؛ یکی از نقطۀ نظر علمی که فالسفه با براهین علمی و با تأّمل و به کار 

و مسئلۀ دّوم از نقطۀ نظر شهودی  5انداختن عقل، متصّدی بیان این مطلب بودند؛
کند، به هر  کم پیدا می واسطۀ تجّرد نفسانی که کم لک بهکه خود انسان سا ،است

شود، به همان مقدار از خصوصّیات و آثار و  مقدار که تجّرد و تقّرب او بیشتر می
کند. و این امر هیچ تالزمی با مطالعه و  صفات توحید در او ظهور بیشتری پیدا می

و بحث نبودند، از تدریس و تدّرس و دراست ندارد؛ افرادی بودند که اهل درس 
واسطۀ  جمله خود مرحوم آقای حّداد که ایشان کتابی را مطالعه نکرده بودند، ولی به

ترین فالسفۀ  سلوک عملی و تجّرد نفس به مراتبی از توحید رسیدند که بزرگ
واسطۀ  . و این مسئله بهاند اسالمی ما هم از نقطۀ نظر عقلی به این مرتبه نرسیده

 شود. برای نفس در حقیقت توحید ظاهر میهمان وحدتی است که 
فالسفه مطالب توحیدی را با دلیل و برهان و صغری و کبرای منطقی 

ای هم بودند که دارای  دست بیاورند و به آن برسند. البته فالسفه خواهند به می
سلوک نفسانی بودند، مثل مرحوم حاجی سبزواری، مرحوم حکیم نوری، شیخ 

ترین فالسفه و عرفای اسالم بودند، و مانند  که از بزرگلّدین ا اشراق و موالنا جالل
 الّدین عربی که به قول مرحوم عاّلمه طباطبائی: محیی

الّدین نتوانسته است حقیقت  از صدر اسالم تا به حال کسی مثل محیی
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 5.توحید را بیان کند و به رشتۀ تحریر دربیاورد
نی، مرحوم قاضی، مرحوم آقا سّید عاّلمۀ طباطبائی، آخوند مالحسینقلی همدا

که مناظرات ایشان با مرحوم آقا شیخ محّمدحسین کمپانی به صورت  احمد کربالیی ـ
ی بودند که افراد از ـ همیعل اهلل رضوان ـ والد عاّلمه مرحوم و ـ 0کتاب درآمده است

عقالنی از نقطۀ نظر علمی صاحب مقامات عالی بودند، و از نقطه نظر وصول به مرتبۀ 
توحید به مرتبۀ کمال رسیده بودند؛ عالوه بر این، مرتبۀ شهود هم برای ایشان حاصل 

 شده بود، که آن مرتبه برای خیلی از بزرگان حاصل نشده است؛ و این مهم است.
لهی اولیای ا ن  میا تب شهود  مرا ت   تفاو

ر که از نقطۀ نظر فلسفی، انسان د طوری مراتب شهود متفاوت است؛ یعنی همان
مراتب مختلفی از یقین و برهان علمی در انکشاف حقایق توحیدی و آثار عالم وجود و 

طور از نقطۀ نظر شهود هم بین عرفا تفاوت بوده  طور عام و مطلق است، همین هستی به
با آن  الّدین ـ دیدیم مرحوم آقای حّداد نسبت به بعضی از حاالت محیی است. مثاًل ما می

. یا اینکه در بین تالمذۀ بزرگان افراد مختلفی از این نقطۀ نظر معترض بودند ـ مقامش
وجود داشتند، مثاًل مرحوم قاضی تالمذۀ مختلفی داشتند که همه از بزرگان و اولیا بودند، 

و  7از اخیار و صلحا بودند، همه از ارباب معرفت بودند؛ مرحوم آقا شیخ محّمدتقی آملی
ـ که واقعًا از ستارگان  رحمة اهلل علیهم ـ 1گوارشانمرحوم عاّلمه طباطبائی و اخوی بزر

آقا  و مرحوم 1درخشان عرفان و توحید بودند، مرحوم آقا سّید حسن مسقطی اصفهانی
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ـ و بسیاری دیگر، که همۀ اینها افرادی بودند  رضوان اهلل علیهم شیخ عّباس هاتف ـ
بینیم  کنیم، می اه میدر تحت تربیت و توّجه این بزرگ؛ ولی ما به حاالتشان که نگ

 5خود آنها هم دارای مراتب مختلفی بودند.
مه طباطبائی مرحوم عاّل مقایسه با  اد در  حّد مرحوم  مقام و درجۀ   علّو 

عاّلمه طباطبائی کسی است که »فرمودند:  ـ می رضوان اهلل علیه مرحوم آقا ـ
وخی نیست؛ التفات کردید! این کالم ش 0«برند. مالئکه بدون وضو اسم او را نمی

فرمودند:  یعنی مسئله، مسئلۀ شوخی نیست؛ ولی در مقام مقایسه با آقای حّداد می
گوید، فردی  ببینید یک فرد عادی این مطلب را نمی« حّداد چیز دیگر است!»

گوید که هم شاگرد علمی و عملی عاّلمه طباطبائی بوده و هم شاگرد آقای حّداد  می
ادراک کرده است؛ از دور دستی بر آتش نداشته، از  بوده، و حاالت هر دو را دیده و

نزدیک آتش توحید را در هر دو مّس و لمس کرده است. این قضّیه و مسئله 
 کند؟ چیست؟ ِلمِّ قضّیه کجاست که دو تعبیر فرق می

که این مطلب را  مثاًل تعبیری که من راجع به آقای قوچانی از ایشان شنیدم ـ
آقای شیخ عّباس قوچانی فرد »ـ این بود که:  ام آورده اسرار ملکوتدر کتاب 

به همین مقدار. من از ایشان راجع به مراتب توحید آقای  7«صادقی بوده است.
که ایشان وصّی ظاهر مرحوم  قدر چیزی نشنیدم، درحالی قوچانی با آن جاللت

ن بی قاضی و مرد بسیار بزرگی بوده است. ولی صحبت در مقام سنجش و مقایسه 
 مراتب توحید و تجّلی توحید در افراد است که آن توحید به چه نحو است.

لهی نبیاء ا تب ا مرا  اختالف 

، انبیا دارای مراتب مخلتف دینبی همین مطلب را شما در میان انبیا هم می
بودند؛ حضرت ابراهیم کجا و حضرت داود و سلیمان کجا، و آنهایی که به مقام 
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اند کجا! آنچه که ما در انبیا الزم داریم:  که نرسیدهصلوح رسیدند کجا و آنهایی 
عصمت در مقام تلّقی وحی و در مقام حفظ و در مقام بیان و ابالغ است، این سه 

اّما اینکه آیا انبیا در آن مراتب باالی ملکوت و الهوت هم همه در یک  5مطلب.
ت! انبیا تفاوت طور نیس مرتبه باشند و مدرکات آنها همه در یک سطح باشد، نه این

طور  داشتند؛ پیغمبر خاتم ما، تجّلی اسم اعظم پروردگار بوده، ولی سایر انبیا این
که هم پیغمبر ما پیغمبر بود و هم سایر انبیائی که از مرسلین و  نبودند، درحالتی

 دارای وحی و کتاب بودند.
مختلف نواع  اشکال و ا ت به  ماهیّا قوالب  نزول حقیقت وجود در   کیفّیت 

ین مطلب در میان عرفا هم به همین کیفّیت است و نسبت به کیفّیت و ا
 شناخت حقیقت توحید و تجّرد، اختالف وجود دارد.

اینکه مرحوم حّداد در حرم مطّهر حضرت زینب سالم اهلل علیها فرمودند که: 
 کل   قةیاحلق طیبس»این همان قاعدۀ « شما اسم مهر را از او بردار، آن توحید است»

مرحوم صدرالمتأّلهین است، و چیزی زائد بر آن نیست. یعنی حقیقت « اء  یشاأل
های  کند و به قالب وجود وقتی که از عالم قدس و عالم بسیط خودش تنازل می

گیرد؛ چه در عالم  آید، الوان و اشکال و انواع مختلف به خود می مختلف درمی
ماّده و استعداد و عالم کون  تجّردات و عالم عقول و مالئکه و نفوس، و چه در عالم

و فساد، که همۀ اینها مراتب مختلفۀ وجود است که در محدودّیت ماهّیت گرفتار 
شده و قالب پیدا کرده است؛ اگر ما این محدودّیت را برداریم، همان وجود در جای 

 خودش باقی است.
 یعنی وقتی که نظر به ماهّیت بکنیم، بین این شیء و آن شیء اختالف است.

ند ولی چون یکی حّد خاص به ا لیوان را فرض کنید که هر دو از یک جنس  دوتا
خودش را دارد و دیگری هم یک حد، هر دو از هم جدا هستند، و من یکی را در 
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گیرم و دیگری را هم در دست دیگرم. حال اگر ما هر دو را در کوره  یک دستم می
وقت باز هم دو لیوان است؟  د، آنریختیم، هم این لیوان و هم آن را و هر دو آب ش

نیست! ماهّیتشان کجا رفت؟ ماهّیت رفت دیگر. اگر همان کارخانه باز آن مایع را 
کنند؛ همان مایع که  در قالب ببرد، به محضی که در قالب برد دیگر با هم فرق می

زیم جا بری تا و چهارتا. اگر دوباره اینها را در یک اّول یکی بود، حاال شد دوتا و سه
شود یک موجود. این مثال را برای تقریب به ذهن گفتم، اّما مسئلۀ وجود باالتر  می

 از این است.
چون  ها، چه قالب مجّردات و چه قالب ماّدیات ـ مسئلۀ وجود و قالب

مجّردات هم دارای ماهّیت هستند، گرچه ماهّیت آنها همان اشتداد و ضعف 
نی؛ زیرا زمان و مکان در تحّقق عینی و وجودی آنها است، نه قوالب زمانی و مکا

های یک حقیقت واحد به نام وجود  تمام اینها حّصه ـ خارجی ماّدیات نقش دارد
 هستند که اصل آن حقیقت واحد، ذات پروردگار است.

احدّیت مقام   تبیین حقیقت 

مقام احدّیت همان مقام هوهوّیت است. اینکه در بعضی از کتب، مقام 
اند اشتباه است. مقام هوهوّیت همان مقام عماء  از هوهوّیت کردهاحدّیت را جدای 

حّد و مقام اطالق است که با هیچ  رسم است و همان مقام ال اسم و ال و مقام ال
ای یک مشاٌر الیه دارد و همان  شود آنجا را اشاره کرد؛ چون هر اشاره ای نمی اشاره

هوهوّیت است که مقام ذات بحت و کند. آن مقام، مقام  مشاٌر الیه او را محدود می
الحقیقه و فیض اقدس و  بسیط پروردگار است، که در اصطالح اهل فلسفه به بسیط

آورند؛ نه فیض مقّدس که مقام نشر است. فالسفه قائل به  مقام َلّف از او تعبیر می
تجّرد حقیقی وجود هستند؛ و هر چیزی را که در عالم، صورت عینی به خود 

دانند، نه چیز دیگر. پروردگار متعال برای  قت نازلۀ همان وجود میگیرد، حقی می
ای جدای از خودش دست نبرده تا وجودات خارجی  خلقت اشیاء به داخل کیسه

انسان، حیوان، مالئکه و... را خلق کند؛ بلکه همان وجود خودش که در مقام 
آن ـ  ارض بر اوالبته نه به عنوان وصف ع احدّیت، الزمۀ ذات او یکتائّیت است ـ
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شود ملک و  حقیقت که یک حقیقت واحد است، وقتی به منّصۀ ظهور بیاید، می
 . انسان و...

لم هستی متعال در عا نزول حقیقت وجود پروردگار  ن کیفّیت  ی در بیا  تمثیل

ـ اشاره  رضوان اهلل علیه من برای شما نسبت به این مطلب که آقای حّداد ـ
دست من را نگاه کنید! حقیقت دست من چیست؟  زنم. شما کردند، یک مثال می

توانید شکل حقیقت دست من را   گوشت و پوست و استخوان است. آیا شما می
گویید  توانید! شما می برای من بیان کنید که این دست من به چه شکلی است؟ نمی

که: دست شما دارای کیفّیتی است که مستقیم است و انگشتان دست شما همه به 
ده است؛ اّما این دست من نیست، این حّدی است عرضی که به دست هم چسبی

بینید. حال اگر من دستم را ببندم، باز هم  خورده و شما این دست را به این شکل می
این دست است، و اگر باز کنم، باز هم دست است؛ هیچ چیزی از خارج به این 

است، وقتی که  دست من اضافه نشده است. آیا ممکن است دست من که چند سیر
کنم بشود دو سیر؟! نه، به اندازۀ یک گرم  بندم بشود نیم کیلو، و وقتی که باز می می

هم به وزن دست من اضافه نشده است. ممکن است بر اثر تغییر و تحّوالت به رنگ 
اضافه شود، که خود آن هم از اعراض است. بنابراین اگر دست را باال ببرم، دست 

 دست است؛ و به هر کیفّیتی درآورم همۀ اینها دست است. است؛ پایین بیاورم،
طوری است؟ چرا مشت  و لذا اگر در اینجا بگویید: چرا دست شما این

بینید؛ نگاهت را  کنید، پس مشت می ، شما نگاه به مشت میخیر گویم: نه است؟ می
ساب بینی؛ نگاهت را از این حّد بردار، انت از این مشت بودن بردار، فقط دست می

روید پا بگذارید و بگویید  بینی. اگر دست من در اینجا باشد آیا شما می به من را می
که: یک ُمشت است؟ خیر، زیرا گرچه در اینجا دست من به صورت مشت است 

 گذارید. ولی انتساب به من دارد و به خاطر این انتساب، شما پایتان را روی آن نمی
موجود متعال در همۀ  لم هستیظهور پروردگار  ت عا  ا

هایی است که به  آنچه که در عالم وجوْد مظاهر حضرت حق است، محدودّیت
آن وجود خورده است. خدا از خارج چیزی نیاورده، هرچه هست در درون خودش 

 است؛ پس همۀ اینها ظهورات پروردگار است که به این مظاهر جلوه کرده است.
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کنی که ِگرد است و خاک است  ر نگاه میفرمایند که تا وقتی تو به ُمه آقای حّداد می
را باید ببوسیم و بر آن سّیدالّشهدا  مهر و این خصوصّیت را دارد، اسمش مهر است ـ

بینیم روی زمین افتاده برداریم و  سجده کنیم و روی چشممان بگذاریم، و اگر می
وصّیاتی خص باال بگذاریم و نسبت به آن احترام قائل بشویم و لوازم و احترامات و آن

ـ ولی  را که در فقه راجع به آن اشیاء مطّهره و مقّدسه آمده است رعایت کنیم
شود وجود، دیگر آن با این  که شما آن نظرۀ ماهّیتی را از این ُمهر بردارید، می همین

کند؛ وجود هم خداست. این همان مطلبی است که مرحوم حّداد در آنجا  فرقی نمی
 فرمودند.

نج  ی و ر ک عمل ب و کمالسلو قر مدارج  ن به  لهی برای رسید ی ا لیا او تعب   و 

اینجا   شود یا نه؟ و اّما آیا رسیدن به این نکته به این آسانی برای انسان پیدا می
ها باید بکشد، ریاضات باید بکشد،  دیگر دم شتر باید به زمین برسد، انسان بیچارگی

بدهد، از دنیا باید بگذرد، از  ها را باید انجام بدهد، دستورها را باید انجام برنامه
ای متین باید داشته باشد و آنچه را  نفس و نفسانّیات باید بگذرد، هّمت عالی و اراده

صورت عینی در  کم این حقیقت برای او به کم  کم که گفتند باید انجام بدهد تا کم
 به این راحتی برای شخصی»وجود بیاید. پس اینکه آقای حّداد فرمودند:  نفس به

منظورشان حقیقت عینی آن است؛ و اینکه اآلن آقای حّداد دارد « شود! پیدا نمی
 راحت به اینجا نرسیده است.« اسم مهر را از این بردار، او است!»گوید:  می

ر اللم َمضَجعهخدا موالنا را رحمت کند،   گویم: اگر ما این  . من به رفقا مینوَّ
ردیم؟ چه مطالبی است که این بزرگ در این ک کار می را نداشتیم، واقعًا چه یمثنو

 فرماید: کتابش فروگذار نکرده است! ایشان در اشعارش می
 روســـتایی گـــاو در آخـــور ببســـت

 
 5نشست شیگاوش خورد و بر جا ر،یش 

فرماید: اگر این آتش و این حقیقت برای افراد روشن  آید تا اینکه می طور می همین 
 توانستند تحّمل کنند! دوام بیاورند، اصاًل یک لحظه نمیتوانستند  شد، یک لحظه نمی می
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اسم را از او بردار و مسّمیٰ را »گوید:  آقای حّدادی که اآلن به این راحتی می
« ببین! حّد را از او بردار و حقیقت را ببین! ماهّیت را از او بردار و وجود را ببین!

صدرالمتأّلهین  است. او که فلسفۀ خورده تا به اینجا و به این ادراک رسیده ها خون دل
را نخوانده؛ چه بر سر او آمده و چه تغییر و تحّوالتی  شوارقو  مشارقرا نخوانده، 

کند که  در نفس او به وجود آمده است که حقیقتی را بالعیان دارد مشاهده می
ترین از فالسفۀ ما از ادراک واقع آن حقیقت عاجز بودند؟! این همان معنایی  بزرگ

گویند مشکل است. مشکل بودن یعنی قضّیه با درس و مطالعات  ت که ایشان میاس
شود؛ بلکه سلوک عملی و رنج و تعب و رسیدن به آن  و این امور درست نمی

 خواهد. مطالب می
د ا مرحوم حّد توّسط  ت حق  زیور و پیرایه حضر زر و  ن  ی بدو  معّرف

 انصاری پیش آمد، مرحوم اهلل در ماجرای اّتفاقاتی که بعد از مرحوم آیة: سؤال
دلیل اینکه برخی از افراد حاضر نبودند به آقای حّداد »فرمایند:  عاّلمه می

مراجعه کنند این بود که ایشان خداوند را بدون زر و زیور و پیرایه معّرفی 
عاّلمه  یعنی معّرفی حضرت حق چگونه بوده است؟ بعد حضرت 5«کند. می

        ﴿کنند:  به این آیه استناد می    

                  ﴾.0  و دو سه سؤال دیگر
که به شکل کلیدی آمده است، ولی شرح داده نشده است؛ لذا این مطلب را 

 7مقدار بسط بفرمایید.توضیح دهید و یک 
ن سّر مسئلۀ کتما نسبت به  اد  حّد مرحوم   اهتمام 

های خودشان خیلی صریح بودند  مرحوم آقای حّداد در صحبت بله، :جواب
و اهل مماشات نبودند، گرچه نسبت به آن حقایق عالیۀ توحیدی اهل کتمان بودند 
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کردند، مگر با اهلش  گذاشتند و مطالب را بیان نمی و آنها را با کسی در میان نمی
مثل مرحوم آقا و بعضی از افراد دیگر. من در مجالسی که خدمت ایشان مشّرف 

گویند، و درجات افراد را در   کردم که ایشان هر مطلبی را نمی بودم، احساس می
کیفّیت تلّقی حقایق توحیدی خیلی رعایت می کردند؛ و خود ایشان هم به مرحوم 

تواند بگوید. در بعضی از  ند که انسان هر مطلبی را نمیکرد آقا و بقّیه توصیه می
اوقات که صالح بود ما بعضی از اسرار را بفهمیم، گاهی اسراری از ایشان تراوش 

 شدیم که مطلب از چه قرار است. کرد و ما متوّجه می می
مثاًل بعد از سفر حج که سّن من در آن موقع حدود هفده سال بود، ما به 

تر از خودمان خوابیده  یم، در همان شب اّول که من با اخوی بزرگکربال آمده بود
های شب از خواب بیدار شدم، ولی در همان رختخواب بودم و بلند  بودیم، نیمه

نشدم؛ دیدم مرحوم آقا و آقای حّداد بیدارند، چراغ روشن نیست و اتاق تاریک 
زدند و  حرف می کنند، و تا اذان صبح هم با هم است، و دارند با هم صحبت می

هایی که راجع به اسرار  طور بود. من در صحبت معمواًل وضعّیت آنها هر شب همین
کردند، مطالبی متوّجه شدم. از جمله اینکه قبر حضرت فاطمۀ زهرا  حج با هم می

سالم اهلل علیها کجاست؛ من متوّجه شدم و تا حاال هم به کسی نگفتم، چون این 
کردند یا با اشاراتی  بود بیان شود، یا خودشان مطرح می مطلب ِسّر است و اگر قرار

فهمیدیم، طبعًا  طور راجع به بعضی از مطالبی که باید می کردند. و همین بیان می
فهمیدیم، دیگر خوابمان  خود ایشان تصّرفاتی داشتند؛ و مطالبی را هم که نباید می

 آمد. وجود می های دیگری به برد یا اینکه وضعّیت می
کّل حال، ایشان خیلی نسبت به مسئلۀ کتمان سّر سعی بلیغ داشتند، و خود  علی

 5«ام. جا افشای سّر کردم و تا به حال هم به آن مبتال شده من یک»ایشان فرمودند: 
توحید ی بر حقیقت  له ی ا لیا او فا و  ن عر ت و سخنا  محورّیت کلما

به همین  دستور مرحوم قاضی و بزرگان و سایر اولیا نسبت به این مطلب
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کیفّیت بوده است، ولی صحبت و مجالس ایشان، مجالس توحیدی بوده است؛ یعنی 
ها حرف از مسائل  اید بعضی های ایشان بر توحید بوده است. دیده محور صحبت

األرض، علم غیب و ظهور امام زمان، و خیلی از جاها  زنند مثاًل طّی دیگر می
ها نبودند که امام زمان کی ظهور  حرف گونه است؛ اّما ایشان اصاًل اهل این این
 کند. می

صد  در کنند، صد گویند امام زمان کی ظهور می توانم بگویم افرادی که می می
هایشان را به  ام و خالف صحبت کنند؛ بنده با خیلی از این افراد بوده اشتباه می

ع دارند، ام. آن اولیای الهی که نسبت به حقایق قبل از مثال اّطال العین دیده رأی
گویند، اّطالع ندارند. بنابراین  گویند؛ آنهایی هم که این مطالب را می چیزی نمی

اصاًل صحبت کردن در این مطالب، اشتباه است. وانگهی، حاال من بدانم امام زمان 
 خورد؟ کند، به چه درد من می کند یا که ظهور نمی سال دیگر ظهور می

فراد بر جهل از ا ی  ش گذاشتن برخ مر بداء سرپو ن به ا نتساب آ مور، با ا نسبت به ا  خود 

رسد  بنده باید عبد مطیع او باشم و در مقام اطاعت باشم و آنچه را به نظرم می
که مورد رضای اوست تحصیل کنم، حاال اگر حضرت ظهور کرد، کرد؛ نکرد هم 
نکرد؛ چطور اینکه خیلی از بزرگان فوت کردند و ظهور حضرت را ادراک نکردند. 

ها بگویم: اگر فالن جنگ بشود، مقدمۀ ظهور است و  ال بنده بنشینم و در صحبتحا
اگر فالن کشور با فالن کشور چه کند، مقدمۀ ظهور است؛ و تمام اینها هم دروغ از 
آب دربیاید! و بعد برای اینکه مسئله خراب نشود، مسئلۀ بداء خدا را پیش بکشیم، 

ای است، که هر کس در  مۀ خیلی پر استفادهگونه موارد کل که این بداء هم در این
کشد. نه آقا جان! بداء نشده است، تو  آورد، فورًا قضّیۀ بداء را پیش می هرجا کم می

داند،  داند، خدا هم می کشی؟! امام زمان می خود بداء را جلو می فهمی! چرا بی نمی
ا گول نزن! بلند ه خود مردم را با این حرف دانی؛ بی دانند، تو نمی وقتش را هم می

ها، دین و تربیت و ادب و صدق به مردم یاد بده! امام  جای این حرف شو برو به
 کند. زمان سر وقتش ظهور می

مام علیه ق بین غیبت و ظهور و حضور ا فر ی شخص عارف عدم  لّسالم برا  ا

کند؟ من باید منتظر ظهور  به من چه ارتباطی دارد امام زمان کی ظهور می



 جلسه دّوم/  نفحات انس 781

 

خودم را اصالح کنم و قابلّیت برای ادراک ظهور حضرت را پیدا  حضرت باشم، 
الّسالم دیگر ظهور و غیر  کنم؛ اگر این معنا محّقق شد، طبق روایت امام باقر علیه

کند؛ اگر این معنا محّقق نشد، ]ظهور حضرت هم دیگر ما  ظهور برای ما فرقی نمی
؟ آنهایی که پیغمبر را دیدند، بعد از برد![ پیغمبر باالتر است یا امام زمان را باال نمی

اِرَتدَّ النّاُس بعد »فوت پیغمبر چه شدند؟ امام زمان که دیگر باالتر از پیغمبر نیست. 
سه نفر، چهار نفر یا پنج نفر بعد از پیغمبر باقی  5«النبّی إاّل ثالَث، إاّل اربَع، إاّل مخَس 

گرفتند و  ضوی پیغمبر سبقت میماندند و دنبال والیت رفتند. آنهایی که برای آب و
هایی بودند که پشت سر ابوبکر به نماز ایستادند،  همان 0کشیدند، بر سرشان می

که آمدند و بر در خانۀ دختر پیغمبر زدند و او را تکه تکه کردند! هایی بودند  همان
 ها بودند! همین

بیت برد و تر  دیدن امام که شرط نیست، دیدن امام که انسان را باال نمی
الّسالم غیبت و  الّسالم است، و امام علیه کند؛ بلکه شرط، متابعت از امام علیه نمی

گوید: نباید بین غیبت و بین  حضور ندارد. توحید و عرفان این است! عرفان می
این فرق گذاشتن برای عوام است و این  7حضور و ظهور امام زمان فرق بگذاری!

خواهند مجالسشان به ذکر  ادی که فقط میهای عوامانه است؛ افر ها، حرف حرف
حکایاِت شیرین و کلمات بزرگان و مطالبی که با احساسات و قوای متخّیلۀ ما 

األرض، و اینکه فالن کس در راه به خربزه میل پیدا  تناسب دارد بگذرد، مانند طّی
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شد و  اش دفعه برایش یک خربزه سبز شد، یا فالن کس در راه گرسنه کرد و یک
 غذا را طلب کرد و ناگهان جلویش آن غذا حاضر شد. فالن

ی توحید الفت با حقایق  تخیالت سبب عدم انس و  ت و  احساسا ل در   توّغ

من باب مثال اگر اآلن یک نفر در همین قم بخواهد از این مطالب، مثل علم 
آیند و  األرض و... بگوید، از اصفهان و شیراز و آن طرف ایران همه می غیب و طّی

شود؛ اّما اگر مرحوم عاّلمه طباطبائی  معّیت ده میلیونی در قم تشکیل مییک ج
منبر برود و بخواهد یک حقیقت توحیدی را در ده جلسه بیان  ـ رضوان اهلل علیه ـ

از فضال و علمائی که این  ای روند! و به غیر از عّده کند، صد نفر پای صحبتش نمی
ون مردم با حقایق توحیدی ُانس آید. چ خورد کسی نمی مطالب به دردشان می

خواهند مطالب ظاهری و حکایت بشنوند، اگر اآلن یک منبری یک  ندارند و می
کنند به  اند شروع می ساعت برود منبر و دو حکایت نگوید، همۀ کسانی که نشسته

شود! این   ها باز می خّر و پف کردن؛ اّما تا شروع کند به بیان حکایت، همۀ چشم
ست که ما در آن هستیم، ما همراه با تخّیالت و ا  ر عالم تخّیالتیمسئله به خاط

احساسات هستیم و چون با حقایق و مسائل توحیدی خیلی ُانس نداریم، نفس ما 
کند، بلکه با مسائل و مطالب ملموس غیر  نسبت به آن حقایق احساس قرب نمی

األرض در  طّی کند؛ مثاًل فالن کس از قم با احساس قرب می ـ نه عادی عادی ـ
کنیم، عجب! چطور؟! اّما اگر  عرض پنج دقیقه به طهران رفت، همه تعّجب می

 بگوییم: فالن کس سوار اتوبوس شد و رفت، مسئله این طور نیست.
ای هست که حاال برای خنده هم بد نیست. من یک دفعه جایی رفتم  قضّیه

ر آنجا بودند، اهل ها و مطالب بود و بعضی از افرادی که د که از همین صحبت
األرض هم بودند. خالصه  همین مطالب بودند و شاید در میان آنها بعضی اهل طّی

الّسماء داشته  تا به حال کسی از شما طّی»صحبت از این مطالب شد و من گفتم: 
« الّسماء هم دارد. شناسم که طّی من کسی را می»گفتند: نه، نداشتیم. گفتم: « است؟

الّسماء حاصل  من خودم در بعضی از اوقات برایم طّی»گفتم:  خیلی تعّجب کردند.
ناگهان همۀ اذهان متوّجه من شد. گفتند: مثاًل از اینجا تا مشهد را شما به « شود! می
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یک ساعت و ده دقیقه تا یک ساعت و ربع طول »روید؟ گفتم:  چه نحو می
تقریبًا حدود یک  روم با طّیاره که می»منظور من را نفهمیدند. گفتم: « کشد. می

 «کشد! ساعت و ده دقیقه طول می
که آن شخص در پنج دقیقه تا  یاألرض الّسماء بنده با طّی هیچ فرقی بین طّی

کند، نیست. تمام اینها تخّیالت و توّهمات است. خود آن بزرگان هم  مشهد می
لی األرض داده بودند، و األرض داشتند و حّتی به بنده هم دستور طّی دستور طّی

که  حّتی یک روز هم بنده عمل نکردم! آنچه که ما در روش بزرگان و عرفا دیدیم ـ
ـ این نبوده است، مگر در یک موارد  کنیم اّدعای عرفان بکنیم البته ما غلط می

 اضطراری که مجاز بودند.
ی عارف به اعتنا ألرض و طّی طّی  عدم  لّسماء ا  ا

ی که بعد از در سفر 5.ادی نیستاألرض و علوم غیر ع عارف که به دنبال طّی
مان و  حج به کربال مشّرف شده بودیم، توفیقی پیدا کردیم که با مرحوم آقا و اخوی

یکی از شاگردان آقای حّداد، سه روز به سامّراء مشّرف شدیم و خیلی آن سفر برای 
من عجیب و جاذب و جالب بود و هنوز خاطراتش در من زنده است. در همان 

ـ برای زّوار ایرانی  رحمة اهلل علیه ای بودیم که مرحوم آقای بروجردی ـ مسافرخانه
دادند و ما  در سامّراء ساخته بودند. آنجا وسایل و کاسه و بشقاب و از این چیزها می

کردیم؛ مجّرد بودیم دیگر! پدرمان و اخوی و ما و  غذایمان را خودمان درست می
بودیم. آن شخص خیلی به بنده عالقه داشت و ما آن شاگرد مرحوم حّداد آنجا 

کردیم. یک  خریدیم و آبگوشت یا غذای دیگری درست می رفتیم سبزی و... می می
« آیی اآلن برویم مّکه و برگردیم؟ فالنی می»که آمدیم بیرون گفت:  روز همین

چ کسی گردیم و به هی رویم و برمی نه، می»گفت: « بابا دست از سر ما بردار!»گفتیم: 
                                                      

از بروز کرامات و خوارق عادت رجوع شود  یاله یایاول یخوددار رامونیپ شتریجهت اّطالع ب .5
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دانی چیست؟ مخلصت هستیم، اّول برو از بابایم اجازه  می»گفتم: « گوییم. هم نمی
نترس! بیا »خالصه گفت: « آیم. بگیر، بعد تا کوه قاف هم خواستی من به دنبالت می

روی به پدرمان  رود، اّول می ها هیچ به َکِتمان نمی ما این حرف»گفتم: « برویم.
خالصه « آیم. فالنی را آنجا ببرم! بعد من به دنبالت میخواهم  گویی: آقا! من می می

 ها بود. قبول نکردیم. آن شخص از افرادی بود که اهل این حرف
گونه  شد؟ چه ثمری؟ این رفتیم مّکه، چه می طوری می حاال فرض کنید این

چه  ـ رود اآلن طّیاره در دو سه ساعت می رفتن، یا با ماشین یا با طّیاره رفتن ـ
 دادند. کند؟! عرفا ما را به این سمت سوق می ی میتفاوت

توّهمات لم خیال و  نزدیک به عا لبی  مطا ی  مردم به سو ق   اشتیا

األرض دارد، آن شخص  اّما اهل ظاهر دنبال این هستند که چه کسی طّی
و ظهور حضرت را تعیین کرده است،  درآمدهکار کرده است؟! آن دیگری از قبر  چه

رده و گفته است: ظهور حضرت در فالن سال است! آن یکی و آن دیگری مکاشفه ک
َرْمل و جفر داشته و گفته است: هزار و چهارصد و شانزده؛ که اآلن ده سال هم 

گونه  بینید بازار این گذشته و هیچ خبری از ظهور حضرت نشده است! و لذا شما می
ه نفر هستند و کسی مطالب خیلی رونق دارد، ولی بازار عرفان آقای حّداد دو نفر یا س

آید؛ چون مردم در احساسات و تخّیالت و توّهمات هستند و مطالبی را  نمی
روند، اّما اگر آقای حّداد  پذیرند که به عالم خیال آنها نزدیک باشد و به دنبال آن می می

اسم این ُمهر را از »گوید:  که می مثاًل همین یک مطلب و حقیقت توحیدی را باز کند ـ
دفعه حالت چرت و  ای که گذشت یک بینیم ده دقیقه ـ می «شود خدا! ر، میآن بردا

 بابا بس است دیگر! مسئله را فهمیدیم. گویند:  شود و می خواب و کسالت عارض می
افرادی که بعد از مرحوم آقای انصاری به دو دسته تقسیم شدند، همین افراد 

حشر و نشرشان این بود که دور  بودند، و ُخب بنده خودم با اینها بودم؛ افرادی که
هم جمع شوند و یک مطلب والیی نقل شود و یک روضه و ذکر توّسلی هم شود و 

ها مطرح  األرض و اّطالع بر نفسی مطرح شود. سؤاالتی که در آنجا از بعضی طّی
 آقا زمان وفات ما کی هست؟ شد معمواًل این بود که: حاج می
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شما را سوار کرد و رفت، آن موقع  ـ اگر فالن شخص با اسب سفید آمد و
 زمان وفات شماست!

 آقا چه دوایی برای فالن مرض است؟ ـ حاج
 ـ فالن گیاه را بخور.

متعال محض پروردگار  توحید  تبۀ  مر لب از  مطا ن  اد در بیا حّد مرحوم  تنّزل   عدم 

ها  زد. اّما آقای حّداد، اهل این حرف مطالب آنها در این محدوده دور می
ها چیست؟ ایشان یک  سفید چیست؟! االغ سیاه چیست؟! این حرفنیست! اسب 

گذراند. و صحبت در این امور را بطالن عمر و  ها نمی لحظۀ عمرش را به این حرف
ها  آورد. نه خودش و نه در مجالس با شاگردانش ابدًا این حرف بطالت به حساب می

طالب چندان رغبتی نبود؛ فقط توحید محض بود! و طبعًا آنها هم نسبت به این م
ها، مطالبی مطرح شود که از  نداشتند، مضافًا به اینکه ممکن بود در بعضی از صحبت

 آنها نسبت به آن مسئله نتوانند تحّملی داشته باشند.  حیطۀ ظرفّیت آنها خارج باشد و
فقرۀ شریفۀ  ةم امتحنک   ای»تفسیر  تََحنَ بل خلقک   یالذ اللمُمم زیارت« لمقک  َی  أن ق اهلل علیها در  زهرا سالم  ت   حضر

در دیداری که حضرت آقای حّداد از ایران داشتند و به همدان هم تشریف : سؤال
اند که مرحوم آقای  ای در پاورقی ذکر فرموده برده بودند، مرحوم آقا قضّیه

الّسالم »تأّلهی تقاضای تفسیر فرازی از زیارت حضرت صّدیقۀ طاهره: 
َْ أن ََیُلقِک علیِک یا ُُمَتَحنَُة امتَ  فوجدِک لاِم  ،َحنَِک اَلل اّلذی خلقک قب

حضرت آقای حّداد جوابی مجمل و نه بیان کردند و  را 5«امتحنِک صابرة!
چندان مفّصل دادند که موجب بهجت آقای تأّلهی و سایر حاضرین شده 

ای از توضیحی که  اگر شّمه 0جا خاتمه داده بودند. بود، و جواب را به همین
 حّداد دادند بیان شود، خیلی خوب است. آقای

البته در جلسۀ قبل بنده عرض کردم که در آن زمان، من توفیق : جواب
که باید و شاید نداشتم، گرچه جسته و گریخته هنوز  چنان ادراک مطالب ایشان را آن
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 ـ چون سّنم در آن موقع حدود دوازده سال بود مطالبی از ایشان در ذهن دارم ـ
ای از  مقتضای سّن ما، در آن سفری که ایشان تشریف آورده بودند استفاده لیکن به و

ایشان نکردیم. لذا اینکه ایشان در آن مجلس چه گفتند، بنده چیزی در نظرم نیست. 
مان نسبت به این مسئله  اّما برحسب فهم قاصر خودم تا حدودی که ذهن قاصر

 کنم. رسیده است، خدمتتان عرض می
ی حقای ی حقحضور عین تبۀ علم عنای مر لم وجود در   ق عا

قبل از خلقت عینی و خارجی اشیاء و مخلوقات در عالم خارج، در عالِم علم 
ربوبی که همان عالم علم ِعنایی حق است، تمام صور خارجی اشیاء به نحو عینی 

 اند. حضور داشته
بعضی از فالسفه تصّورشان بر این است که: قبل از خلقت این عالم، صورت 

شیاء در علم عنایی حق بوده است، نه وجود خارجی آنها؛ لذا وجود خارجی ا
احتیاج به تحّقق زمان دارد. من باب مثال، رسول اکرم که در حدود بیش از هزار و 
چهارصد سال پیش به دنیا آمدند، صورت منقوشی از آن حضرت در علم عنایی 

هور در این وقت خاص، حق بوده است که آن صورت بعد از گذشت مرور اّیام و د
 گیرد. صورت عینی و خارجی به خود می

نها ی آ قوع خارج تحّقق و و ز  قایع پیش ا ز و ی ا ی بعض قع ک حضور وا  ادرا

آن   تر باشد و  تر وعمیق رسد که مطلب قدری از این دقیق و لکن به نظر می
اینکه: حقیقت ما که همان وجود نفسی ما است، قبل از خلقت جسمانی و بدن 

ی و ماّدی ما، در علم حق وجود داشته است، یعنی به نفس ارادۀ تکوینّیه و عنصر
شود، گرچه از  ُکِن وجودّیۀ حّق متعال نسبت به هر موجودی، وجود او خلق می

 نقطۀ نظر خارج احتیاج به مرور زمان و اّیام و سنوات دارد.
خارجی  کنیم بدون اینکه هنوز وجود لذا ما صورت واقعی اشیاء را ادراک می

یک هفته یا یک  ای بینند که قضّیه آنها باشد؛ مثاًل افرادی که در خواب یا مکاشفه می
بینند یا واقعّیت آن را؟ اآلن این دستگاه  افتد، آیا صورت آن را می سال دیگر اّتفاق می

برید در منزل خودتان و  کند و شما هم بعدًا این دستگاه را می صورت ما را ضبط می
بینید. واقعّیت آن صورت  کنید و همین صورت ما را می ی مّتصل میبه یک جهاز
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همین است که اآلن ما در خدمت شما هستیم؛ ولی صورتی از این واقعّیت در این 
توانید ببینید،  شود و بعدًا شما این صورت را هرجا که بخواهید می دستگاه ضبط می
که حقیقت این صورت  ؛ درحالتیتوانید تماشا کنید و هم در منزلتان  هم در ماشین می

آن همین است که در اینجا بوده است و این حقیقت در   یک حقیقت بیشتر نیست و
رود، فقط شکل و شمایل و شبحی از این صورت در دستگاه نقش پیدا  دستگاه نمی

بینیم یا ارباب  را ما در خواب می  کند. حاال صحبت در این است که آنچه می
شود، یا فالن شخص در خیابان  بینند که در خارج انجام می می مکاشفات وقایعی را

بیند  بیند، آیا صورتی از او می کند و این شخص در منزل نشسته و او را می حرکت می
در اطاق و یا در منزل  کهبیند، اّما او  بیند؟ واقعًا خودش را می یا واقعًا خود او را می

من باب مثال، من در خواب  نیست؛ پس این شخص چه چیزی را دیده است؟
کنم، فردا که  بینم که فردا در خیابان فالن رفیقم را خواهم دید و با او برخورد می می
ـ  هنوز آن خواب انجام نشده و اّتفاق نیفتاده است روم در خیابان ـ شود و می می

ن بینم رفیقم آمد و همان مطالبی که دیشب در خواب دیدم بین ما و ایشا مرتبه می یک
ام یا همان واقعّیت  شود؛ آیا من در خواب فقط صورت و عکسی دیده رّد و بدل می

بینم نسبت به آن حالت چه احساسی دارم؟ آیا  ام؟ موقعی که من خواب می را دیده
احساسم همان احساسی است که شما اآلن در اینجا دارید، یا مانند احساس وقتی 

کند! اآلن  کنید؟ نه، فرق می رید و تماشا میگذا است که شما در منزل این فیلم را می
کنید که فیلم در  یک احساس واقعّیت برای شما هست، اّما در منزل احساس می

کنید، احساستان احساس واقع نیست، احساس  دستگاه گذاشتید و عکس تماشا می
 طور نیست. صورت است؛ ولی در خواب و در مکاشفه این

مام ع احاطه و علم غیب ا نسبت به پدیده لیهکیفّیت  لم هستی الّسالم  قایع عا  ها و و

الّسالم دارد، چه علم غیبی است؟ حضرت  آن علم غیبی که امام علیه
الّسالم در مسجد کوفه نشسته بودند و با اصحاب صحبت  امیرالمؤمنین علیه

کرد.  کردند. یکی از آن اصحاب خیلی نسبت به حضرت احساس محّبت می می
الّشهدا و حرکت لشکر از کوفه  شروع کردند راجع به قضّیۀ سّیدمرتبه  حضرت یک
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به سمت کربال و این مسائل را بیان کردن. آن شخص خیلی تعّجب کرد و گفت: 
 چنین وقایعی اّتفاق خواهد افتاد؟ عجیب! یک هم

 که یهست لواء کی حامل تو خود نکهیا تر بیعج و بله،»حضرت فرمودند: 
 نیحس فرزندم جنگ به و یشو یم خارج کوفه مسجد در نیا از لشکر نیا با همراه

 «ی!رو یم
 کنم؟! گفت: یا علی! من این کار را می

 «ی!کن یم را کار نیا تو بله،»حضرت فرمودند: 
 گفت: خدا نیاورد آن روز را!

من دارم  یول ؛اوردین خواهد یم اورد،یبآن را  خواهد یم»گویند:  حضرت می
 5«.نمیب یم

بیند؟ همان  بیند، چه چیزی را دارد می امیرالمؤمنین که این منظره را میحاال 
که خود  طوری شود، همان واقعّیت هم بدون یک سر سوزن تفاوت، انجام می

 کند؛ این که واقعّیت است دیگر! حضرت اآلن با این افراد صحبت می
ما را بینم، همۀ شما هم  اآلن من در خدمت شما هستم و یکی یکی شما را می

بینید؛ و خطا در اینجا معنا ندارد. حاال فرض کنید همین مطلب را شما در خواب  می
الّسالم همین مطلب را از عالم غیب در سی سال یا بیست سال  ببینید، یا امام علیه

های آخر عمر خود در مدینه دید؛  قبل بیان کند. مثاًل پیغمبر همین قضّیه را در سال
در منزل حضرت صّدیقۀ کبری نشسته بودند و جبرائیل آمد  در آن قضّیۀ معروف که

که لباسشان غبارآلود بود و  و حضرت را به کربال برد و حضرت برگشتند درحالی
اآلن رفتم در کربال و »شدند و فرمودند:  کردند و آن مسائل را متذّکر می گریه می

نجا فقط فیلم در آ حضرت ایآ 0.«ستدیدم که فرزندم حسین با این وضعّیت ا
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تماشا کرد؟ یا نه، واقعّیت را دیده است؟ سّیدالّشهدا هفت ساله یا شش ساله یا پنج 
ساله بوده است، پس حضرت چه را دیده است؟ مسّلم است که فیلم ندیده است، از 
طرف دیگر هم چیزهایی را که دیده واقعّیت بوده؛ یعنی بعینه اّتفاق افتاده است، 

ها، افتادن  وت و اختالف در تمام مسائل: قطع شدن دستبدون یک سر سوزن تفا
بیت پیغمبر، همه را دیده است. همان حقیقتی را دیده  سرها، اسارت صبایا و اهل

که هنوز زمان اجازه نداده که آن حقیقت، صورت خارجی پیدا کند. التفات کنید! 
 فقط زمان در اینجا مانع است، ولی حقیقت وجود دارد.

ّتب عل تر متعال بر زمانعدم  ارادۀ پروردگار   م حق و 

گویند: در علم عنایی حق فقط نقوش هستند، متوّجه این  آن کسانی که می
شود  دارد. آن حقیقت، ایجاد می مطلب نیستند که علم حق و ارادۀ حق زمان برنمی

اش مترّتب بر زمان است. فرق است که خدا این واقعّیت را در  ولی صورت خارجی
ک هجری خلق کند، یا اینکه آن حقیقت خلق شده باشد و در سنۀ سنۀ شصت و ی

 شصت و یک پرده برداشته شود؛ دو مطلب است.
ل  اهلل علیها قب زهرا سالم  ت  فتن حضر قرارگر ن  متحا زمورد ا  خلقت ا

آن  قضّیۀ حضرت صّدیقۀ کبری با آن مصائب، خیلی عجیب بود! یعنی 
عادی نبود. عبارتی که در زیارت آن مسائلی که برای حضرت اّتفاق افتاد، اصاًل 

قبل از اینکه خدا تو را خلق کند، تمام امتحاناتت را »ست که:  حضرت است، این ا
برداری کردیم و آن را ظاهر  در آنجا پس داده بودی و ما در اینجا فقط از آن پرده

 ؛ یعنی تمام آن مراحل کمال و مراتب توحید و تجّرد و مراتب والیت که در«کردیم
واسطۀ این امتحانات به مرتبۀ اتّمیت و اکملّیت مطلق رسیده است، در آن عالم  تو به

کنیم؛  ش را مشاهده میا انجام شده است و ما در اینجا اآلن بروز و ظهور خارجی
یعنی قبل از اینکه تو در این دنیا بیایی، نفست کامل بوده و به والیت مطلقه رسیده 

با اختیار خودت طی کرده بودی. و ما از این معنا  بودی و تمام مراتب تجّرد را
برداری  افتد، فقط پرده کنیم که: آنچه در این دنیا برای افراد اّتفاق می استفاده می

 ست و همۀ آنها در آن عالم و با اختیار افراد تحّقق خارجی پیداکرده است.ا 
مرحوم  ن  اهلل علیها در بیا زهرا سالم  مقام حضرت  لت و علوّ  ادمنز  حّد

عالی از حضرت آقای حّداد راجع به شأن و منزلت و  آیا حضرت: سؤال
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 ای را شنیده بودید؟ های حضرت صّدیقه مطلب و نکته ویژگی
هایی که ما در کربال بودیم، یک مرتبه از  بله، در یکی از همان شب: جواب

که دربارۀ همان سفری که به  ـ کنم البته چون سّر نیست عرض می ایشان شنیدم ـ
 فرمودند: حج و به زیارت پیغمبر و حضرت زهرا و ائّمۀ بقیع مشّرف شده بودند، می

گرفت، آن حقیقت حضرت  در حرم رسول خدا آنچه که بیشتر من را می
زهرا سالم اهلل علیها بود! یعنی با وجود آن وسعت و سعۀ عجیب رسول 

دارد، اّما موقعّیت و جاذبه و سعه و  خدا که جنبۀ ابّوت بر حضرت صّدیقه
خود  شد که من از خود بی قدرت و قّوت حضرت صّدیقه باعث می

دیدم تمام وجود مرا  شدم، می که وارد مسجدالّنبی و حرم می شدم؛ همین می
این وجود مرا( والیت  )تمام وجود یعنی تمام عوالم مرا، نه فقط تمام

 5ر هیچی از من باقی نگذاشت!حضرت صّدیقه در خودش محو کرد و دیگ
و در آن شب از این قضّیه به عنوان یک مطلب عجیب با مرحوم آقا مذاکره 

کردند. و راجع به حاالت خودشان، بنده از مرحوم آقا بسیار شنیدم که در خیلی  می
آمد، توّسل به حضرت  می  ها و موانع راه و سلوک که برای ایشان پیش از گرفتاری

 طور بودند. گشا بود، و خود مرحوم آقا هم همین ایشان کارگشا و گرهصّدیقه برای 
أبیها ُأمّ  معنای  ی راجع به حقیقت   توضیح

آید که بزرگان  توضیحی به خاطرتان می «أمّم أبیها»راجع به خصوص کلمۀ : سؤال
هرحال، آن بزرگان  تواند داشته باشد؟ به داده باشند که چه معناهایی می

 کنند و ما یک معنای صوری را. دراک میحقیقت اینها را ا
ام، ولی از آقای حّداد  بنده از مرحوم آقا راجع به این مطلب شنیده: جواب
کند.  حقیقت جنبۀ انفعالی عالم وجود را بیان می أمّم أبیهاام. مسئلۀ  چیزی نشنیده

 رسول خدا جنبۀ فاعلی عالم وجود است؛ جنبۀ فاعلِی مقام واحدّیت که همان ارادۀ
پروردگار در خلق عالم وجود است، چه عالم مجّردات و چه عالم ماّده. آن جنبۀ 
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فاعلّیت، نفس پیغمبر اکرم است؛ و جنبۀ انفعالی که قبول این فاعلّیت را بکند، نفس 
حضرت زهرا است. پس نفس آن حضرت موجب خلقت عالم وجود است و از 

واسطۀ تجّلی جنبۀ   دا هم بهجمله خود پیغمبر؛ یعنی وجود عینی و خارجی رسول خ
انفعالی حق در نفس حضرت زهرا تحّقق پیدا کرده است، که بدون این مسئله جنبۀ 

 فاعلی فایده ندارد.
خواهم اراده کنم و این آب را بردارم، باید یک لیوانی هم در  وقتی که من می

ّلق خارج باشد. هرچه من اراده کنم ولی لیوان نباشد، این ارادۀ من به چه تع
خواهد: یک جنبۀ فاعلی  ارادۀ فاعل نسبت به انجام یک شیء دو جهت می  گیرد؟ می

و یک جنبۀ انفعالی. هرکدام از این دو نباشد، آن فعل در خارج صورت عینی پیدا 
 کند. نمی

جنبۀ فاعلی نسبت به عالم خارج، وجود پیغمبر اکرم است و جنبۀ انفعالی 
که ضّم این دو موجب خلقت همۀ عالم آن، نفس والیی حضرت صّدیقه است، 

توانیم بگوییم که: حضرت صّدیقه سالم اهلل علیها از این نقطۀ  وجود است. پس می
 نظر، عّلت خلق حضرت رسول سالم اهلل علیه است.

گزار هستیم. هم علمًا مطالب  حقیقتًا خیلی از بیانات و توضیحاتتان سپاس: سائل
اولیای الهی شد که آن هم برای ما مغتنم خیلی عالی بود و هم ذکر خیلی از 

چنین  ها و هم هرحال از صرف وقت و عنایتتان، با همۀ گرفتاری بود. به
 گزار هستیم. ناراحتی جسمی که داشتید، سپاس

منظور بهره فا به  احوال عر ی  ایشان بررس از سیرۀ  ی   گیر

یم. شاءاهلل خدا به شما توفیق بدهد. ما برای همین مطالب هست إن: جواب
اگر قرار باشد وقتی از اوقات ما مورد رضای حق باشد، در بیان همین مطالب 

طور که در جلسۀ قبل خدمت رفقا و دوستان  بزرگان و اولیای حق است. همان
عرض کردم، مطالب نباید صرفًا جنبۀ نقل قول و ذکر حکایات داشته باشد. اگر در 

ای به حکایات و کرامات و  های بنده مالحظه کرده باشید، خیلی اشاره صحبت
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دانم که انسان در  شأن و اهانت می خوارق عادات نیست؛ چون من خیلی کسر
ها و مجالسی که شرح حال بزرگان است، بخواهد به نقل  چنین موقعّیت هم یک

حکایاتی که غیرعادی باشد و بیشتر جنبۀ احساسی و تخّیلی داشته باشد بپردازد. 
شود، معمواًل آن کتابی جذابّیتش برای مردم  که منتشر میهایی  اآلن در میان کتاب

که این  ها در آن باشد، درحالی بیشتر است که هرچه بیشتر از این حکایات و داستان
مسئله یک بخش کوچکی از آن شئون و مراتب وجودی بزرگان است. چقدر 

ه کند؛ مناسب است که انسان از مطالبی که برای تربیت جنبۀ حیاتی دارد، استفاد
تواند آنها را برای خودش ُاسوه و الگو قرار بدهد، و بیاناتی که بتواند  کلماتی که می

 او را زیر و رو کند.
ای  بنده اآلن کراماتی را که از مرحوم پدرم دیدم برای شما بگویم، چه فایده

دارد؟ ایشان فردی از اولیای الهی بود، کرامات هم داشته، بسیار هم داشته است و 
ام، حّتی شاگردان ایشان هم داشتند؛ ولی باألخره این  ده بسیار با چشم خودم دیدهبن

کرده، به چه  کرامت همراه ایشان رفته است! حاال بنده بگویم: ایشان مرده زنده می
قدر اّطالع پیدا کنیم که ایشان فرد  خورد؟! بله، از این جهت که همین درد ما می

مین حد. بنده بگویم که: ایشان بارها از نفس ای بوده، خوب است؛ در ه برجسته
بنده خبر داده و بر غیب و بر حوادث آینده اّطالع داشته است، بر مطالبی که بعد از 
انقالب بر ایران و غیر ایران گذشته است، به خود بنده خبر داده بودند و تا به حال 

رچه داشته با ام؛ بیان این مطالب چه ضرورتی دارد؟ ایشان ه هم به کسی نگفته
 خودش برده است.

خورد، مطالبی است که زندگی ما را  آنچه را که به درد اآلن ما و شما می
بسازد، آن مهم است و آنها را باید گفت؛ مطالبی که موجب تربیت ما بشود، راه و 
روشی که ما را به راه آورد. ایشان علم غیب و یا کرامت داشته، ُخب برای خودش 

 ایشان نیست. اآلن این مطالب به ما چه ارتباطی دارد؟ بوده و اآلن هم
گاهی اشاراتی شود از باب تفّنن و  لذا اگر در مطالب و مجالس خودمان گاه
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تنّبه، اشکال و عیبی ندارد؛ ولی اینکه انسان در بیان احواالت این بزرگان بیشتر به 
 ای بی گفتند، فایدهدنبال این مسائل باشد که چه کراماتی از آنها سرزده و چه مطال

اند، از  ام و دیگران هم نقل کرده ندارد. بنده خودم از آقای حّداد بسیار کرامات دیده
کدام از آنها برای بنده سازنده نیست. آنچه که برای  ام؛ ولی هیچ مرحوم آقا هم دیده

من سازنده است، مطالب و کلماتی بود که از آنها شنیدم، و راه و روشی بود که آنها 
هوایی و  برای من ترسیم کردند، و حّقانّیتی بود که من در راه آنها مشاهده کردم، و بی

اخالص و صدقی بود که من در روش و منش آنها دیدم؛ این امور اآلن برای من 
کننده است، که آنها را در ارتباطم با خدا و در ارتباطم با مردم به کار  سازنده و تعیین

بد و رفیق و مرید مرا از راه خودم به انحراف نکشاند، و مرید ببندم، تا دنیا مرا نفری
قالده به گردن من نیندازد و مرا به دنبال هواهای خودش نبرد؛ این برای من سازنده 

ها و مطالبی  ها مرا مغرور به خود نکند، در حرف است. بیا و بروها و سالم و صلوات
را نکنم، بلکه آن حق را که زنم رعایت مصلحت و منافع ظاهری و دنیوی  که می

دهم از ائّمه به من رسیده همان را بگویم، اینکه امروز برای یکی خوش  تشخیص می
آید و فردا برای یکی بد آید، اینها را در نظر نگیرم؛ این مسئله برای من در زندگی 
بزرگان مهم بوده است. اّما اینکه آنها کرامات داشتند، معجزات داشتند و امور 

 دی داشتند، داشتند که داشتند، ولی اآلن که نیستند! این مطلب مورد نظر است!غیرعا
گونه امور  لذا اگر رفقا و دوستان هم به دنبال مطالبی هستند، باید بیشتر در این

باشد. خیلی از این مطالبی که مطرح کردید، جهات علمی، فلسفی و یا عرفان نظری 
توانیم استفاده  است؛ اّما آنچه را که بیشتر ما میداشته است، که همۀ اینها خوب و مفید 

است که بزرگان، ما را به آن نکات در زندگی و در ارتباطات و در سلوک   کنیم، نکاتی
لو اینکه  ای که همیشه سرمشق خواهد بود، و کردند، نکات سازنده عملی توصیه می

 شاءاهلل. ماند، إن می خود شخص هم از این دنیا رخت ببندد، آن نکات برای انسان باقی

بعد را مغتنم دانسته و بر  شاءاهلل جلسۀ  گزاری را داریم، إن نهایت سپاس: سائل
 کنیم تا بهرۀ عملی و فکری برای همه داشته باشد. همین قضّیه تمرکز می
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شاءاهلل. دعا بفرمایید که همۀ ما در مسیر، ثابت و مستقیم باشیم و  إن: جواب
مند شویم. واقعًا اگر ما این  که خداوند نصیب آنها کرده بهرهاز آن خیرات و برکاتی 

خواستیم  کردیم؟ خیلی عجیب است! به چه کسی می بزرگان را نداشتیم چه می
 تأّسی کنیم؟ به چه کسی؟!

ی از علما توّسط برخ تشّیع  مکتب  ت  ز ضروریّا نکار بعضی ا  ا

چون ما  ـ من دیشب در مدرسۀ فیضّیه بعد از درس در کناری نشسته بودم
مرتبه بعضی از مسائل به ذهنم آمد؛  ـ یک بحث و درسمان در مدرسۀ دارالشفا است

و در کتابشان قضّیۀ قلم و قرطاس رسول خدا  اند بعضی از افراد اخیرًا کتابی نوشته
خیلی باعث تأّسف  5اند. صّلی اهلل علیه و آله و سّلم را در هنگام وفات انکار کرده

چقدر باید بر سر بزند که یکی از مستندات و دالئل حّقانّیت  است، یک انسان شیعه
چقدر باید انسان جاهل و نادان باشد!  0شیعه به این راحتی محو و نابود بشود!

خیلی عجیب است ها! سّنمان هفتاد، هشتاد سال است. پس این قدس و تقوا 
اخالق هم آورد! درس  ای برای آدم نمی چیست؟ دیدم این قدس و تقوا هیچ مرتبه

دهیم و به زهد و همه چیز هم مشهور هستیم، ولی فهم نداریم، فهم والیت  می
کند،  نداریم، فهم معرفت نداریم! خیلی عجیب است! آن یکی اصاًل امام را انکار می

دیگری در درس خارج قضّیۀ لگد زدن در را به حضرت صّدیقۀ طاهره، فاطمۀ زهرا 
خواهیم؟! آخر از جان ائّمه چه  ه چه میکند. آخر ما از جان شیع انکار می

آید؟ آخر وقتی که اهل تسّنن خودشان  ها چه گیرمان می خواهیم؟! با این حرف می
شوی و  چرا بلند می 7«تکه کرد! عمر بر در زد و دختر پیغمبر را تکه»اند که:  گفته

                                                      
 .77ـ  03، ص کشکول زمان .5
، 1، ج مطلع انواراین واقعۀ تاریخی رجوع شود به . جهت اّطالع بیشتر پیرامون مدارک و اسناد 0

 .511، ص 3؛ ج 754ص 
 ، تعلیقه:744، ص 1، ج مطلع انوار .7
هم علیًّا بالّتحریق ثابٌت بالتّواتر القطعّی »   قتیبة یف أوائل کتاب ره اإلمامم ابنم و حسبمک ما ذکَ  ،هتدیدم
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ای سّنی کنی؟! که بعد هم آن علم ها را انکار می آیی بعد از هفتاد سال این حرف می
تازه شیعه بعد از هزار و چهار صد سال فهمید چه راه غلطی رفته و چه »گویند:  می

 «زده است! هایی به ما می تهمت
چه کسانی را ما اسوه قرار بدهیم؟ چه کسانی را الگو قرار بدهیم؟ پای درس 

عاّلمۀ و مطالب چه کسانی بنشینیم؟ اگر ما این اولیا را نداشتیم، اگر آقای قاضی، 
طباطبائی، آقای حّداد و مرحوم پدر ما نبودند و اگر من این مطالب را در این اولیا 

کردم؟ من هم یکی از سایر افراد بودم. اینجاست که  دیدم، به چه کسی اقتدا می نمی
ما باید متوّجه باشیم که کجا برویم و کدام در را بزنیم و حقیقت را در کجا باید پیدا 

هلل امیدواریم که خداوند توفیق بدهد که هم مطلب را بر ما باز کند و شاءا بکنیم. إن
 شاءاهلل. هم توفیق رسیدن به مطلب را عنایت کند، إن

 اللهّم صّل علی محّمد و آل محّمد
 

 
 

                                                      
 تاریهمامم الّطربی یف موضَعنی من أحداث الّسنة احلادیةعرشة من و اإل ،اإلمامة و الّسیاسة 

محد أ و أبوبکر ،العقد الفریدرّبه الًملکی یف حدیث السقیفة من اجلزء الثاین من  عبد و ابن ،المشهور
 هج ح النّ رشمن المجّلد األّول من  431کًم یف ص  ؛الّسقیفةعبدالعزیز اجلوهرّی یف کتاب  بن

خیه عبدالل نقالا عن عروة بن الّزبری یف مقام االعتذار عن أ ،مروج الّذهباحلدیدّی و المسعودّی یف 
رقة و الّشهرستایّن نقالا عن النظّ  ؛هاشم حنی ختّلفوا عن بیعت ه إذ همَّ بتحریق بیوت  بنی ام عند ذکر الف 

ا فیه تفصیلم ما أمَجلناه ،الملل و النّحلمن کتاب  ةیّ امظّ نال و  .و أفَرَد أبوخمنف ألخبار الّسقیفة کتابا
ه قولم شاعر النّیل یک یف شهرة ذلک و تواتر  ّیة الّسائرة الّطائرة: ،ناه  َمر   احلافظ إبراهیم یف قصیدته العم

 لعةةةةةةىلٍّ قاُلةةةةةةا عمةةةةةةرُ  ولةةةةةةةً و قَ 
 

 هةةةةایأکةةةةِرم  بسةةةةامعها أعظِةةةةم  بُملق 
قةةةُت داَرک ال ُأبِقةةةةی علیةةةةک  ةةةةا   َحرَّ

 
 هةةةایف یالمصةةةطف بنةةةُت  و عیإن َل ُتبةةةا 

 َحفةةةٍب بقاالهةةةا مةةةا کةةةان  ةةةُی أّب 
 

 «هةةةةایأمةةةةاَم فةةةةاِرس عةةةةدناٍن و َحام 
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توحید مقام  ز  ل ا م زل عارف کا تنا  عدم 

 الّرمحن الّرحیمبسم الل 
 

عارف »در جایی مرقوم فرمودید که:  اسرار ملکوتعالی در کتاب  حضرت: سؤال
ای را دربارۀ عروج  قضّیه بعد 5.«کند ینماز مقام و محور توحید تنازل 

حضرت جبرائیل به عالم وحی، و آن بحثی که در کاظمین پیش آمده بود، 
 توضیح بفرمایید.باره  شود در این بیان نمودید. اگر می

و آله الّطاهرین،  بسم الل الّرمحن الرحیم، و صیّل الل عیٰل سّیدنا حمّمدٍ  :جواب
 مجعنی.أعدائهم أو لعنة الل عیٰل 

رضوان اهلل  البته به نحو کّلی راجع به خصوص مجالس مرحوم آقای حّداد ـ
من در همان جلسات قبل اشاره داشتم که ایشان در یک وضعّیت و موقعّیتی  ـ علیه

دادند، نه نسبت به خودشان و نه نسبت به سایر  وجه اجازه نمی بودند که به هیچ
پسندانه و مسائل غیر مفید بگذرد.  گیر و عوام افراد، که مجالس به مطالبی وقت

ل و حوصلۀ صحبت کردن در مسائل طور کّلی حال ایشان حالی بود که اصاًل تحّم به
کنم غیر توحیدی، منظورم حّتی مسائل  غیر توحیدی را نداشتند. اینکه عرض می

والیتی به همین معنای متعارف و همین معنای عامیانه است؛ نه به معنای حقیقی 
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خودش، که عرض کردم والیت همان حقیقت نازلۀ توحید است در عالم علل و 
 ب و در عالم تعّینات و تشّخصات خارجی.معلوالت و عالم اسبا

مقام هو ز  ی تنّزل ا الیت یعن مقام و مقام واحدّیت هوّیت حقیقت   به 

والیت عبارت است از: حقیقت اراده و مشّیت پروردگار در مقام واحدّیت. 
توانیم از تنّزل مقام هو به مقام واحدّیت، به ظهور در مرحلۀ والیت تعبیر بیاوریم؛  می

که همان مقام عماء و فناء است و همان مقام اطالقی و  هوّیت ـ م هوچون در مقا
رسمی است که از او در تعابیر مختلفۀ اهل فلسفه و اهل حکمت و عرفان  حّد و ال ال

دیگر والیت به معنای استیالء و به  ـ کنند به وجود بسیط و بسیط الحقیقه تعبیر می
معنای ظهور و بروز معنا ندارد؛ در آنجا نفس وجود، قائم به ذات است و خود ذات 

کند و الزمۀ ذاتی اوست.  است که حقیقِت تشّخص و حقیقت تعّین را ایجاب می
چطور اینکه حیات، الزمۀ ذاتی هر تشّخص و تعّین است، حقیقت وجود به تجّرد و 

و به نفس حضور و شهودش همان حقیقت ذات پروردگار است که عین بساطتش 
 هوّیت و مقام احدّیت. کنند به مقام هو تشّخص و تعّین است. از این حقیقت تعبیر می

احدّیت مقام   حقیقت 

کند. اینکه در بعضی از کتب  هوّیت هیچ تفاوتی نمی مقام احدّیت با مقام هو
 5دانند، هوّیت می یک نحوه اعتبار متنازلۀ از هوکنید که مقام احدّیت را  مشاهده می

به نظر حقیر شاید این مسئله خالی از تأّمل نباشد. مقام احدّیت نفس یکتائّیِت منتزع 
کند. و این  از ذات است بدون اضافۀ وصف به ذات؛ که با واحدّیت تفاوت می

یات، ذاتِی خود اعتباِر معتِبر نیست، بلکه همان ذاتِی خود ذات است. چطور اینکه ح
شود ما برای ذات پروردگار  آن ذات متعال است بدون اعتبار معتبر؛ یعنی نمی

تشّخص و تعّین قائل بشویم و حیات را از او جدا کنیم و یا قدرت و علم ذات به 
که علم حضوری ذات به نفس وجود و ذاتّیت خود او و هوّیت  خود ذات را ـ

 0هوّیت است. احدّیت عین مقام هواز او جدا کنیم. لذا مقام  ـ اوست
                                                      

 .504و  74، ص الّرسائل التوحیدّیة؛ 510، ص توحید علمی و عینی .5
 .11 ـ 11، ص افق وحیجهت اّطالع بیشتر رجوع شود به  .0
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آید،  بله، وقتی که ذات به مرتبۀ تعّین خارجی و ظهور آثار وجودی خود برمی
آورند به مقام واحدّیت؛ این مقام، مقام والیت است. مقام والیت  از آن تعبیر می

خواهد به مرتبۀ تعّین خارجی ظهور پیدا کند و آثار و لوازم  یعنی مقامی که ذات می
دی خود را به کثرت درآورد. پس هیچ فرقی میان والیت و توحید نیست ااّل وجو

اینکه والیت، ظهور ذات پروردگار است در عالم کثرت، که کثرت چیزی جز خود 
هوّیت و توحید عبارت است از: همان جنبۀ وحدت این  ذات نیست، و آن هو

ست که به کثرت. پس در واقع کثرتی نیست و بلکه هرچه هست همان وحدت ا
 یت است. کند. این مسئله حقیقت وال صور مختلف در کثرت تجّلی می

به  توحیدوصول  تمام هدف و  حقیقت  الیت،  توحید تهّمو و اهل  فاء باهلل و   عر

عرفا و اهل توحید واقعی و خالص و آن کسانی که مراتب تعّین را یکی پس 
مانند بزرگانی مثل  ـ گذاشتند و به مرتبۀ تجّرد تام رسیدند  از دیگری پشت سر

طور از علما و فقها و دانشمندانی مثل  فارض، و همین الّدین و ابن موالنا، محیی
مرحوم آخوند ماّل حسینقلی، مرحوم قاضی، عاّلمه طباطبائی، مرحوم آقاسّید احمد 

آید که ایشان  دست می شود و به کربالئی که از مکاتبات ایشان این معانی روشن می
و مانند مرحوم آقای حّداد و مرحوم والد؛ رضوان اهلل علیهم  5بودند،در چه افقی 

صورت دیگر  و در این ؛ت و هدفشان همان حقیقت توحید بودهّمـ تمام  معینأج
توحید نظر  تواند جدای از آن توحید باشد. اگر ما به والیت بدون جهِت نمیوالیت 

کردند و  این همان حالت دوئّیت و بینونّیتی است که آنها از این حالت فرار می کنیم،
فارض که واقعًا در آن قصیدۀ  از طرح این مسئله در هراس و نگرانی بودند. ابن

 فرماید: کند، می اش، عجیب مطالب عالی عرفانی را بیان می خمرّیه
 مزَجه  ا فا  ا و إن ش   َت هب  ا رص   کی عل

 
 0ل مم الظ   ه و ب  ی احلب لمظَ  عن فعدلمک 

تمام هّمت و هدف و مقصد خود را باید بر رسیدن به توحید »گوید:  می 
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متمرکز کنی، و باید از خدا بخواهی که آن حقیقت توحید را برای تو متجّلی کند، و 
به آن حقیقت توحید باید برسی. و اگر خواستی از آن حقیقت توحید تنازل کنی، 

در اینجا و در لسان عرفا،  «َظلم احلبیب»تعبیر از « دست برداری. دیگر از ائّمه نباید
همان انوار ائّمۀ چهارده معصوم است که اینها متوّلیان و بانیان حقیقت توحید در 

 5گیرد. عالم کثرت هستند و ارادۀ حق در اینها تعّلق می
ی و راه له معارف ا ن  توحید بیا اهل  ن در کالم  ی وصول به آ  ها

بینیم که آنها به غیر از پرداختن  مجالس اهل توحید و موّحدین میلذا ما در 
های وصول به او که همان راه شناخت والیت است، هیچ  به معرفت پروردگار و راه

کردند. در مجالسشان از این امور عادی، مسائل، عوالم،  مطلب دیگری را مطرح نمی
اف غیب، انکشاف األرض، عالم بهشت و غلمان و حوری و درجات، انکش طّی

مسائل و مجهوالت عادی، و مطالب غیر عادی که بسیاری از ابناء بشر به دنبال آن 
گذشت. بنده در مجالس مرحوم آقای  هستند، نبود و مجالسشان هیچ به اینها نمی

وقت حّتی یک کالم نشنیدم  طور در مجالس مرحوم آقا که بودم هیچ حّداد و همین
کنند، صحبت کنند. تمام  ینکه مثاًل حضرت کی ظهور میکه راجع به زمان ظهور و ا

های  ها و توصیه توّجه اینها به نفس مقّدس امام زمان علیه الّسالم بود. در صحبت
شان، همه توّسل به امام زمان  مرحوم آقا و آقای حّداد به شاگردان و تالمذه

 فرمودند: حّتی آقای حّداد می 0الّسالم بود. علیه
خیزد و احساس نکند که صاحب والیت در کنار او و  کسی که از خواب بر

 7!ستین عهیش اصاًلمشرف به حال اوست، 
تمام  1بود.« الّزمان صاحب یا»این تعبیر، تعبیر آقای حّداد بود. ذکر ایشان همیشه 
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خواندند و توّسالتی که داشتند در راستای رسیدن به والیت بود.  دعاهایی که می
توّسالت عجیب و غریب مرحوم قاضی به حضرت بقیة اهلل که اصاًل در بین  کیفّیت

 5تالمذۀ ایشان معروف بود.
مان مام ز نام ا ن  نی هنگام شنید مه طهرا نفسانی عاّل تجّرد   ابتهال و 

کیفّیت ارتباطی که من در وجنات و حاالت مرحوم والد نسبت به امام زمان 
ه با تمام وجود، خود را در قبال آن حضرْت دیدم این بود که چگون الّسالم می علیه

آمد رنگ  کردند، و اسم امام زمان که می دیدند و احساس می صفر و محو و فانی می
شد، و خود ما  طور کّلی عوض می شد و اصاًل حاالتشان به صورت پدر ما متغّیر می

 کردیم دیگر ایشان در خودش نیست، اصاًل که در کنار ایشان بودیم احساس می
کرد و انگار یک تخّلی و تجرید نفسانی و ابتهال و تبّتل  وضعّیت صحبتشان تغییر می

شد؛ نه به این نحو متعارفی که در میان سایر  کّلی به آن ناحیه از ایشان مشاهده می
طور  کنند، نه اصاًل این ریزند و تغییری و حاالتی پیدا می افراد هست که اشکی می

کردیم دیگر فردی به نام سّید  آمد ما احساس می ت مینبود! وقتی که اسم آن حضر
 دیدیم! محّمدحسین وجود ندارد، این حالت را ما در ایشان می

ما با خیلی از افراد بودیم، با خیلی از مّدعیان والیت، از آن کسانی که در 
الّسالم توّسالت و ابتهاالت داشتند،  مجالسشان نسبت به والیت و امام علیه

عاشرت داشتیم؛ ولی اینها فقط یک ظواهری بیش نبود. سر و صدا مصاحبت و م
کردیم،  زیاد بود، ولی وقتی که نگاه به حقیقت و باطن مسئله و عمق مطلب می

حال، ما از این مطالب  کّل دیدیم: نه، حاالت، حاالت ظاهری است. علی می
 زد. گونه مسائل چنگی به دل نمی اّطالع هم نیستیم، ولی این بی

توحید صفر الیت و  قبال و ا در  لهی خود ر ا ی  لیا او ن   محض دید

ّسالم عمیق است؛ اهل توحید ال ولی در اولیای الهی توّسل به ائّمه علیهم
دانند و خود را  اصاًل تمام حیثّیت و شأن خود را حیثّیت و شأن والیت و توحید می

ر اوام تقّبلدر مقام  در مقام اطاعت و انقیاد و نکهیا نهدانند!  در قبال والیت صفر می
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! تا اینکه نندیب ینمالّسالم  خودشان را در قبال امام زمان علیه اصاًلباشند؛ بلکه 
بینند! یعنی  کنند، خود را صفر می بخواهند اطاعت کنند، اصاًل چیزی احساس نمی

دهد، لذا اصاًل دیگر سر  تمام حقیقت یک موّحد و ولّی خدا را توحید تشکیل می
در وجود خودش ندارد تا اینکه بخواهد خدا را عبادت کند و یا در  سوزنی احساس

 5ها و مطالب گذشته است. مقام انقیاد بر بیاید؛ مسئله از این حرف
مکتب تشیّع مبانی صریح  ن، خالف  یّ زما ن و عل لفظ حسین زما  استعمال 

 خدا ـ دادم را در رادیو گوش می انیآقا از یکهای ی یک وقتی من صحبت
 دشاگر و اسالم بزرگ یعلما و دانشمندان از و بود یبزرگ مرد کند، رحمتش

هایشان راجع به اینکه انسان  و ایشان در صحبت ـ بود یطباطبائ عاّلمه مرحوم
نسبت به مسائل زمان باید وضعّیتش تغییر پیدا کند و باید همیشه خود را با مسائل و 

ید به حسین زمان فکر کرد، با»گفتند:  مقتضیات و ظروف جدید انطباق بدهد، می
حسین زمان کیست؟! حسین زمان یعنی  0.« حسین زمان را باید در نظر گرفت و...

مقصودتان قطعًا امام « حسین زمان»گویید:  چه؟! ما حسین زمان نداریم! شما که می
ها پیدا است؛ یعنی ما  زمان نیست، مقصودتان کس دیگری است، چون از صحبت

جای سّیدالّشهدا بگذاریم و بگوییم: این شخص  در این زمان بهتوانیم فردی را  می
سّیدالّشهدای سال هزار و چهارصد و بیست و شش هجری قمری است؟! آن 
شخص کیست؟ آن را به من نشان بدهید! شما نشان بدهید که فالن آقا همان 

امامت گوییم مسئلۀ  سّیدالّشهدا است و همان والیت و همان امامت را دارد. حاال می
جداست، چون امامت یک منصب تشریعی است که اختصاص به چهارده معصوم 

کند. و کسی نسبت به این مسئله معتقد نیست؛ ولی آیا  اش فرق می دارد و مسئله
کسی هست که به جای سّیدالّشهدا و با همان افکار سّیدالّشهدا و با آن سعه و 

اند  فرادی که در این زمانظرفّیت و با آن احاطه به ملک و ملکوت باشد؟! ا
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توانند  توانند لیوان را بردارند و جلویشان بگذارند، یک متری جلویشان را نمی نمی
نگاه کنند، از پشت این دیوار خبر ندارند که چیست، از فردای خودشان خبر 

شویم  وقت ما می گوییم، آن خوانیم و مطالبش را به مردم می ندارند! دوتا کتاب می
شویم حسین زمان!  خوانیم بعد می ای زمان! دو سال در حوزه درس میسّیدالّشهد

شویم علی زمان! التفات کردید؟! شیعه این امامت  خوانیم بعد می سه سال درس می
 را قبول دارد؟ یعنی مقام و موقعّیت سّیدالّشهدا این است؟!

کنم به خاطر این مسئله است که ما بدانیم اولیای  این مطلبی که عرض می
خواهند ما را ببرند، و آنها در چه افقی بودند. ما تا به  الهی و موّحدین تا کجاها می

زدیم، نه ائّمۀ  مان می دادیم و بر سر و سینه تخّیلی مجالس تشکیل می ۀحال برای ائّم
دهیم و عاشورا  ای که ما تا به حال برایشان مجلس تشکیل می واقعی! تمام این ائّمه

اند و تمام  گیریم، تمام اینها امام خیالی جالس اعیاد و وفیات میکنیم و م برگزار می
« باید به حسین زمان فکر کنید!»گوید:  اینها امام توّهمی هستند! آن کسی که می

که  طوری همان حسین زمان کیست؟! بیایید نشان بدهید! باألخره ما هم دیدیم دیگر؛
بینیم و تشخیص  اد را میشما چشم داشتید و دیدید، ما هم چشم داریم و افر

ند؟! ا دهیم. منظورتان کیست؟ آقای فالن یا آقای فالن است؟ اینها حسین زمان می
یعنی  !نستجری بالل !نعوذ باللاند؟!!  یعنی اینها به مقام والیت کبری و مطلقه رسیده

 اند؟! پناه بر خدا! اینها به مقام شفاعت کبری اینها به آن علم سّیدالّشهدا رسیده
اند؟!  اینها به مقام طهارت و مقام خمسۀ طّیبۀ آل عبا رسیده! نعوذ بالل ؟!اند رسیده

کنیم و چرا با  بله، معنایش این است دیگر؛ حسین زمان یعنی این! چرا شوخی می
کنیم؟! هرچه از دهانمان  کنیم؟! چرا به مقام والیت اهانت می عبارات بازی می

دهند  بسته که ِهّر را از ِبّر تشخیص نمی آید به این عوام چشم و گوش درمی
 گیر خود ما خواهد شد!  گوییم، و بعد تبعات این مسئله دامن می

الّشریف فرجه  اهلل تعالی  اهلل عّجل  ت بقّیة  ن فقط در حضر ن بود ما نحصار حسین ز  ا

حسین زمان، اآلن فقط و فقط یک نفر در این عالم است و او امام زمان، 
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ت، و او حسین زمان است! بین امام زمان و بین سّیدالّشهدا سر حضرت بقّیة اهلل اس
مویی تفاوت نیست. حسین زماِن بعد از سّیدالّشهدا، امام سّجاد است؛ حسین زمان 
بعد از امام سّجاد، امام باقر است؛ حسین زمان، امام صادق است، موسی بن جعفر 

امام حسن عسگری و اآلن  است، امام رضا است، امام جواد است، امام علّی الّنقی،
 امام زمان است؛ این حسین زمان است!

چنین تعبیری را در تمام عمر از مرحوم  خواهم این را بگویم که شما یک می
چنین تعبیری را در تمام عمر از مرحوم والد ما  بینید، شما یک عاّلمه طباطبائی نمی

قت از مرحوم قاضی چنین تعبیرهایی را هیچ و شنوید، شما یک بینید و نمی نمی
نشنیدید و نخواهید شنید! این فرق بین عارف و غیر عارف است! حاال هرکه 

خواهد به هرجا هم برسد، هرچه هم کتاب بخواند، هزار جلد فلسفه بخواند،  می
 هزار جلد فقه بخواند! ده

 چندی پیش شنیدم یکی از همین آقایان مراجع قم بعد از درس گفته بود:
طور در سینه و گلوی من مانده است و  ای همین هیک مطلب و مسئل

ائّمه دارای والیت »گویند:  خواهم آن را برای شما بگویم؛ اینکه می می
 خیر، این مطلب صحیح نیست! نه« تکوینی هستند

آقاجان برو فقه و اصولت را درس بده! آخر تو که یک صفحه فلسفه 
ز این مطالب خبر نداری، تو نخواندی، تو که یک صفحه عرفان نظری نخواندی و ا

ها؟! َدرست را بده و بعد برو پی کارت! آیا اگر انسان بیاید و دو  را چه به این حرف
شناسد؟! امام مگر چغندر  کالم درس و چند سال بحث داشته باشد، امام را می

ها یعنی چه؟!  فروش است که شما بروی و از او لبو و چغندر بخری؟! این حرف
 داری! ری و زحمت ما میب ِعرض خود می

اسالم مبانی  ز حدود خود در طرح  فراد ا ن ا نمود ز   تجاو

هر کسی باید حّد و شأن و وضعّیت خودش را بداند. چرا ما باید پا از حّد و علم 
 خودمان فراتر بگذاریم؟! این مطالب را باید انسان به اهل و متخّصصش واگذار کند!

، به خاطر استأبوحنیفه از مفاخر اسالم نویسد:  آن کسی که در کتابش می
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اینکه دو سال أبوحنیفه در زندان منصور رفته بود و این مسائل، پس دیگر انقالبی 
 5!!شده و کار تمام است

دیگر برای ما مطلبش تمام است! أبوحنیفه از مفاخر اسالم است؟! دست شما درد 
چیزهایی را که انسان شرم دارد لّله نمردیم و شنیدیم آن  نکند، خیلی ممنون! الحمد

شیعه بشنود! أبوحنیفه از مفاخر اسالم  ۀدوازده سال ۀاز یک طلبۀ دوازده ساله یا بچ
الّسالم از مفاخر اسالم شد؟! دشمن شماره یک  شد؟! دشمن شماره یک علی علیه

 أعمش از امیرالمؤمنین علیه الّسالم در مقابل أبوحنیفه دفاع محکم سلیمان والیت که تا واپسین زمان حیاتش دست از معاندت با والیت بر نداشت!

رفت پیش سلیمان اعمش که پیرمردی با دو نفر دیگر  روزی همین أبوحنیفه
های قرص و محکم بود و به  رفت و از اصحاب و شیعه نابینا بود و داشت از دنیا می

والیت های محکم و قرص و سفت  سلیمان اعمش از آن شیعه»قول مرحوم آقا: 
کردند، أبوحنیفه به  طور که با هم صحبت می أبوحنیفه با او رفیق بود و همین« بود!

کم داری از این  خواهم به تو بگویم: تو کم مطلبی در ذهن من است می»گفت:  او 
روی و باألخره فردایی هست و من نگران حال تو هستم و  دنیا به سمت قیامت می

 «ی و با بار سنگین گناه نروی آنجا!بال برو خواهم از اینجا سبک می
 «ام؟! کار کرده مگر چه»گفت: 
را که نقل کردی: علی در روز قیامت بر “ قسیم النّار و اجلنّة”این روایت»گفت: 

و رو  “بگیر این را که از دوستان ماست!”گوید:  ایستد و به بهشت می سر پل صراط می
 «انکار کن! “که از دشمنان ماست!بگیر این شخص را ”گوید:  کند به جهنم و می می

بدی  ۀبسیار خب، بله، اّتفاقًا این هم مسئل»سلیمان به او پلتیک زد و گفت: 
ام پس بهتر است افراد  نیست! اّما چون من این روایت را برای افراد بسیاری گفته
 «جمع شوند و در حضور همه انکار کنم و این حرف را بزنم.
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ها آمدند. چون نابینا  کوفه خبر دادند و همسایهلذا از مسجد صدا زدند و در 
جمعّیت احساس کرد که مجلس ماالمال شده است،  ۀدید، از همهم بود و نمی

توانست  نشاندنش، چون نمی« مرا بنشانید!»گفتند: بله! گفت: « همه آمدند؟»گفت: 
خدا  بنشیند. شروع کرد به صحبت کردن و از مطالب امیرالمؤمنین گفتن و... ـ

گویم: خدا  اختیار می شنوم، واقعًا بی گونه اخبار را می حمتش کند! من وقتی که اینر
طور پاسدار والیت بودند! بله، ای کاش و ای کاش ما  رحمت کند اینهایی را که این

چنین  قدری از آن حالوت و شیرینی این حقیقت را چشیده بودیم و یک هم یک
شنیدم از فالن، شنیدم از فالن، تا »ل کرد: ـ بعد نق کردیم! مزخرفاتی را مطرح نمی

 د:نخدا به امیرالمؤمنین فرمود رسول که رساندمسئله را به دو واسطه به پیغمبر 
در کنار بهشت و جهّنم، و  یستیا یم امتیتو در روز محشر و ق ی،عل ای

دوستانت را  یی کهگو یبه بهشت م ی:کن یم میرا تقس ندیآ یکه م یافراد
! تو ریرا بگ نهای: اییگو یم مبه جهّن رسند، یدشمنانت م یو وقت ؛کند داخل

و تقول  !خذیه :تقول للنّار ؛یهست امتینار در روز ق میجّنت و قس میقس
 5!هیلفأدِخ  عتنایهذا من ش :ةللجنّ

بلند شو از اینجا بیرون »این را گفت و بعد روی کرد به أبوحنیفه و گفت: 
والیت علی بودم، تو در این روز آخر و دم آخر آمدی و برو! من یک عمر در راه 

 زد و بیرونش کرد.« خواهی والیت را از من بگیری؟ بلند شو برو! می
و بلند شد با آن « ای ندارد ما اینجا باشیم. فایده»أبوحنیفه بلند شد و گفت: 

دو نفر دیگر از مجلس بیرون رفت. سلیمان هم بعد از چند ساعت از دنیا رفت؛ 
 0دا رحمتش کند!خ

او ن  قرار داد اسوه  ک  مال الیت،  مامت و و ی با ا فرد ن  ن جا شد ین   عج

آور است! ما اینها را از زبان  این مطالب حسین زمان و علی زمان واقعًا شرم
                                                      

 .617و  601، شیخ طوسی، ص أمالی .5
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خدمت  قبل ۀجلسها نیست. لذا من در  شنویم و در کلمات عاّلمه طباطبائی عرفا نمی
مسئلۀ مهم این است:  5ُاسوه قرار بدهیم؛ رفقا عرض کردم که ما چه کسانی را باید

ُاسوه قرار دادن کسی که جانش با امام و والیت عجین شده باشد، روی چنین کسی 
 شود حساب کرد. حاال بقّیه بر طبق خصوصّیات و ظروفشان متفاوت هستند. می

تعالی ز حق  توحید در کالم و رفتار خود ا ل  اه تنّزل   عدم 

کنند و هیچ  و در کالمشان هیچ از توحید تنازل نمیپس اهل توحید در رفتار 
آیند. صحبت کردن راجع به مظاهر پروردگار، مانند: مالئکه، جّن، قوای  پایین نمی

ملکوتی و غیر ملکوتی، تمام اینها مسائلی است که هیچ دردی را برای تکامل انسان 
ن چه؟! من چه کند. شما فرض کنید که جبرائیل چه علمی دارد؛ ُخب به م دوا نمی

کنم؟! میکائیل دارای یک چنین قدرتی است؛ برای من چه اثری دارد؟ بله، 
قدر که ما بدانیم پروردگار دارای قوای ملکوتی و قوای مجّرده است و آنها  ینهم

مدّبرات امر هستند و عالم را در تحت سیطره و إشراف والیت و نفس امام 
ارد؛ اّما صحبت در این است که یک عارف کنند، اشکالی ند الّسالم تدبیر می علیه

تواند انس بگیرد و فقط با نفس  وقتی حال و مجالش فقط با ذات پروردگار می
اش از نفس  تواند تقّرب پیدا کند و التذاذ روحی الّسالم می ملکوتِی والیی امام علیه

سایر  تواند از مادون والیت در سایر مراتب تعّینات و در امام باشد، کجا دیگر می
مراتب ظهورات و تجلّیات صحبت بکند؟! دیگر اصاًل حالش کشش برای این را 
ندارد. مثاًل فرض کنید که اآلن شما در چه وضعّیتی از مدرکات، از مشاعر، از 
ظروف و علوم و از ادراکات خودتان هستید؟ شما که حرکتتان و فکرتان و 

چنین ظروفی  ی و در یکچنین مسائل هایی، در یک چنین کتاب صحبتتان در یک
تان سر  است، حاال واقعًا اگر یک بچۀ کالس اّول با شما حرف بزند، حوصلۀ

گویید: آقا بلند شو برو با آن رفیقت در  رود؟! یک کالم با شما حرف بزند، می نمی
 آنجا باهم بازی کنید! یا فالن کتاب را بخوان یا فالن کار را انجام بده!
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توحید  ۀن قضّیه خیلی شدید بود؛ چون حال ایشان در مسئلالبته در آقای حّداد ای
حالی بود که اصاًل صحبت دیگری را  ـ که در جلسات گذشته عرض کردم طوری همان ـ

چنین وضعّیت و حالی داشت  الّسالم! یک پذیرفت، فقط توحید و حقیقت امام علیه نمی
برای چه انسان بیاید دید که  و اصاًل صحبت کردن در سایر مطالب را اتالف وقت می

ای باشد، پس چرا این جلسه به  وقتش را تلف کند؟! حاال که قرار بر این است که جلسه
شود و در مسائل پایین بمسائل عالی و راقی طی نشود و بخواهد به مطالب پایین انجام 

 فرمودند: الّسالم می صحبت بشود؟! حّتی ایشان راجع به معجزات امام علیه
ن  آورد ئّمه علیهمپایین  مقام ا ن و  مور خارق شأ معجزه و ا نجام  ن به ا ن ایشا محدود کرد لعاده الّسالم با   ا

الّسالم را محدود بر معجزات کنیم! مثاًل بر اینکه حضرت  ما بیاییم امام علیه
الّسالم فالن معجزه را کرده است خوشحال و شاد بشویم؛ یعنی واقعًا ما  سّجاد علیه

د با معجزاتش بشناسیم؟! اگر امام سّجاد آمد در اینجا و برای امام سّجاد را فقط بای
ما اعجاز نکرد، ما باید به دید دیگری به او نگاه کنیم؟! آیا سلمان فارسی هم از 

 آورد؟ پیغمبر معجزه خواست، یا پیغمبر معجزه را فقط برای عوام می
از بعثت و کرد،  کرد و ماه را دو نیم نمی حاال اگر پیغمبر شّق القمر نمی

شد؟! اگر رسول خدا آن درخت را یا آن سوسمار را به  رسالت پیغمبر چیزی کم می
 شد؟! داد، آیا چیزی کم می آورد و شهادت نمی زبان نمی

 حجراألسودحنفّیه در مقابل حجراألسود ایستادند و  بن محّمد با سّجاد امام
ه را نداد، اّما شهادت را شاهد بر والیت گرفتند، حجراألسود جواب محّمد بن حنفّی

کرد، امام  حاال اگر حضرت این کار را نمی 5الّسالم داد. به امامت امام سّجاد علیه
نبود؟! این معجزات و این اموری را که ائّمه آوردند، از روی ناچاری و برای عوام 
آوردند، نه برای اهل و نه برای آنهایی که دیدگاهشان نسبت به امام دیدگاه عمیق 

الّسالم یک کالم بگوید و حال ما و معرفت ما و وضعّیت ما را زیر و  امام علیه است.
 رو کند، آن کالم هزار بار از معجزه باالتر است!
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گیرم امام زمان این لیوان را تبدیل به طال کرد، ُخب چه شد؟! واقعًا هم طال شد، 
ده خودم با چشمم دیدم تواند بکند؟! بن حاال مگر غیر از امام زمان کسی این کار را نمی

فردی را که رو به موت و مشرف بر موت بود و قلبش ایستاده بود، شخصی دست 
گذاشت و حمد خواند، آن فرد بلند شد و نشست! بنده خودم دیدم، نه امام زمان بود و 
نه پیغمبر؛ یک فرد عادی بود که صالح، زاهد و عابد بود. تازه اهل عرفان و توحید هم 

 ها نیستند! کنند و دنبال این حرف وحید که اصاًل این کارها را نمینبود! اهل ت
تواند انجام بدهد و هم افرادی  حاال ما واقعًا بیاییم راجع به کاری که هم امام می

آیند، مجالسی تشکیل بدهیم که امام  مکتبی این راه هم به حساب نمی که بچه
 معجزات امام رضا را دائمًا در ! یا مثاًلاست کرده یا معجزهجا  فالن الّسالم علیه

روایت از معارف امام رضا بگوییم، بیاییم آن روایتی   مان نقل کنیم! بیاییم دوتا مجالس
که حضرت راجع به والیت فرموده را بیان کنیم و بفهمیم که چه گفته است. حاال 

. بله، در کرد، باألخره اآلن که دیگر امام رضا نیست ای رضا در جایی معجزه گیرم امام
دادند که این عوام هم  این حد که باألخره ائّمه برای عوام یک کارهایی انجام می

حّداقل یک نصیبی داشته باشند؛ ُخب آنها وظیفۀ امامت خود را هر طور که خود 
دهد؟  دادند، ولی این معجزه را امام رضا برای که انجام می دانستند انجام می صالح می

تواند باالتر  توانند باالتر بیایند و سعۀ فکرشان می دهد که آنها می برای افرادی انجام می
باشد؟! یا نه، برای افرادی که اگر این کار را نکند، بین امام رضا و بین مأمون فرقی 

کند تا بگوید: اینجا یک خبری هست که  گذارند؟! حضرت حّداقل این کار را می نمی
کند؟ ائّمه این کارها و مطالب را برای  ار را میدر آنجا نیست. امام رضا برای که این ک

 ﴿گرفتند و با وجود گرسنگی،  دادند؟ خودشان سه روز روزه می که انجام می

     ﴾،5 شدند؛ خودشان به  خودشان مریض می
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 کردند! برای خودشان معجزه نمیشدند؛ ولی  هزار ضیق و عسرت مبتال می
 گوید: آقای حّداد می

چرا باید مجالس ما به ذکر معجزات ائّمه بگذرد؟ بلکه باید مجالس ما به ذکر 
تواند ما را زیر و رو کند بگذرد، به روایات توحیدی از  روایاتی که می

وک امیرالمؤمنین و امام رضا بگذرد، به بیان حقایق و مکارم اخالق و کیفّیت سل
ائّمه و کیفّیت معاشرت آنها با مردم بگذرد، به بیانات آنها و کیفّیت شناخت 

 انیب را ائّمهوالیت و حقیقت والیت و توضیح و تفسیر روایاتی که حقیقت 
 کند، بگذرد. کند و این تفسیر و توجیه ما را به آن حقیقت نزدیک می می

الن روز، فالن معجزه را فرض کنید که بنده بنشینم بگویم که: امام باقر در ف
کرد، فالن حیوان با امام باقر صحبت کرد، فالن گرگ از بیابان با امام باقر حرف زد. 

ها نزنیم مردم چرتشان  از این حرف  اینها برای عوام خوب است و اگر ما در منبرها دوتا
صحبت در ها گفت، اّما واقعًا  گیرد. باألخره باید از این صحبت برد و خوابشان می می

این است که: ما روایات اخالقی و توحیدی و اعتقادی امام باقر و امام صادق را رها 
جا آب نداشت و دعا کرد آب از چاه  کرده و بیاییم در این مورد که امام صادق در فالن

قدر فکر خودمان را نسبت به امام پایین بیاوریم  باال آمد را طرح کنیم؟! چرا ما باید این
رفت، فالن کرامت را انجام داد؟ چرا  امام موسی بن جعفر در راه حّج که می که مثاًل

نباید بیاییم آن روایات عجیب را که امام صادق راجع به حقیقت امام و حقیقت توحید 
الّسالم بیان کرده است  و راجع به معرفت و خصوصّیات امام موسی بن جعفر علیهما

 هذه األُّمة و نورها ِعلم ه الّسالم[ خواهد آمد کهبعد از ایشان کسی ]امام رضا علی»که: 
 دنش طلب کنیم؟!ع، توضیح بدهیم و تفسیر کنیم و اینها را از م«5است

لهی اولیای ا ز   کیفّیت سؤال ا

فرمودند: در جایی که من هستم شما بیایید باالترش را از من  آقای حّداد می
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 «آورد از او َغوث اين اّمت را و غياثش را و علمش را و نورش را و فهمش را و حكمش را. مى
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ناسخ الّسالم را تاریخ  امام علیه بخواهید. معجزه را که در کتاب هم نوشته، معجزۀ
خواهید؟ منی که به آن معدن  هم نوشته است، بروید بخوانید. از من چه می التواریخ

الّسالم رسیدم، بیایید  والیت امام رضا رسیدم، منی که به آن معدن والیت امام علیه
مام زمان راجع به معجزات ا بحار األنوارآن را از من بخواهید! عاّلمه مجلسی هم در 

کند و باید هم مطالعه کند،  رود و مطالعه می قضایایی نقل کرده است که انسان می
باألخره آن مطالب آثار امام است و یک شیعه باید به همۀ خصوصّیات امام 

گویند ای دل  الّسالم در هر عصری اّطالع داشته باشد؛ ولی آقای حّداد می علیه
دهی؟! چیزی را از من بخواه که دیگران  ست میغافل! چرا اینجا داری وقت را از د

در کتبشان ننوشتند یا اگر نوشتند به ابهام و اجمال گذراندند، یا خودشان هم 
 اند. مطلب و روایتی نقل کرده اند، فقط دانند چه نوشته نمی

لذا در بسیاری از این کتب، وقتی که ما یک روایت از امثال این روایات 
گوید  کند؛ یا می بینیم، خود نویسنده در این روایت تشکیک می عالیةالمضامین را می

گوید علمش را به اهلش  فهمیم، یا می گوید ما این را نمی این غلّو است، یا می
کنیم،  گوید ما علمش را به اهلش واگذار می کنیم. ولی آقای حّداد نمی واگذار می

عرفان و اهل فلسفه پیش دهیم! هر کسی از اهل  گوید بیایید بپرسید، پاسخ می می
 ایشان آمد و سؤال کرد، دست خالی بر نگشت. این مسئله است!

مبریپ نفس بر یوح نزول تّیفیک ئ توّسط اکرم ا   لیجبرا

شبی رفقای مرحوم حّداد به منزل یکی از دوستان در کاظمین رفته بودند که 
شروع کرده  علما و اهل علم هم زیاد بودند و خیلی مجلس، مجلس گرمی بود، آنها

بودند به مطرح کردن یک روایت راجع به علم حضرت جبرائیل و کیفّیت نزول 
وحی توّسط حضرت جبرائیل بر نفس پیغمبر و رسول، که به چه نحو این وحی را 

دهد، و آن را  کند و در ظرف وجودی خودش قرار می از آن مقام عظمت قبول می
د. یعنی جبرائیل وقتی که وحی را بر گوی کارد؛ نه اینکه فقط می در نفس رسول می

آید مثل ما بنشیند و بگوید که خدا سالم رساند و گفت  کند، نمی پیغمبر نازل می
طور بخوانید و روزه را  راجع به فالن قضّیه، فالن کار را انجام بدهید، یا نماز را این
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علمّیۀ  طور نیست، بلکه حقیقت طور بگویید؛ این طور بگیرید، یا حکم را این این
کند. لذا دیگر آن وحی  کند و یکی می وحی را در نفس آن رسول و پیغمبر حک می

رود! اینجاست که نسیان بر  شود و دیگر بیرون نمی از دل و از نفسش پاک نمی
که پیغمبر بر خود و بر مشاعر و صفات و  طوری شود؛ چون همان پیغمبر عارض نمی

به علم حضوری و  رد، به همین کیفّیت ـغرائز نفسی و باطنی خود علم حضوری دا
کند، و  ـ آن حقیقتی را که جبرائیل آورده است در خود مشاهده می نه حصولی

اآلن من وجود خودم را  5تواند فراموش کند. چیزی را که مشاهده بکند دیگر نمی
 توانم فراموش کنم؟! می

قا اد یآ ئ»: حّد ز یکی لیجبرا ثار ا  «است غمبریپ نفس آ

نمود  ه در آن موقع برای آن افراد خیلی عجیب و خیلی عظیم میاین مسئل
باید ببینیم جبرائیل در کجا و در چه مقامی است که پیغمبر با آن مقام و عظمتی که 

 آورد! آید این معانی را در قلب او می دارد، تازه جبرائیل می
« ست.جان من! جبرائیل یکی از آثار نفس پیغمبر ا»فرمودند:  آقای حّداد می

حقیقت رسول خدا، یعنی آن حقیقت روحی و سّر رسول خدا، در یک موقعّیتی 
رسد! آن مقام واحدّیت که ظهور مشّیت  قرار دارد که هزار جبرائیل به َگرد او نمی

، آن حقیقت تّیهو هو مقاممکنونه و ظهور ذات بسیط و وجود مجّرد حق است در 
ائیل در آن موقع کجای عالم وجود و جبر«. نفس پیغمبر»واحدّیت عبارت است از: 

کجای عالم کثرات بوده است؟! در مقام واحدّیت جبرائیلی دیگر نیست، در مقام 
 واحدّیت میکائیلی نیست.

مقام واحدّیت  حقیقت 

مقام واحدّیت عبارت است از: همان حقیقت والیت که ارادۀ پروردگار بر 
واسطۀ آن حقیقت  رات بهی و در عالم ظهوجارتکّثر وجودِی خودش در عالم م

محّقق شده است، که آن وسیله و حقیقت عبارت است از: نفس پیغمبر. بنابراین 
حقیقت جبرائیل با آن عظمتی که دارد و با آنچه که ما در روایات داریم که حقیقت 
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حقیقت جبرائیلی که تمام علوم بشر و غیر  5او شرق و غرب عالم را گرفته است،
بشر و موجودات در دنیا، همین ادراک این لیوان، همین ادراک این پارچ، ادراک 

ها، ادراک حیوانات، علوم بشر، احساسات بشر، اختراعات، اکتشافات و  ریزه سنگ
تمام علومی که در اینجا و در تمام ُکرات، صورت بپذیرد یا صورت خواهد 

ۀ ظهور تا روز قیامت، حّتی قبل از زمان تحّقق، به هر کیفّیت که به منّصپذیرفت 
بیاید، از نفس حضرت جبرائیل است؛ حاال این جبرائیل، خودش زاییدۀ نفس 

 پیغمبر است!
فرمایند بیایید از نفس پیغمبر حرف بزنیم، نه از جبرائیل،  آقای حّداد می

دانید مسئله کجا است؟! خیلی ادراک  جبرائیل هم مثل یکی از افراد دیگر است. می
گویند ما از جبرائیل گذشتیم! جبرائیل کیست؟!  آن مشکل است! آقای حّداد می

یعنی من در یک موقعّیت و مقامی هستم که جبرائیل باید بیاید پیش من تعّلم کند! 
آقای حّداد  0«ْقت.لو دَنوت أنملةا الحَت »عجب!! همان مقامی که جبرائیل گفت: 

آیید وقت مرا با  ضعّیتی قرار دارم؛ پس چرا شما میو نیچن وید من در یکگ می
گیرید؟! اگر  جبرائیل و کیفّیت نزول جبرائیل و وحی و انزال کتب و رسل می

خواهید صحبت کنید عیب ندارد، جبرائیل مقامش خیلی عالی است و چه کسی  می
ا را بکنید؛ اینجا نباید این ه تواند به او برسد، ولی بروید در جای دیگر این بحث می

 مطلب باشد.
خاطر این مسئله بود که عرض کردم: وضعّیت مرحوم آقای حّداد اصاًل  به

قابل توصیف نبود؛ یعنی ایشان در یک  7بود، ال یوَصف و ال یمدَرکیک وضعّیت 
توانست تحّمل کند!  موقعّیتی بود که حّتی صحبت کردن نازلۀ از ذات را اصاًل نمی
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گفتی جبرائیل یا میکائیل کیست؟ از سیر تا پیاز جبرائیل و میکائیل را برایت  اگر می
 گفت این جبرائیل است! این میکائیل است! کرد و می بیان می

اد:  مرحوم می»حّد ی را  ی؟! چه چیز مخفی کن من  ز  ی ا  «خواه

خواست مطلبی را از ایشان مخفی کند،  روزی یکی از افراد آمده بود و می
 او گفت:ایشان به 

آورم پایین  کنی؟! اگر در آسمان چهارم باشی مطلب را می از من مخفی می
خواهی از من مخفی کنی؟ بگویم  گذارم کف دستت! چه چیزی را می و می

 5جا چه در ذهنت گذشت؟ کار کردی؟ بگویم در فالن چه
 گفتند: این اولیاء بنای بر آبروریزی نداشتند، بنای بر کتمان داشتند، ولی می

توانی مخفی کنی؟! من در اینجا نیستم،  آیی مخفی نکن! مگر تو از خدا می  اینجا که می
وقت تو  آورد، آن کند و اوست که دارد مطالب را می اوست که دارد حقایق را نازل می

           ﴾.0﴿خواهی از خدا مخفی کنی،  می
ئ نفس بر وجود ضیف نعمت ئیم و لیجبرا مبریپ نفس از لیکا مام و اکرم ا  معصوم ا

 فرمودند که: آقای حّداد می
مقام و موقعّیت انسان باالتر از این است که بخواهد در مطالب جبرائیل و 

بلند شو و برو جایی که جبرائیل بیاید پیش تو  میکائیل و این امور بگذرد.
 بشود. مند  که جبرائیل از انفاس وجود تو بهرهتعّلم کند، جایی 

طور نیست که  شوند. این مند می فرشتگان هم بر حسب مراتب خودشان بهره
اند؛  مرتبه به فعلّیت رسیده از کمال متوّقف شدند و یک ی ا فقط آنها در یک مرتبه

گرچه در مرتبۀ طولی توّقف برای آنها در همان اشتداد وجودی حاصل شده است، 
کند، این  ولی در مرتبۀ عرضی تا وقتی که حیات دارند و تا وقتی که خدا خدایی می

 نعمت فیض بر وجود خود آنها جاری است.
آید. اآلن امام  الّسالم می آید؟ از نفس پیغمبر و امام علیه این فیض از کجا می
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ع شود، دهد و اگر یک لحظه عنایت امام زمان از جبرائیل قط زمان به جبرائیل رزق می
در همان لحظه جبرائیل مّیت و فانی است، نه اینکه مّیت است، باالتر از آن، به تعبیر ما 

الّسالم از نفسش رزق معنوی به  شود! امام علیه شود و فنا بر او عارض می دود می
دهد. تمام عظمت جناب حضرت عزرائیل در قبض  جبرائیل، میکائیل و عزرائیل می

الّسالم باید  الّسالم است. امام علیه ینید، همه به خواست امام علیهب ارواح و اینها که می
 را یکسس ْفنَ ندارد قدرت پشه بال کی ۀاندازامضاء کند، اگر امضاء نکند عزرائیل به 

با اجازۀ امام باشد و  دیبا رد،یبگ بخواهد راالّسالم  علیه امام خود جان لیعزرائ. ردیبگ
تواند. بنابراین امام  تواند کاری انجام دهد، اصاًل نمی نمیوجه  هیچ بدون اجازۀ امام به

 کند. کند، در آثار وجودی خودش دارد إعمال می دارد در آثار خودش تصّرف می
اینکه آقای حّداد فرمودند: چرا دارید راجع به جبرائیل و این امور صحبت 

قایق مادون کنید، معنایش همین است؛ یعنی انسان نباید مجالس خودش را به ح می
توحید و مادون والیت از آثار کثرات و از کثراتی که در مراتب پایین هستند 

 لو اینکه عظمت حضرت جبرائیل و عزرائیل باشد. بگذراند، و
کنیم که عزرائیل فردی است که جان همۀ  ما نگاه به عظمت مسئله می

ان همۀ موجودات در تحت قدرت اوست؛ جان همۀ حیوانات، جان همۀ اجانین، ج
گیرد و  آدم، جان همه در هر حالی، لباس آنها را می شیاطین، جان همۀ افراد بنی

 در گرید ۀنشئ به نشئه کی از حال بمقلِّ و ریِّمغ. پوشاند یم آنهالباس دیگری بر 
دارد که  یچه مقام لیعزرائ نی: عجب! امییگو یم بعد. است لیعزرائ ا،یانب تمام

در مقابل او قدرت ندارد! اگر الّسالم  ت ندارد! امام علیهمقابلش قدر دری اله غمبریپ
گویند: اگر امام قدرت دارد چرا  گرفت! مگر اآلن نمی قدرت داشت جلویش را می

خواهد   نمی خواهد برود، گویم: امام خودش می آید؟ در جواب می مرگ سراغش می
 فرمودند: در این دنیا بماند. مرحوم آقا می

کنند ما بمانیم؟! ما از ماندن در  دهند و دعا می صدقه میقدر رفقا  چرا این
 ای دیدیم که بخواهیم بمانیم؟! اینجا چه خیری دیدیم؟! چه فایده
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کنند که بلند شو   خواهند بروند و دائمًا عزرائیل را صدا می اینها خودشان می
وی گویند: چرا امام قدرت ندارد جل و بیا زودتر ما را راحت کن! حاال بعضی می

 عزرائیل را بگیرد؟
کنیم که  ـ تصّور می با این فهم قاصر خود بینیم ـ وقتی که این مطالب را ما می

این مطالب حقیقت ندارد. چون مالئکه از دیدگان ما مخفی هستند، و امام و سایر 
بینیم؛ لذا آن جنبۀ غیب مالئکه و این جنبۀ شهادت امام  افراد را در مقابل خود می

کند و  بینیم، چشم ما را از دیدن والیت کور می م و آثاری که ما در آنها میالّسال علیه
کنیم که این عزرائیل با این قدرتی که دارد، یک ناخن امام  ما دیگر نگاه نمی

ظمتی که دارد، در حّد یک عبد مطیع ع ۀهمشود! آن عزرائیل با  الّسالم هم نمی علیه
بل امام زمان عصر خودش است! این را ما و منقاد و بدون اختیار و اراده در مقا

کنیم، اّما غافلیم که منشأ آن عظمت در  دانیم و نگاه به عظمت عزرائیل می نمی
 اینجاست.

خواستند افراد را به این مسئله توّجه بدهند که واقع را ببین و  آقای حّداد می
ه باشند؛ ببین ظاهر کار را نگاه نکن! چه جبرائیل باشد، چه عزرائیل باشد و چه بقّی

منشأ کجاست! منشأ باطن امام زمان است؛ به دنبال آن برو، نه به دنبال کارهایی که 
ی خودش محفوظ، اّما آنها هم مثل سایر جا بهدهند. آنها  فرشتگان دارند انجام می

 افراد در تحت اطاعت و تبعّیت از امام زمان و توحید هستند.
لم ز است عشق سراسر عا ال ا  باال به نییپا از و نییپا به با

نگاهی که از بزرگان عرفا نسبت به عالم هستی برای ما نقل شده، این است : سؤال
که همۀ موجودات را از آن جهت که محبوب خدا و مورد نظر و توّجه خدا 

دیدند، و شاید باالتر از این؛  هستند، به یک نحوی محبوب و زیبا می
ده است که مرحوم حّداد هم نقل ش روح مجّردکه در کتاب  چنان

« عالم سراسر عشق است، از باال به پایین و از پایین به باال.»فرمودند:  می
رسد که یک نوع نگاه خاّصی به عالم است و طبیعتًا  این مطلب به نظر می

 گوید: مراتب مختلفی هم دارد. یا اینکه مثاًل سعدی می
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 بــه جهــان خــّرم از آنــم کــه جهــان خــّرم از اوســت
 

  
ــالم از اوســت     ــه همــه ع ــالم ک ــر همــه ع  5عاشــقم ب

و طبیعتًا مراتب باالتر از آن هم باید در این قضّیه صادق باشد. اگر امکان  
داشته باشد این قضّیه را یک مقدار برای ما توضیح بفرمایید که واقعًا نگاه 
بزرگانی مثل مرحوم حّداد به عالم هستی چطور بود که این عشق را در عالم 

 دیدند؟ ا میهوید
لهی لیای ا او فهم کالم  ی  ی برا ک شهود ادرا ز به   نیا

: بله، سؤال بسیار جالبی است، ولی پاسخ این سؤال در حیطۀ فهم جواب
گویم از باب تواضع نیست،  کنم! یعنی این را که می قاصر ما نیست؛ جّدًا عرض می

دانم، چون اینها  جایی خیلی خوب نمی هر درمن اهل تواضع نیستم و تواضع را هم 
بیشتر به نفاق و ریا و هنرپیشگی أشبه است تا به واقعّیت تواضع. واقع مسئله 

وفیٰ و اکملی از خود أطور است که ای کاش انسان توضیح بیشتر و بیان وافی و  این
آن اولیا در دسترس داشت! البته تا حدودی هم مطالبی راجع به این قضّیه 

اند. برای اینکه این مسئله حقیقتًا روشن بشود باید در این مطلب یک ادراک  فرموده
شهودی برای انسان پیدا بشود؛ ولی بدون آن، با توّجه به عالم احساسات و عالم 

 نماید. مدرکات ما، درکش یک قدری یا بیش از یک قدری مشکل می
کنم، شاید این مثال قدری مقرِّب باشد.  من یک مثالی خدمتتان عرض می

ببینید هیچ شّکی نیست که لطف و عنایت و محّبت یک پدر نسبت به فرزند، یک 
مسئلۀ مستمر و وجدانی برای اوست و حقیقتی است که قابل انفکاک از وجود او 

رزند را جزئی از وجود داند و وجود ف نیست. پدر خود را نسبت به فرزند، ولّی می
بیند و همان حّب به ذات و حّب به نفس و حّب به حقیقت وجودی که برای  خود می

که اگر خیری  طوری بیند. همان خودش قائل است، همان را هم برای فرزند می
کند، آنچه را هم که برای فرزند خیر  متوّجه خودش باشد به سمت آن حرکت می
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که مالی را خرج کند برای اینکه  باشد قرار اگر. کند یم دایپ سوقباشد به آن سمت 
طور حاضر است تمام اموالش را خرج کند تا  ضرری را از خودش دفع کند، همین

کند. آنچه که  اینکه ضرری متوّجه فرزند نشود؛ خطری اگر پیش بیاید، مضایقه نمی
دریغ ندارد.  در تربیت، کمال، راه سعادت و سایر مطالب از دستش بر بیاید، واقعًا

این امر حکایت از یک تعّلق وثیق و یک ربط عمیق و دقیق بین خود و بین فرزند 
داند؛ و حّتی  دارد که او را یک حقیقت وجودی و متنازله و جزئی از خودش می

حاضر است خودش را برای او فدا کند. در همان حین که این مسئله به تمام معنا در 
خطر و ناراحتی برای فرزند پیش بیاید و مجبور بشود  وجود او متبلور است، اگر یک

برای دفع آن خطر و ناراحتی کاری روی این بّچه انجام بدهد، مثاًل عملی بکند یا 
کند و  بّچه را آمپول بزند و تأّلمی برای بّچه ایجاد بشود؛ خب اآلن بّچه گریه می

اآلن دو جنبه با هم کند، ولی در وجود این پدر  شود و تأّلم پیدا می ناراحت می
 هست؛ یعنی دو حیثّیت ذاتی، دو عینّیت شهودی و وجودی برای او حاصل است.

عینّیت اّول: عینّیت ناراحتی و تأّلمی است که از تأّلِم بّچه در خودش مشاهده 
کند، او هم واقعًا ناراحت است؛ چون باألخره  کند. اینکه اآلن بّچه دارد گریه می می

اش را ببیند. پس یک  تر است از اینکه گریه و ناراحتی و شیرینخندۀ بّچه برای ا
حقیقت وجودی در ذات و نفس پدر هست و آن عبارت است از: تأّلمی که اآلن 

زنند یا با چاقو دارند این ناراحتی را از او  این بّچه متاّلم است و دارند آمپول می
و قدرت دفاع هم ندارد و زند  کند و دست و پا می آورند، و او گریه می بیرون می

دهند؛  اند و این کار را دارند انجام می اند و گرفته تواند دفاع کند، او را بسته نمی
 کشد؟! چقدر پدر او دارد زجر می

زمان با این عینّیت، یک عینّیت و احساس دیگری در وجودش  ولی هم
شود و  رفع میلّله این خطر دارد  کند که الحمد هست. هر آنی دارد خدا را شکر می

 رود. آید، و با این عمل دارد به سمت سالمتی می این بیماری دارد از او بیرون می
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زمان در نفس این پدر صورت عینی و صورت خارجی  این دو عینّیت هم
زند،  کدام هم اعتباری نیست! یعنی از یک طرف نه خود را به ناراحتی می دارد؛ هیچ

آید؛ و از طرف دیگر خوشحال است و دست  میبلکه واقعًا مثل مادر اشکش هم در
دهد بّچه را از مرگ  بوسد برای اینکه او با این کاری که انجام می آن دکتر را هم می

 زمان در نفس پدر و مادر هست. دهد. این دو واقعّیت هم نجات می
هلل عارف ۀمشاهدمورد  دگاهیجنبه و د دو  با

نجا مطرح کردید. تمام آنچه که آییم سراغ مثالی که شما در ای خب حاال می
در این عالم وجود از ناحیۀ پروردگار و به ارادۀ پروردگار صورت خارجی به خود 

ها،  ها، کوه ها، آب گرفته است، آیا خارج از ارادۀ او بوده است یا نه؟ همۀ سنگ
ُکرات، آسمان، زمین، حیوانات، مالئکه، شیاطین، جّن، انس، افراد مؤمن و افراد 

توانیم  تمام اینها وجودشان به ارادۀ پروردگار بوده است. یعنی آیا ما می فاسق،
بگوییم که فرد غیر مؤمن به غیر ارادۀ پروردگار به این دنیا آمده و فقط مؤمنین با 

اند؟! اینکه قائل شدن به وثنّیت و ثنوّیت است، قائل شدن به یزدان و  ارادۀ او آمده
تی و کفر است! بنابراین همۀ موجودات عالم، پرس اهرمن است، اینکه شرک و بت

 گونه همه یایدن ا،یدن نی. ااند آمدههمه به اراده و مشّیت پروردگار به این دنیا 
 و عقرب تا ختن یآهو از است؛ صفات و آثار گونه همهو  ها دهیپد گونه همهمسائل، 

بینید و  را در آنها می پروردگار ۀاراد شما مهلکه، و مضّر و خطرناک واناتیح و یافع
 5همۀ اینها به ارادۀ پروردگارند.
زند، مگر به ارادۀ خودش به این دنیا آمده است؟ آن  آن عقربی که نیش می

کند و در دهان او سّم مهلک هست، مگر به ارادۀ خودش در  ماری که حرکت می
که  طوری گوید: من چه کنم که یک حیوانی هستم؟! همان این دنیا آمده است؟ او می

خدا تو را انسان خلق کرده، من را مار خلق کرده یا من را عقرب خلق کرده است؛ 
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، ولی بر من نپوشاند! پوشاند تو بر را یالله فةیخلو  تّیانسانمن تقصیر ندارم! قامت 
ام؟! مگر سّمی که اآلن در من هست، خودم این سّم را در خودم  من چه گناهی کرده

 قرار دادم؟! نه!
 فرماید: موالنا می

ــق نباشــد در جهــان  ــد مطل  پــس ب
 

 بد به نسبت باشد این را هـم بـدان   
 زهــر مــار آن مــار را باشــد حیــات 

 
ــات   ــد مم ــی باش ــا آدم ــبتش ب  5نس

بنابراین هر چیزی که در این عالم است به اراده و مشّیت پروردگار آمده  
مالئکه هم عالم اختیار است، منتها عالم اختیار مربوط به انسان و جّن است، و 

دارند، ولی حیوانات و جمادات عالم اختیار را ندارند مگر یک نحوۀ ضعیفی از 
مشاعر؛ ولی اصل وجود همۀ افراد، چه مؤمنین و چه کّفار، چه مشرکین و چه 

و در این مسئله شّکی  اند؛ صالحین و... همه به اراده و مشّیت پروردگار آمده
 نیست.

به عالم خلق، این دو جنبه را همراه با هم دارد. جنبۀ دیدگاه عارف نسبت 
اّول دیدگاه اراده و مشّیت کّلیه و شمولی پروردگار نسبت به کّل عالم وجود است 

البته سعدی عارف نبوده و  که کّل آن به اراده و مشّیت او آمده است. اینکه سعدی ـ
ز مطالب دیگران گرفته آورد، فقط الفاظی را ا خودش از این مطالب هیچ سر در نمی

 گوید: می ـ 0کرده است و ترکیب می
 خّرم از آنم که جهان خّرم از اوسـت  به جهان

 
  

 7عاشقم بر همه عالم که همـه عـالم از اوسـت     
                                                       

 ، دفتر چهارم.مثنوی معنوی .5
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م ۀعشق به هم ثار و ظهورات پروردگار، الز ت پروردگار ۀآ ی به ذا  عشق حقیق

کند، همۀ  خواهد این را بفرماید که: وقتی عارف نگاه به پروردگار می می
وقتی یک محبوبی را دوست دارید، لباسی را  شما مثاًلاو را هم دوست دارد؛  مظاهر

هم که تن اوست دوست دارید، چون این محبوب شما این لباس را تنش کرده 
گذشتید ولی اعتنا  ز خیابان هم میاست. این لباس قباًل در فروشگاه بود، شما شاید ا

که اآلن این لباس آمده بر قامت محبوب شما، شما این لباس  کردید، ولی همین نمی
بوسید؛ این که همان است و وزنش هم که زیاد نشده است! کفش محبوبتان  را می

گذارد، برای شما محبوب است؛  برای شما محبوب است؛ دستمالی که در جیبش می
کند،  پوشد، برای شما محبوب است؛ مسواکی که با آن مسواک می لباسی که می

نویسد، برای شما  گذارد و قلمی را که با آن می محبوب است؛ عینکی را که می
محبوب است. چون عاشق او هستید. و تمام آثار او را هم دوست دارید خودتان 

وارد منزل  طور نیستند؟! وقتی که محب و عاشق بینید؟! مگر مردم این مگر نمی
رود میزش  بوسد و می بیند منزل نیست، در را می شود و می محبوب و معشوقش می

بوسد؛  رود لباسش را می بوسد، می رود دوات و قلمش را می بوسد، می را می
 که این لباس پارچه است! درحالی

نه سجده است  محّبت  ارادت و  اظهار  ن درگاه و عتبه  ید  بوس

بوسیم؟ این در،  شویم چرا در را می د مشّرفه میوقتی که ما وارد حرم مشاه
شود، این در از چوب و آهن و سایر وسایل است؛ ولی چون  خیلی جاها پیدا می

الّسالم نصب شده است، دیگر این در با درهای  این در اآلن در حرم امام رضا علیه
این دیگر تفاوت پیدا کرده است. ضریح آهن است و آهن بوسیدن ندارد، ولی چون 

الّسالم نسبت پیدا کرده است، شما باید چشمتان را هم به  ضریح با امام رضا علیه
افتادند و عتبه را  رفتند، می این ضریح بمالید. مرحوم آقا هر وقت در حرم می

حرم مشاهد مشّرفه  واردطور هستم و هر وقت  بوسیدند. بنده هم اآلن همین می
قتی هم که خواستم بیرون بیایم، در تودیع و بوسم؛ و افتم آن عتبه را می بشوم، می

 آیم. بوسم و بیرون می  زیارت آخر آنجا را هم می
شنیدم که مرحوم آقای بروجردی نسبت به این مسئله ایراد کرده بودند و 
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خیر! شبیه سجده نیست، بوسیدن با  نه 5«این شبیه سجده است.»گفته بودند که: 
ولی بوسیدن مرتبۀ انقیاد و مرتبۀ اظهار  سجده دوتا است؛ سجده برای خدا است،

بوسیم و به  کنیم ولی درگاه امام رضا را می محّبت است. ما امام رضا را سجده نمی
خیر، آن مطلب ایشان اشتباه است و بوسیدن با  کشیم. نه  چشم خودمان هم می

کند! سجده را باید برای خدا کرد، و امام رضا در مقام غیرت  سجده تفاوت می
این کار  دهد کسی او را در قبال خدا قرار بدهد، چون او امام است و امام ازه نمیاج

لیکن بوسیدن درگاه و عتبه اظهار ارادت و محّبت است. عتبه  دهد؛ و را انجام نمی
شود! ولی این سنگ بر فرق جبرائیل هم  سنگ است و این سنگ که همه جا پیدا می

 0است. مسئله این است.برتری دارد، چون مربوط به امام رضا 
در نزول عالم کثرت در دیدگاه عارف دو جنبه وجود دارد. آن عارفی که 

تواند آثار   تمام عشق و عالقۀ او و همۀ توّجه او به ذات پروردگار است، چطور می
گوید  وجودی پروردگار را از خوِد پروردگار جدا مالحظه کند؟! او با خودش می

رده و ارادۀ خدا به این تعّلق گرفته است، مگر من که خدا این شیء را درست ک
توانم نظر خودم را نسبت به خدا منعطف کنم اّما نسبت به آثار او منعطف نکنم؟!  می

کسی که محبوب را دوست دارد، آثار خارجی او را هم دوست دارد؛ این آثار 
 خواهد باشد. خارجی هرچه می

چه  خارجی در عالم تعّینات ـ بنابراین دیدگاه اّول عارف نسبت به مظاهر
مالئکه، چه صور مجّرده، چه انسان، چه جّن، چه شیطان، چه مؤمن، چه کافر، چه 

دیدگاه تعّلقی و ربطی به ذات پروردگار و وجودات نازلۀ از  ـ حیوان و چه جماد
شوید و او  مقام اراده و مشّیت پروردگار است. شما وقتی که وارد منزل رفیقتان می

تا پسر دارد که دوتای آنها خوب هستند و یکی از آنها کارهای خالف هم  همثاًل س
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زنید؟! یا باید رعایت ادب  شوید و او را می کند، آیا شما جلوی رفیقتان بلند می می
آیید در مسائل او  داند و شما دیگر نمی کرده و او را احترام کنید؟ چون خودش می

رام نسبت به او این است که نسبت به همۀ دخالت کنید. باألخره مقتضای ادب و احت
کنید. او اگر خودش هزار تنبیه بکند  فرزندان رفیقتان از نظر انتساب به او، احترام 

کند ناراحت  احترامی می ای نیست، اّما اگر ببیند یک نفر به فرزندش بی مسئله
ید او را گوید: من با شود، حّتی گاهی اوقات ممکن است به او بر بخورد؛ لذا می می

تنبیه بکنم! من تنبیه بکنم ایراد ندارد، ولی شما یا هر شخص دیگری نباید این کار 
 را بکنید.

کند، آثار وجودی پروردگار را جدای  عارف وقتی به ذات پروردگار نگاه می
 کند. این دیدگاه و عینّیت اّول. از ذات تصّور نمی

ی رعایت دو جنبۀ باطن و ظا  هرمقام جمعّیت عارف یعن

عینّیت دّوم در نفس عارف: حفظ عالم ظاهر و عالم کثرت و رعایت قوانین 
آید،  آید در اینجا، عالم اختیار و عالم اراده پیش می عالم ظاهر است. وقتی که می

آید؛ اینها همه  آید، مخالفت و انقیاد پیش می عالم امر و نهی و شریعت پیش می
ت، در ارتباطات ظاهر بین افراد، تفاوت مربوط به عالم اختیار است. از این عینّی

کند و  گذارد، فرد مخالفی باشد تنبیه می گذارد؛ اگر فرد صالحی باشد احترام می می
 دهند. کند طبق آنچه ائّمه و پیغمبران طبق همان انجام می خطاب و عتاب می

کند؛ یعنی در عین اینکه  این دو جنبۀ عینی را عارف در نفس خود حفظ می
کند، آن جنبۀ ربطی و تعّلقی در او محفوظ است،  کند و تنبیه می خطاب می عتاب و

کند و  و در عین اینکه آن جنبۀ تعّلقی و ربطی را دارد این جنبۀ ظاهری را رعایت می
دهد. چون خواست خدا و ارادۀ پروردگار همین  این مسائل را در این عالم انجام می

ظ، جدای از همدیگر ولی در کنار هم است؛ خواست او این است که این دو لحا
 متبلور باشند.

رسد که  بینیم آن فردی به مقام کمال و بقاء و جمعّیت می اینجاست که ما می
بتواند این دو جنبه را به نحو اتم انجام بدهد، و او کسی نیست جز ذات امام 
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عنی ما الّسالم و بعد از او، آن عارفی که بیشتر به این نقطه رسیده است؛ ی علیه
 5بینیم. مراتب کمالّیۀ عرفا را بیشتر به خاطر رعایت کردن این دو جنبه می

ها  ها آن جنبۀ اّول و حیثّیت اّول غلبه دارد؛ ولی در بعضی بینیم در بعضی می
بینند همین  اصاًل حیثّیت اّول غلبه ندارد، که اینها علمای ظاهر هستند و هرچه می

ن فرد هم خبر ندارند و ممکن است یکی باطنش خوب بینند، حّتی از باط ظاهر را می
کنند، کاری را  باشد ولی عمل ظاهرش خالف باشد، ولی اینها چون نظر به ظاهر می

دهند؛ مثاًل چقدر از این علما بودند که افرادی را از اهل عرفان که به ظاهر  انجام می
نگاه به ظاهر داشتند طور بوده است؟ چون فقط  صوفّیه بودند، اعدام کردند! چرا این

و اصاًل نگاه به آن جنبه نداشتند؛ عاِلم ظاهری بوده است و باطن شخص و ضمیر و 
کرده که قدری مو درآورده است،  دیده است، و فقط نگاه به ظاهر می حقیقتش را نمی

حرف زد   گوید: دیگر تمام شد، این صوفی شد و قتلش واجب است! یا اگر دوتا می
را نفهمید؛ پس چون من نفهمیدم، بنابراین کفر گفته است! چون که او این حرفش 

دم از حقیقت وجود و وحدت وجود زده، پس کافر است! ُخب ما هم که قائل به 
وحدت وجود هستیم، پس حکم به نجاست و کفر و اعدام ما کنید! این کار را 

لی از بزرگان ترسید؟! عاّلمه طباطبائی، مالصدرا، پدر ما و خی بکنید! دیگر چرا می
اهلل خمینی قائل به وحدت وجود  قائل به وحدت وجود بودند! مگر مرحوم آیة

نبودند؟! ایشان قائل به وحدت وجود بودند و اّتفاقًا خیلی مطالب عرفانی جالبی 
کردند چقدر ایشان از این  داشتند. یادم است در همان تفسیر سورۀ حمدی که می

پس باید بگوییم: همۀ  0مطالب عالی و راقی بود. مطالب عالی بیان کردند و واقعًا
ند! یعنی به این راحتی! بعد هم حکم اعدام، قتل، تبعید و نفی همۀ اینها ا اینها نجس

فهمی! برو فهمت را زیاد کن! هم خودت را  را جاری کنیم. خب آقاجان، تو نمی
                                                      

 .040و  511ـ  571، ص 5، ج اهلل شناسی؛ 55، ص لّب الّلبابجهت اّطالع رجوع شود به  .5
 ، بخش سّوم.تفسیر سورۀ حمد .0



 717 باطن و ظاهر ۀدو جنب یترعا یعنیعارف  ّیتمقام جمع

 

 راحت کن و هم دیگران را گرفتار و مبتال به اذّیت و ابتالء نکن!
بینهما متوّسطات، یعنی رعایت آن حیثّیت اّول و رعایت حیثّیت دّوم و  و

دهد. آن عارف  جمع بین ظاهر و بین باطن، این موقعّیت کمالی افراد را تشکیل می
نه اینکه مطالبی با فلسفه  و شخصی که چشمش به آن حقیقت ربطی باز شده است ـ

ـ و نه تنها آن حقیقت ربطی  دو عرفان نظری به نظرش بیاید و احساسی داشته باش
کند،  را دیده باشد، بلکه اصاًل این حقیقت ربطی را در وجود خودش مشاهده می

تواند ربط این خالئق به پروردگار را نادیده بگیرد؟! مسئلۀ مشکل  چطور می
کند، بتواند  اینجاست که در عین حال که عارف دارد این حقیقت را مشاهده می

کند. اینجاست که ما تفاوت در رفتار و در کیفّیت ارتباط عرفا رعایت ظاهر را هم ب
ها گاهی ممکن است  بینیم بعضی بینیم. اینکه می با عالم خارج و عالم ظاهر را می

یک مسائلی در آنها مشاهده شود، به خاطر این است که هنوز به آن مقام جمعّیت 
 اند. تام و به آن مرتبۀ کمال نرسیده

 5«ند.ا تمام عالم، همه مظاهر حّق»فرمودند:  قای حّداد میپس اینکه مرحوم آ
نظر ایشان به آن جنبۀ اّوِل مطلب بوده است، که این دیدگاه منافاتی با جنبۀ دّوم 
نداشته است. اّتفاقًا ایشان در رعایت حفظ ظاهر و رعایت احکام و مبانی ظاهری و 

دقیق بودند که بنده کسی را مثل  ای اطاعت از دستور مجتهد و مقلَّد خودشان به اندازه
افتد که  اآلن هم گاهی اّتفاق می گرفتم ـ ایشان ندیدم. یک وقتی من داشتم وضو می

کردند، گفتند:  ایشان داشتند نگاه می ـ و کشم پایم در عین اینکه باال است مسح می
ه کنید، ممکن است حرکت داشت آقا سّید محسن! این پا که باال است و شما مسح می»

قدر  این« باشد. باید پا را در یک جا بگذارید، وقتی که ثابت شد آن موقع مسح کنید!
خواهم خدمتتان عرض کنم که انسان نباید  ایشان اهل رعایت بودند! یعنی این را می

با توّجه به بعضی از عبارات عرفا از سایر شئون آنها غفلت کند. اینها افرادی بودند که 
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نسبت به تعّلق همۀ وجودات به ذات پروردگار و عشق واقعی  انش در عین این دیدگاه
به این وجودات به لحاظ آن تعّلق، در عین حال رعایت ظاهر مطالب را به نحو اتّم و 

 حّتی از مرجع خودشان بیشتر نسبت به این قضّیه اهتمام داشتند.
مقام والیت ن شهود  ی بدو معارف دین ن وصول به حقیقت  مکا ا  عدم 

ا حقیقت بحثی مانند خیر و شّر و یا امٌر بین األمرین را بدون دسترسی یا آی: سؤال
 شود ادراک کرد و به آن رسید و فهمید؟ شهود مقام والیت، می

 ـ رضوان اهلل علیهما ی ـانصار یآقا آقای حّداد و مرحوم: امکان ندارد! جواب
 فرمودند: می

بدون عرفان و بدون رسیدن به حقیقت توحید و مغزای امٌر بین األمرین 
 5وصول به توحید مستحیل است و اصاًل امکان ندارد!

تواند به این مطلب برسد گرچه به هر نقطه از مراتب فلسفی و  هیچ کسی نمی
توانیم یک  عقالنی رسیده باشد. بله، عباراتی برای تقریب به مطلب هست و ما می

ودمان را به مطلب نزدیک تصّوراتی نسبت به مسئله داشته باشیم و تا حدودی خ
و اهل  ـ کنیم. بنده خودم با بسیاری از اهل فلسفه و عرفان نظری ـ نه عرفان شهودی

کالم و حدیث که صحبت کردم در نهایت و مآل دیدم که خود آنها دچار اضطراب و 
تشویش بودند، گرچه در ابتدا با ضرس قاطع و یقین و با یک تأکید بلیغی مطلب را 

دند؛ ولی در نهایت امر با تغییر عبارات و با باال بردن و پایین آوردن کر اظهار می
لیکن  خیر، فقط ظاهری بر نفوس آنها منقوش بوده و شدیم که نه بحث، متوّجه می

اند. اّتفاقًا بنده هم خودم نسبت به این مسئله  نسبت به این مسئله ادراکی نداشته
داشتم. ولی بعد از مّدتی  ـ ان اهلل علیهرضو ای با مرحوم آقا ـ مباحثات خیلی عدیده

دیدم که حقیقت مسئلۀ توحید بدون شهود برای ما  دیگر صحبت نکردم؛ چون می
توانیم به  طرف هم باألخره با توّجه به ذهنّیاتی که داریم، نمی قابل فهم نیست، و از آن

ر حیاتشان، های آخ گویند دسترسی پیدا کنیم. نهایتًا در همان ماه آن مطالبی که می
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 ایشان یک روز خودشان این مطلب را پیش کشیدند و به بنده فرمودند:
گویی، حق با توست، ولی  این مطلبی را که تو راجع به این قضّیه می

 تنانی تا نخوری ندانی! حلوای تن
او ی  معرفت هر کس با سعۀ وجود ن  میزا مستقیم  تباط   ار

و اّتحاد او با حقیقت امام معصوم عالی دربارۀ شهود عارف  مطلبی را حضرت: سؤال
رسد بیان فرمودید، آیا  الّسالم و فیوضاتی که از آن ناحیه به او می علیه
یعنی به مقداری  شود گفت که: عارف با توّجه به سعۀ وجودی خودش ـ می

باشد و به میزان مظهرّیت او نسبت به اسمی  که اقتضای وجودی خودش می
تواند به مقدار  ـ می اینکه اّتحاد تام داشته باشد که در او تجّلی کرده است، نه

ظرف خودش از آن فیوضات ادراک کند؟ یعنی مثاًل آن ادراکی که امام 
دارد، وقتی که برای یک عارف اّتحاد با امام حاصل « محیی»معصوم از اسم 

کند یا نه، فقط به  شوند، آیا او دقیقًا همان قدرت را پیدا می شود و یکی می می
کند؟ امامی که کّل عالم خلقت و جان  ازۀ سعۀ وجودی خودش ادراک میاند

عالم به یک چشم برهم زدن اوست، آیا یک عارف هم در آن سعۀ وجودی با 
 کند یا نه، فقط به اندازۀ سعۀ وجودی خودش؟ آن والیت اّتحاد پیدا می

 : ببینید، منظور از والیت، تجّلی همۀ اسماء و صفات پروردگار استجواب
ای است که در کّل عالم وجود و عالم  به نحو اتّم. مسئلۀ سعۀ وجودی، مسئله

تجّلیات پروردگار به نحو اختالف محّقق شده است و دو وجود دارای یک سعۀ 
وجودی نیستند؛ حّتی نفس رسول خدا با امیرالمؤمنین تفاوت دارد، یعنی نفس 

 الم.الّس رسول خدا اوسع است از نفس امیرالمؤمنین علیهما

﴿این مطلب با آیۀ : سؤال       ﴾5 شود؟ چطور جمع می 
کنم. این مطلبی را که عرض کردم، مربوط به سعۀ  : حاال عرض میجواب

وجودی آنها است در ارتباط با کیفّیت تجّلی ذات پروردگار در عالم تعّینات و در 
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لیوان است، این دو لیوان مثل هم  گیری افراد. اآلن در کنار من دو گیری و قالب شکل
که همۀ اینها یک  ها بیشتر است، درحالی هستند، ولی این پارچ حجمش از این لیوان

حقیقت را در درون خودشان دارند و آن آب است. آبی که اآلن در این لیوان است 
الّسالم به یک نحو  از این پارچ آمده است. آن حقیقتی که در همۀ معصومین علیهم

د و بدون یک سر سوزن کم و زیاد وجود دارد، عبارت است از: همان اراده و واح
مشّیت در تصّرف عالم وجود که بین پیغمبر و بین امیرالمؤمنین، امام سّجاد، امام 

الّسالم هیچ تفاوتی از این نقطۀ نظر وجود ندارد؛  باقر، امام رضا و امام زمان علیهم
 کند. الّسالم بقا و استمرار پیدا می س امام علیهواسطۀ نف یعنی حقیقت عالم وجود به

مام علیه ی ا الی نفس و ما احاطه و إشراف عّلی  ی الّسالم بر   اهلل سَو

اهلل  سَوی بر ما ـ خدا را بگذاریم کنار الّسالم ـ بنابراین نفس والیی امام علیه
است، که اهلل به نفس امام و به نفس والیت  سوی یعنی حیات ما 5إشراف عّلی دارد؛

منظور همان واسطه است. اگر خدا این مقام واسطه را حذف کند، کّل عالم تبدیل به 
الّسالم. در این مسئله  شود. پس این واسطه عبارت است از نفس امام علیه عدم می

 رسیم. بین معصومین فرقی نیست؛ البته به سایر اولیای الهی بعدًا می
فرض کنید من باب مثال در اینجا چند طبیب هستند که هر کدام دارای سنین 

 آن،های مختلف هستند، ولی از نقطۀ نظر ادراک بیماری و شناخت  مختلف و قدرت
کنند؛ یعنی اگر مریضی را بیاورند پیش طبیب اّول، همان  یکی هستند و فرق نمی همه

کدام از  ببرند؛ یعنی تشخیص هیچدهد که مریض را پیش طبیب دّوم  تشخیصی را می
کند، دارویی را هم که تجویز  آنها نسبت به این مریض، به اندازۀ سر سوزنی تفاوت نمی

کند و همان ُدزی را که طبیب اّول برای آن  کنند به اندازۀ سر سوزنی فرق نمی می
آنها از کند بدون هیچ تفاوتی. اّما  دهد، همان را طبیب دّوم برایش تجویز می مریض می

 تر. تر است و یکی ضعیف کنند؛ یکی قوی نقطۀ نظر خودشان با یکدیگر تفاوت می
دلیل  خیر، مثاًل آیا همان کیفّیت قدرت امیرالمؤمنین را امام سّجاد داشت؟ نه
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را داشته باشد. البته در آن قدرت  ـ نه قدرت والیی ندارد که همان قدرت ظاهری ـ
 فرمایند: مؤمنین میوالیی اصاًل بحثی نیست؛ امیرال

ن در خیبر را با این م» 5؛ةیّ انبْ بقّوة ربّ  ة،یّ بقوٍة جسامن بٍ یباَب خ لعُت قَ  ما
 «دستم نکندم.

توانم با  توانند حرکت بدهند، چطور من می این در خیبر را چهل نفر هم نمی
امام تواند این کار را بکند! حاال چون  دستم ِبکنم؟! اگر رستم دستان هم بیاید نمی

  خیر، است، پس باید قدرتش از رستم هم بیشتر باشد؟! نه امامالّسالم  سّجاد علیه
طور نیست. چه اینکه ممکن است  ای نیست و قدرت ظاهری امام این چنین مسئله
الّسالم تب کند و ناراحتی برایش پیدا شود، او هم مثل ما به همان عجز  اگر امام علیه

مسئلۀ ظاهر از این نقطۀ نظر  د این لیوان را بردارد.و ناتوانی دچار شود و نتوان
 تفاوتی ندارد؛ ولی مسئلۀ باطن یک مسئلۀ دیگری است.

الّسالم  بنابراین بین این دو مطلب ما باید فرق قائل بشویم. اگر امام علیه
ش تفاوت ا دارای مسئلۀ والیت است، این مسئله با مسائل ظاهر و مسائل بدنی

الّسالم دارای حقیقت واحدۀ والیت است، دلیل  که امام علیه طوری همانکند؛ و  می
شود که همه از نقطۀ نظر آثار ظاهری و شکل و شمایل یکسان باشند.  بر این نمی
الّسالم با هم تفاوت داشتند، حّتی از نظر زیبایی ظاهری با هم متفاوت  ائّمه علیهم

ند. حاال چون همه امام هستند، باید به اندازۀ بودند و بعضی از ائّمه از بقّیه زیباتر بود
خیر، یوسف مصری از ائّمه زیباتر بود! حاال چون  شدند؟! نه یوسف مصری زیبا می

 0امام امام است، باید بگوییم: نه، باید از همۀ افراد اجمل باشد؟!
ئّمۀ اطهار علیهم ن ا میا ت  ل و شمایل تفاو از حیث ظاهر و شک  الّسالم 

الّسالم از نقطۀ نظر شمایل ظاهری فرق بود؛  و امام حسین علیهمابین امام حسن 
الّسالم از نظر شمایل ظاهری با  تر از امام حسین بود. امام سّجاد علیه امام حسن قشنگ
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کدام از ائّمه چشمانشان  بود، ولی هیچ نگر یآبامام سّجاد  چشمانکرد،  می بقّیۀ ائّمه فرق
فرزند شهربانو بود که شهربانو دختر  ـ بر اشهر اقوالبنا آبی نبود؛ چون امام سّجاد ـ

و از این نقطۀ نظر امام سّجاد به امام حسین نرفته بود و به مادرش رفته بود.  5یزدگرد بود،
گوید: من او را از نظر ظاهر به مادرش متمایل  کند دیگر! خدا می خب خدا این کار را می

کنم و اصاًل  کدام متمایل نمی او را اصاًل به هیچ کنم، یا کنم، یا به پدرش متمایل می می
 دهد. برای خودش یک حال و هوایی دارد! این مسائل، امامت را تشکیل نمی

ئّمه علیهم تب ا مرا ی اختالف  ی فیض به حسب سعۀ وجود تلّق لّسالم در   ا

امامت امام عبارت است از: همان حقیقت اّتصال عالم وجود به ذات پروردگار 
کنیم. این حقیقِت امام است، که بین پیغمبر و بین  ن تعبیر به والیت مطلقه میکه ما از آ

کند؛ ولی صحبت در اینجاست که غیر از  امام زمان به اندازۀ سر سوزنی تفاوت نمی
این مسئله، یک مسئلۀ دیگری وجود دارد که مسئلۀ سعۀ وجودی خود آن حضرات 

ز اسماء و صفات کّلیۀ پروردگار بر آنها معصومین است بالنسبة به مقدار افاضاتی که ا
کند. یعنی رسول خدا دارای  شود، که این مسئله در بین خودشان تفاوت پیدا می می

یک سعۀ از وجود است که آن سعه از وجود، جنبۀ عّلی دارد بر سایر ائّمه؛ یعنی نفس 
طور  ینالّسالم و تشّکل نفس آنها عّلت است. ا رسول خدا برای وجود ائّمه علیهم

نبوده که رسول خدا در کنار امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین تا 
امام زمان، در یک رتبه و در یک محدوده از سعۀ وجودی باشند. پیغمبر عّلت است 

ند برای حسنین، و امام حسین ا برای امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و آن دو با هم عّلت
ّمه. این از نقطۀ نظر سعۀ وجودی. لذا ما در روایات مشاهده الّسالم برای سایر ائ علیه
 0کنند. کنیم که خود ائّمه از نقطۀ نظر سعۀ وجودی تفاوت می می

لحاظ سیر عرضی ئّمۀ اطهار به  اکرم و ا  کیفّیت رشد و کمال پیغمبر 

البته مسئلۀ والیت تکوینی و اینکه کّل عالم خلقت و جان عالم به یک چشم 
ست، برای همۀ ائّمه یکسان است و هیچ تفاوتی ندارد؛ یعنی به همان برهم زدن او 

                                                      
 .573، ص 0، ج االرشاد. 5
 .10 ص ،المراقباترجوع شود به  شتریاّطالع ب جهت. 0



 711 یعرض یراطهار به لحاظ س ۀاکرم و ائّم یغمبررشد و کمال پ یفّیتک

 

ها، به همان کیفّیت اگر امام  پیغمبر نازی کند، از هم فرو ریزند قالب که اگر مقدار
ها. ولی صحبت در این است که آیا خود آنها از  زمان نازی کند از هم فرو ریزند قالب
کّلیۀ پروردگار، هیچ تفاوتی با هم ندارند؟! این نقطۀ نظر استفاده از اسماء و صفات 

کنیم که خداوند عالم وجودی را هم  مسئله ربطی به عالم وجود ندارد! اصاًل فرض می
کرد، آیا خدا دارای اسم علیم بود یا نبود؟ آیا دارای اسم قدیر بود یا نبود؟  خلق نمی

ور صفات بود یا نبود؟ ط آیا دارای اسم رئوف و عطوف و سایر اسماء کّلیه و همین
ای  اآلن که کّل عالم وجود در دست امام زمان است، پس نفس رسول خدا چه استفاده

کند؟ آیا اآلن استفادۀ نفس پیغمبر اکرم دیگر متوّقف شده و فقط تا زمانی که رسول  می
 ذات که طوری همان نه، نکهیا ای! ؟کرد خدا حیات داشت از آن انوار الهی استفاده می

دارد و به  ی دارد و حد برنمیاطالق مقاماست و  رسم ال و انتها ال و حّد ال ردگارپرو
طور اسم علیم پروردگار و علم پروردگار به جایی  رسد که تمام شود، همان جایی نمی

 رسد. کند علم او به انتها نمی رسد که تمام شود و تا خدا خدایی می نمی
تا،  تا، بیست ند تا کاغذ است؟ دهاین کاغذهایی که اآلن جلوی شما است، چ

یک جایی  شاءاهلل خواهید بپرسید، باألخره إن شود؛ این سؤاالتی که می باألخره تمام می
شود، زیرا این سؤاالت شما در مقام اطالق نیست. ولی علم پروردگار تا خدا  تمام می

حّتی  نه شود؛ یعنی ممکن نیست ما در یک آنی از آنات دهری ـ خداست، تمام نمی
رسد! تصّور، تصّور باطلی است. در همان  تصّور کنیم خدا عمرش به پایان می ـ زمانی

کند، در همان حال علم  پروردگار را تضمین می بقاء پروردگار،حال که حیات 
 برد. کند، پیغمبر به علم خدا پی نمی رسد؛ یعنی تا خدا خدایی می پروردگار به انتها نمی

ا»گفت:  چرا پیغمبر دائمًا می خدایا تحّیر من را در  5؛ربِّ ِزدین فیک ُتّیً
شود؟ وقتی که انسان نسبت به یک مسئله  تحّیر از کجا بیشتر می« خودت بیشتر کن!
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مطلب پیدا  دو ازفهمد. تحّیر  شود؟! جاهل که نمی جاهل باشد، آیا تحّیر پیدا می
به باالتر؛ این : احساس جهل نسبت دّوم: علم نسبت به یک مطلب، یکیشود:  می

شود. رسول خدا که در آخرین لحظات عمر  دو مسئله موجب تحّیر انسان می
 ﴿بعد از اینکه به مقام  شریفش ـ     ﴾5  رسیده بود، بعد از اینکه خاتم

رسل شده بود، بعد از اینکه تمام مراتب بقاء و تمام مراتب فناء را به اتّم وجوه و به 
یعنی چه؟ !« ربِّ ِزدین فیک ُتًیا»گفت:  ـ اکمل وجوه طی کرده بود، در آن موقع

یعنی ما هنوز اّول خط هستیم! این مسئلۀ مورد نظر بنده است نسبت به سعۀ 
ودی، نه والیت نسبت به عالم؛ والیت نسبت به عالم، کمترین چیزی است که وج

 خداوند به ائّمه و به معصومین داده است، و از این نظر بین آنها تفاوتی نیست.
لم وجود ئمّۀ اطهار بر عا احاطۀ ا ن إشراف و  ن بود  یکسا

تفاوت در آن چیزهایی است که در تحت فکر و سعۀ ما نسبت به مقام علمی 
گنجد. وجود پیغمبر نسبت به ائّمه تفاوت  پروردگار و قدرت و حیات او نمی

داشت، امیرالمؤمنین فرق داشت، امام صادق فرق داشت، و هر کدام از ائّمه از نقطۀ 
نظر سعۀ وجودی یک وجود خاّصی دارند که آن وجود با دیگری تفاوت دارد؛ ولی 

که  طوری و همان 0یکی هستند،از نقطۀ نظر والیت نسبت به عالم وجود با هم 
ماند؛ پیغمبر باشد  عرض کردم مثل همان إشراف چند طبیب نسبت به یک مرض می

دهد، امام زمان هم باشد همین مرض را تشخیص  همین مرض را تشخیص می
 دهد. دهد که پیغمبر هم همان دارو را می دهد و همان دارویی را می می

الیت  الیت پیغمبر اکرم و و ّتحاد و ل، در عین إشراف بر آنا م  عارف کا

که بین رسول خدا و بین ائّمه فرق نیست، بین  طوری از نقطۀ نظر والیت همان
امام زمان و بین عارفی که نفسش مّتصل است، فرق نیست؛ ولی وجود خود عارف و 

نیست، یکی است؛ یعنی   الّسالم است. والیت دوتا والیتش در تحت والیت امام علیه
                                                      

 .3( آیه 17سوره نجم ) .5
عنوان ؛ 015، ص 51، ج امام شناسی؛ 130، ص روح مجّردجهت اّطالع بیشتر رجوع شود به  .0

 .513، ص 5، ج بصری



 714 الّسالم و عارف کامل یهامام زمان عل یوجود ۀسع ینفاوت بت

 

الّسالم همان والیت امام حسن عسکری و همان والیت امام  زمان علیه والیت امام
هادی و همان والیت امام جواد است تا به پیغمبر برسد. و در تحت آن والیت، والیت 

الّسالم است؛ نه آن کسی که به مقام  عارفی است که مّتصل به ذات و والیت امام علیه
مراتب نفس است و تجّرد تام پیدا نکرده و اتّمیت و کمال نرسیده و هنوز در بعضی از 

صد نشده است. بله، آن عارف و آن ولّی الهی که از نقطۀ نظر عبودّیت و انقیاد  در صد
ای رسیده است که تمام حجب و تمام عوالم، چه عوالم ظلمانی و  و اطاعت به مرتبه

َْ إىٰل معِدِن  َحتّٰی خترَق أبصاُر القلوِب َُحُجَب »چه عوالم نورانی را کنار زده و  النّوِر فتِص
برای او پیدا بشود، در تحت همان والیت است. معدن العظمة عبارت است  5«العظمة

کند. عارفی که به معدن  از نفس والیت یا توحید، که تفاوتی از این نقطۀ نظر نمی
عظمت رسیده، یعنی به معدن العظمة امام زمان رسیده است؛ دیگر در آنجا او هم یک 

 کند. شود، و از این نقطۀ نظر هیچ تفاوتی نمی ه هم بزند، تمام عالم محو میچشم ب
ن علیه مام زما ی ا ت بین سعۀ وجود مل تفاو  الّسالم و عارف کا

الّسالم و بین عارف، نسبت به ادراک  ولی بین سعۀ وجودی امام زمان علیه
عارف کجا و همان اسماء و صفات کّلیه، ممکن است از زمین تا آسمان فرق باشد؛ 

گیرد؛ چه اینکه امام زمان  گیرد از آنجا دارد می امام زمان کجا! عارف هرچه که می
 گیرد. لذا ما باید بین این دو مطلب فرق بگذاریم. هم از نفس پیغمبر می

السِّویٰ و در  مسئلۀ احاطۀ عّلی بر تمام عالم وجود، برای همۀ معصومین عَلی
که کالم  طوری تربیت برای همۀ افراد، همانیک حّد است. در مسئلۀ ارشاد و 

پیغمبر حّجت است، بعینه و بدون یک سر سوزن تفاوت، کالم امام زمان هم حّجت 
کند؛ نافرمانی از امام زمان، نافرمانی از رسول خدا است؛  است و هیچ تفاوتی نمی

گوش دادن به حرف امام زمان، گوش دادن به حرف رسول خداست و هیچ تفاوتی 
که پیغمبر در زمان حیات خودش تمام نفوس  طوری این نقطۀ نظر ندارند. هماناز 

را، چه کّفار و چه مؤمنین را از نقطۀ نظر والیی و باطنی به سمت کمال خودشان 
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طور اآلن که کافر دارد به سمت کمال خودش در اسم جالل،  کرد؛ همان هدایت می
رود، این حرکت به نفس  و مؤمن دارد به سمت کمال خودش در اسم جمال می

الّسالم و به والیت آن حضرت است، و از این نقطۀ نظر  وجود امام زمان علیه
کنند و خدا دو  کند. ولی از آن نقطۀ نظر، وجودات با همدیگر تفاوت می تفاوتی نمی

کند  وجود را یکسان قرار نداده است. جبرائیل یک وجود دارد و با میکائیل فرق می
که  تر؛ درحالی م برای خودش است، و یکی باالتر است و یکی پایینو وجود هر کدا

اسم کّلی را هر دو دارند، یکی بقاء و حیات کّلی و تدبیر عالم کّلی را دارد و دیگری 
 رزق کّلی را دارد. اینها نباید خلط شود.

اساس فهم قاصر ما بود، ولی حقیقت مطلب را باید از خود  البته این مقدار بر
 پرسیم و این در شأن ما نیست.آنها ب

توحید ن و  فا مکتب عر ن حقیقت  لحه در بیا مصا محه و  مسا ز   عدم جوا

کنم، روی  علی کّل حال، این مطالبی را که خدمت رفقا و دوستان عرض می
تصّور  ـ خدای نکرده طور نیست که یک وقت ـ اش حساب دارم و این هر کلمه

طور  کنم، نه، مسئله این بی را ادا میگیرم و مطل بشود دستخوش احساسات قرار می
کنم. اگر  نیست؛ بلکه ُمعتَقد و مکتب خودم را با این عبارات و کلمات عرض می

خورد که پس از انتشار این  مطالبی به چشم می اسرار ملکوتمشاهده کنید در کتاب 
کتاب، من از طرف بعضی از آشنایان مورد بعضی از اعتراضات قرار گرفتم که: در 

ن کتاب رعایت بعضی از شئونات نشده است و دربارۀ بعضی از افراد و ای
ها به این کیفّیت تا به حال مسئله مطرح نشده است. بنده پاسخی که دادم  شخصّیت

هایم سعی بر اهانت به افراد ندارم و در مقام  این است: من هیچ وقت در صحبت
دانم و این را هم هیچ  متر میتخطئۀ دیگران نیستم؛ زیرا چه بسا خودم را از آنها ک

دانم؛ چون همۀ ما به سمت کمال هستیم، اگر بنده بگویم که  برای خودم نقص نمی
علمم از یک شخصی کمتر است، این نقص برای من نیست، بلکه انسان باید 

صدد کمالش باشد. من مّدعی نیستم که از همه باالترم و علمم از همه  خودش در
کند تخطئه  ا اّدعای باطلی است، و کسی که این اّدعا را میبیشتر است، و این اّدع
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تر یعنی چه؟ وقتی ما معتقدیم که علم رزقی است که از ناحیۀ  کنیم؛ باالتر و پایین می
﴿آید،  پروردگار می           ﴾،5  بنابراین چه جای این است که

 ما بخواهیم این مطالب را به خود ببندیم و نسبت به افراد مباهات و فخر بفروشیم؟!
در زمان مرحوم عاّلمه طباطبائی در مجلسی بودیم، شخصی از آن غذارت 

﴿»علمی ایشان تعّجب کرد، ایشان آرام فرمودند:        ﴾،0  تو هم از
 خواهند بفرمایند: ایشان دو مطلب را می« بخواه!خدا 

یکی اینکه آنچه من دارم از پیش خود ندارم و خدا داده است؛ دّوم اینکه تو 
 کند. دهد، برای خدا که فرق نمی هم مثل من از خدا بخواه، خدا هم به تو می

تشیّع مکتب  اصل و حقیقت  مربوط به  مور  ز سکوت در برابر ا  عدم جوا

ی مطلبی که هست این است که ول م؛یهستمطالبمان این را قائل ما نسبت به 
من در این کتاب خواستم حقیقت عرفان و حقیقت توحید و عارف را بیان کنم، 

توانیم  توانیم شوخی کنیم، ما با مکتب خودمان نمی بنابراین در اینجا ما دیگر نمی
کنید! وقتی مشاهده  می توانیم کنار بیاییم و مصالحه کنیم. التفات شوخی کنیم، نمی

دهند و سمینارها  کنیم که برای زید و عمرو و این و آن، مجالس تشکیل می می
کنند، و ما هم یقین داریم که این فرد  هایی می ها و افراط گذارند و چه غلو می

توانیم کنار بیاییم! بله، مرد بزرگی است، سواد دارد و  فردی نیست، نمی نیچن کی
 محفوظ مراتبتقوا و اهل تهّجد و اهل نماز بوده است، همۀ این  اهل علم است، با

 ت بدهد.دس از را منطق وقت چیه دینبا سهیدر مقام مقا عهیش کی یول ؛است
دهد، عّمار را در جای خودش  شیعه، امیرالمؤمنین را در جای خودش قرار می

جای خودش دهد و عائشه را هم در  دهد، زبیر را در جای خودش قرار می قرار می
دهد. امام صادق را در جای  ؛ هر کدام را در جای خودش قرار میدهد قرار می

 دهد. دهد، اصحاب امام صادق را هم در جای خودشان قرار می خودش قرار می
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ها بودند و شیخ مفیدها بودند و  ما در شیعه مفاخر و بزرگانی داشتیم، عاّلمه حّلی
ه که برای ما مهم است اصل مکتب است؛ امام صادق همۀ اینها از بزرگان بودند، ولی آنچ

کند، نه به  برای ما مهم است نه عاّلمه حلی و عاّلمه مجلسی. شیعه به امام صادق فکر می
عاّلمه مجلسی. عاّلمه مجلسی یک عالم بوده و افتخارش این بوده که شاگرد امام صادق 

د؟! و همۀ اینها توّسط ائّمه بوده است؛ و اشتباه هم بسیار داشته، مگر چه اشکال دار
 5گیرند. الّسالم مورد رحمت و غفران و شفاعت و مقامات عالیه قرار می علیهم

مناصب ظاهری کناره ز  ن ا اصفها گ  مراجع بزر ی یکی از   گیر

یکی از بزرگان شیعه و از اولیای الهی به نام مرحوم آقا شیخ محّمدحسین 
بود و در چهل و دو سالگی از دنیا رفتند. اصفهانی نجفی، که اّتفاقًا سّنشان هم کم 

ایشان بعد از زمان مرحوم شیخ انصاری بودند و از شاگردان مرحوم میرزا حسن 
اهلل رشتی بودند. خیلی مرد بزرگ و عالم، و اهل فلسفه بودند.  شیرازی و میرزا حبیب

مرد اند و از تفسیرشان پیداست که مرد عالمی است و  ایشان یک تفسیری هم نوشته
شود و دیگر مسجد را ترک  کمی نیست. در اواخر عمر دچار حاالت روحی می

البته ایشان مرحوم آقا شیخ  که مرجع کّل اصفهان بوده است ـ کند، درحالی می
؛ ایشان متأّخر از آقا شیخ محّمدحسین اصفهانی نجفی استمحّمدحسین غروی نبوده 

گذرد و  انعزال و دوری از مردم می ـ و اوقاتش دیگر به گریه و ابتهال و بوده است
 فرمودند که: مرحوم پدر ما می 0کند. مکاشفات و حاالت روحی عجیبی پیدا می

هر شب که من »گفتند:  مرحوم آسّید عبدالهادی شیرازی به ایشان می
خوانم، حالی به من  ـ از این تفسیر را می یک صفحه یا دو صفحه مقداری ـ
 7«برد. خوابم نمیدهد که تا صبح دیگر  دست می

داشتم  بیایید، شما اینکه از قبل اآلن همین و کنم می مطالعه را تفسیر این من خود و
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 دهد زنده است، جان دارد، حیات دارد. کردم. قلم نشان می مقداری از آن را مطالعه می
نجفی ی  اصفهان محمدحسین  مرحوم شیخ  مقام   علّو 

انی که معروف و از مبارزین بود، و اصفه نوراهللبرادر ایشان، مرحوم حاج آقا 
روحی »آورد:  ای بر آن نوشته است و چه تعریفی می او هم مرجع اصفهان بود، مقّدمه

 کند که: آورد. در آنجا نقل می چنین تعبیری برای برادرش می و یک« له الفداء!
یکی از موّثقین برایش نقل کرد که بعد از فوت برادرش، رسول خدا را در 

گوید: آیا شیخ انصاری نجات پیدا کرد؟ حضرت  بیند و می خواب می
 «شفاعت ما شامل حالش شد. ؛ناج بَشفاعتنابله، هو »فرمایند:  می
گوید: مرحوم شیخ محّمدباقر اصفهانی شفاعت پیدا کرد؟ حضرت  می
 «؛ محّبت ما دستش را گرفت.ناج بمحّبتنا»فرمایند:  می
 :ندیفرما یم حضرت است؟ چطور حالش نیمحّمدحس خیش آقا: دیگو یم بعد

 5«؛ او اصاًل به خدا وارد شد!وَرد عیل الل فأعطاه کل ما أرادإّنه قد »
اش مرتبۀ خاص است. این راه با  شیخ انصاری مرد بزرگی است، ولی مرتبه

آید. قطعًا شیخ انصاری از نقطۀ نظر فقه و  دست نمی ِصرف درس فقه و اصول به
فهانی باالتر بود، در این شّکی نداریم؛ ولی صحبت اصول از شیخ محّمدحسین اص

در این است که رسیدن به مقامات روحانی حد دارد و هر کسی به یک حّد خودش 
شیعه باید هر کسی را در جای خودش قرار بدهد. عاّلمه طباطبائی به  رسد. می

ای جای خود، شاگردان عاّلمه به جای خود؛ آن فرد به جای خود، این فرد هم به ج
 خود؛ هر کس باید به جای خودش باشد.

وظیفۀ بنده این است که در معّرفی مکتب کوتاهی نکنم. این وظیفۀ بنده 
 خورد. خورد، به یکی نمی است؛ حاال به یکی بر می

کنم، اآلن در آن دنیا دارد من  آن شخصی که من اآلن راجع به او صحبت می
چون اآلن در آن دنیا حقایق را فهمیده « خدا پدرت را بیامرزد!»کند که:  را دعا می

است و اآلن دیگر در عالم اعتبارات نیست که به او بر بخورد یا نه. او اآلن نفرین 
                                                      

 .56، ص مجد البیان. 5



 جلسه سّوم/  نفحات انس 729

 

کنند و حقایق را در این دنیا به خاطر منافع  کند آن کسانی را که دارند مجامله می می
گذارند و دنیا و  اگر آنهایی که امام صادق را کنار می کنند. دنیای خودشان مکتوم می

گیرند، چشم بصیرت داشتند، نفرین و آه و نالۀ آن شخص را  منافع دنیا را می
 فهمیدند. ای کاش چشم آنها باز بود! شنیدند و می می

توانم شوخی کنم؛  بین خود و بین خدا نمی من من که این کتاب را نوشتم، گفتم:
من در مقابلم امام زمان است! ما با هر کسی شوخی داشته باشیم، با امام زمان شوخی 

شود کوتاه آمد!  شود شوخی کرد! نمی نداریم، با امام صادق شوخی نداریم؛ با اینها نمی
 ایم! ا مکتب بازی کردهاگر بخواهیم آنها را کنار بگذاریم و شخصّیت افراد را بگیریم، ب

ن فراد بیش از جایگاهشا ن ا گ جلوه داد ز بزر  عدم جوا

لذا بدون اینکه انسان اهانت کند و یا سّب کند، باید موارد اشتباه اعتقادی 
ایم اسرار زندگی افراد را فاش کنیم؛ به ما چه مربوط  افراد را بگوید. ما که نیامده

و سّری افراد را بگوییم! آن گفتنش های خصوصی  ایم عیب است؟! ما که نیامده
حرام است. ولی اگر من احساس کنم در فالن صحبت یا فالن کتاب فردی به عنوان 
مبّلغ دینی، مطلبی بر خالف تشّیع هست، آیا وظیفۀ من نیست که آن را بیان کنم؟! 

توانم ساکت  خورد، بخورد، هزار سال بخورد. من نمی اگر به شخصّیتشان بر می
 در 0و5«أبوحنیفه از مفاخر اسالم است!»ببینیم یکی در کتابش نوشته است: باشم و 

به گو باشم؛  من باید به امام صادق پاسخ !نم؟یساکت بنش دیبا صادق امام مقابل
بر نخورد. اگر من هم در کتابم خالف گفتم،  خواهد خواهد بر بخورد، می کسی می

ممکن است من هم اشتباه کنم. اّما اینکه کند،  دیگران باید رّد کنند؛ هیچ تفاوتی نمی
ما به خاطر مصالح و منافع دنیا، خصوصّیاتی را رد کنیم، با اهل تسّنن چه فرقی 

 ایم؟ آنها هم همین کار را کردند. پس ما دیگر دنبال امیرالمؤمنین نیستیم! کرده
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من حّتی خودم نسبت به مطالب مرحوم آقا در غیر از زمانی که به آن مراتب 
است، گفتم: این مطلب یک مطلبی را دیدم اشتباه سیده بودند، ایراد داشتم و گفتم؛ ر

طور نیست. البته ایشان در آن موقع که این حرف را زدند،  اشتباه است، و مسئله این
سالگی یا  71سالگی،  74به این مطالب نرسیده بودند؛ مثاًل فرض کنید که در سّن 

 شوخی نداریم!ما با کسی  .اند سالگی بوده 14
رویم مشهد زیارت امام رضا  گویند که: آقا ما می اآلن بعضی از دوستان ما می

و زیارت پدر شما! گفتم: بله؟!! چه گفتید؟! زیارت امام رضا و پدر شما؟! شما 
کنید کسی را در مقابل امام رضا قرار بدهید! کسی که برود مشهد برای  غلط می

تش باطل است. فقط امام رضا؛ تمام شد! زیارت، زیارت امام رضا و پدر ما، زیار
زیارت امام رضا. بله، گذرتان به آنجا افتاد، بروید باالی سر قبر و یک فاتحه هم 
بخوانید. پدر ما افتخارش این بود که وصّیت کند زیر پای امام رضا دفن بشود، 

 ها یعنی چه؟! گویید: زیارت امام رضا و پدر شما! این حرف وقت می آن
سئله این است که ما باید دنبال تشّیع باشیم و باید امام را فقط داشته باشیم؛ م

حاال اولیای الهی به هر مقام و به هر موقعّیتی که رسیدند، برای خودشان است. بنده 
روم  شوم، بعد از زیارت اگر حال داشته باشم، می خودم هر وقت مشهد مشّرف می

خوانم، یا از دور یا از نزدیک. اگر  اتحه مینشینم و ف سر مزار مرحوم پدرمان می
نشینم و  روم جلو و می روم جلو، و اگر ببینم افراد نیستند می ببینم افراد هستند نمی

روم و از همان داخل حرم یک فاتحه  خوانم، و اگر حال نداشته باشم نمی فاتحه می
 له این است.. مسئمیباشروم منزل. ما این مکتب را باید داشته  خوانم و می می

خطش مورد نظر بنده  ام، هر خط بنابراین مطالبی را که بنده در اینجا نوشته
توانم  اش هم بنده نمی اش مورد نظر بنده است، و از یک کلمه  است و هر کلمه

کنید، خواهید دید که در انتهای این کتاب هم چه  دست بردارم. خودتان مطالعه 
طور سر خود  ام، همین مطالبی را که بنده نوشته مطالبی آمده است. خیال نکنید این

م که ما نسبت به حق و نسبت به واقع  ، من مالحظۀ آن را کردخیر ام، نه نوشته
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را باید گفت! و هیچ  حق 5«ک!نفِس  لو عىلٰ  و ْ احلّق قُ »توانیم کوتاه بیاییم:  نمی
 تر و گواراتر از پذیرش حق نیست. تر و پر جاذبه چیزی شیرین

ما اگر شخصّیت افراد را قیچی کنیم و شاخ و برگش را بزنیم، پس مجّسمه 
ایم. افراد و مردان بزرگ را در هر  ایم و دیگر شخصّیت افراد را بیان نکرده ساخته
 ـ خدای ناکرده . اگر انسان ـداشت نگهای که بودند، در همان مرتبه باید  مرتبه

واسطۀ اطاعت و انقیاِد از آنها و تجّلی  شخصّیت افراد را به نحوی مطرح کند که به
آن شخصّیت در نفس افراد، به یک انحراف و اشتباهی بیفتند، مسئولّیتش بر عهدۀ 
انسان است. باید گفت: این شخص آدمی بوده با این خصوصّیات که این افکار 

گوید:  خوب را داشته و این افکار انحرافی را هم داشته است. آن کسی که می
دیگر انسان باید حسابش را با « سین زمان است و فالنی علّی زمان است!فالنی ح»

او تسویه کند؛ این شخص خوب است ولی در همین حّد خودش! او دیگر 
 تواند ُاسوه باشد، و انسان باید به مطالبش با دید تأّمل نگاه کند. نمی

و صد  در های بعضی از افراد صد شنویم که: نوشته ها می اینکه از بعضی
طور نیست و هر کسی باید با تأّمل و با تدّبر نسبت به  خیر، این دربست است! نه

بیند مطابق با مکتب است، بپذیرد و آن  جات نگاه کند؛ آن مقداری را که می نوشته
بیند منحرف است، کنار بگذارد. برای افراد دعا و طلب شفاعت  مقداری را که می

خواهیم، ولی گوش به حرفشان هم  م میکنیم، از خدا غفران و رحمت ه هم می
دهیم، اّما گوش به حرف  دهیم. ما گوش به حرف امام صادق و عارف الهی می نمی

 ایدن آن در آنها رند،یبگ را مادست  توانند ینم ایدن آن در آنها رایزدهیم؛  آنها نمی
 .کنند یم حمل را خودشان ۀپروند دارند

 کمیعل الّسالم و
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 506  إاّل ثالَث، إاّل اربَع، إاّل مخَس  ّی النّاُس بعد النب اِرَتدَّ 
 60  اجلنّة درجاٍت ال تناُُلا إاّل بِالّشهادة  َلَک یف إنّ 

ل ما خَلق اَلُل العقْ  17  أوَّ
 17  أّوُل ما خَلق اَلُل نوُر نبیِّک یا جابر

 510  هیلفأدِخ  عتنایهذا من ش :ةو تقول للجنّ  !خذیه :تقول للنّار
َْ إىلٰ  َحتّٰی   533  معِدِن العظمة خترَق أبصاُر القلوِب َُحُجَب النّوِر فتِص
 531، 533  ًیاُت یکف ِزدین ربِّ 

 33  و بحمده یمالعظ رّّب  سبحان
َْ أن  یُُمتََحنَُة امتََحنَِک اَلل اّلذ یا یِک عل الّسالم  574  ... ََیُلقِک خلقک قب
 17  مع احلق عىلٌّ 
 10  دار یثامَح مع احلّق و احلقُّ مع عىلٍّ  عىلٌّ 

 515  النّار و اجلنّة قسیم
 516  نفِسک احلّق و لو عىلٰ  ُقْ

 37  نوٌر واَحد ُکلُُّهم
 15، 14، 33، 33  هو إاّل هو ال
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ونَ  ال  60  یدأََلَ احلد َیَمسُّ
 513  دَنوت أنملًة الَحرَتق ت لو
 67  األرض قطرًة، لنزل العذاب وقعت منه إىل لو
 531  ّیةبْ بقّوة رّبان ّیة،بقوٍة جسامن یبٍ َقلعُت باَب خ ما

 77  ماالُیدَرک کلُّه الُیرَتک کلُّه
ْ   باذاًل ُمهَجَته، و ُمَوطِّنًا عىل لقاِء اَلِل نفَسه یناکان ف من  11  مَعنا َفل َیََح
ٍة، فإّن الّسكوَت ِمن َذهٍب یَّ ُبن یا  31  ! إن کنَت زَعمَت أّن الكالَم ِمن فِضَّ
ُّْ به ُعَقُد المكاره یا  36  َمن ُُتَ

 516  ا و َحكمهاهَیرج اَلل عّزوجْ منه  وَث هذه األّمة و  یاثها و علَمها و فهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست اشعار
 

 77 یدرا اگر نتوان کش یادر آب
 01، 07 و گمان و وهم، یاسو ق یالبرتر از خ ای
 566، 567 جهان خّرم از آنم که جهان خّرم از اوست به

 566 بد مطلق نباشد در جهان پس
 537 یندان یتا نخور یتنان تن حلوای

 16 یباشد أنا الحق از درخت روا
 500 گاو در آخور ببست روستایی

 566 یاتمار آن مار را باشد ح زهر
 35 نطق آب و نطق خاک و نطق ِگل

 07 عمر یدتمام گشت و به آخر رس مجلس
قتم داَرک ال أمبق ی علیک هبا  514* حرَّ

فاا و إن ش َت مزَجها یکعل  511 هبا رص 
 411* حفٍص بقائلها ما کان غریم أیب

 411* قاهلا عمرم  َقولةا لعیلی  و
 
 

 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست اشخاص
 

 الف( اسماء انبیاء و معصومین صلوات اهلل علیهم أجمعین
 

، محّمد، پیغمبر، پیغمبر خدا حضرت رسول
، رسول اهلل، اکرم خاتم، خاتم رسل، رسول

، 16، 17، 01و سّلم:  صّلی اهلل علیه و آلهنبّی 
11، *17، 11 ،10، 547، 557 ،553 ،506، 

575 ،577 ،571، 517، 510 ،511 ،513 ،
 .517 ،533 ـ 531، 511

 ،01: الّسالم علیه علی حضرت امیرالمؤمنین،
 ،541 ،37 ،30 ،11 ـ 10 ،13 ،11 ،16 ،01

546، 541، 570، 577، *573، *514، 516، 
 .511 ،515 ،531 ،536 ـ 537

ی، المصطف بنُت ،زهرا ه،فاطم حضرت
 ،571 ،37 ،30 :الّسالم علیها ، طاهرهیقهصّد
576، 573، 514، 536. 

 .531، 30، 17: الّسالم علیه حسن حضرت امام
: الّسالم علیهسّیدالّشهدا  ین،حس امام حضرت

ـ  61، 67، 60، 65، 17، 10 ،15 ،13 ـ 16، 17

61، 34 ،31 ،30 ،555، 577، 571 ،514 ،
531 ،536. 

 ،15، 76: الّسالم علیه سّجاد حضرت امام
10 ،36، 514 ،511 ،531 ،531 ،536. 

، 514، 31، 37: الّسالم علیه باقر حضرت امام
516 ،531. 

، 37، 14 :الّسالم علیه صادق حضرت امام
31 ،514 ،516 ،531 ،515 ،510 ،511. 

: الّسالم علیه بن جعفر یموس حضرت امام
73 ،15 ،514 ،516. 

 الّرضا یبن موس ، علّیرضا حضرت امام
، 514، 550، 555، 541، 14: الّسالم علیه
516 ،563 ،561 ،531. 

: الّسالم علیهی الّنق ّیعلی، هاد حضرت امام
14 ،514. 
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 .514: الّسالم علیهی حسن عسگر حضرت امام
 .514: الّسالم علیه جواد حضرت امام

 ، ولّیزمان، صاحب الّزمان حضرت امام
عّجْ اَلل فرجه  اهلل یةبق ، حضرتعالم امکان

 ـ 543، 11، 61، 13، 14، 13، 15: الّّشیف
، 565، 511، 514ـ  516، 506، 501، 550
 .511، 533 ـ 536، 531

یغمبر، پ یتب ، اهلمعصوم حضرات چهارده
: الّسالم علیهمائّمه معصومین، اهل بیت، آله 

17، 13، 15 ،65 ،63 ،*35 ،30 ،37 ،31 ،16 ،
، 511، 514 ـ 511، 517 ،571، 571، 547، 35

511 ،563 ،531 ،531 ،536 ،531 ،533 ،510. 
*  *  * 

 .563، 565، 04: الّسالم علیهمانبیا، پیغمبران 
 .551: الّسالم علیهیم ابراه حضرت
 .551: الّسالمنبّینا و آله و علیه  علی داود حضرت

 .551: الّسالمنبّینا و آله و علیه  علیحضرت سلیمان 
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 ب( سائر اشخاص
 .14: یهبابو ابن
 .511 ،11: فارض ابن
 .573*: یبةقت ابُن

 .511، 510، 514: أبوحنیفه
، برادر اباالفضل، ابوالفضل حضرت

 .31، 31، 37، 10، 11، 13: الّسالم علیه
 .514*: أبومخنف

 .76: یثمال حمزۀ أبی
 .11ادیسون: 

 .11: یسبن ق أشعث
 .517: (حاج آقا نوراهلل) یاصفهان
 .517: (محّمدباقر ی )شیخاصفهان
 محّمد ی )شیخنجف ی مسجد شاهیاصفهان

 .510: ین(حس
 .553: (محّمدتقی ی )شیخآمل

، 76 :]شیخ محّمدجواد[( اهلل ی )آیةانصار
11 ،14 ،10 ،13 ،507 ،503 ،530. 

 .517: ی )شیخ ]مرتضی[(انصار
 .557قرن:  اویس
 .10*: (هاشمی )سّید بحران

 .14برادران ]امام رضا[: 
: اهلل حاج سّید حسین[( ی )]آیةبروجرد

501 ،563. 
 .574: اهلل حاج شیخ هادی[( ی )]آیةتأّله

 .17: ، جابربن عبداهلل جابر
 .514، 560 ـ 513، 517، 577جبرائیل: 

 .14: جعفر ]کّذاب[
 .35: یجود

 ،514*: یزأحمد بن عبدالعز ّی أبوبکرالجوهر
510، 511. 

 .10بن مظاهر:  حبیب
موسوی حّداد  ( هاشم ّیدس حّداد )حاج

 .)حاج سّید هاشم(
 .61: حرمله

 ]حسینی طهرانی[ )عاّلمه حاج سّید
، یابو ،، عاّلمهیطهران ین( عاّلمهمحّمدحس

 ،01 ـ 01، 07، 05آقا:  ، والد،پدرمانپدر،  والد،
 ،63ـ  66 ،11 ،17، 10، 16، 11، 71 ،71، 77 ،70
35 ،30 ،37 ،31 ،36 ،33 ،15 ،13 ،11 ،30 ،
 ،551، 553، 551، 551، 546ـ  540، 544، 33

507، 501 ،501 ،503 ،574 ،571 ،573 ،
571 ،514 ،511 ،513 ،514 ،565، 560، 
563 ،534 ،530 ،510. 

]حسینی طهرانی )سّید محّمد صادق([ 
 .501، 501، 71: ، اخویتر بزرگ اخوی

 ّیدسد محّمدمحسن(، ]حسینی طهرانی[ )سّی
 .535، 33 ،14 ،73: محسن
 .556: ینور حکیم

: [( ابو منصور حسن بن يوسفی )عاّلمه ]حّل
14، 510. 

ی ابهری )حاج هادی(، حاج هادی خانصنم
 .61 ،66 ،10 ،15ابهری: 
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 .534: اهلل[( ]سّید روح اهلل ینی )آیةخم
 .71: ی(مصطف ّیداهلل س ینی )آیةخم

 .541: یسّجاد دکتر
 .531دستان:  رستم

 .515: زبیر
: الّسالم علیهاینب ز ینب، خانمز حضرت

10 ،66. 
 .556: ی )]حاج ماّل هادی[(سبزوار
 .566 ،560 ،07 :سعدی
 .511: یفارس سلمان

 .510 ،515: ، سلیماناعمش سلیمان
 .61 ،67 ،11: الجوشن، شمر یبن ذ شمر

 .536: شهربانو
 .514*: الّشهرستانّی

 .556اشراق:  شیخ
 .510 ،71: ی(سّید عبدالهاد) یرازیش

، عاّلمه سّید محّمدحسین( ی )عاّلمهطباطبائ
، 514، 503، 551، 553، 544، 07ی: طباطبائ

511 ،514 ،534 ،517. 
 .514*: یالّطبر
 .14: [(محّمد بن الحسنی )شیخ ]طوس

 .60: یشاکر شبیب یبن أب عابس
 .515: عائشه

 .514*: عبداهلل ]بن زبیر[
 .11: عثمان
 .514*: یربن الّزب عروة

 .560، 565عزرائیل: 

: الّسالم علیه خود اکبر، پسر یعل حضرت
13 ،11، 15 ،10 ،67. 

 :الّسالم علیهیع عبداهلل رضاصغر،  یعل حضرت
67 ،61. 

 .515: عّمار
 .67سعد:  عمر
 .514* ،573: عمر

 .14امام رضا:  عموهای
: ین(محّمدحس ی )شیخکمپان غروی اصفهانی

35 ،553 ،510 ،517. 
 .13* (:ابوالقاسم یخاهلل ش یةآیزی )تبر یغرو

 .14بن جعفر:  یموس فرزندان
 .35فؤاد: 
 ،73 ،76 ،07: ی(قاض یعل ّیدس )حاج قاضی

15، 10، 11، 34، 30، 33، 544، 553، 551، 
514، 511، 514. 

 .511، 553: (احمد ّیدسیی )کربال
 .31: لقمان
 .11اشتر:  مالک
 .514: (رّبه عبد )ابنی المالک
 .511: مأمون
 .510 ،513: ی عاّلمه )]محّمدباقر[(مجلس
 .511: ّیهبن حنف محّمد
 .511 ،556: یعرب الّدین محیی

 .514*: المسعودّی
 .553 (:حسن ی )سّیداصفهان یمسقط
 ،63: اهلل حاج شیخ مرتضی[( ی )]آیةمطّهر

34، 31. 
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 .11 ـ 10 ،11: معاویه
سّید عبدالحسین([، ]معین شیرازی )حاج 

 .557، 550 ما: یمادر ین، جّدآقا مع حاج
 .510: یخ ]محّمد بن محّمد[( ش) یدمف

 .534مالصدرا: 
 .515: منصور

، حّداد موسوی حّداد )حاج سّید هاشم(
 ،73 ،76 ،71 ،71 ،70 ،75 ،06 ـ 07: الحّداد

14، 11، 11، 17، 65، 61، 63، 61، 35، 30، 
37، 31، 36، 33، 14، 15، 11، 33، 544، 

 ،574 ،501ـ  505 ،553 ،556 ،550 ،545

 ـ 516 ،511 ،511 ،514 ،571 ،571 ،571
565، 567، 535، 530. 

 .566 ،511 ،500 ،556: ینالد جالل موالنا
 .514، 565، 564، 517میکائیل: 

 .514*: النّظام
 .35: ّیرن

 .551 ،553 :(عّباس ی )شیخهاتف قوچان
 .511، 553 ینقلی(:مالحس ی )آخوندهمدان

 .553، 75الهی طباطبائی )سّید محّمدحسن(: 
 .67: یزید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست کتب
 

 .11، 04قرآن کریم: 
 .36ّیة: السّجاد الصحیفة

*  *  * 
 .511: الهداة إثبات

 .71ید: و تقل اجتهاد
 .506االختصاص: 

 .37، 11: القلوب ارشاد
 .536، 577، 11، 16االرشاد: 

، 17، 15، 73، 01، 00، 05: ملکوت اسرار
11 ،11 ،13 ،13، 11، 11 ،13 ،60، 66 ،63، 
61 ،35 ،30 ،37 ،14 ،11 ،543 ،557 ،551، 

553 ،506 ،517 ،511 ،514 ،511. 
 .511، 515: زمان یاتو مقتض اسالم
 .511، 515: زمان یازهایو ن اسالم

 ،501، 506، 11، 16، 15، 73ی: وح افق
511، 511 ،530. 
 .533، 36: األعمال اقبال

 .15 إلزام الناصب:
 .534، 14، 31، 11: یشناس اهلل

 .510أمالی: 
 .60األمالی: 

 ـ 11، 15، 17، 14 ،73 ،06، 01ی: شناس امام
11 ،60 ،10 ،17 ،34 ،35 ،551 ،553 ،506 ،

511 ،511 ،531 ،531. 
 .514یاسة: و الّس اإلمامة

 .534، 14، 31، 11: یشناس اهلل
 .551 ،33 ،03: الملکوت انوار
، 501، 546، 33، 31، 76ی: رستگار آیین
516. 
، 60، 11، 17، 15، 11، 16، 53: األنوار بحار

11 ،37 ،31 ،574 ،577 ،510 ،513، 513، 
531 ،516. 

 .16: القرآن یرتفس یف البرهان
 .551یاء: األول تذکرة
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 .11تذکرة: 
 .67ین: من قتل مع الحس تسمیة
 .11: نور یۀآ تفسیر
 .534: حمد ۀسور تفسیر

، 511، 553، 11، 15ینی: و ع یعلم توحید
511. 

 .31: الّسعادات جامع
 .501، 551: قدس حریم

: األربعة ّیةاألسفار العقل یف یةالمتعال الحکمة
11 ،556 ،561. 

 .35ید: جاو حیات
 .511، 515یران: متقابل اسالم و ا خدمات

 .513الدّر النظیم فی مناقب االئّمة اللهامیم: 
 .511: فارض ابن دیوان
 .67ین: الدار ذخیرة

 .511یدّیة: التوح الّرسائل
 ،70، 75، 01، 03، 06، 01، 07: مجّرد روح

71، 71 ،73 ،17 ،11 ،14 ،17 ،11 ،11 ،13، 
66، 61 ،33 ،33 ،15 ،33 ،545 ،550 ،551 ،

551 ،553 ،507 ،501 ،506 ،501 ،574 ،
571 ،516 ،516، 513 ،564، 560 ،561 ،
535 ،531. 
 .506، 551: الفتوح سّر

 .514الّسقیفة: 
 .514یدّی: الّنهج الحد شرح
 .553: مبسوط منظومه شرح
 .11: نهج البالغة شرح

 .17ید: جاو شهید
 .507: شوارق
 .506: یالبخار صحیح
 .11: ّیهالّرحاب القدس یف العارف

 .514: یدالفر العقد
 .531، 531، 506، 554، 11، 16: یبصر عنوان
 .77: یالآلل عوالی
 .516أخبار الّرضا:  عیون
 .10المرام:  غایة

 .533: فصوص الحکم
 .13: قوانین
 .516، 543، 33، 31، 14، 73، 01: الکافی

 .14، 11کشف الغّمة فی معرفة األئّمه: 
 .573زمان:  کشکول

 .566، 567: یسعد کّلیات
 .14کمال الّدین و تمام الّنعمة: 

 .07: یسعد گلستان
 .561اسرار:  گلشن
 .16راز:  گلشن

 .534، 33، 31، 11الّلباب:  لّب
 .11: ینالحس لمعات

 .15، 11: اللهوف
 .566، 500، 35، 77: یمعنو مثنوی

 517: مجد البیان
، 511، 553، 13: یمطّهر یدآثار شه مجموعه

515 ،511. 
 .11اشراق:  یخمصّنفات ش مجموعه



 811 فهرست کتب

 

 .511االحکام:  مدارک
 .536: المراقبات

 .514الّذهب:  مروج
 .17الوسائل:  مستدرک

 .507: مشارق
 .31اإلخوان:  مصادقة
 .31: یعةالشر مصباح
 .574المتهّجد:  مصباح

 .573، 14، 30، 15انوار:  مطلع
، 31 ،63 ،16، 11، 11، 11، 15: یشناس معاد

11 ،541 ،553. 
 .17: المغازی

 .67جامع:  مقتل

 .514و الّنحل:  الملل
 .516، 01: یهالفق یحضرهال من

 .513طالب:  مناقب آل أبی
 .510، 511، 551، 553، 14، 11، 15تابان:  مهر
، 501، 551، 546، 37، 30، 76تابناک:  مهر

513 ،566. 
، 546، 11، 13، 11، 73، 73فروزان:  مهر

506 ،501. 
 .33: ّیةالعدد المواعظ

 .01مجّرد:  نور
 .510، 11، 00ملکوت قرآن:  نور

 .543: یعةالش وسائل
 .11، 11: ینصّف وقعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 نفهرست اماک
 

 .503، 71: اصفهان
 .573، 574، 503، 557، 11، 71، 71 ،00 :ایران
 .11: بصره
 .71: جّده

 .73: خراسان
 .73: ری

 .501: سامّراء
 .63شام: 

Ü 553، 551: الّسالم یهاعل زینب حضرت حرم. 
 .503: شیراز
 .503، 541، 547 ،63 ،71: طهران

، 550 ،66 ،71، 71: عتبات، اعتاب مقّدسه
551. 

 .11، 71: عراق
 .503، 544، 33، 16، 73، 71: قم

Ü 573دارالشفا:  مدرسۀ. 
Ü 573: یضّیهف مدرسۀ. 

 .73: کاشان

 .513، 517، 35: کاظمین
 .571، 577، 501، 501، 545، 11: کربال

Ü  :555، 66حرم امام حسین، حرم. 
Ü 30: ّیدالّشهداس صحن. 

Ü  :543، 35حرم حضرت ابوالفضل. 
Ü 71، 71حّداد:  یآقا منزل. 

 .510، 570: کوفه
Ü 570کوفه:  مسجد. 

Ü  :577دِر مسجد کوفه. 
 .577، 551، 557، 17، 73: مدینه

Ü 571: مسجدالّنبی. 
Ü 571: صّلی اهلل علیه و آله رسول خدا حرم. 
Ü 501الّسالم:  قبر حضرت فاطمه زهرا علیها. 
Ü 577الّسالم:  منزل حضرت صّدیقه کبری علیها. 

Ü 14: ینهمد محکمۀ. 
، 546، 547، 33، 10، 16، 71، 71، 01: مشهد

541 ،550 ،503 ،501 ،511. 
Ü 563 ،555 :علیه الّسالم، حرم امام رضا حرم ،

511. 
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Ü 561: علیه الّسالم امام رضا درگاه. 
Ü 511: علیه الّسالم امام رضا یپا زیر. 
Ü 563: ضریح. 
Ü 561، 563: عتبه. 
Ü 10 :موزه صحن. 

Ü 33: یاهلل خوئ یةآ مدرسۀ. 
 .503، 501، 545، 17: مّکه

Ü 555 ،10 :کعبه، بیت. 

Ü  :511حجراألسود. 
 .544، 71، 71: نجف

Ü 545: الّسالم[ علیه صحن ]امیرالمؤمنین. 
Ü 545: یمرحوم قاض منزل. 

 .574، 71: همدان
 .551، 557: یمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست قبائل و فرق
 

 .541، 547: اسالم
 ،15، 14 ،13: ّیدالّشهدا، اصحابس اصحاب

10 ،60. 
، 13، 17، 14، 73، 07ی، اولیاء: اله اولیای

61 ،63 ،37 ،31 ،31 ،16 ،11 ،35 ،31 ،31 ،
33 ،544 ،501 ،576، 514، 513 ،513 ،531 ،

510 ،511 ،551 ،553 ،501 ،14 ،564 ،567. 
Ü 04: یاله رجال. 
Ü 33 ،30 ،13، 16، 14، 73: یاله ولّی. 
Ü 511خدا:  ولّی. 

 .511، 573، 543، 541، 64تسّنن:  اهل
Ü 543: سّنی. 

 .13دل:  ، اهلحال اهل
 .13، 11مکاشفه:  اهل

Ü 570مکاشفات:  ارباب. 
 .61: یتوال اهل

 .547، 66: ها، این مردم ایرانی
 .11: ها بعثی

 .07 :[ی]مرحوم قاض تالمذۀ
 .34ظالم:  حاکمان
 .00بعث عراق:  حکومت

 .64غاصب:  خلفای
 .11: دانشجو

 .35 ،63 :ذاکر
 .501: یرانیا زّوار
 .13: زّهاد

 .546، 31، 11، 73: سالک
، 06]عاّلمه طهرانی[:  شاگردان، مرتبطیِن

71. 
 .501: حّداد یآقا شاگردان

، 543، 11، 30، 66، 14، 13شیعه، شیعیان: 
541 ،543 ،573 ،514 ،516 ،513 ،515 ،
513، 515، 510 ،517. 

Ü  :570اصحاب 
Ü 15، 14الّسالم:  علیه امام صادق مکتب. 
Ü 15الّسالم:  علیهم ائّمه مکتب. 
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 .534: صوفّیه
 .13، 15، 14: طلبه
 .13، 14: عالم

Ü 515، 513، 76علم:  اهل. 
Ü 513، 503، 63، 70: علما. 
Ü 514: یسّن علمای. 
Ü 534ظاهر:  علمای. 
Ü 71، 71نجف:  علمای. 

 .13: عّباد
، 61، 67، 64، 13، 11، 17، 11: عارف، عرفا

15 ،10 ،31 ،33 ،553 ،503 ،517 ،511 ،
514 ،517 ،560 ،563 ،561 ،563 ،535 ،
537 ،531 ،533 ،516. 

Ü  :64مکتب عرفا. 
Ü 53باهلل:  عرفاء. 
Ü 556اسالم:  عرفای. 
Ü 10، 07: یاله عرفای. 
Ü 03معرفت:  اهل. 
Ü  :534، 511اهل عرفان. 
Ü  :530اهل عرفان نظری. 

 .13: فقها
 .575، 507، 504، 556، 11، 17: فالسفه

Ü 510، 530فلسفه:  اهل. 
 .00اسالم:  مجاهدان، رزمندگان

 .11، 15، 71: مجتهد
 .31: مخِلصین

 .63: مّداح
 .00: ّیعتش یمحر مدافعان
 .513: یتوال مّدعیان
 .13: یهند مرتاض

 .566: مشرکین
 .00جنگ:  مصدومین
 .11مخترعین: ، مکتشفین

 .10، 11: منافقین
 .513، 511موّحد، موّحدین: 

Ü 517، 513: یدتوح اهل. 
 .566، 561: مؤمنین

 .37، 35 ،13 :واعظ، وّعاظ
Ü 63: منبری. 
Ü 13: خطبا. 
Ü 13: مبّلغین. 

 .510: یهودی

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 5فهرست اصالحات و موضوعات
 

 7الف
 .513ابتهال و تبّتل: 

  حال ابتهال، حالت ابتهال و توّسل، گریه و
 ابتهال و انعزال.

 .64اّتحاد: 
Ü  537: الّسالم علیهاّتحاد با امام. 
Ü  31: الّسالم علیهاّتحاد با نفس امام. 
Ü  :30اّتحاد در تمام اسماء. 
Ü  :13اّتحاد نفس سالک با نفس ولّی الهی. 
Ü  الّسالم علیهاّتحاد نفس ولّی با نفس امام :

16. 
Ü  :10مسئلۀ اتحاد. 

 .536اتصال عالم وجود به ذات پروردگار: 
 .91اجازۀ صدور امر: 

                                                      
جهت موضوعات « ـ»قابل ذکر است که عالمت  .5

موضوعات  جهت «»ذیل عنوان اصلی، و عالمت 
 مرتبط لحاظ شده است.

 .11، 14اجتهاد: 
 های  فقه، اختالف بر حکم فقهی، برداشت

متفاوت، تقلید، فتوا، برنامۀ زندگی، احتمال 
خطا، تعارض، مبانی اعتقادی، مسائل فقهی، 
مسائل فلسفی، مسائل تفسیر، مسائل تاریخی، 

 .معنویت
Ü  :76درجۀ اجتهاد. 
Ü  :71مسئلۀ اجتهاد. 

 .511احاطه به ملک و ملکوت: 
 .533احاطۀ ِعّلی: 

 .11احتمال خطا: 
 .11احدّیت: 

Ü  :511، 504مقام احدّیت. 
 .503احساس قرب: 

 .541 ،503، 35احساسات: 
 .01احوال و اوصاف: 

 .10إخبار از گذشته و آینده: 
 .541اختالف با اهل سنت: 
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 .543اختالف بر حکم فقهی: 
 .571، 14، 61: اختیار
 .جمادات، حیوانات 

Ü  :560، 36اختیار و اراده. 
Ü  :563، 566عالم اختیار، عالم اراده. 

 .547، 31، 63اخالص: 
 صدق و صفا، اظهار خلوص، صفا و ، نّیت

روحانیت، قدم به صدق گذاشتن، ریا، دروغ، 
 مکر و نفاق، نفاق و ریا و هنر پیشگی.

Ü  :571اخالص و صدق در روش و منش. 
Ü  :31مقام اخالص. 

 .563ادب و احترام: 
  ،اهانت، اصالح، تذّکر، الفاظ رکیک و زشت

 ی.اشتباه اعتقادسّب، های مخصوص،  تعّبد، عیب
 .34، 13ادراک: 

Ü  :533ادراک اسماء و صفات کّلیه. 
Ü  :71ادراک حقایق تشریعی. 
Ü  :567ادراک شهودی. 
Ü  :517ادراکات. 

 .71ارادت: 
 .576اراده: 
 تحقق خارجی، اختیار، واحدیت، مشیت ،

 وجودات نازله.
Ü  :31اراده و اهتمام. 
Ü  :531، 11اراده و مشّیت. 
Ü  30، 13، 16: الّسالم علیهارادۀ امام. 
Ü  :571ارادۀ پروردگار در خلق عالم وجود. 
Ü  :561، 511، 16، 67ارادۀ پروردگار، ارادة اهلل. 
Ü  :575ارادۀ تکوینّیه. 

Ü  :516، 571ارادۀ حق. 
Ü 61الّسالم:  ارادۀ سّیدالّشهدا علیه. 
Ü  :576ارادۀ فاعل. 
Ü  :17ارادۀ قاهره. 
Ü  :561مقام اراده و مشّیت پروردگار. 

اش:  با خانواده الّسالم علیهارتباط امام حسین 
61. 

 .546، 540، 545ارتباطات: 
Ü  :33ارتباطات شغلی. 

 .31ارتکاز ذهن و ارتکاز نفس: 
 .33از خود گذشتگی: 

 .31ازدواج: 
 .73استاد: 
 دستور.، ربط و تعّلق، سلوک، عارف 

Ü  : 06ارتباط با استاد. 
Ü 06های نفس ملکوتی استاد:  بارقه. 

 .540استحکام: 
 .33استقرار نفسی: 

 .511اسرار زندگی افراد: 
 .501، 01اسرار: 
 .547اسالم: 

 .17اسماء جمالّیه و جاللّیه: 
Ü  :514اسم جالل. 
Ü  :514اسم جمال. 
Ü  :514، 35اسم کّلی. 

 .35اسماء و صفات جزئّیه: 
اسماء کّلّیه، اسماء و صفات کّلیۀ پروردگار: 

34 ،536 ،533. 
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 .1۷اسماء و صفات: 
 ادراک اسماء و صفات کلیه، واحدیت، ، ادراک

مشیت، والیت، اسم جمال، اسم جالل، اسم 
کّلی، اسماء جمالیه و جاللیه، اسماء کلیه، 
تجّلی اسم اعظم، صورت خارجیه، مراتب 
ظهورات و تجلیات، مظاهر، مسائل افعال و 

 صفات و اسماء الهی.
Ü  11مظهر اتّم اسماء و صفات:  الّسالم علیهامام. 
Ü 537مه اسماء و صفات: تجّلی ه. 
Ü  :31توّقف در اسماء و صفات. 

 .516، 517، 514، 573، 77اسوه: 
 .511اشتباه اعتقادی: 

 .70إشراف: 
  حقیقت، لمس حقیقت، اطالع بر نفس، افکار

های  و نفس، عین ثابت، مطابق با واقعیت
 خارجی.

Ü  :10اشراف بر حقائق. 
Ü  :531، 31، 13إشراف علِّی. 
Ü  :31إشراف کامل. 
Ü 517شراف والیت: إ. 

 .35اشعار احساسی: 
 .66اشک شوق: 

 .61اشکاالت و شبهات: 
 جعل ، تحریف، بیرون آمدن از شّک و شبهه

 احادیث.
 .500اشیاء مطّهره و مقّدسه: 

 .00اصالح: 
 .516اطاعت: 

 برنامۀ زندگی، تقلید، تبعیت.، انقیاد 

Ü  :535اطاعت از دستور مجتهد. 
Ü  :551اطاعت مادر. 
Ü  501و انقیاد، مقام اطاعت: مقام اطاعت ،

513. 
 .503اّطالع بر نفس: 
 .17اظهار حقیقت: 
 .541اظهار خلوص: 

 .65اعتبار: 
Ü  :546، 64اعتبارات. 
Ü  :561اعتباری. 

 .555اغماض و صرف نظر: 
 .555افکار و نفس: 

 .514اقتدا: 
 .517التذاذ روحی: 

 .35الفاظ رکیک و زشت: 
 .571أّم أبیها: 

 رسول خدا، جنبۀ  وجود عینی و خارجی
 انفعالی حق، جنبۀ فاعلی.

 .536: الّسالم علیهامام 
 ناموس عالم، نفس رسول خدا، نفس پیغمبر 

 صّلی اهلل علیه و آله، نفس والیی حضرت
 ائّمه الّسالم، نفوس قدسی علیهاصّدیقه 

الّسالم، اراده، اتحاد، اسماء و صفات،  علیهم
، عصمت، قبض عالم صورت حقیقی تمام

ارواح، قدرت والیی، معدن العظمه، مقام غیرت، 
 الّسالم. کیفیت ارتباط بین اولیاء و امام علیه

Ü  :513امام توّهمی. 
Ü  35: الّسالم علیهامر امام. 
Ü  531و عارف:  الّسالم علیهتفاوت امام. 
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Ü  560: الّسالم علیهجنبۀ شهادت امام. 
Ü  506: الّسالم علیهدیدن امام. 
Ü  565: الّسالم علیهقدرت امام. 
Ü  531: الّسالم علیهقدرت ظاهری امام. 
Ü  16، 11: الّسالم علیهکالم امام. 
 .حّجت، نقل روایت، حجّیت 

Ü  506: الّسالم علیهمتابعت از امام. 
Ü  :63مّتحد با واقعّیت امام. 
Ü  13، 11: الّسالم علیهمدیرّیت امام معصوم. 
Ü  16: الّسالم علیهنفس امام زمان. 
Ü  517، 13، 16، 11: الّسالم علیهنفس امام ،

564. 
Ü  531: الّسالم علیهنفس والیی امام. 

 .513امامت: 
 وت در سعۀ وجود اتف، اسماء و صفات، امام

زاییدۀ ، نفس پیغمبر، اقتدا، الّسالم ه علیهمّمئا
ظلم الحبیب، ، صّلی اهلل علیه و آله نفس پیغمبر

الّسالم،  علیهم احتمال خطا، کیفیت سلوک ائمه
هوت، احاطۀ عّلی، احاطۀ مراتب ملکوت و ال

 به ملک و ملکوت.
Ü  :35حفظ حریم امامت. 
Ü  :15رتبۀ امامت. 
Ü  :30مرتبۀ امامت. 
Ü  :13، 511مسئلۀ امامت. 
Ü  :60مقام امامت. 
Ü  :511وظیفۀ امامت. 

 .541امانت دار: 
 انکار. 

 .530امٌر بین األمرین: 

 .571امور غیر عادی: 
 .540امور مفیدۀ مسلمین: 

 .34، 31، 33، 31انانّیت و انّیتی: 
  با وجود خود حق را دیدن، نفس، دور از

 هوی، مباهات و فخر.
 .۶۱انبساط خاطر: 

 .11انسانّیت: 
 .31انعزال از خلق: 

 .30، 35: انفتاح
 .31انقطاع خاص: 

 .547انقالب: 
Ü  :573انقالب ایران. 

 .516، 563، 543انقیاد: 
 .17انکار علم امام: 

 .515، 573انکار: 
 .11اّول ما خلق اهلل: 

 .514، 576اولیا: 
Ü  :53احوال اولیاء. 
Ü  :573، 544، 35، 31، 61، 61اولیای الهی ،

513 ،513 ،531 ،510 ،511. 
Ü  :540اولیای دین. 
Ü  :37حاجات عرفا و اولیای الهی. 
Ü  :64، 77حاالت اولیای الهی. 
Ü  :30دیدگاه اولیای الهی. 
Ü  :541روش اولیای الهی. 
Ü  16اولیای الهی: کالم. 
Ü  :64مکتب عرفا و اولیای الهی. 

 .511، 514، 573اهانت: 
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Ü  :35، 13اهانت به امام. 
 .13اهل دل: 

Ü  :13اهل دل و اهل فهم. 
Ü  :35حواس اهل دل. 

 .61اهل نکته: 
 .05اهمیت کالم بزرگان: 

 .563، 561آثار وجودی پروردگار: 
 .511آثار وجودی: 

 .11آزادگی و حرّیت: 
  اعتقادی، تذّکر، اصالح، انسانّیت، تعّبد، اشتباه

 شخصیت افراد، مطابق با مکتب.
 .564آسمان چهارم: 

 .533آنات دهری: 
 ب، پ، ت، ث

 .31با وجود خود حق را دیدن: 
 .65بازی با مکتب: 

 .شخصیت افراد، عالم اعتبارات 
 .534، 13، 17باطن: 

Ü  560: الّسالم علیهباطن امام زمان. 
Ü  535باطن: جمع بین ظاهر و. 
Ü  :513حقیقت و باطن. 
Ü  :10رعایت حیثّیت باطن. 
Ü  :531مسئلۀ باطن. 

 .566بد مطلق: 
 .1۷بداء: 

 .66برخورد احساسی: 
 .17های متفاوت:  برداشت

 .10برنامۀ زندگی: 
 .556برهان و صغری و کبرای منطقی: 

 .71بزرگان نجف: 
 .504بسیط الحقیقة: 

Ü  :553بسیط الحقیقة کلُّ األشیاِء. 
«: حسین زمان»و « علّی زمان»بطالن استعمال 

13 ،510 ،516 ،511 ،513 ،514 ،510 ،516. 
: صّلی اهلل علیه و آلهبعثت و رسالت پیغمبر 

511. 
 .564بنای بر کتمان: 
 .561، 563بوسیدن عتبه: 

 .۶۱بیرون آمدن از شک و شبهه: 
 .11بیعت: 
 .573تأّسی: 
 .560تبعّیت: 

 .73تبلیغات سوء: 
 .511تجّرد: 
 .احساس قرب، تقرب 

Ü  :533تجّرد تام. 
Ü  :556تجّرد نفسانی. 
Ü  :76تجّرد و قرب. 

 .537، 511، 67، 17تجّلی: 
Ü  :553تجّلی اسم اعظم. 

 .03تجلیل: 
 .03تحریف: 

Ü  :541تحریف و سانسور. 
 .571تحّقق خارجی: 

 .504تحقق عینی و خارجی مادّیات: 
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 .500تحّمل: 
Ü  :77تحّمل پذیرش. 

 .531تحّیر: 
 .513تخّلی و تجرید نفسانی: 

 .73، 77، 503، 541تخّیالت: 
  ،احساسات، احساس قرب، برخورد احساسی

امام توّهمی، ظاهر، توهمات، جنبۀ احساسی، 
جنبۀ تخّیلی، حرف های عوامانه، حکایات 
شیرین و کلیات، خیال، ذهنیت بسیط، خوارق 
عادات، زدودن تخیالت و اوهام و تفکرات، 

شخصیت افراد، شرح حال بزرگان، شایعات، 
شعر و خطابه، عالم اعتبارات، عوام پسندانه، 
لذت نفسانی، مسائل غیر مفید، گمانه زنی، 
مصالح و منافع، مطالب احساسی، نگاه احساسی 

 و عاطفی، مصلحت و منافع ظاهری.
Ü  :17تخّیل و فکر ظاهری. 
Ü  :503تخّیالت و احساسات. 
Ü  :501تخّیالت و توّهمات. 
Ü  :540تشدید تخّیالت و توّهمات. 

 .514تدبیر عالم کلی: 
 .556تدّرس: 

 .556تدریس: 
 .00تدمیر بالد اسالم: 

 .00تذّکر: 
 .561، 506، 501، 551، 544تربیت: 

Ü  :545تربیت سالک. 
Ü  :31، 33تربیت و تزکیه. 
Ü  :573جنبۀ حیاتی در تربیت. 
Ü  :533مسئلۀ ارشاد و تربیت. 

 .00ترغیب به رفتن به جبهه: 
 .10تسلیم: 

 .اتکاء به حق، رضا 
Ü  :543تسلیم ارادۀ حق. 
Ü  :67تسلیم پروردگار. 
Ü  :13تسلیم رضای الهی. 
Ü  :557مقام تسلیم. 

 .545تشّتت: 
Ü  :546تشّتت و ترّدد. 

 .۶۱تشویش خاطر: 
 .543تشویش و اضطراب: 

 .501تصّرفات: 
 .71تعارض: 

 .11تعّبد: 
 .60تعّلق: 

Ü  :33تعّلق و نفسانّیات. 
Ü  :76تعّلقات به دنیا. 

 .564تعّلم: 513تعّلم: 
 .64تغییر و تبّدل نفسانی: 

: الّسالم علیهمتفاوت در سعۀ وجودی ائمه 
536. 

 .517تقّرب: 
 .11، 10، 71تقلید: 

Ü  :73تقلید کورکورانه. 
 .11تقّیه: 

 .517تکامل انسان: 
 .63تکلیف: 
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 .37تمام اسماء: 
 .533تمام حجب: 

 .513تمام علوم بشر: 
 .۶۱تمسک به قرآن: 

 .13، 70، 567تواضع: 
 .61توبه: 

 .37توّجه باطن: 
 .10توّجه به حق: 

عّجْ اَلل توجه به نفس مقّدس امام زمان 
 .516: فرجه الّّشیف

 .533، 517، 511، 553، 546، 17، 64توحید: 
 حقیقت واحد، معرفت، عدم ، هوهویت، والیت

حقیقت واحد، معرفت، عدم ، هوهویت، والیت
تکامل ، تجّلی، کفایت از معرفت ذات، فناء

 .جنبۀ وحدت، انسان
Ü تکامل ، تجّلی، کفایت از معرفت ذات، فناء

 .جنبۀ وحدت، انسان
Ü  :553انکشاف حقائق توحیدی. 
Ü  :31انکشاف حقیقت توحید. 
Ü  :511اهل توحید. 
Ü  :511اهل عرفان و توحید. 
Ü  :551تجّلی توحید. 
Ü  :17توحید با تمام بروزات و ظهورات. 
Ü  :574توحید محض. 
Ü  511: الّسالم علیهتوحید و حقیقت امام. 
Ü  :506توحید و عرفان. 
Ü  :503حقایق توحیدی. 
Ü  :507حقایق عالیۀ توحید. 
Ü  :565حقایق مادون توحید. 

Ü  :516، 516، 511، 556حقیقت توحید ،
530 ،515 ،13. 

Ü  :503حقیقت توحیدی. 
Ü  :511حقیقت نازلۀ توحید. 
Ü  :516روایات توحیدی. 
Ü  :11طغیان توحید. 
Ü  :31طّی مدارج توحید. 
Ü  :31عالم توحید صرف و عالم تو حید مطلق. 
Ü  :553کیفّیت و شناخت حقیقت توحید. 
Ü  :517محور توحید. 
Ü  :33، 571، 551مراتب توحید. 
Ü  :553مرتبۀ عقالنی توحید. 
Ü  :04مسائل توحیدی. 
Ü  :511، 556، 551مسئلۀ توحید. 
Ü  :65معرفت توحید. 

 .37، 516توّسل: 
  ،زیارت، اظهار خلوص، توّجه به باطن

بوسیدن درگاه و عتبه، جنبۀ التذاذ نفسانی، 
حاجات عرفا و ، جنبۀ معنوی و روحانی، اولیاء

اولیای الهی، شعائر، سجده، شرک، عاشق، 
مشاهد مشّرفه، موانع راه و سلوک، نورانیت، 

 سینه زنی، روضه، گریه.
Ü 31الّسالم:  توّسل به حضرت ابالفضل علیه. 
Ü 571الّسالم:  توّسل به حضرت صّدیقه علیها. 
Ü 35الّسالم:  توّسل به سّیدالّشهدا علیه. 
Ü  513، 30: الّسالم علیهمتوّسالت به ائّمه. 

 .64، 14توهّمات: 
 .35تئاتر و بازی: 

 .30ثواب: 
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 ج، چ، ح، خ
 .536جان عالم: 

 .10، 16جبهه: 
 .06جذبات جالل و جمال: 

 .17جریان به وجود آورندۀ عالم: 
 .05جعل احادیث: 

 .566جمادات: 
 .67جمع بین مقام وحدت و مقام کثرت: 

 .31جمعّیت: 
 استقرار نفسی، ارتکاز ذهن و ارتکاز نفس ،

 حالت سکونت و اطمینان.، انعزال از خلق
Ü  :544انعزال و جمعّیت. 
Ü  :545، 544جمعّیت خاطر. 
Ü  :546جمعّیت نفس. 
Ü 543: حالت جمعّیت. 
Ü  :535مقام جمعّیت. 

 .571جنبۀ ابّوت: 
 .573جنبۀ احساسی: 

 .551جنبۀ التذاذ نفسانی: 
 .576، 571جنبۀ انفعالی: 

Ü  :576جنبۀ انفعالی حق. 
 .573جنبۀ تخّیلی: 
 .71جنبۀ حیاتی: 
 .563جنبۀ ربطی: 

  تعّلق به ذات پروردگار، حقیقت ربطی، دیدگاه
 تعّلقی و ربطی به ذات پروردگار.

 .536جنبۀ عّلی: 
 .571جنبۀ فاعلی: 

 .551جنبۀ فلسفی و عرفانی: 
 .30جنبۀ معنوی و روحانی: 

 .511جنبۀ وحدت: 
 .551جنبۀ والیی: 

 .07جنگ و نزاع: 
 .11جهاد: 

 .35جهت تشریعی: 
 .35جهت تکوینی: 

 .11، 61، 531جهل: 
Ü  :04ظلمات جهل. 

 .511چشم بصیرت: 
 .01چشمۀ فیض: 
 .543حاکم اسالم: 

 .510، 10، 07ال: ح
Ü  :66حال ابتهال. 
Ü 15هوشی:  حال بی. 
Ü  :77حال خوش. 
Ü  :61حال و هوا. 

 .33حاالت: 
Ü  :513حاالت ظاهری. 
Ü  :10حاالت و مکاشفات. 

 .34حالت ابتهال و توسل: 
 .557حالت انکسار: 

 .33حالت سکونت و اطمینان: 
 .15حالت محو: 

 .557، 543حج: 
Ü  :501اسرار حج. 
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Ü  :550زیارت حّج. 
Ü  :10سفر حج. 

 .16، 533حّجت: 
 .13حجّیت: 

 .506های عوامانه:  حرف
 .00حریم تشّیع: 

 .11، 11، 15، 14، 73حق: 
  ،با وجود خود حق را دیدن، مطابق با مکتب

الّسالم،  مفاخر اسالم، مکتب امام صادق علیه
 مکتب شیعه.

Ü  :10اّتکاء به حق. 
Ü  :33ایجاد حق. 
Ü  :541دست برداشتن از حق. 
Ü  15کثرات: حّق. 
Ü  :14نازل کنندۀ حق. 

 .71، 517، 564، 516، 501حقایق: 
، 13، 11، 15، 14، 514، 507، 543حقیقت: 

63 ،10. 
Ü  :511حقیقت تشّخص و حقیقت تعّین. 
Ü  :511حقیقت جبرائیل. 
Ü  :571حقیقت حضرت زهرا سالم اهلل علیها. 
Ü  :535حقیقت ربطی. 
Ü  :511حقیقت رسول خدا. 
Ü  :570حقیقت صورت. 
Ü  :511حقیقت علمّیۀ وحی. 
Ü  :500حقیقت عینی. 
Ü  :11حقیقت موِجده. 
Ü  :504حقیقت نازله. 

Ü  :505، 504حقیقت واحد. 
Ü  :14لمس حقیقت. 

 .506حکایات شیرین و کلمات بزرگان: 
 .534حکم اعدام: 

 .534حکم به نجاست: 
 .551حکمت متعالیه: 
 .573حوادث آینده: 

 .531، 511حیات: 
Ü  :514حیات کلی. 

 .566حیوانات: 
 .13خطبا و مبّلغین: 

 .575خلقت جسمانی: 
 .576خلقت عالم وجود: 

 .577، 570، 575خواب: 
 .573خوارق عادات: 

 غیب، خواب، حوادث آینده، مکاشفه، فانکشا 
 عالم بهشت، موراد اضطراری.

 .30خواندن زیارت عاشورا: 
 .554خوف: 
 .61، 01، 07خیال: 

 .530خیر و شّر: 
 د، ذ، ر، ز

 .10دخول وقت: 
Ü  :دخول وقت نماز مغرب به مجّرد استتار قرص

15. 
 .17درس: 
 تدّرس، تدریس، مطالعه، طلبه، مباحثات، خطبا 

 و مبلغین، قابلیت فراگیری علوم.
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Ü  :14اتقان در درس. 
Ü  :63درس خواندن در دهۀ عاشورا. 
Ü  :517درس فقه و اصول. 

 .11، 10، 501، 555دروغ: 
 .555، 13دستگیری: 

 .11دستور: 
Ü  :73دستور استاد. 
Ü  :544دستور و ذکر. 

 .565دعا: 
 .573دالئل حّقانّیت شیعه: 

 .17دلیل و عّلت: 
 .546دنیا و کثرت: 
 .550دور از هویٰ: 
 .543دولت اسالم: 

 .34دیدگاه بزرگان: 
 .561دیدگاه تعلقی و ربطی به ذات پروردگار: 

 .546دین: 
Ü  :541دین داری و تبلیغ دین. 

 .11ذات: 
Ü  :511اضافۀ وصف به ذات. 
Ü  :11اّنیت ذات حق. 
Ü  :537تجّلی ذات پروردگار در عالم تعّینات. 
Ü  :31تجّلی ذات. 
Ü  :530تعّلق به ذات پروردگار. 
Ü  :11ذات پروردگار در مقام ظهور. 
Ü  :64، 13، 517، 504ذات پروردگار. 
Ü  :504مقام ذات بحت و بسیط. 
Ü  :33وجود نازلۀ ذات. 

 .516ذکر: 
Ü  63ذکر: احیای. 
Ü  :17ذکر خدا. 
Ü  :53ذکر صالحین. 
Ü  :30، 34ذکر مصیبت. 

 .551ذهنّیات عاّمه: 
 .73ذهنّیت بسیط: 

 .10راه خدا: 
 .01ربط و تعّلق: 

 .۷۳رحمت: 
 .13رزق: 

Ü  :515رزق علم. 
Ü  :514رزق کلی. 
Ü  :565رزق معنوی. 

 .05رستگاری: 
 .501رضا: 

Ü  :67تحصیل رضا. 
Ü  :557رضای الهی. 
Ü  :576رضای حق. 

 .15رعایت مصالح: 
 .01رفاقت: 

 .503َرْمل و جفر: 
 .۶۱رموز عالم تکوین و تشریع: 

 .06روش و منهاج: 
 .503، 555، 34، 63، 61، 66روضه: 

 .567ریا: 
 .500، 64ریاضات: 

 .513: صّلی اهلل علیه و آله زاییدۀ نفس پیغمبر
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 .31زدودن تخّیالت و اوهام و تفّکرات: 
 .571زمان: 
 .573زهد: 

 .76زّی اهل علم: 
 .73زّی روحانّیت: 

 .555، 554، 541زیارت: 
Ü  :563تودیع و زیارت. 
Ü  :551زیارات. 
Ü  511: الّسالم علیهزیارت امام رضا. 
Ü  543: الّسالم علیهمزیارت ائّمه. 
Ü  :511زیارت باطل. 
Ü  :16زیارت جامعه. 
Ü  35، 61: الّسالم علیهزیارت سّیدالّشهدا. 
Ü  :545سفر زیارتی. 

 ضس، ش، ص، 
 .33، 31، 53، 556سالک: 

 .511سّب: 
 .36، 561، 543سجده: 

 .71سرنوشت: 
 .۷۳سعه: 

Ü  :511سعۀ فکر. 
Ü  :71سعۀ فهم. 
Ü  :70، 531، 536، 537سعۀ وجودی. 
 تحّیر، تفاوت در سعۀ وجودی ائمه علیهم 

الّسالم و عارف، عالم  الّسالم، تفاوت امام علیه
 تجلیات.

 .07سلوک: 

 مکتب، اهلل الی طریق، عرفا روش، خدا راه 
 و روش، اهلل الی سیر، الهی اولیای و عرفا

، تقوا و قدس، زهد، شرک، ریاضات، منهاج
، اتحاد، نفس مهالک، تخیالت، اخالص، قلب

، اختیار، هّمت، قرب احساس، سالک، تجرد
، تقرب، نفسانی تبّدل و تغییر، تحّمل، تربیت
 به، توّجه تکلیف، رفاقت، توّسل، روحی التذاذ

 .نفسانی التذاذ جنبۀ، ثواب، حق
Ü  :546، 545، 33، 76راه سلوک. 
Ü  :33روش عرفانی و سلوک. 
Ü  :571، 556، 507سلوک عملی. 
Ü  :556سلوک نفسانی. 
Ü  :11، 01سیر و سلوک. 
Ü  516: الّسالم علیهمکیفّیت سلوک ائّمه. 
Ü  :571موانع راه و سلوک. 

 .64سیر الی اهلل: 
 .13سینه زنی: 

 .01شاگرد سلوکی: 
 .551شاگرد علمی و عملی: 

 .76شاگردان: 
 .15شایعات: 

 .516، 511شخصّیت افراد: 
 .573شرح حال بزرگان: 

 .550شرک: 
Ü 561پرستی و کفر:  شرک و بت. 

 .563شریعت: 
Ü  :33شرع. 

 .543شعائر: 
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  ذکر، احیای ذکر، مجالس، توّسل، کیفیت
الّسالم، خطبا و مبلغین، ذکر  علیهم سلوک ائمه

 نفسانی، مکارم اخالق، منبر.مصیبت، لذت 
Ü  :30احیاء شعائر دینی. 

 .10شعر و خطابه: 
 .517شفاعت: 

 .11شکست در جنگ: 
 .64شناخت: 

Ü  :11شناخت پروردگار. 
 .13شهادت: 
 .33شهرت: 

Ü  :33عدم شهرت. 
 .530، 13شهود: 

Ü  :553مراتب شهود. 
Ü  :556، 551نقطۀ نظر شهودی. 
Ü  :13وادی شهود و وجدان. 

 .561شیطان: 
 .515عه محکم: شی

 .31صحبت کردن: 
 .لغو و عبث 

 .36صحبت و تخاطب: 
 .77صحبت و مجالست: 

 .66صدق و صفا: 
 .565صدقه: 

 .11صرف الوجود: 
 .11صرف و بسیط و اطالقی: 

 .33صفا و روحانّیت: 

، 511، 513: صفر بودن شاگرد مقابل استاد
01. 

 .33صلۀ رحم: 
 .11صورت پذیری: 

 .11صورت حقیقی تمام عالم: 
، 34صورت خارجی، صور خارجی اشیاء: 

575 ،571 ،561. 
 .561، 576، 504صورت عینی: 

 .575صورت واقعی اشیاء: 
 .33ضرورت: 

Ü  :33حّد ضرورت. 
 .31ضروری: 

Ü  :540حّد ضروری. 
 .1۷ضیافت: 

 ط، ظ، ع، غ
 .550طریق الی اهلل: 

 .15طلبه: 
 .540طمأنینه: 
 .17، 10طواف: 

 .503، 516، 501، 503، 506، 501طّی االرض: 
 .534، 17ظاهر: 
 الّسالم، شریعت،  علیه باطن، جنبۀ شهادت امام

، برنامۀ زندگی، تئاتر و یادراک حقایق تشریع
بازی، جنبۀ غیب مالئکه، معاشرت، لطافت 

 ، مرجعّیت شیعه، تخیالت.و تجّرد روح
Ü  :503اهل ظاهر. 
Ü  :563جنبۀ ظاهری. 
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Ü  563ظاهر: حفظ عالم. 
 .799ظلم: 

 .516َظلم الحبیب: 
، 501: عّجْ اَلل فرجه الّّشیفظهور امام زمان 

506 ،503. 
 .11، 511، 556، 544ظهور: 

Ü  :11ظهور اسم علیم. 
Ü  :511ظهور ذات بسیط و وجود مجّرد حق. 
Ü  :511ظهور ذات پروردگار در عالم کثرت. 
Ü  :511ظهور مشّیت مکنونه. 
Ü  :506قابلّیت ادراک ظهور. 

، 535، 563، 561، 517، 514، 517عارف: 
537 ،515 ،67 ،61. 
  ،ولّی الهی، اولیای الهی، استاد، والیت، اتحاد

کمال، فناء، احوال و اوصاف، ادراک شهودی، 
 الّسالم علیهعرفان، اطالع بر نفس، تفاوت امام 
م، جذبات و عارف، تصّرفات، تعارض، تعّل
باطن، جمع جالل و جمال، جمع بین ظاهر و 

بین مقام وحدت و مقام کثرت، اهل عرفان و 
توحید، تحّیر، بیرون آمدن از شک و شبهه، 
تصّرفات، وجود نازلۀ ذات، نقل کالم، نازل 
کنندۀ حق، جمعّیت، مرتبۀ تجرد تام، تسلیم، 
مراتب کمالّیه عرفا، کرامت، مأموریت، فتوا، 
عرفا، شرح حال بزرگان، رموز عالم تکوین و 

 ، حق کثرات، جنبۀ حیاتی.تشریع
Ü  :566دیدگاه عارف. 
Ü  :63دیدگاه عارف. 
Ü  :537شهود عارف. 
Ü  :11عارف الهی. 

Ü  :546قلب عارف. 
Ü  :563نفس عارف. 
Ü  :533والیت عارف. 

 .563عاشق: 
 .60، 14، 14، 16عاشورا: 

 طغیان توحید، اشک شوق، بیعت، ، توحید
فانی در والیت، فرهنگ شیعه، کیفیت برخورد 
سّیدالّشهدا با اصحاب، ارتباط با امام حسین با 

 .الّسالم علیه خانواده اش، مصیبت سّیدالّشهدا
Ü  :11روز عاشورا. 
Ü  :61، 61، 65، 13قضّیۀ عاشورا. 
Ü  :11واقعۀ عاشورا. 

 .10عالم اشباح: 
 .517عالم اعتبارات: 
 .563عالم امر و نهی: 

 .35عالم أمر: 
 .516عالم بهشت: 

 .537عالم تجّلیات: 
 .15، 16عالم ثابتات: 
 .576، 575عالم خارج: 

 .566عالم خلق: 
 .535عالم ظاهر: 

 .06عالم قدس و مأل اعال: 
 .11عالم ماهّیات: 

 .15، 16عالم مثال: 
 .10عالم معانی: 

 .15عالم ملکوت: 
 .567عالم وجود: 
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  جریان به وجود آورندۀ عالم، اتصال عالم
 وجود به ذات پروردگار.

 .511عبادت: 
 .533عبودیت: 

Ü  :04شیوۀ عبودیت. 
 .31عدم کفایت از معرفت ذات: 

 .67عذاب: 
 .503عرفا: 

Ü  :501روش عرفا. 
 .530، 503عرفان: 

Ü  :501اّدعای عرفان. 
Ü  :534، 513اهل عرفان. 
Ü  :515حقیقت عرفان. 
Ü  :530عرفان شهودی. 
Ü  :530، 535، 514، 571عرفان نظری. 
Ü  :534مطالب عرفانی. 

 .16، 530، 567، 560عشق: 
  محبت، اراده، اشک شوق، تخّلی و تجرید

 نفسانی، التذاذ روحی، عاشق، معشوق.
Ü  :61حالت عشق. 

 .553، 30عصمت: 
Ü  :60عصمت مطلقه. 

 .66عقل و فهم: 
 .اهل دل و اهل فهم، مقتضای فهم، اهل نکته 

 .34عکس العمل نفسانی: 
 .531، 513، 35علم: 
  علمی، کشف واقع، واقعیت، یقین و برهان

 جهل، حقیقت علمّیه وحی، قابلیت فراگیری

، درس، تعّلم، تعّبد، انکشاف غیب، عین علوم
ثابت، مباحثات، تمام علوم بشر، انکار علم 
امام، آنات دهری، معرفت، اشراف، فقه، 

 واقعیت. گذشته و آینده، احساس ادراک، اخبار
Ü  :515، 513اهل علم. 
Ü  :571جهات علمی. 
Ü  571، 575حق: عالم علم ِعنایی. 
Ü  :533علم پروردگار. 
Ü  :16علم ثابت. 
Ü  :511علم ذات به خود ذات. 
Ü  :570، 554علم غیب امام. 
Ü  :573، 503، 501علم غیب. 
Ü  :511علم حضوری ذات. 
Ü  :511علم حضوری. 
  صورت واقعی اشیاء، عالم ثابتات، قبل از

 خلقت.
Ü  :30، 34مطالب علمی. 

 .16علوم: 
Ü  :534علمای ظاهر. 
Ü 10ی: علوم ظاهر. 
Ü  :501علوم غیر عادی. 
Ü  :513علوم موجودات در دنیا. 

 .11عماء: 
Ü  :511مقام عماء و فناء. 
Ü  :504مقام عماء. 

 .61، 01عناد: 
 .معاندین 

 .517عوام پسندانه: 
 .33عیادت مرضی: 
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 .511های خصوصی:  عیب
 .16، 15عین ثابت: 

 .14غرض: 
Ü  :71غرض ورزی. 

 .513غلّو: 
Ü  :515غلّو و افراط ها. 

 .13غیب: 
Ü  :516انکشاف غیب. 
Ü  :577عالم غیب. 

 ف، ق، ک، گ
 .13فانی در والیت: 

 .543 ،31، 37فتح باب: 
  ،انقطاع خاص.انفتاح 

 .17فتوا: 
 .13فرد عالم: 

 .11فرهنگ شیعه: 
 .11فعل پروردگار: 

 .564فعلّیت: 
 .500فقه: 

Ü  :541اختالف در فقه. 
Ü  :514فقه و اصول. 

 .16، 11فکر: 
 .530، 535، 514فلسفه: 

  حکمت متعالیه، جنبۀ فلسفی و عرفانی، برهان
 و صغری و کبرای منطقی.

Ü  :513، 504اهل فلسفه. 
Ü  :507فلسفۀ صدرالمتألهین. 
Ü  :553نقطۀ نظر فلسفی. 

 .565، 31فنا: 
  تخّلی و تجرید نفسانی، حالت بیهوشی، مقام

انقیاد، محو، معنای نازلۀ حق، عماء، مقام کمال 
 جود.و بقاء، نحوۀ از و

Ü  :36آثار فناء. 
Ü  :60حالت فناء. 
Ü  :15عالم فناء. 
Ü  :33، 531مراتب فناء. 
Ü  :31مقام فناء. 

 .504فیض اقدس: 
 .مقام لّف 

 .504فیض مقّدس: 
 ،مقام نشر. انفتاح 

 .14قابلّیت فراگیری علوم: 
 .13قالب و مظهر: 
 .565قبض ارواح: 

Ü 531: قدرت والیی. 
 .573قدس و تقوا: 

 .555قدم به صدق گذاشتن: 
 .573قضّیۀ قلم و قرطاس: 

 .33، 01قلب: 
 .506قوای متخّیله: 

 .514، 561کافر: 
 .507کتمان: 

Ü  :501کتمان سّر. 
 بنای ، اسرار زندگی افراد، اسرار و رموز، اسرار

، ی حقایق توحیدیکیفیت تلّق، تقّیه، بر کتمان
 اشتباه اعتقادی.

 .565کثرات: 
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 .511کثرت: 
Ü 563الم کثرت: حفظ ع. 
Ü  :550ظاهر و کثرت. 
Ü  :516عالم کثرت. 
Ü  :561نزول عالم کثرت. 

 .516، 571، 573، 576، کرامات: کرامت
 .معجزه، امور غیر عادی، انکشاف غیب 

 .64کشف: 
Ü  :73کشف واقع. 

 .11کفایت استتار قرص: 
 .534کفر: 

Ü  :16، 13کفر و شرک. 
 .536کّل عالم خلقت: 

 .514، 533، 564کمال: 
Ü  :571مراحل کمال. 
Ü  :535مرتبۀ کمال. 

 .575ُکِن وجودّیه: 
: الّسالم علیهکیفّیت ارتباط بین اولیاء و امام 

11. 
با  الّسالم علیهکیفّیت برخورد سّیدالّشهدا 

 .15اصحاب: 
 .501کیفّیت تلّقی حقایق توحیدی: 

 .11کیفّیت نزول ذات حق: 
 .513، 513کیفّیت نزول وحی: 

 .77گذراندن وقت: 
 .14گرفتاری شیعیان: 

 .555، 66گریه: 
Ü  :510گریه و ابتهال و انعزال. 

Ü  :63گریه و زاری. 
 ل، م، ن، و، ه، ی

 .511ال حّد و ال رسمی: 
 .513ال یوَصف و ال ُیدَرک: 

 .504الزمۀ ذات: 
 .77لّذت نفسانی: 

 .557لطافت روح و تجّرد: 
 .31لغو و عبث: 

 .541مأمورّیت: 
 .507، 504 ،553ماهّیت: 

 .530مباحثات: 
 .71مبانی اعتقادی: 
 .515مباهات و فخر: 

 .511مبّلغ دینی: 
 .513مجالس: 

Ü  :63برگزاری مجالس. 
Ü  :30مجالس اهل بیت. 
Ü  :516مجالس اهل توحید. 
Ü  :501مجالس توحیدی. 
Ü  :35مجالس روضه. 
Ü  :37مجالس عزا. 

 .517محّبت: 
 .36محو: 

Ü  :513محو و فانی. 
 .31م، 31مخَلصین: 

 .517مدّبرات امر: 
 .531مراتب بقاء: 
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 .31مراتب صوری و اشباح: 
 .517مراتب ظهورات و تجلّیات: 

 .534مراتب کمالّیۀ عرفا: 
 .31مراتب معنوی و تجّرد: 

 .553مراتب ملکوت و الهوت: 
 .571مرتبۀ اتّمیت و اکملّیت مطلق: 

 .511مرتبۀ تجّرد تام: 
 .511مرتبۀ تعّین خارجی: 

 .564مرتبۀ عرضی: 
 .71مرجعّیت شیعه: 

 .33مرحلۀ فکر: 
 .15مرد الهی: 
 .551مسافرت: 

Ü  :546مسافرت کردن. 
 .31مسائل افعال و صفات و اسماء الهی: 

 .71مسائل تاریخی: 
 .71مسائل تفسیر: 

 .517مسائل غیر مفید: 
 .71مسائل فقهی: 

 .71مسائل فلسفی: 
 .563مشاهد مشّرفه: 

 .535، 507مشاهده: 
، 17 ،15مشّیت، مشّیت الهی، مشّیت پروردگار: 

61 ،31 ،11 ،566. 
Ü  :37حیثّیت مشّیت. 
Ü  :566مشّیت کّلیه. 
Ü  :30مقام تنفیذ مشّیت. 
Ü  :15نزول مشّیت و تقدیر الهی. 

 .541مصلحت و مفسده: 
 .511، 571، 65مصالح و منافع: 

 .34: الّسالم علیهمصیبت سّیدالّشهدا 
 .516مطابق با مکتب: 

 .14مطابق با واقع: 
 .14های خارجی:  مطابق با واقعیت

 .16مطالب احساسی: 
 .556، 541، 13، 34مطالعه: 
 .555مظاهر: 

Ü  :17مظاهر اسماء و صفات جزئّیه. 
Ü  :517مظاهر پروردگار. 
Ü  :505مظاهر حضرت حق. 
Ü  :535مظاهر حق. 
Ü  :561مظاهر خارجی در عالم تعّینات. 

 .34مظهر: 
Ü 60ّلیۀ پروردگار: مظهر اسماء و صفات ک. 
Ü  :33مظهر عبارت ال هو اال هو. 
Ü  :10مظهر همۀ اسماء و صفات الهی. 

 .11، 537مظهرّیت: 
 قالب و مظهر.، تمام اسماء 

Ü  :33ال هو اال هو. 
Ü  :13مظهرّیت تجلّیات اسماء و صفات کلّیه. 

 .33، 544معاشرت: 
 ش و یارتباطات، جمعیت، تشّتت، تشو

کردن، اضطراب، تشویش خاطر، صحبت 
الت ّیمسافرت، ضرورت، ضروری، تشدید تخ

 و توهمات، طمأنینه.
Ü  :516کیفّیت معاشرت. 
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Ü  :31مسئلۀ معاشرت. 
 .61معاندین: 

 .513، 516، 511معجزه: 
Ü  :511معجزات امام. 
Ü  :571معجزات. 

 .533معدن العظمة: 
 .1۴، 1۱، 1۱، ۴۱، ۶1، ۶۱معرفت: 

Ü  :553ارباب معرفت. 
Ü  :13میزان معرفت. 

 .563معشوق: 
 .33معنای نازلۀ از حق: 

 .10معنوّیت: 
 .530مغزای امٌر بین األمرین: 

 .511، 514مفاخر اسالم: 
 .37مقام ابراز: 

 .11، 504مقام اطالق: 
 .533، 511مقام اطالقی: 

 .511مقام انقیاد: 
 .14مقام بدون تعّین: 

 .531مقام علمی پروردگار: 
 .561مقام غیرت: 

 .563مقام کمال و بقاء: 
 .37مقام کمون: 

 .35مقام ُکْن: 
 .14مقام ال هو اال هو: 

 .504مقام لّف: 
 .504مقام نشر: 

 .564مقام و موقعّیت انسان: 
 .531مقام واسطه: 

 .517مقامات روحانی: 
 .14مقتضای فهم: 
 .516مکارم اخالق: 

 .510، 63، 16، 11، 570، 575، 503مکاشفه: 
 .کشف، مشاهده 

Ü  :13اهل مکاشفه. 
 .15: الّسالم علیهمکتب امام صادق 

 .11، 14مکتب شیعه: 
 .05مکر و نفاق: 

 .17مالئکه: 
  ،اشتداد وجودی، حقیقت جبرائیل، فعلیت

 ضی.ْرکمال، مدّبرات امر، مرتبۀ َع
Ü  :560جنبۀ غیب مالئکه. 
Ü  :10نزول مالئکه. 

 .1۲ملکوت: 
 .507مماشات: 

 .555منافع دنیوی: 
 .63منبر: 

 .01منبع الیزاِل فیض قدسی: 
 .37منش اولیای الهی: 
 .501موارد اضطراری: 

 .500: الّسالم علیه مهر سّیدالّشهدا
 .514، 561مؤمن: 

 .541ناراحتی ِدکوْلمان و پارگی شبکّیه: 
 .05نامالیمات و شدائد واراده بر مردم: 

 .60ناموس عالم: 
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 .15نزول ال هو اال هو: 
 .541نشر معارف اسالم: 

 .567نفاق و ریا و هنرپیشگی: 
 .31، 61، 60، 507، 554نفس: 
 صّلی اهلل علیه و  نفس پیغمبر، نفس رسول خدا

 آله، امام، عناد، عکس العمل نفسانی.
Ü  :71دخالت نفس. 
Ü  :543ضمیر و نفس. 
Ü  :64عبور از نفس. 
Ü  :11قدرت نفس. 
Ü  :533مراتب نفس. 
Ü  :76مهالک نفس. 
Ü  :571نفس کامل. 
Ü 500ت: نفس و نفسانّیا. 

 .11: الّسالم علیهمنفوس قدسی ائمه 
صّلی اهلل علیه و نفس پیغمبر، نفس رسول خدا 

 .533، 536، 537، 564، 511، 513، 557: آله
Ü  511: صّلی اهلل علیه و آلهآثار نفس پیغمبر. 

 .513نفس حضرت جبرائیل: 
 .576: الّسالم علیهانفس والیی حضرت صّدیقه 

 .544نفوس: 
 .۶۱نقل روایت: 

 .۶۷نقل کالم: 
 هالکت.، رستگاری 

 .65نگاه احساسی و عاطفی: 
 .36، 31، 13نماز: 

 .34نورانّیت: 
 .543نّیت: 

Ü  :00نّیت خالص. 
 .571واحدّیت: 

  احدیت، اراده، مشیت، والیت، مرتبۀ تعین
 خارجی.

Ü  :511، 511، 511مقام واحدّیت. 
 .05واردات قلبّیه: 

 .34، 16، 16، 73، 577واقعّیت: 
Ü  :570احساس واقعّیت. 

 .561وثنّیت و ثنوّیت: 
 .507، 500وجود: 

Ü  :564اشتداد وجودی. 
Ü  :566اصل وجود. 
Ü  :11اطوار عالم وجود. 
Ü  :551بساطت و اطالق وجود. 
Ü  :504تجّرد حقیقی وجود. 
Ü  :533تمام عالم وجود. 
Ü  :531حقیقت عالم وجود. 
Ü  :534، 511، 553حقیقت وجود. 
Ü  :561حقیقت وجودی. 
Ü  573مراتب وجودی: شئون و. 
Ü  :61، 531، 533، 561، 553عالم وجود. 
Ü  :551مسئلۀ حقیقت و اصالت وجود. 
Ü  :14نحوۀ از وجود. 
Ü  :511نفس وجود. 
Ü  :16وجود اّول. 
Ü  :17وجود بحت و بسیط. 
Ü  :511وجود بسیط و بسیط الحقیقه. 
Ü  :16وجود ثانی. 
Ü  :31وجود جسمی. 
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Ü  :576وجود عینی و خارجی رسول خدا. 
Ü 534، 551: وحدت وجود. 
 .حکم به نجاست، حکم به اعدام، ماهیت 

Ü  :561وجودات نازله. 
 .551وضو: 

، 531، 537، 560، 513، 511، 543والیت: 
531 ،533 ،514 ،01 ،11 ،16 ،13 ،64 ،65 ،

61 ،66 ،15 ،34 ،506. 
 عالم اتصال، عالم آورندۀ وجود به جریان، توحید 

، پروردگار وجودی آثار، پروردگار ذات به وجود
 اول، کّلی عالم تدبیر، پروردگار ذات به تعّلق

، حقیقت اظهار، االمرین بین امٌر، اهلل ماخلق
 ذات، هو اال هو ال نزول، حق دات نزول کیفیت

 اضافۀ، حق کنندۀ نازل، ظهور مقام در پروردگار
، وجودّیه کن، موجده حقیقت، صفت به وصف

، تعّین حقیقت و تشخص حقیقت، واسطه مقام
، کن مقام، ابراز مقام، مظهریت، وجود از نحوۀ

، صورت، ظهور، صفات و اسماء، اراده، مشّیت
، انسان موقعیت و مقام، صفت به وصف اضافۀ
، اتحاد، امامت، ابّوت جنبۀ، مظهرّیت، کثرت

 کفر، نفس، عاشورا، ابیها اّم، حجب تمام، سلوک
 .اشراف، علم، اختیار، شرک و

Ü  64والیت: وارد شدن در مسیر. 
Ü  :15، 11اّتصال به والیت، اتصال والیت. 
Ü  :13، 11إعمال والیت. 
Ü  :17اندکاک والیت در توحید. 
Ü  :61اهل والیت. 
Ü  :510پاسدار والیت. 
Ü  :555جذب به والیت. 

Ü  :10حریم والیت. 
Ü  :565حقایق مادون والیت. 
Ü  :31، 37، 511، 511حقیقت والیت. 
Ü  :13داخل شدن در والیت. 
Ü 516یت: راه شناخت وال. 
Ü  :530شهود مقام والیت. 
Ü  :11عینّیت توحید و والیت. 
Ü  :573فهم والیت. 
Ü  :516کیفّیت شناخت والیت. 
Ü  :571مراتب والیت. 
Ü  :517مسائل والیتی. 
Ü  :531مسئلۀ والیت. 
Ü  :515معاندت با والیت. 
Ü  :513مقام والیت کبری و مطلقه. 
Ü  :511مقام والیت. 
Ü  :67مقتضای جنبۀ امامت و والیت. 
Ü  :16، 550، 555، 541والیت امام. 
Ü  :13والیت پروردگار. 
Ü  :536، 514والیت تکوینی. 
Ü 571الّسالم:  والیت حضرت صّدیقه علیها. 
Ü 37الّسالم:  والیت سّیدالّشهدا علیه. 
Ü  :37، 536، 571والیت مطلقه. 

 .33، 30، 63، 17، 73، 70، 541ولّی الهی: 
Ü  :07خدمت ولّی الهی. 
Ü  :04کالم ولّی الهی. 

 .554ولّی عالم امکان: 
 .31ولّی کامل الهی: 

 .00هتک نوامیس: 



 884 فهرست اصالحات و موضوعات

 

 .547هجرت: 
 .35، 61، 514هدایت: 

  عالم امر، مسئلۀ ارشاد و تربیت، نشر معارف
 اسالم.

Ü  :04هدایت طریق. 
 .511هدف و مقصد: 

 .05هالکت: 
 .511هّمت: 

Ü  :500هّمت عالی و ارادۀ متین. 

Ü  :00هّمت واال. 
 .11، 504، 511هوّیت:  هو
  احدّیت، بساطت و اطالق وجود، بسیط

الحقیقة کل األشیاء، مقام ال هو إال هو، صرف 
الوجود، عماء، فعل پروردگار، ال حّدی و ال 

 رسمی، الزمۀ ذات، وجود.
Ü  :17مبدأ. 
Ü 504، 511هوّیت:  مقام هو. 

 .553یقین و برهان علمی: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست منابع و مصادر
 

 المنّورة )خط عثمان طه(. ینة: المدیمالقرآن الکر
ی، انتشارات دفتر نشر الهاد، ج 5الّسالم،  یهماعل ینبن الحس ی: حضرت علیةجادالّس الصحیفة

 یران..ش، قم ـ ا ه 5736اّول، چاپ 
* * * 

 .محّمد بن حسنی، حّر عامل یخ: شالهداة بالنصوص و المعجزات اثبات
انتشارات مکتب ، ج 5سّید محّمدمحسن، ی، طهران ینیاهلل حس یة: آاز منظر نقد و نظر اجماع

 .یرانق، قم ـ ا .  ه 5101چاپ اّول، ی، وح
ی، زرند یو محمود محرم یاکبر غفار ی: علینمحّققمحّمد بن محّمد، ید، مف یخ: شاالختصاص

 .یرانق، قم ـ ا .  ه 5157چاپ اّول، ید، المف یخالش یةلفأل یانتشارات المؤتمر العام، ج 5
چاپ ی، الرض یفانتشارات الشر، ج 0حسن بن محّمد، یلمی، : دالصواب یلإالقلوب  إرشاد
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 5150اّول، 

 یتالب مؤّسسه آل یقمحّمد بن محّمد، تحقید، مفشیخ : العباد یحجج اهلل علمعرفة  یف اإلرشاد
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 5157چاپ اّول، ید، مف یخانتشارات کنگره ش، ج 0الّسالم،  یهمعل

ی، سّید محّمدمحسن، انتشارات مکتب وحی، طهران ینیاهلل حس یة)جلد دوم(: آملکوت  اسرار
 .یرانـ اق، قم  .  ه 5101چاپ اّول، 

ی، سّید محّمدمحسن، انتشارات مکتب وحی، طهران ینیاهلل حس یة)جلد سّوم(: آ ملکوت اسرار
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 5171چاپ اّول، 
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 انتشارات صدرا.ی، مرتضی، مطهر یداهلل شه یة: آزمان یاتو مقتض اسالم
 انتشارات صدرا.ی، مرتضی، مطهر یداهلل شه یة: آزمان یازهایو ن اسالم

چاپ اّول، ی، انتشارات مکتب وح، ج 5سّید محّمدمحسن، ی، طهران ینیاهلل حس یة: آیوح افق
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 5174
چاپ دّوم، یه، انتشارات دار الکتب االسالم، ج 0ی، بن موس یبن طاووس، علسّید : االعمال اقبال

 .یرانهران ـ اطق،  .  ه 5143
 5144چاپ پنجم، ی، علمأانتشارات ، ج 5، یمحّمد بن علیه، بابو صدوق ابن یخ: شاالمالی

 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه
انتشارات دار الثقافة، چاپ ، ج 5سه البعثة، ّسؤم یقمحّمد بن الحسن، تحقی، طوس یخ: شاالمالی

 .یرانق، قم ـ ا .  ه 5151اّول، 
چاپ ، اّلمه طباطبائیانتشارات ع، ج 51، سّید محّمدحسینی، طهران ینی: عاّلمه حسیشناس امام

 .یرانق، مشهد مقدس ـ ا .  ه 5101پنجم، 
چاپ ی، انتشارات مکتب وح، ج 0، سّید محّمدحسینی، طهران ینی: عاّلمه حسالملکوت انوار
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 5103اّول، 
اهلل سّید محّمدمحسن  یةمعلِّق: آ، سّید محّمدحسینی، طهران ینی: عاّلمه حسیرستگار آیین
ی، انتشارات مکتب وحی، انتشارات مکتب وح یق: مجمع تحقیقتحق، ج 5ی، طهران ینیحس

 .یرانق، طهران ـ ا .  ه 5717چاپ سّوم، 
التراث  یاءانتشارات دار إح، ج 555ی، محّمدباقر بن محّمدتقی، : عاّلمه مجلساألنوار بحار
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 5147چاپ دّوم، ی، العرب

سسة البعثة ؤم ّیه: قسم الدراسات االسالمیقسّید هاشم، تحقی، : بحرانالقرآن یرتفس یف البرهان
 .یرانق، تهران ـ ا .  ه 5156بعثت، چاپ اّول،  یادانتشارات بن، ج 1قم، 

یشوایی، پ ینظر استاد مهد یرز یناز محّقق ی: جمععلیه الّسالم ّیدالّشهداو مقتل جامع س یامق تاریخ
 .یران، قم ـ اش .  ه 5730چاپ اّول، ینی، خم یة اهللآ یپژوهش یآموزشانتشارات مؤّسسه ، ج 0

انتشارات زّوار، چاپ ، ج 5ی، محّقق: محّمد استعالمین، الّدیدفریشابوری، ار ن: عّطیاءاالول تذکرة
 .یرانا هران ـط.ش،  ه 5716شانزدهم، 

 ی.: سبط بن جوزتذکرة
 الم.الّس یهعل ینمن قتل مع الحس تسمیة
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ی، چاپ انتشارات مکتب وح، ج 5، سّید محّمدحسینی، طهران ینی: عاّلمه حسنور یۀآ تفسیر
 .یرانق، طهران ـ ا .  ه 5171، دّوم

و نشر آثار، چاپ  یمانتشارات مؤّسسه تنظ، ج 5روح اهلل، ینی، سّید خمآیة اهلل : سوره حمد تفسیر
 ایران. هران ـت.ش،  ه 5731اّول، 

انتشارات عاّلمه ، ج 5، سّید محّمدحسینی، طهران ینیس: عاّلمه حینیو ع یعلم توحید
 .یرانق، مشهد مقدس ـ ا .  ه 5101چاپ هفتم، ، طباطبائی

 یعلمانتشارت مؤّسسه األ، ج 7سّید محّمد کالنتر،  یق:تحقی، محّمدمهدی، : نراقالسعادات جامع
 ـ لبنان. یروتللمطبوعات، چاپ چهارم، ب

چاپ اّول، ی، انتشارات مکتب وح، ج 5سّید محّمدمحسن، ی، طهران ینیاهلل حس یة: آقدس حریم
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 5101

التراث،  یاءانتشارات دار اح، ج 3ین، هلّأ: صدرالمتیةربعة العقلسفار األاأل یف یهالمتعال الحکمة
 ـ لبنان. یروتم، ب 5315چاپ سّوم، 

چاپ ی، انتشارات مکتب وح، ج 5سّید محّمدمحسن، ی، طهران ینیاهلل حس یه: آیدجاو حیات
 .یرانق، طهران ـ ا .  ه 5177دّوم، 

 ی، انتشارات صدرا.مرتضی، مطهر یداهلل شه یة: آیرانمتقابل اسالم و ا خدمات
انتشارات ، ج 5بن حاتم،  ی، یوسفالّسالم، شام یهمعل یممناقب األئّمه الّلهام یف یمالّنظ الدّر

 .یرانق، قم ـ ا .  ه 5104چاپ اّول، ین، جامعه مدّرس
الکتب  انتشارات دار، ج 5ین، ناصرالّد یمحّمدمهد یق:: عمر بن فارض، تحقفارض ابن دیوان
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 5154چاپ اّول، ّیه، العلم

یرازی، ش یحائر ینی: حسالّسالم و أصحابه یهعل ینبمصائب الحس یتعلق یماف ینالدار ذخیرة
 .یرانقم ـ ایت، انتشارات زمزم هدا، ج 5ی، نجف یاببن محّمدرضا، محّقق: باقر در یدعبدالمج

، سّید محّمدحسینی، طهران ینی: عاّلمه حسلباباأل یولأو سلوک  یراللباب در س لّب رساله
 .یرانق، مشهد مقدس ـ ا .  ه 5106یزدهم، چاپ س، انتشارات عاّلمه طباطبائی، ج 5

اهلل سّید  یةمترجم و معلِّق: آ، سّید محّمدحسینی، طهران ینیعاّلمه حس: یداجتهاد و تقل رسالۀ
 .یران، طهران ـ اق .  ه 5171چاپ اّول، ی، انتشارات مکتب وح، ج 5ی، طهران ینیمحّمدمحسن حس

 ج. 5، سّید محّمدحسین، : عاّلمه طباطبائییدّیةالتوح الرسائل
چاپ ، انتشارات عاّلمه طباطبائی، ج 5، نسّید محّمدحسیی، طهران ینی: عاّلمه حسدروح مجّر

 .یرانق، مشهد مقدس ـ ا .  ه 5101هشتم، 
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انتشارات ، ج 5، سّید محّمدحسینی، طهران ینیعاّلمه حس: ناظر بر پرواز روح ،الفتوح سّر
 .یرانق، طهران ـ ا .  ه 5177چاپ اّول، ی، مکتب وح

 انتشارات صدرا.ی، مرتضی، مطهر یداهلل شه یة: آمبسوط منظومه شرح
یم، محّقق: محّمد ابوالفضل ابراه، ج 54اهلل،  بن هبة یدعبدالحمید، الحد یبأ : ابنةنهج البالغ شرح

 .یرانق، قم ـ ا .  ه 5141چاپ اّول، ی، النجف یاهلل المرعش یةانتشارات مکتبة آ
 .ت اهللنعمی، آباد نجف ی: صالحیدجاو شهید

دار الفکر للطباعة و  ، انتشاراتج 1ی، أبوعبداهلل محّمد بن اسماعیل، : البخاریالبخار صحیح
 ق. .  ه 5145یع، النشر و التوز

 یق: مجمع تحقیقسّید محّمدمحسن، تحقی، طهران ینیاهلل حس یه(: آیک)جلد  یبصر عنوان
 .یرانق، طهران ـ ا .  ه 5171چاپ اّول، ی، انتشارات مکتب وحی، انتشارات مکتب وح

ین، الّد ینمحّمد بن زی، جمهور احسائ یبأ : ابنّیهالقدس یثاألحاد یف یزیهالعز یاللئال عوالی
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 5141انتشارات دار سّیدالّشهداء للنشر، چاپ اّول، ، ج 1

ی، الجورد یمهد :، محّقق یمحّمد بن علیه، بابو صدوق ابن یخالم: شالّس یهعل خبار الرضاأ عیون
 یران.هران ـ اط.ش،  ه 5731ت نشر جهان، چاپ اّول، انتشارا، ج 0

الکتب  یاانتشارات دار اح، ج 0ی محّمد بن علّی بن محّمد، عرب ینالّد یی: محالحکم فصوص
 م، قاهره ـ مصر. 5316چاپ اّول، یة، العرب

، ج 1ی، و محّمد آخوند یاکبر غفار علی ین:محّققیعقوب، محّمد بن ینی، کل ثقة االسالم :الکافی
 .یرانق، تهران ـ ا .  ه 5143چاپ چهارم، ّیه، سالمانتشارات دار الکتب اال

 یمحّقق: سّید هاشم رسولیسی، بن ع ّیعلی، الّسالم: اربل یهمعلئّمه معرفة األ یالغمة ف کشف
 .یرانـ ا یزش، تبر .  ه 5715هاشم، چاپ اّول،  یانتشارات بن، ج 0ی، تمحاّل

 .ش، قم ـ ایران .  ه 5711ناه، انتشارات عاّلمه، پ اشتهاردی، علی :زمان کشکول
 بن عبداهلل. ینالّد أبومحّمد مصلحیرازی، ش ی: سعدیسعد کّلیات
، ج 0ی، اکبر غفار ، محّقق: علییمحّمد بن علیه، بابو صدوق ابن یخ: شةو تمام النعم ینالد کمال

 .یرانهران ـ اطق،  .  ه 5731چاپ دّوم، ّیه، انتشارات اسالم
 بن عبداهلل. ینالّد أبومحّمد مصلحیرازی، ش ی: سعدیسعد گلستان
 ینیاهلل حس یة: آ)جلد اّول( ربعةاأل یةسفار العقلاأل یف یةبر الحکمة المتعال یشرح ،اسرار گلشن
 .یرانهران ـ اطق،  .  ه 5170چاپ اّول، ی، انتشارات مکتب وح، سّید محّمدمحسنی، طهران
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 یانتشارات خدمات فرهنگ، ج 5یان، محمود، محّقق: محّمد حماص یخشی، : شبسترراز گلشن
 یران..ش، کرمان ـ ا ه 5710کرمان، چاپ اّول، 

انتشارات عاّلمه ، ج 5، سّید محّمدحسینی، طهران ینیالّسالم: عاّلمه حس یهعل ینالحس لمعات
 .یرانق، مشهد مقدس ـ ا .  ه 5101چاپ هشتم، ، طباطبائی

چاپ ، انتشارات عاّلمه طباطبائی، ج 7، سّید محّمدحسینی، طهران ینیحس: عاّلمه یشناس اهلل
 .یرانق، مشهد مقدس ـ ا .  ه 5107سّوم، 

ج، 5ی، زنجان یمترجم: احمد فهوی، بن موس یوس، علوبن طا سّید :الطفوف یقتَل یٰعل اللهوف
 .یرانهران ـ اطش،  .  ه 5711انتشارات جهان، چاپ اّول، 

 .یرخانیدفتر، طبع م 6، یروم یمحّمد بلخ ینالّد جالل، موالنا: یمعنو مثنوی
آیة اهلل عاّلمه اصفهانی، شیخ محّمد حسین، تحقیق: قسم الدراسات مجد البیان فی تفسیر القرآن: 

 ج، انتشارات: قسم الدراسات اإلسالمیة المؤّسسة البعثة، چاپ سّوم. 5اإلسالمیة المؤّسسة البعثة، 
 .یرانانتشارات صدرا، قم ـ ا، ج 03ی، مرتضی، مطهر یداهلل شه یة: آیمطهر یدآثار شه مجموعه
 ینح، مصّحالّدین یحیی بن حبش سهروردی شهاب اشراق یخ: شاشراق یخفات شمصّن مجموعه

سه مطالعات و انتشارات مؤّس، ج 1یبی، حب یقل نصر و نجف ینکربن، سّید حس یمه: هانرو مقّد
 .یفرهنگ یقاتتحق

 سّید محّمد.ی، : العاملاالحکام مدارک
 جواد. یزامیزی، تبر یاهلل ملک یة: آالمراقبات
: مؤّسسه یقتحق، بن محّمدتقی ینحسی، نورمیرزای : الوسائل و مستنبط المسائل مستدرک

 .یرانق، قم ـ ا .  ه 5141الم، چاپ اّول، الّس یهمعل یتالب انتشارات آل، ج 01الم، الّس یهمعل یتالب آل
ی، الکاظم یالخراسان ی، محّقق: سّید علیمحّمد بن علیه، بابو صدوق ابن یخ: شاالخوان ةمصادق

 ـ عراق. یه، الکاظمق .  ه 5140انتشارات مکتبة االمام صاحب الزمان العامة، چاپ اّول، ، ج 5
چاپ ی، علمأانتشارات ، ج 5الّسالم،  یه: حضرت جعفر بن محّمد امام صادق علیعةالشر مصباح

 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 5144 اّول،
مؤّسسه فقه  ، انتشاراتج 0محّمد بن الحسن، ی، طوسشیخ : دد و سالح المتعّبالمتهّج مصباح

 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 5155چاپ اّول، یعة، الش
اهلل سّید  یة: آیقاتمه و تعلمقّد، سّید محّمدحسینی، طهران ینی)جلد سّوم(: عاّلمه حس انوار مطلع

انتشارات مکتب ی، انتشارات مکتب وح یق: مجمع تحقیقتحقی، طهران ینیمحّمدمحسن حس
 .یرانق، طهران ـ ا .  ه 5171چاپ دّوم، ی، وح
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انتشارات نور ملکوت قرآن، ، ج 54، سّید محّمدحسینی، طهران ینی: عاّلمه حسیشناس معاد
 .یرانق، مشهد مقدس ـ ا .  ه 5103یازدهم، چاپ 

ی، علمانتشارات مؤّسسه األ، ج 7محّمد بن عمر، محّقق: مارسدن جونس، ی، : الواقدلمغازیا
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 5143چاپ سّوم، 

، ج 1ی، اکبر غفار علی :، محّققیمحّمد بن علیه، بابو صدوق ابن یخ: شیهالفق یحضرهال  من
 .یرانقم ـ اق،  .  ه 5157چاپ دّوم، ی، انتشارات دفتر انتشارات اسالم

انتشارات ، ج 1ی، محّمد بن علی، شهرآشوب مازندران الّسالم: ابن یهمعل طالب یبأآل  مناقب
 .یران، قم ـ اش . ه 5733عاّلمه، چاپ اّول، 

چاپ ، انتشارات عاّلمه طباطبائی، ج 5، سّید محّمدحسینی، طهران ینی: عاّلمه حستابان مهر
 .یرانق، مشهد مقدس ـ ا .  ه 5107پنجم، 

سّید ی، طهران ینیاهلل حس یةآ ؛سّید محّمدحسینی، طهران ینی: عاّلمه حسینف: مؤّلتابناک مهر
چاپ ی، انتشارات مکتب وحی، انتشارات مکتب وح یق: مجمع تحقیقتحق، ج 5محّمدمحسن، 

 .یرانق، طهران ـ ا .  ه 5171اّول، 
چاپ اّول، ی، انتشارات مکتب وح، ج 5سّید محّمدمحسن، ی، طهران ینیاهلل حس یة: آمهر فروزان

 .یرانق، طهران ـ ا .  ه 5170
 ی، محّمد بن حسن.حّر عامل یخ: شیهالعدد المواعظ

چاپ اّول، ، انتشارات عاّلمه طباطبائی، ج 5سّید محّمد صادق، ی، طهران ینی: حسمجّرد نور
 .یرانق، مشهد مقدس ـ ا .  ه 5177

، انتشارات عاّلمه طباطبائی، ج 1، سّید محّمدحسینی، طهران ینی: عاّلمه حسملکوت قرآن نور
 .یرانق، مشهد مقدس ـ ا .  ه 5103چاپ سّوم، 

، ج 74الّسالم،  یهمعل یتالب : مؤّسسه آلیقمحّمد بن حسن، تحقی، حر عامل یخ: شیعةالش وسائل
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 5143،  الّسالم، چاپ اّول یهمعل یتالب انتشارات آل

اهلل  یةآ ةانتشارات مکتب، ج 5الم محّمد هارون، : نصر بن مزاحم، محّقق: عبدالّسینصف وقعة
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 5141چاپ دّوم، ی، النجف یالمرعش
انتشارات عاّلمه ، ج 1، سّید محّمدحسینی، طهران ینی: عاّلمه حسدر حکومت اسالم یهفق والیت

 .یرانا ق، مشهد مقدس ـ .  ه 5101چاپ سّوم، ، طباطبائی
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 احواالت امام زمان عّجل اهلل تعالی فرجه الّشریف

 





 

 

 
ـ که  دامت برکاته ـ یطهران ینیمحّمد محسن حس دّیاهلل حاج س ةیحضرت آ ۀآثار منتشر

 :است لیبه شرح ذ ده،یطبع آراسته گرد وریتا کنون به ز
 بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان طهارت رساله : 
 شیعه فرهنگ در اربعین 
 شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه الّسالمملکوت اسرار : 
 در سیر و سلوک إلی اهلل ای : مقالهقدس حریم 
 رسالۀ اصولّیه در عدم حّجیت اجماع مطلقًانظر و نقد منظر از اجماع : 
  از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج « تعییًنا و عینًا الجمعة صالة وجوب فی رسالة»تعلیقه بر

 سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره
  نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن و دعا از حضرت «وتالملک أنوار»مقّدمه و ترجمه :

 عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره
 نقد نظرّیه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی وحی: افق 
  دوره ُمهّذب و محّقق مکتوبات خطی، ُمراسالت و مواعظ(؛ از  انوار مطلعمقّدمه و تعلیقات بر(

 حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه
  نور آیه تفسیرمقّدمه و تصحیح ﴿    ﴾  از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج

 سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره
  از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین  رستگاری آئینمقّدمه و تصحیح

 حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه
 مجتبی علیهما الّسالم در حاضرین نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن شرحی بر وصّیت جاوید: حیات 
 شرحی بر الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة اسرار: گلشن 
 نمایی اجمالی از شخصّیت علمی و اخالقی حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج  فروزان: مهر

 سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه
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 از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج  روح پرواز بر ناظر الفتوح سّر مقّدمه و تذییالتی بر
 محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه سّید
 بصری عنوان 
 تابناک مهر 
 از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد  «تقلید و اجتهاد» ترجمه و تعلیقات بر

 حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره
 اسالم از بعد و قبل در آن آداب و نوروز رامونیپ یقیتحقاسالم  و جاهلیت در نوروز 
 بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماءآگاه:  سالک 
  :محّمد محسن حسینی طهرانی پیرامون اهلل حاج سّید  مجموعه مصاحبات آیةنفحات انس

 وجود شریف و پر برکت حضرت آقای حاج سّید هاشم حّداد رضوان اهلل تعالی علیه
 

 تألیف دست در کتب
 صالحان سیره   عاشورا سیمای 
 اسالم در ارتداد   

 

 حدیث( ـ )قرآن تفسیر ـ ۷
توسط که  باشد یم« أنوار الملکوت»سلسله مباحث  ۀکتاب در ادام نیا الملکوت: انوار

 یهجر 5734در ماه مبارک رمضان  ییها یسخنران ّیـ طلیه ـ رضوان اهلل ع یمرحوم عاّلمه طهران
 اینخود ثبت نموده بودند.  یها آن را در ُجنگ ۀدیده و چکش رادیدر مسجد قائم طهران، ا یقمر

 .گردیده استو منتشر  ، ترجمهقیتحق ،میجلد تنظدر دو بعد از رحلت ایشان، ها  نوشته دست
ـ  رضوان اهلل علیه این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت عاّلمه طهرانی ـ نور: آیه تفسیر

  ﴿پیرامون تفسیر عرفانی، اخالقی آیۀ مبارکۀ نور   ﴾ باشد، که  در مسجد قائم طهران می
ای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت آیة اهلل حاج  صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه

 سّید محّمد محسن حسینی طهرانیـ  حفظه اهللـ  به زیور طبع آراسته گردیده است.
نامۀ  تاین کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصّی جاوید: حیات

الّسالم  طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهما بیان حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبی معجز
 ای به نام حاضرین بیان فرمودند. که در بازگشت از جنگ صّفین در منطقه

هایی است که حضرت آیة اهلل حاج  این مجموعه مشتمل بر متن سخنرانی بصری: عنوان
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طی « شرح حدیث عنوان بصری»تحت عنوان  ـ دامت برکاته ـهرانی سّید محّمد محسن حسینی ط
سالیان متمادی برای اعّزه و احّبه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید مرحوم عاّلمه آیةاهلل 

ـ بیان فرمودند که شرح  س اهلل نفسه الّزکیهقّد العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ
 به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است. ملکوت اراسرمبسوط آن تحت عنوان 

 اخالق و ادعیه ـ۶
این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج  رستگاری: آیین

سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ پیرامون ارکان، آداب و امور الزمۀ سیر و 
اند، که صوت پیاده شدۀ  سلوک إلی اهلل است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده

تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن  آن، به همراه مقّدمه و
 به زیور طبع آراسته گردیده است. ـ دامت برکاته ـحسینی طهرانی 

های حضرت عاّلمه آیةاهلل حاج سّید  این کتاب مشتمل بر متن سخنرانی آگاه: سالک
های مختلف  ر مناسبتـ می باشد که د قّدس اهلل نفسه الّزکیه محّمدحسین حسینی طهرانی ـ
که به همراه مقدمه و تعلیقات و اضافات حضرت آیةاهلل حاج  اند پیرامون علم و علما ایراد فرموده

 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. مّد ظّله العالی سّید محّمدمحسن حسینی طهرانی ـ
 فلسفه و عرفان ـ کالم،۴

الّسالم به روایت  فر صادق علیهاین اثر شرحی است بر حدیث امام جع ملکوت: اسرار
که عمل به مضامین آن از دیرباز مّد نظر علمای بزرگ عرفان و اخالق بوده است که « عنوان بصری»

تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است. این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی 
 باشد. ـ می رضوان اهلل علیه سلوکی مرحوم عاّلمه طهرانی ـ

ای است که توسط حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمدمحسن حسینی  مقاله قدس: حریم
لب اللباب در سیر و »ای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف  طهرانی ـ دامت برکاته ـ به عنوان مقدمه

 ـ نگارش یافته است. قّدس اهلل سّره تألیف حضرت عاّلمه طهرانی ـ« سلوک اولی األلباب
ای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از  این کتاب مقاله روح: پرواز بر ناظر الفتوح سّر

ـ تراوش یافته  رضوان اهلل علیه خامه عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمدحسین حسینی طهرانی ـ
و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته است. 

آنجا که این مقاله تا زمان ارتحال حضرت عاّلمه، به چاپ نرسیده بود و بسیاری از مباحث  لیکن از
آن نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود؛ لذا حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن 

 اند. حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ این مقاله را مقرون به مقّدمه و تعلیقاتی بس نفیس نموده
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این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که  اسرار: گلشن
 توسط مؤّلف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.

این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون  وحی: افق
این شبهات، خود دارای  باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضالء به وحی و رسالت می

برانگیز و حّتی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظرّیات  نقاطی شبهه
 اند. ها نموده شد، مؤلف محترم تأّملی هم در این پاسخ صاحب مقاله می

 اصول و فقه ـ۳
ذاتی  این رساله خالصۀ مباحثی پیرامون بررسی فّنی و فقهی طهارت انسان: طهارت رسالۀ

 اند. مطلق انسان است که مؤّلف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نموده
این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع، یکی از ادّلۀ اربعۀ فقاهت و  اجماع:

دّلۀ متقنه الهّیه ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ا اجتهاد که بدون داشتن اصل و ریشه
 پرداخته است.
این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات درس  :اجلمعة صالة

باشد که توسط حضرت عاّلمه آیة اهلل  اهلل الحجة سّید محمود شاهرودی می خارج فقه حضرت آیة
یافته و به ضمیمۀ  ـ نگارش رضوان اهلل علیهما العظمی حاج سّید محّمدحسین حسینی طهرانی ـ

 تعلیقات معّلق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
 خیش یاهلل العظم ةیمرحوم آ یها ها و درس بحث ریتقر حاوی کتاب نیا :دیتقل و اجتهاد

 نیمحّمدحس دّیس حاج عاّلمه یاهلل العظم ةیحضرت آ به تحریرنجف  هّیعلم ۀدر حوز یحّل نیحس
در  یمثل مرحوم حّل یاز شخص یمطالب نیصدور چنباشد.  می ـ ماهیرضوان اهلل عل ـ یطهران ینیحس

معّلق محترم با ترجمه،  متحّیر کننده است. قیتحق یها محدود در عرصه یآن حوزه و با آن فضا
 اند. توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزوده

 نیز به عربی منتشر شده است. التقلید و االجتهاد فی النضید الّدراین کتاب با عنوان 
این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد در جاهلیت و اسالم:  نوروز

از اسالم که مؤّلف محترم از منظر عقل و شرع و بر اساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان، به 
 .اند مقّدس اسالم پرداخته های وارده در دین تحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعت

 اجتماعی، تاریخی ـ1
در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف « أربعین»در این رساله عنوان  شیعه: فرهنگ در أربعین

 الّسالم مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده که این عنوان از مختّصات حضرت سّیدالشهداء علیه
 است.
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 رجال، تذکره و یادنامه ـ۲
این کتاب، نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخالقی عارف باهلل  :مهرفروزان

ـ  قّدس اهلل نفسه الّزکیه حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمدحسین حسینی طهرانی ـ
 باشد، که توسط مؤّلف محترم به رشته تحریر درآمده است. می

 ترجمه شده است.این کتاب با عنوان الشمس المنیرة به عربی نیز 
س قّد اهلل العظمی حاج سّید محّمدحسین حسینی طهرانی ـ مرحوم عاّلمه آیة :تابناک مهر

ـ به  حفظه اهلل اهلل حاج سّید محّمدمحسن حسینی طهرانی ـ ـ و فرزند بزرگوارشان آیة هاهلل سّر
آیة اهلل العظمی حضرت عاّلمه ای از احواالت و تاریخ حیات پر برکت  های مختلف از شّمه مناسبت

برای بیان مطالب راقی و متعالی مکتب  حاج سّید علی قاضی طباطبائی ـ قّدس اهلل نفسه الّزکیه ـ
آوری و در اختیار  جمع ای اند، که مناسب دیده شد این مطالب ارزنده در مجموعه عرفان بهره برده

 مشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گیرد.
 حاضرکتاب  انس: نفحات

 مواعظ و مراسالت، خطی مکتوبات مهذب و محقق دوره ـ۱
ها و ثمرۀ عمر شریف حضرت عاّلمه  نوشته این موسوعۀ گرانسنگ حاصل دست انوار: مطلع

باشد که تحت  اهلل العظمی حاج سّید محّمدحسین حسینی طهرانی ـ قّدس اهلل نفسه الّزکیه ـ می آیة
آوری نموده بودند، که پس از رحلت ایشان به صورت  عنوان مکتوبات و مراسالت و مواعظ جمع

های نفیس فرزند ایشان  محّقق، مهّذب و مبّوب در چهارده مجلد به همراه مقدمه، تصحیح و تعلیقه
 حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمدمحسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهللـ  آمادۀ طبع و نشر گردیده است.

 ست:أهّم مباحث مجلدات آن به شرح ذیل ا
 اتیقصص و حکا ؛ی مؤّلف محترم به قلم خوداحواالت شخص ها و مالقات مراسالت، اّول: جلد

 .یو اجتماع یخیتار ،یو عرفان یاخالق
 .مؤّلف محترماخالق و عرفان  دیاسات ۀاست از ترجمه و تذکر یمختصر دّوم: جلد
 .رگذاریتأث یها تّیشخصو از بزرگان و علماء  یا عّده ۀترجمه و تذکر سّوم: جلد
 و اخالق. هیعبادات و ادع چهارم: جلد
 .یو بالغ یادب به؛یو نجوم و علوم غر ئتیه ؛یو عرفان یابحاث فلسف پنجم: جلد
 .ییو روا یری؛ مباحث تفسمؤّلف یو اجتهاد ییروا یها نامه اجازه ششم: جلد
 .ی( و مباحث اصول، عاّمه و مقارن)فقه خاّصه یابحاث فقه هفتم: جلد
 َمساوی(. ،معاد ،)مبدأ یابحاث کالم هشتم: جلد
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 (.الّسالم همیعصمت و طهارت عل تیاهل بابحاث کالمی )پیرامون  :نهم جلد
 .یو اجتماع یخیاز کتب تار ییها دهیو برگز ها ادداشتی دهم: جلد
 .ی؛ متفّرقات )پزشکی، لطائف و...(ابحاث رجال :ازدهمی جلد
 مری.ق ۷۴۱۱و  ۷۴۲۳ ۀدر ماه مبارک رمضان سن مؤّلف ه مواعظخالص :زدهمیس و دوازدهم جلد
 .و...( اشعار و اعالم ات،یو روا اتی)آ این موسوعه ۀفهارس عام چهاردهم: جلد

 
 افزار نرم

 هللا حضرت عاّلمه آیة یها یسخنران (DVDدر چهار ) یمجموعه صوت نیا ملکوت: آوای
 حاج اهلل ةیحضرت آ وـ  یهکنفسه الّزس اهلل قّد ـ یطهران ینیحس نیمحّمدحس دسّی حاجالعظمی 

 شود. می شاملـ را  یظّله العال ـ مّد یطهران ینیمحّمدمحسن حس دسّی
 العظمی اهللةیحضرت عاّلمه آ یو معرفت یمجموعه شامل آثار علم این سعادت: کیمیای

 ،ایشان یسلوک یو مرّب یاستاد علم فاتیو اکثر تأل یطهران ینیحس نیمحّمدحس دّیحاج س
 اناتیو ب فاتیمجموعه تأل وـ  همایرضوان اهلل عل طباطبائی ـ نیمحّمدحس دّیحضرت عاّلمه س

عنوان  ثیـ در شرح حد یه العالظّل مّد ـ یطهران ینیمحّمدمحسن حس دسّی حاج اهلل ةیحضرت آ
 باشد. می یمعارف اسالم ریحمزه و سا ابو یو دعا یبصر

 :فیتأل دست در آثار
واقعۀ عاشورا با تمام ظرائف و لطائفی که در آن نهفته است موجب پیدایش  عاشورا: سیمای

های متفاوتی در محتوا و کنه و ماهّیت آن شده است. در این نوشتار سعی بر آن  ها و دیدگاه نگرش
شده است که منظر عرفای الهی و اولیای او را نسبت به این حماسه تاریخ، روشن سازد و تعریفی 

ان کربال ارائه دهد و تفسیری نوین از اهداف و مقاصد و هویت عاشورا به طالبان و نوظهور از داست
ای دلربا از قامت رعنای ساالر شهیدان در دیدگاه اهل نظر و  پویندگان مکتب حسینی بنمایاند و چهره

 معرفت ترسیم نماید؛ بمّنه و کرمه.
حاج سّید محّمدمحسن  های حضرت آیةاهلل این کتاب که محصول سخنرانی صالحان: سیره

باشد، به  می 5177های ماه مبارک رمضان سنه  ـ در جلسات شب مّد ظّله العالی حسینی طهرانی ـ
تبیین و تقریر حجّیت قول و فعل اولیای الهی و منجزّیت آن نسبت به دیگران و کیفیت استفاده او از 

 انوار باهره والیت پرداخته است.
تحّقق آن و آراء و  تّیفیاز ُحکم ارتداد و ک یکتاب بحث جامع نیا در :اسالم در ارتداد

 خواهد آمد. انیموضوع به م نیمکاتب مختلف در قبال ا یها دگاهید


