
خلوص هلل:
ابتدا  دهد،  انجام  يا عملی  بنويسد  بخواند،  بخواهد  که  فردی 
برای  عملش  خواند؟  می  يا  نويسد  می  چه  برای  بداند  بايد 

کيست؟ 
سزاور است، نيتش خالص هلل تعالی باشد و برای جايگاه و يا 
زيرا که دراين  نباشد؛  نياز شخصی  برای رفع  يا  کسِب مقام 

وادی، افراد بسياری گمراه شدند. 
اينکه عقيده به خداوند باشد و به آن اعتقاد داری، دو گانگی 
است. بايد از آن عبور کرده و آن را  رها کنی. بلکه در آن ذوب 
شده و فنا گردی. تو او شوی و آن تو شود؛ زيرا برای انسان 
در پيشگاه خداوند وجودی نيست. بلکه اين اعتقاد به خداوند، 

روح  بدن می باشد. آيا  بدِن بدون روح ارزشي دارد؟
خداوند  سوی  به  ُمقرب  روح  "همانا  است:  آمده  حديث  در 
اوج می گيرد و خداوند آن را مورد خطاب قرار می دهد و می 
فرمايد: می گويم: باش، پس می شوی. "کن فيکون" و تو را 
نيز به گونه ای قراردادم که اگر بگويی: باش، پس می شود." 

اصول کافی ج1 ص134
و  محکم  عبارات  و  باشی  داشته  رسا  و  شيوا  قلمی  اگر  پس 
و  باشد  هلل  خالص  نيت  تا  باش  مراقب  باز  بنويسی،  جذاب 

شرک و ريايی در آن رسوخ نکند.
بدان که خداوند غيور است و به شريکی راضی نمی گردد. حتی 
اگر کالم و نوشتاری باشد که عقول را شيفته گرداند -ولی اگر 
برای غير خدا باشد- در نزد فرشتگان مقرب و اولياء و خداوند، 

همچون بوی تعُفِن مرداری است. 
"َوَما َکاَن َصالُتُهْم ِعنَْد الْبَيِْت إِلَّ ُمَکاًء َوتَْصِديًَة َفُذوُقوا الَْعَذاَب 
بَِما ُکنْتُْم تَْکُفُروَن" انفال35 "نماز آنان در خانه)خدا( فقط سوت 

زدن و کف زدن است.به خاطر ُکفرتان، عذاب را بچشيد." 
از شر آفات روح و نفوس، به خداوند پناه مي بريم و از رحمت 

ايشان، عافيت دين و دنيا و آخرت را خواستاريم.
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نسب سید احمد الحسن)ع(

سـردبیـر

وصیت رسول خدا)ص( 
در شب وفات

امیر املؤمنین )ع( بر منرب کوفه فرمودند: »حتمًا آسیابی نیاز 
حمور  بر  و  کرد  کار  به  شروع  اگر  و  کند  آسیاب  تا  هست 
ای سخت کوش و جدی که  استوار شد، خداوند بنده  هایش 
اصل و هویت او پنهان است خواهد فرستاد. پیروزی با او خواهد 

بود.«. غیبت نعمانی ص 265

بسم اهلل الرمحن الرحیم

»از )احكام(دين آنچه را كه به نوح درباره 
آن سفارش كرد، براى شما تشريع كرد و 
كه  را  آنچه  و  كرديم  وحى  تو  به  را  آنچه 
عيسى  و  موسى  و  ابراهيم  به  آن  درباره 
سفارش نموديم كه دين را برپا داريد و در 
آنچه  مشركان  بر  نكنيد.  تفرقه اندازى  آن 
مى خوانى،  فرا  آن  سوى  به  را  ايشان  كه 
به  بخواهد،  را  كه  هر  خدا  مى آيد.  گران 
از  كه  را  كه  هر  و  برمى گزيند  خود  سوى 
در توبه در آيد، به سوى خود راه مى نمايد.« 

شورا  13 
براي برپايى دولت ملكوت يا روز معلوم نياز 
كتاب مقدس جمع  در  است كه  يارانى  به 
شدند. آن ها را اين گونه با مثال توصيف 

كرده است.
خداِى  »...او  هفدهم:  اصحاح  يوحنا   14
وافرادى  پادشاهان  پادشاه  و  است  خدايان 
كه همراه اويند، افرادى هستند كه دعوت 

شدند و انتخاب شدند ومومن اند.« 
»خوشا  است:  آمده  نوزدهم  اصحاح  در  و 
به  شام،  صرف  براى  كه  افرادى  حال  به 
وگفت:  شدند.  دعوت  نر  گوسفند  عروسِى 
اين همان فرموده صادق خداونداست.11- 
سپس ديدم آسمان باز شد و در اين هنگام، 
سوار  آن  روى  فردى  كه  آمد  سفيد  اسب 
بود كه ادعا مى كند: او امين وصادق است 
وباعدل حكومت مى كند و مى جنگند.12- 
و  است  آتش  هاى  زبانه  مانند  وچشمانش 
روى سرش تاج هاى زيادى بود و براى او 
او، آن  از  نوشته شده كه فردى غير  نامى 

را نمى شناسد.13- و او لباسى پوشيده بود 
كه به خون آغشته شده وادعا مى كندكه 

اسم او كلمه خداست.14«
براى صرف شام عروسِى   دعوت شدگان 
انصار  ع  عيسى  انصار  ها  آن  نر.  گوسفنِد 
انصار  و  ع  مهدى  امام  انصار  ع  الياس 

مهدى اول، يمانى هستند.
»14 چراكه تعداد بسيارى دعوت مى شوند 

و تعداد اندكى انتخاب مى شوند...«
»5اينك من ايلياى نبى را قبل از رسيدن 
روز عظيم و َمهيب خداوند، نزد شما خواهم 
فرستاد.  6و او دل پدران را به سوى پسران 
خواهد  پدران  سوى  به  را  پسران  دل  و 
برگردانيـد. مبـادا بيايـم و زمين را به لعنت 

بزنـم.« مالكى باب 4 
يسوع -عيسى ع- با ضرب المثل شروع به 
سخن گفتن با آن ها كرد. ملكوِت آسمان 
ها را براى آن ها شبيه انسان پادشاه -كه 
براى فرزند خويش، عروسى به پا مى كند- 
تشبيه كرد و چاكران را براى دعوت مردمى 
فرستاد.  بودند،  شده  دعوت  قبل-  -از  كه 

ولى به آن جا نرفتند.1
پس عده ديگرى را به دنبال آن ها فرستاد 
آماده  را  غذا  كه  بگوئيد  گفت:  ها  آن  وبه 
ها  وخوراكى  ودام   ها  گوساله  ام.  كرده 
آماده است. به عروسى بياييد. ولى دعوت 
به  يكى  شدند.  خود  كاِر  مشغول  شدگان، 
تجارت خويش وديگرى در پى كارى رفت 

.
وديگران چاكران را مورد ضرب وشتم قرار 

دادند.2
سپاه  شنيد،  را  اين  َملك  آن  كه  زمانى  و 
خود را فرستاد وآن مردم را به قتل رساند 
و شهرشان را ويران ساخت. و به چاكران 
ودعوت  است  آماده  عروسى  گفت:  خود 
اطراف  به  پس  نيستند.  مستحق  شدگان 
را  او  ديديد،  را  فردى  هر  و  برويد  شهرها 

براى عروسى دعوت كنيد.3 
شده  پراكنده  اطراف  به  چاكران  آن  پس 
وهر فردى را در راه ديدند، دعوت نمودند؛ 

يعنى اَشرار و صالحين.4 
تكيه  تا  شد  داخل  پادشاه  كه  زمانى  و 
دهندگان را ببيند، انسانى را ديد كه لباس 
عروسى بر تن ندارد. ساكت شد. سپس به 
چاكران گفت: دست وپايش را ببنديد و او 
را در تاريكى افكنيد. در آن لحظه گريه و 
افرادى  زيرا  شود؛  مى  شروع  انسان  زارى 
كه به اين عروسى دعوت مى شوند، بسيار 
مانند،  مى  باقى  كه  افرادى  ولى  هستند. 

اندک هستند.5 
ع  قائم  »اگر  فرمايد:  مى  ع  1:امام صادق 
خروج كند، افرادى كه گمان برده مى شد 
امر)واليت  از  هستند،  ع  قائم  منتظران  از 
اهل بيت (خارج مى شوند و افرادى شبيه 
مى  امر  اين  وارد  پرستان،  وماه  خورشيد 

شوند.« غيبت نعمانى ص172 
2: »هر گاه فرستاده اى براى شما فرستاديم 
وچون باهواى نفسانى شما خوش نمى آيد، 
يا او را كشته يا تكذيب مى كنيد.«بقره87

هيچ  كه  بندگان  اين  بر  »افسوس 

مگر  نيامد،  آنان  هدايت  براى  پيامبرى 
گرفتند.«يس  مى  مسخره  به  را  او  اينكه 
دهيم،  نمى  عذاب  را  گناهكاران  »ما    30
آنان  بين  در  را  اى  فرستاده  اينكه  تا 

بفرستيم.«اسراء15
در  را  ها  آن  گونه  اين  ع  صادق  3:امام 
كند:  مى  ص290ياد  نعمانى  غيبت  كتاب 
او مى رود  نزد  به  امام  ياران  از  »شخصى 
قسم  خدا  به  كند:  مى  عرض  ايشان  وبه 
من، شما وشيعيان شما را دوست مى دارم. 
به  امام  و  هستند  زياد  بسيار  شما  شيعيان 
ها  آن  بگويى  توانى  »مى  فرمايد:  مى  او 
امام  خير.  كند:  مى  عرض  هستند؟  چقدر 
بشمارى؟  را  ها  آن  توانى  مى  فرمود: 
باشد  مى  زياد  تعدادشان  كرد:  عرض  او 
اگر  قسم  خدا  به  فرمايد:  مى  او  به  وامام 
آن عده موصوفه كه تعدادشان سيصد وده 
نفر و اَندى مى باشد، جمع شوند، آنچه كه 
قائم(.  شد)قيام  خواهد  هستيد،  منتظرش 
از  كه صدايش  است  فردى  ما  لكن شيعه 
گوش او باالتر نرود)يعنى به كالم ما عمل 
مى كند وبا نظر خود مطلبى نمى گويد (
وناراحتى او از پيكرش بيرون نمى رود وبا 
عيب جويان ما نمى نشيند وبا دوستاِن ما 
دشمن نمى شود. عرض كرد: با اين افراد 
كه خود را شيعه مى دانند، چه كنم؟ فرمود: 
جدايى  وگرفتاِر  شوند  مى  امتحان  ها  اين 
مى  رخ  ميانشان  در  وجابجايى  شوند  مى 
دهد و قحطى وكمبودى آن ها را نابود مى 
كند. همانا شيعه ما كسى است كه همچون 

گدايى  مردم  ونزد  كند  نمى  پارس  سگان 
بميرد.  گرسنگى  از  اگر  حتى  كند.  نمى 
عرض كرد: چنين افرادى با اين ويژگى ها 
را در كجا پيدا كنم؟ فرمود: در گوشه وكنار 
زمين)در روستاها(. آن ها افرادى هستند كه 
زندگى سبكى دارند وخانه به دوش هستند. 
شوند،  حاضر  درمجلسى  نشين(اگر  )اجاره 
پنهان  نظرها  از  واگر  شوند  نمى  شناخته 
شوند، كسى سراغ آن ها را نمى گيرد واگر 
به عيادتشان نمى رود.  بيمار شوند، كسى 
اگر خواستگارى كنند، به آن ها دختر داده 
نمى شود. اگر وفات كنند، كسى آن ها را 
تشييع نمى كند. آنان افرادى هستند كه در 
اموالشان با هم مساوات دارند و در آرامگاِه 
خود، همديگر را مالقات مى كنند وخواسته 
هاى آن ها يكى است، گرچه در شهرهاى 

مختلف زندگى مى كنند.« 
اين  »خداوند  فرمود:  ع  صادق  4:امام 
و  بهره  هيچ  كه  افرادى  وسيله  رابه  امر 
جايگاهى )در بين مردم( ندارند، پيروز مى 
كند و زمانى كه امر ما فرا رسد، فردى كه 
واليتمان  از  پرستد،  مى  را  ها  بت  امروز 

خارج مى شود.«غيبت طوسى 450 
سوگند  خدا  »به  فرمود:  ع  رضا  امام   :5
نمى  هستيد،  منتظرش  كه  را  اى  مسئله 
بينيد تا غربال و امتحان شويد. به گونه اى 
بمانند.«  باقى  افراد خاص و تك  كه فقط 

غيبت نعمانى211

ِادامه دارد ...

أَْحبِْب َحبيبََک َهْونًا ما َعسی أَْن يَْعِصيََک يَْوًما ما. َوأَبِْغْض 
بَغيَضَک َهْونًا ما َعسی أَْن يَُکوَن َحبيبََک يَْوًما ما.

*************
بيا، بسا که روزی دشمنت شود، و با  با دوستت آرام 

دشمنت آرام بيا، بسا که روزی دوستت شود.

]نهج البالغة )للصبحي صالح( ؛ ص522[

سيد احمدالحسن فرزند سيد اسماعيل فرزند سيد صالح فرزند سيد حسين 
السالم  عليه  العسكرى  الحسن  بن  محمد  امام  فرزند  سلمان  سيد  فرزند 
مى باشد. سيد احمد الحسن، وصى و فرستاده امام مهدى عليه السالم مى 
باشد كه براى هدايت و زمينه سازى ظهور مقدس مبعوث شده است. همان 
يمانى موعود براى شيعيان و همان مهدى متولد شده در آخرالزمان نزد اهل 
سنت كه رسول اهلل ص بشارت تولد ايشان را دادند. و فرستاده اى از سوى 

حضرت عيسى ع و حضرت ايليا ع  براى مسيحيان و يهوديان مى باشد.
ايشان دعوت الهى خود را  به دستور پدر بزرگوارش امام مهدى عليه السالم 
در سال 1999 ميالدى در نجف اشرف پايتخت دولت عدل الهى آغاز نمودند 
و از آنجا دعوت امام مهدى عليه السالم همچون دعوت رسول اهلل ص به 

همه جهان انتشار يافت.
ايشان براى اثبات حقانيت خود به قانون معرفت حجت هاى الهى احتجاج 

مى كنند:
اين قانون از سه اصل تشكيل مى شود: 1( نص الهى؛ يعنى وصيت شب 
وفات رسول اهلل ص را مطرح كرده اند و نام مبارک احمد به عنوان مهدى 
اول در آن ذكر شده است و 2( علم و حكمتى كه براى هدايت همه مردم 
ارائه داده اند و با آن همه علماى اديان را به تحدى فرا خوانده و 3( پرچم 

البيعة هلل) دعوت به حاكميت خدا(

امام صادق ع از پدرانش... از اميرالمومنين علـى )ع( خبر داد كه 
رسـول اهلل )ص( در شب وفاتـش به امام على )ع(  فرمود: 

" اى ابا الحسن كاغذ و دواتى بياور. رسول اهلل ص وصيتش را به 
امام على ع امالء نمود تا به جايى رسيد كه فرمود: يا على بعد از 
من دوازده امام است و بعد از آن ها دوازده مهدى خواهد بود... 
تا به فرزندش )م ح م د( مستحفظ از آل محمد واگذارنمايد. آن 
ها دوازده امام هستند و پس از آن ها دوازده مهدى خواهند بود، 
پس) هرگاه وفاتش رسيد، وصيت و جانشينى( را به فرزندش كه 
نخستين نزديكان است، تسليم مى نمايد. او سه نام دارد. نامى 
واسم سوم مهدى  واحمد  اهلل  عبد  وآن  پدرم  ونام  نام من  مانند 

است و او اولين مؤمنين است."

)ترجمه کتاب غيبت شيخ طوسی : ص 300  ح 111 (

تعادل در جذب و دفع افراد:

امام علی)ع(:

در مطالب قبلى خوانديم كه :
اِصالَت  بِيِن  َدرگيرى  يا  َوُمَتَغيِّر  اِصالَت  بِيِن  »...ِجداِل 
گرفته  نشَات  االيام  قديم  از  كه  اِشكالى  َوُمعاِصَرت« 
است، به اندازه ِقدمت تفكرفلسفى نزد انسان، دين اِصالت 
د است؛ دين  وُثبات است، انسان موجودى ُمتكامل و ُمَتجدِّ
چگونه  وتجديد،  تغيير  يعنى  انسان  واصالت،  ُثبات  يعنى 
اين  براى  چگونه  شود؟  مى  مرتبط  متغير  به  ثابت  اين 
مختلف  موارد  در  ومتغير  مسائل  درهمه  متجدد  موجود 
واصيل  ثابت  كه  شود  مرتبط  باچيزى  كه  دارد  امكان 
است؟ مى گويند: اين اشكال يكى از نتايج ختم نبوت -به 
معناى قطع شدن وحى- مى باشد، هرفردى به متفكرين 
يا نويسندگان ومولفان اسالمى مراجعه كند، چه در عصر 
به  را  نبوت  ختم  آنان  كه  مى بيند  پيشين،  ياعصر  فعلى 
ص  پيامبر  رحلت  بعداز  تفسيركردند،  وحى  قطع  معناى 
درنتيجه  وجودندارد،  غيب  به  وارتباط  آسمان  به  اتصال 
دين ثابت مانده است، دين اصيل ماند، دين به ماَوراء ماده 
است،  شده  قطع  آسمان  به  اتصال  وقتى  نيست،  ُمتصل 

بعداز رحلت پيامبر ص انسان متغيراست يا ثابت؟
…خوب، بعضى ازعلماى سنى وشيعه، مخصوصًا متفكرين 
قسمت  دو  به  دين  تقسيم  با  را  اشكال  اين  مى گويند: 
اعتقادى  ثابت كه مختص مسائل  حل مى كنيم: قسمت 
ها  وتشريع  دين  فروع  درمورد  كه  ُمتغير  وقسمت  است، 
چنين  اين  آنان  درنتيجه  هاست،  آن  ومانند  ومعامالت 
مى گويند: اشكال را اين گونه برطرف مى كنيم كه بخشى 
از دين، نيازهاى انسان را پاسخ مى دهد و اين درمسائل 
شرعى باشد، سوالى كه پاسخش از شما مى خواهم: اگر 

صاحبان اين سخنان اعتراف داشته باشند كه دين كامل
فرموده  وتعالى  تبارک  خداوند  كه  طور  -همان  است   

است: »اليوم اكملت لكم دينكم« »امروز دينتان را كامل 
كردم« آيا نيازى به  ايجاد اين قواعد داشتند؟

مطهرى به دين چندچيز اضافه كرد:
 1(اجتهاد 2( دادن صالحيت هايى به حكومت اسالمى كه 
نام  تاسيس شودبه  به آن داده است، 3(قواعدى  معصوم 
قواعد حق ِوُتو، مانند: قاعده الَضرر، اين قاعده مى تواند 
بعضى از قواعد ثابت را نَسخ كند، روشن است چگونه؟ از 
ديگر  فقهى  بر مسائل  فقهى حاكم  قواعد  به  قواعد  اين 
تعبير مى شود، مانند: شماحق دارى مشغول به كارشوى، 
ولى يك قاعده اى را بايد در نظر بگيرى -همان قاعده 
اى كه مطهرى آن را به حق ِوُتو نامگذارى كرده است- 
الضرر، يعنى با كارت به ديگران ضرر وزيان نرسانى، اين 
قاعده بر بقيه احكام شرعى وفقهى حاكم است، مابايد اين 
كار را انجام دهيم، تابتوانيم به نيازهاى متغير انسان پاسخ 
مى تواند  و  است  واَساسى  كلى  قواعد  اين  يعنى  بدهيم، 
حاكم به بقيه تشريعات اسالمى شود، حتى مى تواند مسير 
حكم را تغيير دهد، اين منظور مطهرى است، ولى دين به 
تنهايى توانايى پاسخ وهمراهى بازندگى انسان راندارد، به 
همين خاطر اجتهاد را اضافه كرده است، وصالحيتى براى 
صالحيتى  آن  تابراى  است  داده  قرار  اسالمى  حكومت 
كرده  اعتراف  همچنين  باشد،  معصوم  صالحيت  مانند 
است كه دين به ثابت وُمتغير تقسيم مى شود، تمام اين 
ها، ابزارهايى است كه به دين اضافه شده است تا بتواند 

نيازهاى انسان را پاسخ گو باشد.

اگر  بپرسم:  را  پاسخش  شما  از  خواهم  مى  كه  سوالى 
صاحبان اين سخنان اعتراف داشته باشند كه دين كامل 
است -همان طور كه خداوند تبارک وتعالى فرموده است: 
»اليوم اكملت لكم دينكم« »امروز دينتان را كامل كردم« 
قواعدى  داشتند؟ چرا  قواعد  اين  ايجاد  اين  به  نيازى  آيا 
صالحيت  واينكه  ِوتو  حق  مانند  قواعدى  كردند؟  ايجاد 
هاى معصوم به غيراو داده مى شود، واجتهادى كه از آن 
احكام ظّنى برداشت مى شود -همان طور كه خودشان 
بحث  يا  كردند؟  بيان  را  قواعد  چرااين  آنان  گويند-  مى 
اصول  علم  در  كه  طور  همان  وموضوع،  حكم  مناسبات 
معروف است، اينكه احكام باتوجه به مناسب هاى مختلف 
را  قواعد  واين  گفتند  را  سخن  اين  آنان  كند،  مى  تغيير 
ايجاد كردند واين كارشان اعتراف ِضمنى به اين است كه 

دين كامل نيست.
خوب، سخن سوم را به عنوان سخن پايانى دراين قسمت 
مى گويم، سخنى از شهيد محمدباقر صدر ره، ايشان راه 
است  ناميده  خالى(  الَفراغ)قسمت  َمنِطَقُة  را  آن  كه  حلى 
حل  راه  اين  واسطه  »به  )مى گويد:(  است،  كرده  اختراع 
كند،  وجبران  ُپر  را  آن  تواند  مى  الشرايط  جامع  مجتهد 
به  بايد  كه  الفراغ  منطقة  كند«مى گويد  حل  را  تامشكل 
شود  مى  جديد  زمانه  چرا؟  شود،  داده  صالحيت  فردى 
واين قسمت را دين پر وجبران نكرده است، كتاب هاى 
دينى آن را پرنكرده اند، اين منطقة الفراغ، صالحيت به 
مجتهدجامع الشرايط مى دهد تا نسبت به آن علم وآگاهى 

داشته باشد.
بااين  نيز  بقيه  كنم  وفكر  بود  نمونه  چند  ها  اين  خوب، 
مشكل اين گونه برخورد مى كنند، چون اين افراد بزرگ 
ترين متفكران اسالمى شيعه در اين عصر هستند، االن 
باشد-  سريع  كه  -ولواين  تعليقاتى  كه  دارم  دوست 
خدمتتان تقديم كنم، وبه همراه شما راه حل هايى را كه 
متفكران اسالمى -مخصوصًا شيعه- اختراع كردند مورد 

مناقشه قرار دهيم.
 مى گويم: تفسيرآنان نسبت به ختم نبوت -به اين كه 
نيست،  است- صحيح  شده  قطع  پيامبر ص  بعداز  وحى 
درنتيجه انگيزه اشكال وِجدال يكباره باطل مى شود وراه 
حل هايى كه بيان كردند به طريق اَولى باطل است، چون 

اين مسائل برتفسير اشتباه از يك بحث عقايدى بناشده 
كه  چيزى  هر  درنتيجه  نبوت،  ختم  تفسير  همان  است، 
بلكه  است،  اشتباه  نيز  آن  است،  بناشده  باطل  تفسير  بر 
اين گونه بگو: هرچيزى كه بر باطل بناشود، باطل است، 
صحيح  تصور  خاتم،  نبوت  دركتاب  ع  سيداحمدالحسن 
را  مشكل  واين  است،  كرده  رابيان  نبوت  ختم  مورد  در 
بزرگ  الهى  فرد  اين  ومابايد جايگاه  است،  نموده  روشن 
رابدانيم، واينكه چرا بااين كتاب شروع كرده است، چون 
اين مبانى چيزى است كه مسائل فكرى زياد وحساسى 
برآن بناشده است، بنابراين اين تفسير اشتباه است، وهمه 
مراجعه  َصّفار  وبَصائِرالَدرجات  كافى  كتاب  به  توانيد  مى 
كنيد، تا ده ها روايتى كه دال براين است كه وحى بعداز 
محمد ص استمرار دارد، وفرشتگان هميشه با آل محمد 
القدس  وروح  كردند،  مى  مالقات  وشب-  -صبح  ص 
مى  راتسديد  ص  محمد  آل  ص،  جدشان  بعداز  اعظم 
كند، وسخن خداوند تبارک وتعالى را در سوره قدر دقت 
ُل« »دائمًا  كنيد، اين آيه صريح و روشن است كه »تََتَنزَّ
فرستاده مى شود« خودشان مى گويند كه فعل مضارع 
براى استمرار است، وآقاى من باقرالعلوم، آفرين بر شما 
وقتى كه فرموديد: »باكسى باسوره قدر احتجاج نكرديد 
مگراينكه او را شكست داديد.« بنابراين آيه صريح قرآن 
به  اتصال  ص،  محمد  محمدوآل  صريح  وروايات  كريم 
-آل  خلق  آقايان  به  نسبت  اقل  ال  دارد،  استمرار  غيب 
محمد ص- استمرار دارد، ده ها روايات اهل بيت ع كريم 
را چه كار كنيم؟ بلكه غافل گير نشنويد وقتى بدانيد براى 
اهلل ص  رسول  است،  باز  وحى  ازدرب  قسمتى  نيز  شما 
بعداز نماز صبح به يارانش رو مى كرد ومى فرمود: »هل 
من ُمبشرات؟« »آيا بشارتى است؟« يا«نبوت قطع شده 
است مگر مبشرات« بنابراين جزئى از وحى براى ما انسان 
هاى عادى وفقراء ومساكين بازاست، پس آل محمد ص 

چه طور؟

ِجداِل ِبیِن ِاصاَلت َوُمَتَغِیّر یا َدرگیری ِبیِن 
ِاصاَلت َوُمعاِصَرت

متفکران -چه مسلمان وچه غیرمسلمان- 
بااین اشکال وِجدال چگونه رفتارکردند؟

قسمت سوم...

تدریس د.عالء سالم در دانشکده            
نجف اشرف        

 ادامه دارد...



ُمَعلَّـٌم َمجنـوٌن
که  است  آفرينش  از  اصلی  هدف  انسانيت، 
بايستی بدان رسيد. بنابراين آياتی را که در مورد 
آفرينش حضرت آدم ع از ِگل و خاک سخن می 
گويند، می توان به شکلی موافق با نظريه تکامل 
فهميد. نظريه تکامل، يک نظريه علمی است. به 
همين جهت هنگامی که ما متون دينی موافق با 
که می  نيست  معنا  بدان  کنيم،  را مطرح می  آن 
خواهيم نظريه تکامل را از طريق متن دينی ثابت 
بودن  موافق  اثبات  داريم،  که  هدفی  بلکه  کنيم. 
متِن ديني با اين اِکتشاف علمی است و شايد نيز 
اثبات حقانيت دين از طريق ثابت کردن معارف 
غيبی که متن دينی آن ها را در بر گرفته است. تا 
جايی که می توان گفت: مثاًل قرآن تکامل را ذکر 
کرده است. آنجا که فرموده است:»و خدا شما را 

مانند گياهاِن مختلف از زمين برويانيد« نوح:17
»آيا کافران ندانسته اند که آسمان ها و زمين به 
هم بسته و پيوسته بودند و ما آن دو را شکافته 
آب  از  را  ای  زنده  چيز  هر  و  کرديم  باز  هم  از  و 

آفريديم؟ پس آيا ايمان نمی آورند؟« انبياء:30
به  قادر  انسان  حاضر،  زمان  در  جز  که  درحالی 
بدين  و  است  نبوده  علمی  حقيقت  اين  کشف 
-رسول  محمد  حضرت  و  قرآن  حقانيت  وسيله، 
يک  از  غيبی  اخبار  دادن  طريِق  از  ص-  خدا 
آن  اکتشاف  از  قبل  در هزار سال  حقيقت علمی، 
مورد  در  توان  می  را  آن  مانند  و  شود  می  ثابت 
روايات خاندان حضرت محمد ع گفت. از آن جا 
در هزار سال  نما  انسان  يا  نَسناس  از وجود  که 
حقيقتی  اين  اند.  داده  خبر  ع  آدم  وجود  از  قبل 
اساس  بر  و  شد  کشف  اکنون  که  علمی  است 
از  که  نئاندرتال  انسان  وجود  ژنتيکی،  تحقيقات 
با انسان معاصر متفاوت است، ثابت  لحاظ ژنی 
گرديد. همان طور که فسيل های هومو ارکتوس و 

هوموساپينس آفريقايی کشف شد .
 امام باقر ع فرمودند: »خداوند از وقتی که زمين 
را آفريد، در آن هفت عالم آفريد که هيچ کدام از 
آن ها از فرزندان آدم نبودند. خداوند آن ها را از 
خاک زمين آفريد و آن ها را يکی پس از ديگری 
با عالمی که داشتند، در زمين سکونت داد. آن گاه 
خداوند آدم، پدِر بشر را آفريد و فرزندانش را از 

او آفريد.« خصال شيخ صدوق ص 359
از  قبل  خداوند  که  دهد  می  نشان  روايت  اين 
هفت  حداقل  زمين،  بر  ع  آدم  حضرت  آفرينش 
نوع از انسان نماها را بر روی زمين آفريده است 
و آن ها فرزندان حضرت آدم نيستند و پيش از 

حضرت آدم ع بر روی زمين زندگی می کردند.
را  شما  که  »درحالی  فرمايد:  می  متعال  خداوند 
چگونه  دانيد  نمی  آيا  آفريد.  مختلف  مراحل  در 
خداوند هفت آسمان را يکی بالی ديگری آفريده 

است«نوح 14، 15 
رسول اکرم ص فرمود:» اسالم به صورت غريب 
به حال  باز می گردد وخوشا  شروع شد وغريب 
چه  ها  آن  خدا،  رسول  ای  گفتند:  او  به  غريبان. 
افرادی هستند؟ ايشان فرمود: افرادی هستند که 
اگر مردم به فساد وسرکشی کشيده شوند، آن ها 
الوسائل  را اصالح و پاک سازند.«مستدرک  خود 

ميرزا نوری ج11ص323
»اگر از بيشتر مردمی که در زمين هستند، اطاعت 
کنی، تو را از راه خدا گمراه می کنند؛ زيرا آن ها 
وحدس  وتخمين  کنند  می  پيروی  گمان  از  تنها 

واهی می زنند.« األنعام:116
»يا می گويند ديوانه است. ولی او حق را آورده و 
بيشتر آن ها از حق کراهت دارند.« المؤمنون: 70
پيامبران و فرستاده شدگان به نظر مردم ديوانه 
يا جاهلند. ولی پيامبران از هر چه که ديگران می

 گويند، پاک هستند و درود و صلوات بر آن ها باد. 

آن ها در ميان مردم همانند غريبه زندگی کردند 
و هيچ کس آن ها را نشناخته است .

اهل دنيا فکر می کنند که عالم هستند و پيامبران 
آسمان  اهل  نزد  در  ولی  ديوانه.  فرستادگان  و 
مقربان  از  و  عالمند  گان  فرستاده  و  پيامبران 
درگاه خداوند هستند. هيچ يک از مردم پيامبران 
را در زمان خود باور نمی کردند و همگی آن ها را 
تکذيب می کردند و به نظر خودشان از او عاقل 
و عالم تر هستند. مثاًل پيامبر خدا ذوالرس حتی 
بلکه  نکرد.  باور  را  او  زمانش  مردم  از  نفر  يک 
او را تکذيب کردند و به نظر خود آن ها  همگی 
عاقل و عالمند. اين همان آفتی است که موجب 
انداختن بنی آدم در قعر جهنم شده و موجب شد 
باقی  فرستادگان  و  پيامبران  ضد  بر  هميشه  که 
بمانند  و در طول تاريخ و زمان با آن ها بجنگند و 
به آن ها تهمت جهل و جنون و غيره و مخالفت بر 
ضد علماء عقالی زمان خود می زدند. اين همان 
وسوسه های شيطان -لعنت خدا بر او باد- است.
  »سپس از او روی گرداندند و گفتند: او آموزش 

ديده ای ديوانه است.« الدخان : 14 
آيا ما به خاطر شاعر ديوانه ای،   »و می گويند: 

دست از خدايان خود برداريم.«الصافات : 36 
»با غرور و تکبر سر از طاعت حق کشيد و گفت 

که او ساحر يا ديوانه است.« الذاريات : 39  
»...او را تکذيب کرده و گفتند: او ديوانه است.« 

الذاريات : 52
را  نوح  ما  بنده  نوح  قوم  هم  اينان  از  »پيش   
تکذيب کردند و گفتند: مردی ديوانه است و زجر 
نيز  و   9 : القمر  از آن ها کشيد.«   و ستم بسيار 
به  اندرز ده که تو  می فرمايد: »ای رسول! پس 
لطف پروردگارت، نه کاهن و نه ديوانه هستی.« 

طور : 29
دهم: سخن چه کسی  می  به خدا قسم  را  شما 
زمين!  و  ها  آسمان  خالق  خداوند،  کنيم!  باور  را 
جز  کسی  که  قسم  خدا  به  و  را!  زمين  اهل  يا 
گفت،  راست  نيست!  منزه  و  پاک  و  راستگو  او 
خداوند بال مرتبه و متعال و راست گفت، رسول 
که  است  ای  وعده  همان  اين  ص.  خدا  ُمکرم 
خداوند و رسولش بشارت داده اند و اهل زمين با 

وجود اکثريت خود ديوانه اند و پيامبران -با اقليت 
شان- عاقل و عالمند.

و به تمامی حق قسم که جز حق نمی گويم! اينکه 
سايه عقلی را که آدمی دارد)اوهام(، وسوسه های 
شيطانی اعم از جن و انس بر آن وارد می شود. 
همان گونه که حق از طرف فرشتگان صالحين بر 

بنی آدم  وارد می شود.
پس بايد برای انسان، معصومی باشد تا حق را با 
آن تشخيص دهد و مردم از او دنباله روی کنند و 
آن وصی يا پيامبر است که خداوند او را معصوم 

ساخته است. 
باشد  خشنود  او  از  خداوند  که  را  پيامبری  »جز 
که در اين صورت برای او از پيش رو و از پشت 
معلوم  تا  گماشت.  خواهد  بر  نگاهبانانی  سرش 
بدارد که پيام های پروردگار خود را رسانيده اند 
و خدا به آنچه نزد ايشان است، اِحاطه کامل دارد 
است.«جن  کرده  شماره  عدد  به  را  چيزی  هر  و 
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مردم در حقيقت، ايمانشان همراه با شک است 
تدبِر  از  ها حداقل  آن  باعث شده  که  ترديدی  و 
صادر کننده، دور گردند و اگر چه ادعا دارند که به 
مصدر، ايمان دارند. مثاًل هنگامی که قرآن بيش 
از هزار سال است که ندا می دهد »اين زندگی 
دنيا چيزی جز سرگرمی و بازی نيست و زندگی 

واقعی سرای آخرت است ...«عنکبوت64 
هنگامی که پيامبران و اوصياء به مردم می گويند: 
شما در اين دنيا در وهم زندگی می کنيد وحقيقت 

جهان آخرت است. مردم بدان ها می خنديدند.
بله، در زمان حيات شان با بی شرمی به پيامبران 
را  ها  آن  اصاًل  که  زيرا  خنديدند؛  می  اوصياء  و 
تکذيب کرده و قبول نداشته اند و افرادی که بعد 
می  تکذيب  را  ها  آن  روايات  آيند،  می  ها  آن  از 
کنند. به اين دليل که غير معقول است وعقل آن 
را نمی پذيرد. پس مردم نه از غيب می شنوند و 
نه قبول می کنند؛ زيرا که به غيب اعتقاد و ايمانی 
بلکه به ماديات و اجسام معتقد و مؤمن  ندارند. 
هستند و آن ها را اين گونه می يابی که روايات و 
آنچه را که از پيامبران و اوصياء و قرآن -درباره 
است،  شده  وارد  است-  گذر  خانه  دنيا  که  اين 

ماده  واينکه  کنند  نمی  تصديق  و  ندارند  قبول 
جسمانی مجرد وهم وخيالی بيش نيست وآخرت 

همان حقيقِت ثابت می باشد.  
ولی اگر آزمايشگاهی تجربی خبری را به آن ها 
بدهد، همه آن خبر را قبول و با خوشحالی تصديق 
به  را  خبری  غربی  آزمايشگاهای  مثاًل  کنند.  می 
و  است  وهم  و  خيال  ماده  اينکه  دهد.  می  مردم 
وجودی برای آن نيست و وجود يک انرژی و نيرو 
يکی است و ماده، جمع شدن اين انرژی و نيروها 
گردد.  می  باز  واحد  نيروی  به  اصل  در  که  است 
مثاًل  کنند.  نمی  ادراک  و  تعُقل  آن  مورد  در  حتی 
قبول  را  و گفتارشان   فيزيک دان  مردم، علمای 
در  سابِقشان  کالم  بر  را  تطابقی  که  زيرا  دارند؛ 
اين عالم جسمانی لمس کردند. در حالی که کالم 
پيامبران و اوصياء غيب است و در اکثر احيان از 
برای  مردم  و  است  دور  به  جسمانی  عالم  اين 
قبول آن، ابتدا بايد به غيب و نيروی غيبِی حقيقی 
ايمان بياورند تا آثار او را لمس کنند. يعنی اين 
که تصديق و اعتماد بدان، قبل از اثر است. اين 
در حالی است که مردم، اثر جسمانی ماديات را 
لمس کرده و سپس به آن ايمان آوردند و قبول 
اين  بر  تماماً  مردم  که  اين  به خاطر  و  اند  کرده 
نمی  را  آن  از  غير  چيزی  و  شده  متمرکز  عالم 
بينند. در نتيجه به ماده جسمانی ايمان دارند. نه 
به غيب؛ يا ايمانی ضعيف و شکست پذير نسبت 
نفوس خود جستجو  در  را  آن  که  دارند  به غيب 
از طريق  آن هم  کنند.  تقويت  را  آن  تا  کنند  می 
آثار جسمانِی ملموس و آن يعنی نصف ايمان يا 
ربع و يا يک دهم آن. درحالی که ايمان کامل به 
غيب نيست. حال اينکه اين ايمان با اثر جسمانی 
همراه است و بر آن نام معجزه يا کرامات قرار 

داده اند.
با کمال تأسف اين اختيار تمام مردم است و تغيير 
پذير هم نيست. ايمان به اين عالم ماديات و آنچه 
طلب  را  غيب  به  ايمان  اگر  حتی  و  است  آن  در 
کنند، اصرار دارند به اينکه ايمان آن ها از طريق 
اين عالم جسمانی باشد و در تناقض بزرگی فرو 
خواهند افتاد، هنگامی که به اصرار طلب کنند که 
به غيب، يک حادثه جسمانی -معجزه-  معرفت 

که  دارند  اصرار  اوقات  بيشتر  در  بلکه  باشد. 
اين معجزه، قاهر و غير قابل تأويل باشد و هيچ  
به  غيب  خواهند  می  ها  آن  نباشد.  آن  در  شکی 
به  ايمان  و  تبديل گردد  مادياِت محض  و  جسم 
غيب در ساحت ايمانی مدعی شده آنان صفر می 
را  معجزات  از  خود  طلب  اين،  وجود  با  و  باشد 
صحيح و مشـروع جهت ايمان به غيب می دانند. 
آيا متناقض بودن طلب آنان و بين آنچه خدا در 
ايمان به غيب می خواهد، روشن و واضح است؟ 
واگر معرفت اين را داشته باشيم که خداوند خود 
غيب حقيقی است، حال طلب کنندگان معجزات 
يا  تماماً  ها  آن  که  بينيم  می  و  يابيم  می  در  را 
ها  آن  باشند.  می  حقيقی  پرسِت  بت  صدرصد 
نفس خويش را بتی جهت عبادت عالم جسمانی 

قرار داده اند.
بله، اينجا استثنائی وجود دارد و آن تعداد اندکی 
هستند که غيب و حقيقت را ياری داده و آثار آن 
را در اَنُفس و آفاق مشاهده کرده اند. و گويا از 
گويند:  می  ويک صدا  هم  با  که  شنوم  می  آنان 
حقيقت  پس  دانستند.«  می  من  قوم  کاش  »ای 
بداند  را  آن  بايد  ايمان  مدعِی  انساِن  که  تلخی 
و با آن با نفس خود مواجه گردد، اين است که 
صاحب ايمان نقی و پاک نمی شود. بلکه ايمانش 
-اگر که نسبتی از ايمان به غيب را دارد- با شک 
وترديد معجون شده است تا وقتی که به مصدر 
شک دارد، نمی توان از چيزی که صادر شده نفع 

و استفاده برد. 
بيشتر مردمی که  نفوس  اين حقيقتی است که   
ادعای ايمان دارند، بر آن معطوف شده و برايم 
يا در ظاهر  و  اعتراف کنند  بدان  مهم نيست که 
منکر شوند. آن ها به وجود غذا و شراب و آمريکا 
و بمب هسته ای و وجود اين عالم جسمانی، هزار 
سبحان  خداوند  وجود  به  ايمان  از  بيشتر  برابر 
اين   و  است  حقيقت  همان  اين  دارند.  ايمان 
دواست. و اگر با نفس خود ُمواجه نگردند و اگر 
حقيقتِشان برايشان کشف نگردد و نفس خود را 
با آن  بشناسند، دوائی غير از آن نمی يابند و از 

بيماری ُمسری آن شفا نخواهند يافت .
گردآوری از کالم سيد احمد الحسن ...
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امام صادق ع فرمود: 
»خداوند تبارک وتعالی نامی آفريد که با حروف توصيف 
نمی شوند و در لفظ بيان نمی شود و در شخصی نمايان 
نمی شود و به تشبيه کردن توصيف نمی شود و با رنگ 
ها رنگ آميزی نمی شود. از سرزمين ها به دور است. 
حّد و حدود از او دور است. احساس هر پندارکننده ای 
به آن راه ندارد. پنهان شده ای است که پنهان نشده 
را کلمه کاملی قرار داده است که 4  است. خداوند آن 
جزء با هم هستند. يکی از آنان قبل از ديگری است. از 
آن، سه نام را آشکار کرده است؛ به خاطر نياز مخلوقات 
به آن و بر يکی از آنان پرده زده است و اين نامی است 
است،  آشکار شده  که  گانه ای  های سه  نام  اين  با  که 
پنهان و ذخيره شده است . نام آشکار همان اهلل تبارک 

و سبحان است. برای هر نام از اين، 4 رکن است....«
                                         بحار األنوار ج 4ص166 

آيا با محمد )ص( با اين سخنان برخورد نکردند: ديوانه، جن زده است، 
جادوگر، پيشگو، دروغ گو، نادان و بقيه چيزها. چگونه استدلل می شود 

که حق با فرستادگان است؟!
1( ديوانه ای که با حکمت سخن می گويد!!

2( فردی است که جن او را مسح کرده است و با سخنی از سوی خداوند، شياطين را بيرون می آورد و جن های کافر و شياطين از او 
فرار می کنند!!

3( پيشگويی که زمانش را در نماز و پرستش صرف می کند!!
4( دروغ گويی که با راستگوی امانت دار بودن شناخته می شود!!

5( نادانی که از علمای مبارزه طلبی می کند و علمی آورده است که بالتر از آنان می باشد و برای پاسخ به ايشان، فقط سفسطه و 
مغالطه و اِفتراء دارند!!

فکر کنم که اين تناقضات برای شناخت اين کافی است که حقيقت با فرستاده مورد اِتهام می باشد....
کار مردم تعجب آور است. اگر پادشاهان نسبت به فرمان روايی باطل دنيايی خود می ترسند و علمای بی عمل از جايگاه های دينی 
خود می ترسند، مردم از چه مسئله ای می ترسند؟ آيا عاقالنه است که انسانی رهبری خودش را به علمای گمراهی دهد؛ به گونه ای 
که حيوانی است که افساری دارد و صاحبش آن را هر جايی که بخواهد، می برد؟ آيا عاقالنه است که انسان از اين خشنود باشد که 
دنباله روی امامان گمراهی باشد؛ تا اينکه او را وارد جهنم کنند؟ آيا گمان می کند که اگر در روز قيامت بگويد: من دنباله رويی ضعيف 

بودم، اين عذر برايش سودی دارد؟ در اين روز است که امامان گمراهی از دنباله روهای خود بيزاری می جويند.

برخورد مردم با فرستادگان



ترجمه عملی برای توحید؟
نگاه دوم: کشتن منیت

شايد اين مسئله از پيچيده ترين مسائل در مرحله عمل است. زبان بسيار صحبت 
از کشتن منيت کرده ولکن مشکل، جوراح وقبل از آن جوانح است که چگونه از بين 
بردن منيت به واقعيت می پيوندد؟ چه راه يا جريان هايی را می توان دنبال کرد 
تا آن هدِف بزرگ تحقق يابد. هدفی که با تحقق آن، خواسته های مرحله اوليه در 
مسير به سوی خداوند سبحان به پايان رسيده است و مستحق آن می شود؛ چون 
پای در شروع دريافت اِستحقاق مرحله دوم در آن راه بلند وطاقت فرسا می گذارد!!

و از آنجايی که مساله مرحله اول را ذکر کردم که خود آن، ضمن مراحل سه گانه 
ای است که در طی آن رهايی از منيت به اتمام می رسد وعمليات رهايی از منيت 
به مرحله جنگ با آن و از بين بردن آن می رسد وسپس آن، نمادی قرار گيرد که 
با  او بر آن ظاهر شود وسپس مرحله سوم  اسماء خداوند سبحان وخواسته های 
رهايی از آن بطور کامل است تا اينکه صفت و موصوفی غير از ايشان -سبحانه 
ونه  است  تکليف  اداء  برای  بقای  بقای صفت وموصوف،  وآن  نماند  باقی  وتعالی- 
بقايی حقيقی. بنابراين به همراه او -سبحانه- نه صفت ونه موصوفی است و اين 
عبارت را جمله »اهلل اکبر« معنی می کند. مردم آن را بسيار بر زبان می آورند و شأن 
بزرگ آن ودللت آن را نمی دانند. لذا آن عبارت، تنزيه او -سبحانه- را از توصيف 
آن به صفت و يا حتی اينکه موصوف باشد، بيان می کند. خداوند جل جالله، موصوف 

وصفت برای احتياج خلق به آن وبی نيازی او از آن است.
همانا مبارزه با منيت و از بين بردن آن از نياز های مرحله رهائی است؛ يعنی رهايی 
آن مسير  به  واتصال  آن  از  راه های شنيدن  بسته شدن  راِه  از  کار  اين  منيت.  از 
است. خداوند سبحان غيوراست وغيور هيچ گاه شريکی در صفت خود نمی پذيرد. 
او  از صفات  به صفتی  را  را که خود  به همين خاطر خداوند سبحان خلق خويش 
برای  يا  اوست  برای  فرد  اين  اينکه  دهد.  قرار می  امتحان  مورد  کنند،  می  وصف 
منيت صاحب صفت است؛ تا اينکه آن را اجير ذات خويش کند وگوئی خود، صاحب 
آن صفت است وصفت حق وملک اوست وهمتايی در آن نمی پذيرد وبه وسيله آن 
امتحان، پرستش ابليس به رسوائی کشيده شد. پس از اينکه صفت عبوديت او را 
همطراز فرشتگان کرد. بلکه طاوس فرشتگان شد. نفس اماره به سوء او، هنگامی 
که او را فريب داد وتصوری برای او ايجاد کرد که آن صفت از حق وملک اوست و 
ضربه ای کشنده به او وارد نمود وهنگامی که با مخلوقی غير از خود که در بندگی از 
او برتر است  مورد امتحان قرار گرفت، حقيقت پرستش او هويدا شد ومعلوم گشت 

که برای نفس خود بود ونه برای خداوند سبحان.
ولکن با عادت داشتن ذات توهم)منيت( بر موصوف شدن به وجود، ومشغول بودن 
به وجود خود و انصراف از نظر  به موجود حق باعث شده که گمان کند، مستحق 
آن صفت است وملکی ِصرف است که هر گونه بخواهد در آن تصرف کند وبا محکم 
شدن اين پندار در نفس، امتحان الهی از باب رحمت وآزمون فرا می رسد. تا اينکه 
آن ذات اگر هالک شود، با بيّنه به هالکت برسد. صاحب وجود حقيقی نيست واگر 
بيّنه زنده بمانند. اينکه وجود  با  اين گونه بود، از بين نمی رفت؛ تا نفوس عارف، 
گمانی آن ها امتداد طولی برای وجود حق است ونه امتداد َعرضی. بنابراين  با وجود 
حق سبحانه وتعالی به وجود آمده است. واگر فيض اوبرای صفت وجود نبود، عدم 

يا نيستی خواهد بود.
از آن ها اصل است ومعادل حقيقی  بنابراين فرق بين دو معادله اين است، يکی 
وديگری معادل توهمی است که امکان وجود خود را از موجود حقيقی گرفته است 
وعلت اين گرفتن آن است که به شناخت برسد وموجود حق را بشناساند. نه اين که 
ادعای وجود را برای ذات توهمی خويش بکند ودر صفت وجود به گونه ای تصرف 
کند که گويی ملک او باشد واستحقاق آن را داشته باشد وبر آن احوال خطير اثرات 
عملی خطيری مترتب خواهد شد ومردم آن را با دست لمس خواهند کرد و آن را 
باچشم خواهد ديد. از آن آثار ظاهر وهويدا ونمايان، منازعه با خداوند سبحان در 
برگزيدن حکام ومنازعه با او نسبت به ُکرسی که برای تدبير خلق وسياست های 
به هالکت  از  اثرخطير  اين  بر  آنچه  هر  باشد.  می  است،  برگزيده  وآخرت  دنيوی 
رساندن کشت ونسل مترتب می شود وهر آنچه جهان شاهد ودر حال مشاهده آن 
تا به امروز است، ثمره ادعای صفت وجود که استحقاق وملک خود پنداشته است 
می باشد ونه اينکه صفت منعکس کننده وجود حقيقی ودللت بر آن است. انتهای 

مظنون به حقيقت وحقيقت آنکه او را شناخته است، وجودی گمانی است...
شايد کسی  بپرسد راه عالج چيست يا بهتر است بگوئيم پيش گيری چگونه انجام 
می گيرد؟ از سوال عالج به سوال پيش گيری رفتم تا دو حالتی را که در آن بسر 

می بريم، بيان کنم. يک حالت می گويد: ما به بيماری منيت شديد، گرفتار شديم. 
لذا درمان در داروی تلخ وسنگين است»وآن پذيرش حق است« واما پيش گيری 
وضعيت آن روشن است که همان تمسک به حلقه خداوند می باشد که هيچ گاه از 

هم جدا نمی شود. 
واين حلقه محکم که خداوند سبحان آن را در آية الکرسی مبارک ياد نمود؛ همان 
مرحله  همان  حق،  پذيرش  لذا  است.  منيت شديد  بيماری  به  ابتالء  از  پيشگيری 
شروع در مسير درمان بيماری است ومسير درمان دراز می خواهد که در انتهای 
آن ثمره اش قتل آن بيماری»قتل منيت«خواهدبود. پس از اين علنی کردن عملی 
مرحله پيش گيری شروع خواهد شد. لذاهيچ کدام از ما نمی تواند متوهم شود که از 
پرهيزکاران است، مگر اينکه مرحله درمان را به اتمام برساند و پرونده آن بيماری 

را که کشت ونسل)آن( را از بين برده است ببندد.
الی اهلل می باشد وترجمه ای برای توحيد  از مراحل سير  پرهيزکاری مرحله دوم 
است، با وصف اينکه عقيده ای پايدار که برای تنظيم کردن حرکت شخص بر دو 
وجه مادی)جسمانی( ومعنوی)روحانی( می باشد. رهبری نمونه در ميان ما حاضر 
است»در اين زمان درود خداوند بر پدران وفرزندان او باد« بنابراين عبد صالح که 
در بين ماست  جوانمردی کرده که ما را با عمل ونه تنها با گفتارش تعليم می دهد. 
جرياناتی که کشتن منيت با آن به اتمام  می رسد تا بتوانيم به مرحله پرهيزکاری 
انتقال پيداکنيم چيست؟ مرحله ای که بندگان ساختار دولت خداوند بر روی زمين را 
شروع کنند؟ پس اگر بخواهيم به گذشته برسيم وبا چشم خود ببينيم بايد تصميمی 

حقيقی در بستن روزنه های منيّت اتخاذ کنيم .
با کردار ونه تنها با گفتار، همه روزنه هايی را که بر ساحت وجود است ببنديم 

وهوشيار باشيم که از روزنه های آن رنگ صالح به خود می گيرد تا صاحب خود را 
فريب دهد و باز باقی بماند و بادهای مرگ وهالکت از آن ها بوزد. در کالم معصومين 
ص تدبر کنيم که صفات مومن را اين گونه بيان می فرمايند: »مومن عاقل وهوشيار 
می  که هست-  گونه  هر  -به  ديگری  دريافت  و  فهم  توانائی   ، هوشياری  است.« 

باشد.
آری، گناه وتقصير با فهم وادراک بنده ثابت می شود که او دنباله رويی است که 
مسبوق است نه مسبوقی که به دنبال او هستند ودنباله رو هست. لذا آن که از او 
پيشی گرفته است، نشان دهنده گناه وتقصير اوست. آيا ما امروز با کردار وکوشش 
وحرکت خود اين حقيقت عظيم را می فهميم؟؟ مگر اين گونه نيست که آنچه ما را 
برای نگاه به حال خود دعوت می کند، خود ما هستيم. هر کدام از ما خود را برنده 
ميدان می دانيم و اينکه از ما کسی سبقت نگرفته است و اينکه عذرهای ما پذيرفته 
شده است وتقصير ما دارای صدها اگر نگوئيم هزاران شوخی هاست که خود را با 
آن ها فريب داده تا از سنگينی آنچه به ما آمده وبر دوش ما گذاشته شده، خالصی 

يابيم.
ومی خواهم از خالل شما در گوش خود بگويم: فالنی، روزنه های شنيدن از نفس 
خود را ببند تا اينکه صدای خداوند که از طريق سنگ تو را صدا می دهد بشنوی: تو 
برای من موجود هستی نه برای خودت. پس در ملک من به شکلی که تو می خواهی 
تصرف نکن وعمل به آنچه را که من می خواهم، ترک می کنی. پس فردا وقتی به 
سوی من می آيی وپرونده تو به من خبر دهد که هر حرفی که دست تو آن را نوشت 
اطالع دهد که از حضور خودت حاکيست ونه حضور من، قلم وکاغذ را به تو  بدهم تا 

از من ويا از خودت بنويسی؟؟ چه تلخی ای...چه تلخی ای... چه تلخی ای...

نشـانـــه هـای ظهـــــــور

ابری سريع می  بر  اين هنگام پروردگار سوار  »1.در 
شود. ناگاه بت های مصر در محضرش به لرزه خواهند 
خواهد  ذوب  ها  سينه  در  مصريان  های  قلب  و  افتاد 
بر  شخصی  و  ديگر  مصريانی  بر  مصريان  2.و  شد. 
برادر خود و شهری بر شهر ديگر و مملکتی بر مملکت 
ديگر قيام می کنند. 3.پس ارواح مصری ها در درون 
ذوب خواهد شد و مشورتشان باطل خواهد شد. پس 
عرفا  و  توابع  اصحاب  و  ساحران  و  ها  بت  سراغ  به 
رفته.  4. پس بر آن ها مردی سنگ دل وفرمانروايی 
پروردگار  گفتار  همان  اين  شد،  خواهد  ُمسلط  شديد 

تواناست.« األصحاح 19

»1.سپس فرشته ای ديگر ديدم كه از آسمان 
فرود آمد و سلطنت بزرگی داشت و زمين از 
هيبت او نورانی گشت. 2.با صدايی كه شدت 
كرد؛  سقوط  كشيد:  فرياد  داشت،  بزرگی 
)عراق:بغداد(  عظيم  بابل  شهر  كرد،  سقوط 
و  صفتان  شيطان  سکونت  برای  مکانی  و 
شد...  نجس  پرندگان  كليه  برای  پناهگاهی 
وتاجران زمين از نعمت آن بهره مند گشتند. 
از  سپس ندای ديگری رسيد كه ای قوم من، 
ها  آن  گناهان  با  نيز  شما  تا  شويد  خارج  آن 
آميخته نشويد و از ضربات آن آسوده باشيد.« 

انجيل يوحنا اصحاح 18

امیرالمومنین ع فرمود: 

گردد  می  بر  زوراء  به  وسلطنت  »حکومت 
می  وانتخابات  شورا  به  حکومت  کارهای  و 
انجامد و هر فردی بر ديگری غلبه کرد، آن 
را انجام می دهد. درآن هنگام خروج سفيانی 
است که 9 ماه بر زمين مسلط می شود و آن 
را به سوی عذاب سوق می دهد... تا زمانی 
و  شود  می  خارج  ُمهتدی  هادی  مهدی  که 
پرچم را از دست حضرت عيسی ابن مريم 

ع تحويل می گيرد.« المالحم الفتن134

امام صادق ع فرمود: 

آيد:  می  مرگ  نوع  دو  قائم  از  »قبل 
مرگ سرخ و مرگ سفيد. تا اينکه از 
هر هفت نفر، پنج نفر می ميرند. مرگ 
سرخ: شمشير و مرگ سفيد: طاعون 
النوار  منتخب  هاست.«  وبيماری 
المضيئه - السيد بها ء الدين النجفی 

ص 313

3



سایت رسمی دعوت انصار امام مهدی )ع(

www.almahdyoon.co

آدرس روم مسنجر انصار امام مهدی ع :صفحه رسمی مکتب شریف نجف اشرف به زبان فارسی

Paltalk >Asia and pacific> Iran> 
lil Ansar Emam Mahdi 10313 lil

FB/ALnajafALashraf313

خليفه، قائم به امر خداست و مثال اوست بر روی زمين.
وهم  در  يا  ديد  را  آن  توان  ونمی  است  غايب   چون خداوند 
)خيال( آوريم ويا او را درک کنيم. برای شناخت او تنها مثال او 
يا قائم به امرش را می بينيم و خواهيم شناخت. پس شناخت 
و معرفت او از طريق خليفه او می باشد؛ زيرا اين خليفه تجلی 
اسمای ُحسنای خداوند و مثال کامل اوست و معرفت خليفه، 
معرفت اصل است و با معرفت خليفه در هر زمان )پيامبران و 
اوصياء( می توان خداوند را بهتر شناخت؛ زيرا شناخت آن ها 

شناخت فرستنده است.
و خداوند فرمود: »وما خلقت الجن والنس ال ليعبدون«ذاريات 
56 »جن و انسان رافقط برای پرستش خودم آفريدم.« امام 

صادق ع می فرمايند: »عبادت يعنی شناخت.«
 و در هر زمان معرفت خداوند از طريق اين راهبران -اوصياء 

و پيامبران ع- می باشد.
چه  آيند  می  وقتی  داشتيم؟   ها  آن  از  معرفتی  چگونه  ولی   

بالهايی که از مردم زمان خود نمی ِکشند!؟
از امام صادق ع در مورد تفسير آيه »ماتغنی عنهم ال آيات 
را  والنذر عن قوم ل يومنون« »نشانه ها و هشدارها، گروهی 
که ايمان نمی آورند سود نمی بخشد.« پرسيدند. ايشان فرمود:    
» اِنذارها، پيامبران خداوند و آيات، امامان می باشند.« کافی 
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 پس خداوند را  با آيات بشناسيد. ولی چرا تکذيب می شوند؟ 
مگر دليل و حجت کافی نداشتند؟ خداوند می فرمايند: »هرگاه 
فرستاده ای را برای شما فرستاديم که با هوای نفسانی شما 
مطابق نبود، تکبر کرده ايد. عده ای را به قتل رسانده وعده ای 

ديگر را تکذيب می کنيد.« بقره87
و آيا خداوند به آن ها دليلی کافی برای شناخت نداده است 
که اين گونه آن ها را  تکذيب می کنند يا به قتل می رسانند!!! 
خداوند انسان را برای هدف و غايتی آفريد و آن معرفت اوست 
و  راهنمای  برای  را  افرادی  آن،  به  و رسيدن  تحقيق  برای  و 
اِرشاد قرار داد. آنان حجت او بر مردم هستند که به وسيله آن 

ها مردم  به سرمنزل مقصود می رسند. 
 و جهت شناخت آن ها، کتاب و ميزان را نازل کرد. تا به وسيله 
آن انسان ها را هدايت کنند تا هر که حق را بخواهد با بينه به 
حق برسد و آن که باطل را بخواهد نيز با بينه به باطل برسد. 

آن  با  تا  داد  قرار  را  قانونی  برای مردم  عنايتش  و  لطف  با  و 
حجت و خليفه خود را بشناسند و بتوانند آن ها را از مدعيان 

دروغين در هر زمان تشخيص دهند.
 و آن قانون اين است که يک خليفه با وصيت می آيد و دوم 
حاکميت  به سوی  او  دعوت  و سوم  آيد  می  وحکمت  علم  با 

خداست.
اول: وصيت.

به فرشتگان  آن گاه که خداوند  آر  »بياد  خداوند می فرمايد: 
عرض  آنان  گماشت.  خواهم  ای  خليفه  زمين  در  من  فرمود: 
زمين  در  که  گماشت  خواهی  را  کسی  آيا  پروردگارا!  کردند: 
فساد کند وخون ها ريزد و حال آنکه ما خود تو را تسبيح و 

دانم که  را می  تقديس می کنيم؟ خداوند فرمود: من چيزی 
گاه  آن  داد.  آدم  به  را  اسماء  همه  خداوند  و  دانيد  نمی  شما 
حقايق آن اسماء را در نظر آن فرشتگان پديد آورد و فرمود: 
اگر شما در ادعای خود راستگو هستيد، اسماء اينان را بيان 
ما  منزه،  و  پاک  خدای  ای  داشتند:  عرضه  فرشتگان  کنيد.  
و  دانا  تو  فرمودی.  تعليم  ما  به  خود  تو  آنچه  جز  دانيم  نمی 

حکيمی.«بقره30الخ
واعتراض  استدلل  از  بعد  خداوند  بال،  شريفه  آيات  در 
به آدم  -يعنی خليفه  فرشتگان بر سجده آدم ع، خالفت را 
نيز سه راه را برای  و جانشين خويش در زمين- می دهد و 
شناخت خليفه خداوند در اختيار مکلفين قرار می دهد. اين راه 

ها عبارتند از:
1:خداوند در محضر فرشتگان وابليس نص صريح داشت که 

آدم ع خليفه او در زمين است.
2:بعد از خلق آدم، تمامی اسماء ونام ها را به او آموزش داد.

را عبادت می کردند  او  افرادی که  به تمام  3:سپس خداوند 
خليفه خود سجده  آدم  به  داد،  ابليس- دستور  و  -فرشتگان 
کنند. اين سه بند قانون شناخت خليفه »پيامبران واوصياء ع« 
در هر زمان است. اينکه خليفه با وصيت می آيد  و اولين کسی 
خداوند  نمود،  خليفه  دادن  قرار  و  وصيت  بر  صريح  نص  که 

متعال است.
نجات  امتحان  اين  در  کرد،  اطاعت  مسئله  اين  از  وهرفردی 
ولی  يافت.  خواهد  ادامه  قيامت  روز  تا  امتحان  واين  يافت 
ابليس در اين امتحان به خاطر غرور وتکبر بر خليفه رد شد. 
آن هم با گفتن »أنا خير منه« »من از او بهترم.« همان گونه 
که اطاعت وتسليم امر خدا بر سجود به خليفه سبب پيروزی 
فرشتگان شد، مومنين نيز با اطاعت از خليفه خدا در هر زمان 

پيروز می شوند.
خداوند فرمود: »ياد آر وقتی را که به فرشتگان فرمان داديم: 
همه بر آدم سجده کنيد و همگی آن ها سر بر سجده آوردند. 
جز شيطان که از جن بود. بدين جهت از اطاعت خدا سرپيچی 
کرد. آيا مرا فراموش کرده و شيطان و فرزندانش را دوست 
خود گرفته ايد؟ در صورتی که آن ها با شما دشمنند و ظالمان 
که به جای خدا شيطان را برگزيدند، بد مبادله ای کردند.«کهف  

50
و  نصی صريح  کريمه،  آيه  اين  که  کنيم  توجه  بايد  اينجا  در 
روشن بر حاکميت خداوند است و روشن می کند هر که آن 
را قبول کرد، پيروز شد و آن ها فرشتگان بودند و کسی که 
آن را رد کرد و قبول نداشت، ابليس است و بعد از اين هر که 
اين  آخر  باشد،  نداشته  قبول  را  خداوند  مطلق  حاکميت  اين 
آيه بر او مطابقت می کند. يعنی ابليس وفرزندانش را دنبال 
کرده و خدارا فراموش کردند »شيطان و فرزندانش را دوست 
و  هستند  دشمن شما  ها  آن  که  در صورتی  ايد.  گرفته  خود 
ای  مبادله  بد  برگزيدند،  را  شيطان  خدا  جای  به  که  ظالمان 

کردند.«کهف50
»سنت  احزاب62  تبدياًل«  اهلل  لسنة  تجد  ولن  اهلل  »سنة   

خداوند است و براين سنت خداوند، تغييری نمی يابی.« واين 
سنت از آدم تا خاتم ادامه دارد.

واين سنت يعنی استمرار وصيت و اعتراض بر آن ادامه دارد 
و خواهد ماند...

آدم ع هابيل را انتخاب می کند و شيطان اعتراض می کند و 
قابيل را تحريک به قتل خليفه می کند. امام صادق ع فرمود: 
به  را  علم  و  نبوت  ميراث  که  کرد  وحی  آدم  به  »...خداوند 
وقتی  و  کند  می  عمل  گونه  اين  او  و  بدهد.  هابيل  فرزندش 
می  پدرش  به  ناراحتی  با  می شود،  آگاه  ماجرا  اين  از  قابيل 
گويد: آيا من از او بزرگتر نيستم؟ اين امر حق من است. آدم 
ع به او می گويد: فرزندم اين امر جانشينی  به دست خداوند 
است و او هابيل را مخصوص اين امر قرار داد و اگر باور نمی 
کنی، قربانی را برای خدا قرار دهيد و هر کس خدا قربانيش 
نشانه  شد.  خواهد  خالفت  امر  اين  صاحب  او  کرد،  قبول  را 
قبول اين قربانی اين است که توسط آتش برده خواهد شد... 

قربانی  و  قوچ  بود، يک  گوسفندان  که صاحب  هابيل  قربانی 
قربانی  آتش  و  بود  مانده  گندم  بود،  زمين  صاحب  که  قابيل 
قابيل  ای  وگفت:  آمد  ابليس  هنگام  اين  در  گرفت.  را  هابيل 
فرزندانت  بر  برادرت  فرزندان  شديد،  فرزندانی  صاحب  اگر 
تفاُخر می کنند. آن هم به خاطر کار پدرت و قبول کردن آن 
آتش قربانی برادرت. اگر او را بکشی، ديگر پدرت کسی را به 
جز تو برای وصيت و جانشينی پيدا نمی کند و قابيل هابيل را 

کشت...« قصص النبياء 55       
 از امام صادق ع  در مورد تفسير آيه »امانات را به اهلشان باز 
پس دهيد.« پرسيدند و ايشان  فرمودند:»اين وصيت است که 
ازمردی از ما به مردی ديگر منتقل می شود.« بحارالنوار23، 
چگونه  را  امر  صاحب  که  شد  سوال  ع  صادق  امام  از   276
می  و وصيت  علم  با  و  وقار  و  با سکينه   « فرمود:  بشناسيم؟ 

آيد.«بحارالنوار25، 138

همه مسلمانان اتفاق نظر دارند كه رزية الخميس)مصيبت پنجشنبه(شب پنجشنبه بود ورسول 
خدا ظهر روز دوشنبه وفات كردند.

باتقوا باشد ونوشتارى در اختيار داشته باشد كه ضامن عدم گمراهى امت باشد  اگر فردى 
وشخصى مانند عمر تالش كند، مانع نوشتن آن شود وسپس سه روز فرصت پيدا كرد كه اين 
وصيت را بنويسد، آيا نوشتن آن را ترک مى كند؟طبعًا نه. چگونه مى توان قبول كرد كه سرور 
باتقوايان، رسول خدا اين كار را انجام ندهد وچگونه مي توان او را متهم به ننوشتن وصيت 
الهى مى بايست به دست ما رسيده باشد. چون  ثانيًا: اگر نوشته شده باشد به لطف  كرد؟ 
رسول اكرم ص از روى هواى نفس سخن نمى گويد وايشان فرمودند كه اين نوشتار)وصيت(

بازدارنده از گمراهى است.
بنابراين اين گونه مى توان نتيجه گرفت كه:

1:وصيت نوشته شد.
2:وصيت بازدارنده از گمراهى است.

3:اين وصيت در كتب به ما رسيده است.
اكنون اگر همه كتاب هاى تمامى فرقه هاى مسلمين را بررسى كنيم، تنها يك وصيت از 
رسول خدا را به هنگام وفاتشان خواهيم يافت كه همان وصيتى است كه در آن پيامبر خلفاى 
بعد از خود را دوازه امام ومهديين دوازدگانه معرفى كرده است كه در كتاب غيبت طوسى 

ص150 ذكر شده است.
در  اين سخن  است،  دروغ محض  الخميس  رزية  روايت  بگويد:  كه  فردى 
حقيقت ُمضحك است واگر به پاسخ هاى هم قطارانش نظرى مى انداخت، 
براى او كافى بود. روايت مصيبت پنجشنبه در بخارى وصحيح مسلم ودر 
كتب تاريخى در جاهاى مختلفى ذكر آن آمده است و از لحاظ صحت صدور 

شكى در آن نيست.
اكنون به سواالتى كه از سوى بعضى وارد مى شود، خواهيم پرداخت.

حادثه رخ داد ورسول اكرم ص فرمودند: وصيت ضامن وبازدارنده از گمراهى 
است واعتراض از سوى برخى افراد كه اين گونه نوشته اند: كه چرا تا آن 
هنگام نوشتن آن را به تأخير انداختند، در واقع اعتراض به رسول خداست. 
در حالى كه زندگى رسول خدا از ابتداى بعثت تا آخرين لحظات زندگيش 
رسالت وسخن وى بر ما حجت است وسخن از روى هواى نفس نمى زند. و 
ثابت گرديد كه ايشان فرمودند: نوشتارى است كه بازدارنده از گمراهى است.

اما تأويالت درباره آنچه عمر در اعتراض خود اراده كرده، ما درصدد محاسبه 
او نيستيم ودر اين بحث نمى خواهيم به آن بپردازيم. بلكه موضوع ما درباره 
آن نوشتارى است كه پيامبر خواستند بنويسند. آيا منطقى است رسول خدا 
بعد از توصيف آن به بازدارنده از گمراهى از نوشتن آن خوددارى كنند؟ واگر 

ترک نكرده است، پس اين وصيت كجاست؟
قرآن  «است.  اهلل  كتاب  ايشان»حسبنا  مورد سخن  در  عمر  پاسخ  اينكه  با 
به  را در ميان ما  ثقلين  بيانگر همه چيز است وبه همين دليل رسول خدا 
وديعه نهاد. لكن در اعتراض وى به رسول خدا وسخن او كه گفت: درد بر 

اوغلبه كرده 

است يا هذيان مى گويد، يعنى در سنديت آنچه خواهد گفت: تشكيك مى كند. دوباره تكرار 
مى كنم كه در اين جا در صدد محاسبه عمر بن الخطاب نيستيم وقصد آن را نداريم، بلكه 
هدف محتواى اين نوشتار است كه رسول خدا آن را بازدارنده از گمراهى توصيف كرده است.

اما روايتى كه راوى مى گويد: در آن وصيت موردى را فراموش كردم .آيا اين همان وصيت 
بازدارنده از گمراهى است؟

برادران گرامى عقل هايتان را مورد خطاب قرار مى دهم وچيزى را نمى خواهم به جز اينكه 
حق را براى شما روشن كنم  و از خداوند مى خواهم كسى را كه طالب حق است، هدايت 

فرمايد.
است،  گمراهى  از  بازدارنده  كه  است  نوشتارى  وصيت  فرمودند:  كه  رسول  بنابراين سخن 
بدين معناست كه قطعًا نوشته شده است وامكان ندارد كه رسول خدا -سرور متقيان- را 
به ننوشتن آن به محض اعتراض عمر يا هركس ديگر متهم كنيم. چگونه مى توان چنين 

اتهامى به او  زد؟؟
از طرفى اگر نوشتن آن را ترک كرده است، نمى بايست لطف الهى شامل حال ما شود وبه 

ما برسد؟ يقينًا بايستى به دست ما برسد.
نوشتارى كه در آن پيامبر به خلفاى بعد از خود -دوازده امام ودوازده مهدى- وصيت كرده 
است، همان وصيت يگانه اى است كه در كتب شيعه واهل سنت ذكر آن آمده است و از 
للوصية«)پيروزى  كتاب»انتصاراً  به  توانيد  مى  رابطه  اين  در  است.  اصوليون صحيح  لحاظ 
از وصيت( نوشته شيخ ناظم عقيلى )حفظه اهلل(  الوصية«)دفاع  براى وصيت( و»دفاعًا عن 

مراجعه كنيد.
ادامه دارد...

مصـــــادر فــــکر:
كالم درست در موارد غيبى مانند رؤياى صادقه را بايد از اهل آن بر گرفت. به همين خاطر بهتراست اين 

مفهوم را از سخن سيداحمدالحسن بيان كنم.
»انسان فكر مى كند و در ذهنش افكار وآموخته هايى مى يابد و اين آموخته ها منابعى دارد. برخى از آموخته 
هاى انسان، از اين عالم جسمانى مى آيد. مثاًل از راه چشم وگوش. و برخى از ملكوت اَعلى مى آيد. مثال 

آنچه از اَعلى مى آيد، وحى پيامبران يا رؤياى صادقه است«
يعنى: مصدر اين آموخته ها يا از عالم ملكوت هستند. 

يا از اين عالم جسمانى كه اين نوع آموخته ها به دو قسمت تقسيم مى شوند.
اول: از ابليس وسربازانش است. 

دوم: از نفس وهواست واين آموخته ها سه منبع دارد:
منبع اول:  عالم  نور يا از خداوند به صورت وحى مستقيم است يا به واسطه فرشتگان يا به واسطه اَرواح 

خواهد بود.
منبع دوم: از ابليس و سربازانش است.

منبع سوم: نفس و هوا.
 آموخته هايى را كه درحال بيدارى به انسان مى رسد، در حالت خواب رؤيا مى نامند. به اين معنا كه رؤيا مانند 

آموخته اى است كه بر انسان وارد مى شود ودر حافظه او نقش مى بندد.
روح مانند خورشيد است. زمانى كه روح به سوى آسمان صعود مى كند يا خداوند او را درخواب مى گيرد، شعاع 

آن متصل به جسد است كه او را اداره نمايد.
اما دليل ظهور آموخته هاى رؤيا در خواب و بارز بودن آن در ذهن و سرعت داشتن و بيشتر روشن بودن، به 

خاطر مشغول بودن روح به اداره جسد در بيدارى است.
 روح در هنگام خواب به اداره جسد مشغول نيست؛ به اين سبب آموخته براى او روشن تر خواهد بود... باتوجه 
به اين كه مسئله آگاهى به ملكوت وسيع تر از اين است كه به خواب منحصر شود، ورود آموخته براى فرد 
بيدار، مانند اَشكال و شنيدن صداهاست كه هميشه وجود دارد و فقط فكر نيست كه در ذهن مى چرخد. 
حقيقت اين است كه اين اَشكال وصداها هميشه وجود دارند. ولى گاهى اوقات آن را نمى شنوى وگاهى اوقات 
آن را مى شنوى؛ به خاطر مشغول بودن روح به بدن و دنيا و آنچه در آن است وسنگينى بدن و نيازهاى آن 
الخ... اگر مشغوليت تو به آخرت و به روح باشد و بدن را سبك كنى، بسيار مى شنوى و مى بينى ان شاء اهلل.
»حقيقتى كه بايد مردم آن را بدانند اين است: فرزند آدم با غذا مى ميرد و شهوات روح را از باال رفتن باز 
مى دارد و به اداره اين بدن جسمانى مى ِكشاند واين مشغول شدن در مورد روح، گونه اى از مرگ تدريجى 

است. همان طور كه ذكر وتالش در راه خداوند سبحان ومتعال، گونه اى از زندگى و اِرتقاء تدريجى است«

 تفسير يك خواب: برادرم خوابى ديده كه من را درخواب با پا هاى بسته شده و از يك دست آويزان به سمت 
حوض  مى برند و ديده كه حوض از سنگ مرمر بوده و در آن آب است تا اينكه جسم من را در آب فرو بردند 

و آن ها به برادرم گفتند كه همانند اين با تو انجام مى دهيم ، يعنى مثل من .
پاسخ :

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  و الحمد هلل رب العالمين و صلى اهلل على محمد و آل محمد االئمة و المهديين و 
سلم تسليمًا 

بسته شدن پا  به معنى منع انسان از جابه جايى است و  آن جابجايى به نسبت جسد مكانى است. اما نسبت 
به روح اين گونه نيست، بلكه آن حركت از حق به سوى باطل يا از باطل به سوى حق است. و معنى آن در 
خواب ثابت بودن مسير حركت روح است و اما آب، جسد انسان را در اين عالم از نجاست پاک مى كند و آن 
به نسبت روح نشان گر طهارت است . و اما بستن پاهاى شما و فرو بردنت در آب نشان گر ثبات مسير روح 

شما به سوى  طهارت است.

مصیبت پنج شنبه)رزیة الخمیس(...
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