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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 فراتر از شناخت و خارج از غلوّ تیب مقام اهل یبلندا :بیت ی مبحث اهلمقدّمه

احادیث باب حجّتِ کتاب اصول  فیض، أمقام امام، مبد بلندای ،بیت لهشناخت ا :ها هواژکلید

ی  مصادیقی از غلوّ درباره، ، غلوّ، مسدود بودن راه شناخت امامتحدیث معرفت به نورانیّکافی، 

 .بیت مقامات اهل، انکار با غالینی امیرالمؤمنین مبارزه ،بیت اهل

 کیستند،بیت که اهلاینیعنی  که اصالً در دسترس ما نیست. شویموارد ی ارطهخواهیم به ومی

عزیزان الاقل که  خواهش کردممن ی قبل  چیزی نیست که ما به آن راه داشته باشیم. جلسه

مثل  ترهای مفصّلکتابخواندن ی فارسی دارد، بخوانند. را که ترجمه کافی اصول ی لحجّها کتاب

ندارند، الزام نکردیم؛  تسلّط در استفاده از متون عربیت عزیزان اکثریّ و ندستچون عربی ه را االنوار بحار

ی حتّ .انندو روایت به روایت بخو را با دقّت ی اصول کافی لحجّها عزیزان کتابکه خواهش کردم  ولی

 دقّت کنند. ها را بخوانند وفهمند، ترجمهنمیهم عربیش را اگر 

مورد در  رضاآمده است، فرمایشات امام  فیی اصول کاهالحجّ کتاب حادیثی که دریکی از ا

و بسیار عمیق و عظیم. حضرت در آن انات مفصّلی است؛ چندین صفحه بی 1است؛ ی امامت مسأله

ْيَن اِِلْخِتَياُر اَ فَ  ؛اْلُمَتناِولِيَن َو َوْصِف اْلواِصِفينَ  یْيدِ اَ ِمْن   النَّْجمُ   َو ُهَو ِبَحْيثُ فرمایند: مجموعه، در مورد امام می
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 کهاست  دور از دسترس کسانیماند؛  میدر اوج آسمان  یاستارهبه امام  2 :ذاْيَن اْلُعُقوُل َعْن ه  اَ ذا َو ِمْن ه  

توصیف بشری با شان، دست دراز کنند و ستاره را بگیرند؛ یا با همین دست بشری خواهند از زمینمی

و عظمت و بلندای مقام امام  های بشری کجاها و عقلاندیشه :ذاْيَن اْلُعُقوُل َعْن ه  اَ را وصف کنند.  خود او

 کجا؟! 

ی در خطبه امیرالمؤمنین م؛ای ، بارها تکرار کردهجلسات اخیررا در  المؤمنینی امیراین جمله

من کجا؟!  فرمایند: آنها کجا؟کنند، میاشاره می ی اوّلبه غصب حقّشان توسط خلیفه وقتی شقشقیّه،

رُ  یَّ لَ اِ  َو ِل يَ ْرقى    السَّْيلُ   یيَ ْنَحِدُر َعن   ، از جاری شدهاز مبدأ فیّاض هستی در عالم خلقت هر فیضی  3:الطَّي ْ

است. از یافته، تا به خلق رسیده  من جریان ی جَبَلدامنه است؛ درمن جاری شده  ی وجودقلّه

به هر موجودی از موجودات جهان خلقت ظام خدا، ا اولیاء عزم، تالع ولول اتا رس ی مقرّب گرفتهئکهمال

ی وجود من و بر دامنه ی مناز قلّه فیوضات ربّانی سیل : السَّْيلُ   يَ ْنَحِدُر َعن ی رسیده است،فیضی که 

 شود. و میجاری شده است 

بیت عصمت و طهارت در درک مقامات اهلداند این زیارت ه خدا میک- ی کبیرهدر زیارت جامعه

َمناِزِل اْلُمَقرَّبِيَن  ی  ْعلاَ َو   اْلُمَكرَِّمينَ   َمَحل    ْشَرفَ اَ   ِبُكمْ   اللُ   فَ بَ َلغَ فرمایند: می امام هادی -چقدر عظیم است

 4:ْدراِكِه طاِمعٌ اِ  یَحْيُث ِل يَ ْلَحُقُه ِلِحٌق َو ِل يَ ُفوقُُه فاِئٌق َو ِل َيْسِبُقُه ساِبٌق َو ِل َيْطَمُع فِ  ؛ْرَفَع َدرَجاِت اْلُمْرَسِلينَ اَ َو 

به  رّبان الهی وترین جایگاه اهل کرامت، و به برترین منازل مقبیت را به شریف خدای متعال شما اهل

هیچ اینجا  !بینیدب .َحْيُث ِل يَ ْلَحُقُه ِلِحقٌ ی که: اترین درجات رسوالن و پیامبران رساند؛ به گونهواال
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پیامبران  حتّی ،کس تواند به شما ملحق شود؛ هیچ کسی نمیفرمایند: هیچ نشده است؛ میهم ی ئاستثنا

که  همین کسانی هستند وجزالبتّه پیغمبراکرم .ِل يَ ْلَحُقُه ِلِحقٌ  ؛رّبی مقمالئکه حتّی،اولوالعزم

تواند به شما ملحق شود نمی کسهیچ فرمایند:می امام هادی کنیم.آنها صحبت می به راجعداریم 

ق و بر شما تفوّ راه پیدا کندتواند به مقام شما ی هم نمیایابندهوّقرساند. هیچ تفبخودش را به شما و 

از جایگاه شما پیش  زند وبجلو  تواند از شمای هم نمیاگیرندههیچ سبقت :َو ِل َيْسِبُقُه ساِبقٌ  جوید.

ورزد که به مقام شما نائل بتواند طمع هم نمی ای ندهورز هیچ طمع :ْدراِكِه طاِمعٌ ی اِ َو ِل َيْطَمُع فِ  د.بیفت

 و مقام شما را درک کند.  شود

  چه بگوییم؟ کسانیبه چنین  هستند. راجع چنین کسانی بیت اهل

جمالت آن  دیم؛خوانت را با هم به نورانیّ المؤمنینحدیث معرفت امیر ی قبلجلسه خدا توفیق داد

ُلغوَن ُكْنَه اِ فَ  ؛ َفْضِلنا ما ِشْئُتمْ   وبِيَِّة َو قولوا ِفيالرُّبُ   نَ ز لونا َعنِ : فرمودند کهرا امیرالمؤمنینعجیب  نَُّكْم ِل تَ ب ْ

 توانید،می آنچهورید؛ بعد بیایین ما را از مقام استقالل، مقام خدایی و پروردگاری پا :ما ِفينا َو ِل ِنهايَ َتهُ 

 بیت چه در ما اهلنه آنکه به کُگمان خودتان بلندپروازی کنید؛ به و دهید بسخن  در فضیلت ما داد

ْعَظَم ِمّما اَ ْكبَ َر َو اَ ْعطانا اَ َقْد   َعزَّ َو َجلَّ   اللَ   نَّ اِ فَ رسید. راه ندارید و نمی ،به نهایت و پایان آنو  وجود دارد

چراکه  -توان این عبارت را خواندمیشکل به دو  ،که گفتم طور همان- :َيِصُفُه واِصُفُكمْ یا  ِصُفُكمْ اَ َيِصُفُه َو 

از شما بخواهد  ای کننده چه هر توصیفتر از آنتر و عظیمبزرگداده است  چیزیبه ما جلّ  و خدای عزّ

با آن بلندای معرفت! خدا به ما  ؛باذرگویند؟ به سلمان و امی حضرت اینها را به چه کسانی .وصف کند

برطبق  و توصیف کند.بخواهد  مای از شاکنندههر وصف چهتر از آنتر و عظیمچیزی داده است بزرگ

بخواهم اگر حتّی منِ علی هم شود که:  گونه می معنا این ِصُفُكمْ اَ َيِصُفُه َو یعنی:  ،آنقرائت م شکل دو

َاْو َيْخطُُر  .تر استتر و عظیمبزرگ قابل وصف شدن نیست؛ ،است، وصف کنمخدا به ما داده  چه راآن
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وصف  بتواند بر قلب احدی از شما خطور کند؛ نه حتّی که تر از آن استو بزرگ 5: اَحَدِکُمْ قَلْبِ َعلى  

قابل ورد؛ آرا به لفظ در هاتواند آنامّا انسان نمی ،کندر میحقایقی به قلب انسان خطودانید؛  میکند. 

فرمایند: آنچه خدا به ما داده  حضرت میلیکن ] یافته است؛درآنها را با قلبش  امّا توصیف نیست؛

تنها در  نهیعنی  .بتوانید به آن راه پیدا کنیدهم با شهود قلبی حتّی  کهن است آ بلندتر از[ ،است

متکلّم و  یلسوف و حکیمفتنها  نه؛ عقّل استر بر تتأخّ، مو سخن کالمکه چرا ؛گنجد نمیتوصیف کالمی 

ادراکات قلبی هم به آن راه ندارد. باز جای دیگر  ها وصاحب دریافتو  عارف صاحب شهودبلکه  ،و عالم

ُلغوا ِمْن َفْضِلنا ُكْنَه ما َجَعَلُه الُل لَنا َو ِل ِمْعشاَر  نَُّكْم َلنْ اِ َفْضِلنا ما ِشْئُتْم فَ   یْربابًا َو قولوا فِ اَ ِل ُتَسّمونا فرمودند:  تَ ب ْ

 دهید؛بدر فضیلت ما داد سخن  خواهیدتوانید و میمی چهآن ،ما را پروردگار و خدا ننامید؛ بعد 6:اْلُعْشرِ 

دهم  یک بهکه رسید؛ نه به کنه فضل ما، نمی ،قرار داده استو برای ما  ی که خدا در مابه کنه فضلکه 

 یک آن هم راه نخواهید داشت.  ده

نه با کشف هیچ  چه بگوید؟! راه مسدود است؛ با این بلندای مقام بیت اهلاین  به انسان راجع

 بیت عصمت و طهارت و اوج مقام اهل بلندادرک  هبلّمی، کمکاشفی، نه با درک هیچ حکیم و مت

 وجود ندارد. راه 

 :نَااَ ِلَّ الُل َو اِ ما َعَرَفَك   یُّ يا َعلِ فرمودند:  به امیرالمؤمنین پیغمبراکرم ،است نقل شده چهبنابر آن

اهلل را هم  و منِ رسول ْنتَ اَ ِلَّ الُل َو اِ  یَو ما َعَرَفنِ اهلل، احدی تو را نشناخت.  و منِ رسول ای علی! جز اهلل

اهلل و تویِ  جز منِ رسولهم و اهلل را  7:ْنتَ اَ نَا َو اَ ِّل اِ   اللَ   َو ما َعَرفَ نشناخت. احدی  ،علی یِتوجز اهلل و 

 تا کسی بخواهد ی ممنوعه است؛ در دسترس نیستنشناخت. این منطقه، منطقهاحدی المؤمنین، امیر
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، در حدّ ظرف کس هرچه گفتهزمینه سخن بگوید. هر های عقلی یا قلبی خود، در اینبا دریافت

های متعدّدی که افراد ظرفاست است. مثل این فی کرده خودش گفته است؛ خودش را معرّ

ک ی ییک ی یک لیوان؛یک ؛است یک استکان آب برداشته ییک ند.ا هو به سراغ اقیانوس رفت ندا هبرداشت

، نه آن نه آن سطل است ،یک تانکر؛ امّا اقیانوس، نه آن تانکر است دیگری یک سطل؛ دیگریپارچ؛ 

 بیت با توصیفی که از اهل کسنه آن استکان است. در واقع هر است،پارچ است، نه آن لیوان 

درک  یا در کشف مکاشف کهتر از آن است بلند مقام آنها دهد.ت خودش را نشان میکند، ظرفیّ می

؛ ادا کنند. همان تعبیری که کردیمحقّ توصیف مقامات این بزرگان را  نها بخواهندآو  حکیم بگنجد

کشد؛ میتمثال  بیت که از اهلمثل نقّاشی  فهم خودش توصیف کرده است؛براساس  کسیعنی هر

این صورت  و بگوید ترین صورت را بکشدزیبا کندبراساس ذوق و فهم خودش سعی می

ی خیال ؛ این زاییدهاست؟ خیر راستی این صورت امیرالمؤمنین بهاست؛ امّا آیا  امیرالمؤمنین

و روی بوم نقّاشی تصویر کند. امّا خدا  که زیباترین صورت را تخیّل تتقالّ کرده اس امنتهخودش است؛ 

آنچه  اند،آنچه عرفا گفته اند،گفته بیت در مقامات بلند اهلآنچه حکما  داند چقدر فاصله است!می

 به همین منزله است.  ،اندگفتهلمای دین آنچه ع اند،آنچه محدّثین گفته اند،متکلّمین گفته

حدّ فهم  دریتب پیغمبر و اهل چهاساس آن ی ممنوعه را بری از این منطقهاخواهیم گوشهحاال می

 یقت امر این است که خود منحق ؛و به زبان آوردند، بیان کنیم. البتّه این را هم بگویم مخلوق دیدند

 مانند ،های امیرالمؤمنینخطبه ، بسیاری ازبیت بسیاری از روایات و خُطَب اهلکنم ت نمیجرأ

در  امّا حاال .خواهدت میخیلی ظرفیّ کنم؛ گوباز ی بیان راخطبهو  ی افتخار، خطبههنجیطُتُی خطبه

همان حدیث معرفت به  یکی از آنهاکه ، اند در مقامات خودشان فرموده بیت اهل چهی از آناگوشه

 تر ازبلند که آنهابه این با علمتأمّلی بکنیم؛  ،دیمیم و خوانی قبل با هم مرور کردکه جلسه ت بودنورانیّ

 .این توصیفات هستند
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فرمودند:  به امیرالمؤمنین پیغمبراکرم ام؛نقل کرده ی دیدارتوشه رهاین حدیث را در کتاب  

ِّل اِ اْلَمِسيِح َلُقْلُت اْليَ ْوَم ِفيَك َمقاَلًة ِل َتُمرُّ ِبَمََلٍ ِمَن اْلُمْسِلِميَن  یفِ   النَّصاَرى    ما قاَلتِ   ِفيكَ   يُقالَ   نْ اَ   خافُ اَ   ین  اَ َلْو ِل 

ن مسیحیا چهآن ترسمیا علی! اگر نبود که منِ پیامبر می 8:َخُذوا تُراَب نَ ْعَلْيَك َو َفْضَل ُوُضوِئَك َيْسَتْشُفوَن ِبهِ اَ 

اگر نبود که  ؛در مورد تو گفته شود 10،مسیح پسر خداست 9،که مسیح خداست در مورد مسیح گفتند؛

امروز  ،کنندبیِ علی هم به همین بال مبتال شوند و چنین تعبیراتی در مورد تو انمسلمان ترسممن می

عبور نکنی، مگر اینکه  هیچ گروهی از مسلمانان رکه ب گفتمویِ علی سخنی مید تدر مور اهلل منِ رسول

و به آن  چکد، بگیرندی آب وضوی تو را که از دستت میگیرند؛ اضافهبه تبرّک برخاک زیر نعلین تو را 

ی و آب اضافه گیرندبهایشان شفا و از آن برای مریض برندباستشفاء جویند؛ خاک زیر نعلین تو را 

دچار چنین ترسم که امّت من می گیرند.ببرند تا شفا ب هایشانو برای مریض وضوی تو را بگیرند

 ی سخنان بلندی هم کههمهپس  کنم مقامات تو را بگویم.ت نمی؛ لذا جرأافی در توحید شوندانحر

 گنجدی میاآنها هم در دامنه شما بازگو کنم،ی در جلسه کنمت نمیأجر منِ حقیر و گفته شده است

که اصالً به  وجود داردزیادی  یهانگفته والّا اند بگویند؛ت کردهأجرو ائمّه پیغمبرتازه  که

 گنجیده است. ند؛ چراکه در ظرف ادراک بشری نمیا هزبان نیاورد

: اگر به  َلَما اْحَتَمْلُتمْ   َو َمْنزِلََتنا ِمْنهُ   حاَلنا ِعْنَد اللِ   الّناسَ   نُ ْعِلمَ   َلنا أنْ   : َلْو اُِذنَ بنابه نقل فرمودند امام صادق

آگاه کنیم؛ داریم، پیش خدا که  یخدا و منزلتنزد در از حالتمان  مردم راکه  شدمی هاجازه داد ما ائمّه

ها هم دیگر طوراین !گفتید: نه آقاو می زدیدشما تحمّل درک و پذیرش آن را نداشتید؛ شما پس می

 هایی کهدر هضم همانو بسیاری از محدّثین بزرگ  بسیاری از بزرگانِ علما اینکهماک نباید باشد!

                                            

 . 70، ص 2المستقیم، ج  نباطى، صراطو عاملى 248، ص 22مجلسی، بحاراالنوار ، ج ؛ 278، ص 1آشوب، مناقب، ج  شهر . ابن8

 .62و  16ی مائده، آیات سوره  ...:اْبُن َمْرَيمَ   َلَقْد َكَفَر الَّذيَن قاُلوا ِانَّ الَل ُهَو اْلَمسيحُ  .5

 .30ی ی توبه، آیه...: سوره اْبُن اللِ   اْلَمسيحُ   َو قاَلِت النَّصارى  ... .10



 

 

 

 

7 

ها در مورد که ذهن خواهم نام ببرماند. نمیند، جا ماندها هند و فرمودا ههم ما دیددر حدّ فائمّه

شود؛ ولی بعضی از بزرگان محدّثین ما، وقتی به بعضی از این  مشوبهای عظیم تبعضی از شخصیّ

ینها ا غالینباشد؛ شاید  غلو دانیم؛ شاید اینهاد: نمینا هگفت ند هضم کنند.ا هند، نتوانستا هث رسیدیحادا

ها م بعضیا هحتّی دید ها.و امثال این حرف اید اینها خیلی سند نداشته باشندرا ساخته باشند؛ ش

ند. تازه آنهایی را که ا هو پس گرفت اند امّا زیرش هم پاورقی زده اند؛ کردهخودشان حدیث را نقل 

ان علما تحمّلش را ندارند؛ چه برسد ند، بسیاری از بزرگا هند و بیان کردا هدر حدّ فهم ما دانستائمّه

به ما که -شد که بگوییم،  اگر هم به ما اجازه داده میفرمایند: می به آن چیزهایی که امام صادق

حاال این حرف را به چه  کردید.شما تحمّلش را نداشتید؛ شما انکار می -را بگوییم آنهااند اجازه نداده

ضّل فم :َفقاَل الُمَفضَُّل َلهُ و صحابی بزرگ و دانشمند خودشان.  ن یار، آعمر بن مُفَضَّلزدند؟ به کسی می

که اجازه  هایی وجود داردآیا در مورد دانش و علمتان نکته :اْلِعْلمِ  یفِ عرض کرد:  به امام صادق

چیز  ،بلندای مقام علمی ما در برابر آن حضرت فرمودند: :ِلكَ ْيَسُر ِمْن ذ  اَ َفقاَل: اْلِعْلُم ندارید به ما بگویید؟ 

که من  چیزی فرمودند: آن کنم که چیست.(می اشاراتیبعداً  ائمّهبه علم  راجع)کوچکی است. 

گفتم، شما تحمّلش را نداشتید؛ بلندای مقام علمی اگر اجازه داشتم و میو  اجازه ندارم به شما بگویم

ِّل َمْن اِ ِل َيشاُء   َعزَّ َو َجلَّ   راَدِة اللِ ماَم وَْكٌر ِِلِ نَّ اِْلِ اِ بعد فرمودند:ما در برابر آن، چیز کوچک و سهلی است. 

کند. و مشیّت خدا در ظرف وجود امام ظهور میی پروردگار است ی ارادهامام، النه و آشیانه 11: َيشاُء اللُ 

                                            

 . 342، ص 22، ج بحاراالنوار مجلسی،  .11
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 در .خواهدکه خدا می راچیزی ، مگر همان خواهدنمی خواست امام و خواست خدا، یکی است. امام

 12خواهد.ما بخواهیم، خدا می چه راکه آن ستی دیگر، این تعبیر اروایت

  َفقالَ . مدآ حسینشخصی به خدمت امام  :ی  َرُجٌل اْلُحَسْيَن ْبَن َعلِ  تى  اَ باز حدیث دیگری برایتان بگویم: 

ْثِني فضیلتی را که خدا برای شما قرار داده آن  به حضرت عرض کرد: : َلُكمْ   اللُ   َجَعلَ   الَِّذي  ِبَفْضِلُكمُ   َحد 

فرمودند: تو تحمّلش را نداری؛  امام حسین :نََّك َلْن ُتطيَق َحْمَلهُ اِ َفقاَل: است، برای من بیان کنید. 

ْثنِ  بَلى   َفقاَل:طاقتش را نداری.  من تحمّلش را دارم.  ؛چرا: عرض کرد: ْحَتِمُلهُ اَ  ین  اِ يا اْبَن َرسوِل الِل  یَحد 

ثَُه ِبَحِديثٍ  بفرمایید. اهلل! رسول بن برای من بگویید یا فرمودند، نه  یک نکته به او امام حسین :َفَحدَّ

بْ َيضَّ رَأُس الرَُّجِل َو اَ  ی  ِمْن َحِديِثِه َحتّ َفما فَ َرَغ اْلُحَسْينُ  نیست! که اصالً قابل گفتنی آن  همه همه را.

که تمام  رغ نشده بودندفا یک جمله به او از گفتن این هنوز امام حسین :اْلَحِديثَ  یَ اُْنسِ ِلْحَيُتُه َو 

دیث را که حدرجا آن هم  هایش هم سفید شد و بعدسفید شد؛ تمام محاسن و ریش موهای سرش

 یَ َحْيُث اُْنسِ  ْدرََكْتُه رَْحَمُة اللِ اَ : َفقاَل اْلُحَسْينُ . ، فراموش کردبه او گفته بودند امام حسین

و توانست  که حدیث را فراموش کرد فرمودند: رحمت خدا او را دریافت امام حسین 13:اْلَحِديثَ 

 .ماندبو زنده  بردبجان سالم به در 

ین ا 14. ُمْسَتْصَعبٌ   نا َصْعبٌ َحِديثُ  :که امحدیث نقل کردهمکرّر عبارت این  با ،سرّ حقّکتاب  ]اوّل[در فصل 

نَّ ِعْنَدنا ِسّرًا ِمْن ِسر  الِل َو ِعْلمًا ِمْن ِعْلِم اِ حضرت فرمودند:  است، ببینید! امام صادق ازرا که حدیث 

                                            

، ج بحاراالنوار ...: مجلسی،   َو ِاذا َكرِْهنا َكرَِه الل  ِاذا ِشْئنا شاَء اللُ   َو َنْحنُ به نورانیت: ...  بخشی از حدیث معرفت امیرالمؤمنین .12

 .62، مناقب، ص  على بن و علوى، محمد 6، ص 27

، ص 8الهداة، ج  عاملی، اثبات و حرّ 652، ص 2جرائح، ج  و خرائجراوندی،  الدّین قطب؛ 365، ص 22، ج بحاراالنوار مجلسی،  .13

86. 

 .27-23ص صطیّب، سرّحق،  .18
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  ِلكَ َحدًا ذ  اَ   اللُ   ما َكلَّفَ   يماِن َو اللِ ُمْرَسٌل َو ِل ُمْؤِمٌن اْمَتَحَن الُل قَ ْلَبُه ِلْل  ی  الِل ِل َيْحَتِمُلُه َمَلٌك ُمَقرٌَّب َو ِل نَبِ 

َرنا وَ   اْلِحْملَ  َرنااَ  ِلكَ ذ  اْستَ ْعَبَد بِ  َِل  َغي ْ  دگار استهای پرورو علمی از علمنزد ما سرّی از اسرار الهی  15َحدًا َغي ْ

و هیچ  مرسلی قدرت تحمّل آن را ندارد حمل کند؛ هیچ پیامبرتتواند هیچ ملک مقرّبی نمیآن را که 

یعنی احدی تحمّل آن را  ده شده است، تحمّل آن را ندارد؛موبه ایمان آز قلبش توسّط خدامؤمنی که 

ْو اَ ْو َمَلٌك ُمَقرٌَّب اَ ُمْرَسٌل  ی  ِّل نَبِ اِ َيْحَتِمُلُه ِل ُمْسَتْصَعٌب   َحِديثَنا َصْعبٌ   نَّ اِ ندارد. بعضی از مقاماتشان را فرمودند: 

 ؛ما بسیار دشوار و سنگین استماجرای مستصعب است.  حدیث ما صعبِ  16:يمانِ َعْبٌد اْمَتَحَن الُل قَ ْلَبُه ِلْل 

جز این سه  به ایمان امتحان شده است، توسّط خداقلبش  عبدی کهو ملک مقرّب جز نبیّ مرسل، 

که فقط این  هستهمین تعبیر  تبه نورانیتحمّل کند. در حدیث معرفت  آن راتواند  گروه، کسی نمی

تواند تحمّل قرّب باشد؛ نبیّ نمیکه متواند تحمّل کند، مگر این: ملک نمیندتوانند. فرمودسه گروه می

امتحان شده تواند تحمّل کند، مگر اینکه قلبش به ایمان کند، مگر اینکه مرسل باشد؛ مؤمن نمی

ِل فرمایند: است، حضرت میامام صادق چیزی که در حدیث این تازه یک مرتبه است؛ امّا  17باشد.

هیچ پیامبر مرسلی هم  :ُمْرَسلٌ  ی  َوِل نَبِ تواند تحمّل کند؛ هیچ ملک مقرّبی هم نمی :ُمَقرَّبٌ َيْحَتِمُلُه َمَلٌك 

مؤمنی که خدا قلبش را به ایمان امتحان هیچ  :يمانِ َو ِل ُمْؤِمٌن اْمَتَحَن الُل قَ ْلَبُه ِلْلِ تواند تحمّل کند؛ نمی

َرنا  اْلِحْملَ   ِلكَ َحدًا ذ  اَ   اللُ   لَّفَ ما كَ   َو اللِ تواند تحمّل کند. کرده باشد هم نمی حضرت قسم جالله  :َغي ْ

بیت احدی این  بیت مکلّف به حمل آن نیست؛ جز ما اهل اهلل احدی غیر از ما اهل خوردند؛ فرمودند: و

ِلكَ اْستَ ْعَبَد بِ  َو َِل تواند تحمّل کند. سرّ الهی و علم الهی را نمی َرنا ذ  و عبادت در آن مرتبه از  :َاَحدًا َغي ْ

                                            

 . 303، ص 2البراعه، ج  خویی، منهاج هاشمیو  347، ص 22، ج بحاراالنوار . مجلسی، 12

 .260الوری، ص  اعالمحسن،  بن فضلطبرسی،  و 143، ص 2، ج بحاراالنوار ؛ مجلسی، 8دوق، امالی، ص ص .17

يماِن: َو ِاقاَمُة َوِليَِتی َصْعٌب ُمْسَتْصَعٌب ِل َيْحَتِمُلُه ِاِّل َمَلٌك ُمَقرٌَّب َاْو نَبی  ُمْرَسٌل َاْو َعْبٌد ُمْؤِمٌن امْ  .17 مجلسی، بحاراالنوار، ج َتَحَن الُل قَ ْلَبُه ِلْلِ

 .2، ص 27
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در آن مرتبه  بی همهیچ ملک مقرّو  لیخواسته نشده است. هیچ پیغمبر مرسبیت  جز ما اهلاحدی 

 خدا را بندگی و عبادت نکرده است. 

ممنوعه است، نه  یمحدوده، محدودهاین از این قسم روایات تا دلتان بخواهد فراوان است. اینکه گفتم 

مقرّب هم ممنوعه است؛ برای نبیّ مرسل هم ممنوعه  کوعه است؛ برای ملممن برای من و شمافقط 

هم به آن راه ندارند؛ جبریل و میکال و اسرافیل و یعنی نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ؛است

برای  چهی ممنوعه است. آنمنطقه بیت ی معرفت اهلهم به آن راه ندارند. منطقهعزرائیل

 آنها داشتند.  چهی آنت مخلوق و بشر بوده است، نه همهظرفیّاند، در حدّ ما گفته

 ند،ا هبه خودشان گفت در روایات راجعائمّه را که چیزهاییتر بروم و نزدیک جا قبل از اینکه مناین

مقامات بحث ]خواهی وارد است. چون وقتی می غلوّبحث  آن بحثی شوم و کمی باز کنم؛ باید وارد

روایات  ،کنند. اوّالًمی غلوّدارند اینها دیگر ای بابا! آید که ها میبه ذهنفاصله بالشوی، [ بیت اهل

در  حتّیائمّه اند. هترین صورت جنگید، به سختغلوّ اهل و الینغ باائمّهفراوانی داریم که 

 گونهدادند، آنفحش و دشنام می ایشان به و سانی که ناصبی بودندکیعنی  برابر دشمنانشان،

جا ندارید شما هیچ که چنان ؛برخورد کردند ،کردندمی غلوّکسانی که  باایستادگی و مقابله نکردند که 

و به امام  کسانی که ناصبی بودندخوارج یا به به  و روشن کرده باشندآتش  مثالً که امیرالمؤمنین

اندازم که می در آتش اشما ر االّ و ؛فتان دست برداریداز حر: فرموده باشند دادنددشنام میعلی

جا ندارید که حضرت هیچ را در آتش بیاندازند. آنها المؤمنینامیر دست برندارند و آنها و ؛بسوزید

ی ااین کار را کردند. عدّه غلوّدر مورد اهل  المؤمنینامّا امیر باشند؛کاری کرده  چنین علی

رها چیست؟ دست از این ور و حضرت فرمودند: این ش چنانی؛ ،چنینی ،ند: علی! تو خداییگفت ،آمدند

البتّه قریب به این مضمون است که )من عبد خدا هستم.  ها بردارید؛ سبحان اهلل! خدا منزّه است!حرف

کنیم. توبه نمی توبه کنید. گفتند: خیر؛ هایتانحرف باید از (گویم.کنم؛ عین روایت را نمیعرض می

 حرف است؛ تو خدا هستی. سوزانم. گفتند: حرف ما همانکنید، شما را میحضرت فرمودند: اگر توبه ن
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مبارزه با  18کردند و سوزاندند.زنده در آتش پرتاب نها را زندهآو  حضرت دستور دادند آتشی افروختند

 خواهید؟! تر میرنگاز این پر را، توسّط خود ائمّه غلوّ

ه در مورد منِ علی، دو گروه ب 19:َو ُمْبِغٌض قالٍ   غالٍ   ُمِحب   :ِاْثنانِ  یَّ َهَلَك فِ : ندفرمود امیرالمؤمنین

تر از آن را خیلی کوچکی که مکردند؛ یک عدّه هم دشمنان غلوّکه  یهالکت افتادند: یک عدّه محبّان

ند و ا هکنندگان در حقّشان را لعن کرد غلوّو معرّفی کردند. خود ائمّهچیزی که هستم، تصوّر 

ندانید. ما خیلی چیزها داریم؛ ولی هرچه داریم،  تفاعلیّدر  مستقلّ در وجود و ند: ما را مستقلّا هفرمود

ما از خدا  مستقلّ اشیم؛که بخواهیم چیزی داشته ب ؛از خدا داریم. منهای خدا، ما اصالً نیستیم

 ،ی از خدام. بریدهکه بخواهیم کمالی داشته باشیم، قدرتی داشته باشی ؛م؛ اصالً وجود نداریمی«نیست»

وجود داریم، منتها که ما ی وجودمان فقر است؛ نه اینهمه نزد خداییم؛فقیر محض  یم.صرف «نیست»ما 

نداریم.  چیزنیازمندی به خداست. از خودمان هیچ نماهستی ؛اصالً وجودمان فقر است خیر، نیازمندیم؛

 گفت: 

 ندارم یمن زخود هست و بود
 ندارم یمن که از خود وجود 

 

 ندارم یمن زخود تار و پود 
 میمن گدا، من گدا، من گدا

 

                                            

َة َو يَ ْزُعُم َانَّ َاِميَراْلُمْؤِمِنينَ َجْعَفرٍ ...َعْن اَِبی  .14 ِلَك ِلَك( فَ بَ َلَغ ذ  َعْن ذ    ُهَو الُل )َتعاَلىَانَّ َعْبَد الِل ْبَن َسَبٍإ كاَن َيدَِّعی النُّبُ وَّ

 كاَن اُْلِقَی ِفی ُروِعی اَنََّك اَْنَت الُل َو اَن ی نَِبی . َفقاَل َلُه َاِميُراْلُمْؤِمِنينَ   ِلَك َو قاَل نَ َعْم اَْنَت ُهَو َو َقدْ َفَدعاُه َو َسأََلُه فَاَقَ رَّ ِبذ   َاِميَراْلُمْؤِمِنينَ 
َاْحَرَقُه بِالّناِر َو قاَل ِانَّ الشَّْيطاَن َفَحَبَسُه َو اْسَتتابَُه َثلثََة اَيّاٍم فَ َلْم يَ ُتْب فَ  ی  ذا َثِكَلْتَك اُمَُّك َو ُتْب! فَاَبَويْ َلَك َقْد َسِخَر ِمْنَك الشَّْيطاُن فَاْرِجْع َعْن ه  

و  337، ص 24الشیعه، ج  عاملی، وسائل ؛ حر107ّالکشی، ص  عمر، رجال کشی، محمدبن ِلَك: اْستَ ْهواُه َفكاَن يَْأتِيِه َو يُ ْلِقی ِفی ُروِعِه ذ  

 .247، ص 22، ج بحاراالنوار مجلسی، 

 . 242، ص 22، ج بحاراالنوار مجلسی،  و 224، ص 875البالغه، حکمت  نهج، سیّدرضی .15
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شدّت با او  ، بهدخدا قرار دهیا جایگزین را شریک  آنهاخواست  لذا هرکس !فقر محض !فقر مطلق

تا  ؛ندزنده سوزاندزندهاو را در آتش  ،اعدامش کردند ند،ش کردند، لعننفرینش کرد ند،مبارزه کرد

 جلوی این انحراف عظیم گرفته شود.

قرار  در مقام خداوندگاریرا ائمّهاگر کسی  است. تدر الوهیّغلوّ یکی [ .]غلوّ چند شکل دارد

 اهلل اصالً بگوید -باهلل العیاذ-آنها را همان اهلل بداند یا  ،بداندمستقلّ از خدا ت و در فاعلیّ دهد، در وجود

را در  آنها]شکل دیگر غلوّ این است که[ است.  غلوّی وجود ندارد؛ این هستند؛ کس دیگرها  خود همین

ت تامّه را کنند؛ فاعلیّمی آنهاکند، بخشی را هم  را خدا می بگوید بخشی از فعل د؛شریک بدان فعل خدا

در آفرینش  در خلق و چهچه در رزق، متعال نداند؛ قائل به توحید افعالی نباشد؛  متوجّه حقّ

رزاق چه ا ؛روزی بدهند تابه موجود یاتوانند چیزی را خلق کنند؛ نهای خدا میمِ آنهابگوید  موجودات.

، غلوّاین هم غلوّ است. شکل دیگر  فعلی که بخواهند انجام دهند؛ چه در هرو  رزاق مادّیا چهو  معنوی

وجود ا مستقلّ از خدو ائمّه علم غیب پیامبرقائل باشد که یعنی کسی  در علم است؛ وّغل

بگوید یعنی است.  غلوّبر غیب آگاهند. این  ،نیاز از خدابیو منهای خدا  ایشانمعتقد باشد که  دارد؛

نند؛ خدا دامی]علم دارند و[ منهای خدا از جانب خدا ندارند؛ ایشان خودشان  تعلیمنیازی به  آنها

 و باطل است.  غلوّبر غیب آگاهند؛ این  بخواهد یا نخواهد، ایشان

البتّه است.  غلوّاین  ؛مقام نبوّت تشریعی قائل باشد ئمّهکسی برای ا دیگر غلوّ این است که قسم

تر از بلندمقاماتی  نسبت دادنمعنای  به غلوّ اگرچون  ؛گویممیمحکم ن را غلوّ تعبیرمورد، من این برای 

 آنها مقام ،یما هگفتطور که  هماننیست.  آنهااقعاً مقام نبوّت بلندتر از مقام و باشد، آنها به آنچه هستند

تحمّل کند. آن را تواند  نمیو  تواند بفهمد آن چیستبیّ مرسل هم نمین حتّیکه  بلند استقدر  آن

و یم ا هکرد را بزرگ حضرت علی ،است پیامبرعلیحضرت  اگر بگوییماین تصوّر که 

ولی  قرار است؛چه  ماجرا ازید فهمکه خواهیم  خوانممی یتابعداً روای اشتباه است. ،ایم هگویی کرد زیاده



 

 

 

 

13 

کن است امّا سمت را نداشتند. مم آن را داشتند؛ت نداشتند. صالحیّ نبوّت رات مَسِ ائمّه هرحال، به

واند خوبی هم بت و به در فالن دانشگاه داشته باشد را فالن درس ت استادی کرسیشخصی صالحیّ

ند. این شخص استاد آن دانشگاه ه باشاستخدام نکرد آن کرسی عنوان استاد تدریس کند؛ امّا او را به

تر است؛ امّا اآلن ی استادان آن رشته هم دانشمنداز همه ت؛ امّا دانشمند بسیار عظیمی است؛نیس

به حضرت  هایی که راجعندارد. در بحث تاینکه صالحیّیعنی آن سمت را ندارد، نه  استاد نیست؛

ُة لَْيُسوا   يَ ْغِبطُُهمُ در این امّت کسانی هستند که که  تان خواندم؛حدیثی برایکردیم،  سلمان النُّبُ وَّ

 ؛نیستائمّهدر مورد حدیث پیامبر نیستند. این آنها خورد و غبطه می آنهامقام نبوّت بر  20:ْنِبياءَ اَ بِ 

به امیرالمؤمنین فرض کنیم یا تصوّر  حاال بخواهیم راجع. است علیهتعالیاهللرضواندر مورد امثال سلمان فارسی

این  کند؟! خیر؛می ایشان را خیلی بزرگ !است؟ شأنیالمؤمنینمقام نبوّت برای امیرکنیم که 

 باقی نمانده است تا این یأنبدیگر  ؛آوردندانبیاء ی بود، أبتمام شد. این کار انجام شد. هر نمأموریت 

 است؛بسته شده است که یعنی باب نبوّت به این لحاظ  ؛نام نبی انجام دهد ی بهفرد دیگر کار اجرایی را

داشته زم آوری الخبری نماند تا خبر م داشته باشد؛الز یبیّالزم داشته باشد؛ نئی ی نماند که مُنبأنب

اولوالعزم، جز پیغمبر  ی انبیاءهمه فوقبیت ت اهلصالحیّ االّ باشد. پس سمت نیست؛ و

دانم خدا نمیالبتّه  وجود دارد. ،تا دلتان بخواهد ؛خوانیممفصّل میطور  بهتش را ااست. روای خاتم

ت پس قائل شدن به نبوّ دهد.را بت ااین روایی شنیدن  حوصله و به شماخواندن قدر به من توفیق چه

 از مصادیق غلوّ نقل شده است.  تشریعی ائمه

 بیت معرفت اهل کهاینائل شدن به ق همچنین .است قائل شدن به تناسخ ارواح ،مصداق دیگر غلوّ

یعنی نیز از مصادیق غلوّ است؛  کند،نیاز میبی ترک معصیت پروردگار،از و سان را از طاعت و عبادت ان

                                            

 .222، ص 12الوسائل، ج  نوری، مستدرک محدّثو  222، ص 77و ج  142، ص 6، ج بحاراالنوار مجلسی،  .20
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از عبادت و ترک را ، ما آنها، بگوید محبّت داشتن به برویمجلوتر هم ، یا کمی آنهاشناختن فقط بگوید 

نیازی نداریم نماز را داریم، اصالً  بیت معرفت و محبّت به اهلما که  کند؛نیاز میبیمعصیت 

برویم، جهاد کنیم، شراب نخوریم، دزدی  حجّ بخوانیم، روزه بگیریم، خمس بدهیم، زکات بدهیم،

اینها بزند.  هایی کسی چنین حرف کهاین. پناه بر خدا از ..امثال اینها یم وزنا نکن نکنیم، انسان نکشیم،

 اند. نقل کرده غلوّها، از مصادیق در کتابرا 

که و شؤون عجیبی  معجزات غرائب ،التکما ،مقامات انساناین است که چیست؟  غلوّی مقابل نقطه

را م کار یا هباطل است. بعضاً دیداین هم  است و غلوّی مقابل را انکار کند. این نقطه ندا هداشت ائمّه

بام  سیدند از آن طرف پشتترقدر  آنپناه بر خدا!  اند؛نوشته هم النّبیّ هوسکه کتاب  اندبه جایی کشانده

نصوص معتبر، و در بسیاری از مقامات بلندی که در  و از این طرف افتادند؛ عقب آمدند که عقب بیافتند

نفی کردند. و  توقّف کردندنقل شده است، تأمّل کردند؛ خودشان در مورد  بیت از زبان خود اهل

هر دو  و استغلوّ ی مقابل است؛ این هم نقطه غلوّگویی است؛ اینها  اینها نیست؛ اینها زیاده گفتند

 باطل است. 

است؛ ی شخصکردن کامل چیزی به  ارواگذمعنی  بحث تفویض است. تفویض به ،غلوّیکی از مصادیق 

این تفویض قائل به تفویض هستند.  غُالتنیست. بعضی از  ای در آندیگر کاره لشخص اوّ که نحوی به

در خلقت و آفرینش، احیاء و زنده کردن، اماته و جان را گرفتن، رزق  تفویض ییک خود دو حوزه دارد:

از  مستقلّ باهلل العیاذ بیت قائل به این هستند که اهلغالت ه، در این حوز است. مثال اینهاادادن و 

توانند جان می ی را زنده کنند،اتوانند مردهمی موجودی را خلق کنند، توانندنیاز به خدا، میو بی خدا

این کفر و الحاد  ی.مادّرزق هم رزق معنوی و  دهند؛ همبی رزق توانند به مخلوقمی ی را بگیرند،ازنده

بعداً تا مرز آن با مقامات بلندی که  کنیمرا توصیف می غلوّ داریم است. غلوّاز مصادیق  است؛ این

می بیش کگفتیم که مقام بلند یک  بیت در مورد اهل وقتینقل کنیم، روشن باشد؛ تا  خواهیم می
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داریم  !شد! مواظب باشید غلوّبیداد،  ای داد» نگویید:یم، ا هشناخترا به آن  که خودمانبود از آن چیزی 

 نیاز به خداخدا، بی از مستقلّ بیت اهلکه  ئل باشدپس اگر کسی قا «.شویماز توحید خارج می

 آنهاکه است. امّا اگر کسی قائل باشد او قطعاً منحرف است؛ کافر و ملحد  هایی را دارند،چنین توانایی

نی که خدا به داده است، با اذن و اجازه و امکا آنهات الهی، با قدرتی که خدا به ی الهی، به مشیّبه اراده

جان  ،اندکرده و ی را زنده کنندامرده ،اندخلق کرده و توانند موجودی را خلق کنندمی داده است، آنها

که  کسی قائل باشداگر  اند؛رزقی به کسی بدهند و داده ،دانکرده وبمیرانند  و رندبگی ی راازنده

این  این کارها را انجام دهند، اهلل، تاهلل، به مشیّ تاراد اهلل، به قدرت اهلل، به اذنتوانند به می بیت اهل

 نیست؛ الحاد نیست.  غلوّشرک نیست؛  کفر نیست؛

ی کفر و الحاد بود کشیده نشوند، که حوزه ی اوّلحوزه که افراد بهخاطر این به گرچه ائمّه

که گونه هم نبود  بیان کنند، امّا این شانکه چنین مقاماتی را در مورد کردنداصحابشان را تشویق نمی

این که  اندنقل کردهخودشان در روایاتی  خیر، برای خودشان بودند؛مقامات اصالً منکر این  بگوییم

برای  این مطالبکه کردند تشویق نمیچندان  امنتهاند؛ انجام داده اهلل اذنآید؛ و به برمی آنهاکارها از 

 لذاو قدرت تفکیک و تمیز قائل شدن را نداشتند ت وظرفیّ چون بعضی افراد، کسی گفته شود؛هر 

 ده شوند. یممکن بود به انحراف کش

 م،ود ی حوزه ست.در امر خلق و احیاء و اِماته و اِرزاق و امثال اینهاتفویض  ،تفویضی  حوزه یک پس

این است که کسی قائل آن  و دین هم یک مصداق باطل دارد تفویض در امر دین است. تفویض در امر

حالل و و  احکام را وضع کنندتوانند میتنها  نهبینیاز به وحی و الهام الهی،  بیت اهلبه اینکه د شو

نقض  را که نازل شده است،وحی الهی  ی خودشان،توانند با سلیقه و ذائقهحرام مقرّر کنند؛ حتّی می

کنند، به الهام الهی بیان میاهلل  چه از احکامآن و این قطعاً باطل است. ائمّه کنند و تغییر دهند؛

ما ند، ا هیعی به کار بردوحی تشربرای  طور اختصاصی در علم کالم بهچون ی وحی را  واژهالبتّه  است؛
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است؛ به  استفادهراحتی قابل  به در مورد ائمّه االّ تعبیر وحی و بریم؛به کار نمی به ائمّه راجع

 است نه وحی تشریعی اِنبائیوحی  ائمّهنیم. وحی وحی تشریعی متمایز بدا زکه آن را ااین شرط 

 گمان کنیم ائمّهدر ذهن نیاید که اشتباه این  کهخاطر این بهولی کنند.  که بخواهند حکم وضع

پرهیز  ی وحیواژهکاربرد آورد، از می را به دنبال خود اهلل احکامتعیین که  وحی پیامبرانه دارند

 که گمان کنیم ائمّهآری، این منحصر در معنای وحی تشریعی نیست. ،معنای وحیاالّ  کنیم؛ و می

تی مأموریّ آنهاکه خدا به نیاز به اینچیزی یاد بدهد، بی آنهاکه خدا به نیاز به ایننیاز به الهام الهی، بیبی

براساس وحی الهی تشریع شده است،  اهلل را که احکامتوانند  مییا  وضع کنند، حکمیتوانند بدهد، می

تواند  می این هم ی باطلی است؛ ور خودشان تغییر دهند، این قطعاً عقیدهظن ظنّ و گمان و با سلیقه و

 تلقّی شود.  بیت در مورد اهل وّغلاز مصادیق 

مثالً صحیح باشد؛ باطل نباشد. چند مورد بگویم:  تواندمی ینی دیگرامع در، امّا تفویض در امر دین

ی را برای مردم واجب کنند، یتوانند چیزهامی اهلل اذنبه  بیت اهلپیغمبر و قائل باشیم که اینکه 

عالوه  توانند حالل و حرامی را با اختیاری که دارند، می ،ر کنند، حکمی را تعیین کنندچیزهایی را مقرّ

اش رکعات سوم و مقرّر کنند. این مانعی ندارد. نمونه اهلل ذناخدای متعال مقرّر کرده است، به  چهبر آن

ت سوم و ادر تشریع الهی، نماز دو رکعت تشریع شد. رکع ،دانیدمیطور که  همانچهارم نمازهاست. 

این رکعات را مقرّر کردند. و  است؛ خود پیغمبر سولالرّ شرع است؛ النّبی شرع ،چهارم نمازها

ی تولّد شکرانهبه به برکت و پیغمبر شوید کهد، متوجّه میاگر روایاتش را ببینی ؛ب استجال

 فروع کافیو  الشّیعةوسائلهایی مثل رکعات سوم و چهارم را اضافه کردند. در کتاب اینحسنین
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 نماز ،اهلل اذنبه  آنهام باشیاینکه قائل  21توانید این روایات را پیدا کنید. اند، می که روایات احکام را آورده

یعنی قائل  مانعی ندارد؛ یی را مقرّر کرده باشند، هیچی را مقرّر کرده باشند، نماز مستحبّیاروزهیا 

 ه از جانب خدا داشتند، تشریعبا اختیاری کآنها این احکام در ابتدا تشریع نشده بود و بعد که باشیم 

 کردند.

قائل باشیم که از جانب است که این  [نیست، از مصادیق دیگر اعتقاد به تفویض در امر دین که غلوّ]

ض شده است؛ و قائل باشیم تفوی آنهابه امر  تکمیل و تعلیم نفوس، تأدیب،ی سیاست، خدا در زمینه

ه تفویض شد آنهایم این مقام به ویبگکه  مانعی ندارد .ت قرار گیرندطور مطلق مورد اطاع باید به آنهاکه 

 22ست.آمده ادر روایات و آیات هم مکرّر است. یض شده تفو آنهاچنین جایگاهی از جانب خدا به  است؛

که اگر  است تفویض شده ی که در اختیارشان قرار داده شده،فیا بگوییم در مورد بعضی از علوم و معار

چنین چیزی در مورد  آری، نگویند.دلشان خواست به مردم بگویند؛ اگر هم دلشان نخواست، 

ی چیزهایی که خدا به ایشان آموخت، مکلّف همهدر مورد گونه نیست که بوده است. این بیت اهل

 هم مکلّف به گفتن بودند. ، یک سری را مکلّف به نگفتن بودند؛ یک سری راخیر ند؛ه باشبه گفتن بود

: به هرکس خواستید، بگویید؛ اگر هم زها هم بود که خدا به ایشان فرمودیک سری چی ،نایماین در 

تفویض شد. این مورد  به ایشان خواهد؛طور دل خودتان میکس نگویید؛ هربه هیچ دوست نداشتید،

                                            

َسْبَع رََكعاٍت ُشْكرًا  نَ َزَل بِالّصلِة َعْشَر رََكعاٍت رَْكَعتَ ْيِن رَْكَعتَ ْيِن فَ َلّما ُوِلَد اْلَحَسنُ َو اْلُحَسْيُن زاَد َرُسوُل الِل ...َلّما ُعِرَج ِبَرُسوِل اللِ  .21

ا َملِئَكُة اللَّْيِل َو َملِئَكُة النَّهاِر فَ َلّما َاَمَرُه الُل بِالت َّْقِصيِر ِفی السََّفِر َوَضَع ِلَكَ  َو تَ َرَك اْلَفْجَر َلْم َيِزْد ِفيها ِلِضيِق َوْقِتها ِِلَنَُّه َتْحُضُرهفََاَجاَز الُل َلُه ذ   هِ ِللّ  
ُقْص ِمْنها َشْيئًا َو ِانَّما َيِجُب السَّْهُو ِفيما زاَد َرُسو  ی َاْصِل اْلَفْرِض ِفی الرَّْكَعتَ ْيِن َفَمْن َشكَّ فِ ُل الِل َعْن اُمَِّتِه ِستَّ رََكعاٍت َو تَ َرَك اْلَمْغِرَب َلْم يَ ن ْ

، ص 83، ج بحاراالنوار و مجلسی،  43، ص 8الشیعه، ج  عاملی، وسائل ؛ حر846ّ، ص 3.: کلینی، کافی، ج اِْلَوََّلتَ ْيِن اْستَ ْقَبَل َصلَتهُ 

224.   

ْمِر وِلي اِْلَ اُ يُعوا الرَُّسوَل َو طِ اَ يُعوا الَل َو طِ اَ يَن آَمُنوا الَّذِ ي َُّها اَ يا ، به این امر تصریح شده است: 25ی  ی نساء، آیه سورهبرای نمونه، در  .22
ٌر َو اِ َو الرَُّسوِل  َلي اللِ اِ ي َشْيٍء فَ ُردُّوُه ْن تَناَزْعُتْم فِ اِ ِمْنُکْم فَ   .يلً ْحَسُن تَْأوِ اَ ْن ُکْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِالِل َو اْليَ ْوِم اْْلِخِر ذِلَک َخي ْ
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 کردند.د نگاه میافرابه ظرفیت درک  ائمّه .برای آن داریممتعدّدی ت شواهد اوجود دارد و در روای

 یخاصّ شرایط گفتند؛ درگفتند؛ به بسیاری هم نمیمیاشخاص  رخیبرا به  اسراربعضی از معارف و 

 ها داریم. کردند. در روایات موارد متعدّدی از این نمونهتقیّه میهم 

بگوییم در بعضی از موارد، این است که ]از مصادیق دیگر اعتقاد به تفویض در امر دین که غلوّ نیست،[ 

یا براساس علم  و حکم صادر کنند، براساس ظاهر شرع قضاوت کنندکه  تفویض شده بود به ایشان

گر برند، الزاماً بیاندالیل و شواهدی که پیش قاضی می ،دانیدمیطور که  همانباطنی خودشان. چون 

دالیل، مارات و شواهد و باید براساس همین بیّنات و اَ قاضیطبق حکم شرع،  اهمنت ؛واقع امر نیست

قضاوت دالیل ظاهری  براساس یاکه  داشتندو اختیار اجازه  از جانب خدا حکم صادر کند؛ امّا ائمّه

حقیقت امر را  ،که از راه باطن اساس علم باطنی خودشانخواهد، بر کنند، یا اگر دلشان می

این را هم قائل باشیم، اگر  تفویض شده بود. تیاری به ایشاندانستند، حکم صادر کنند. چنین اخ می

 مانعی ندارد. 

اختیار  خدا به ایشانقائل باشیم کلی ندارد، این است که مشهم  که بازاعتقاد به تفویض  ی دیگرحوزه

دلشان و دلشان خواست، عطا کنند اگر از آنچه خدا به ایشان داده بود،  که و تفویض کرده بود ده بوددا

ن انفال که از ایو به آنها اختیار داده شده بود  ودب آنهانند. مثالً انفال در اختیار هم خواست، منع ک

و  به کسی بدهند یا ندهندکه  دبو هتیار داده شداخ دهند؛ خمس مال ایشان بود؛ به ایشانبدهند یا ن

نیاز به تفویضی که بگوییم بی مانع است. امّاها بالگونه تفویضایناعتقاد به بنابراین  .موارد امثال این

در حکم وضع شده  ،از جانب خودو اذن خدا بی حتّیوحی و الهام الهی، بتوانند حکم وضع کنند؛ یا 

 ییر دهند، این چیز باطلی است.غبا افکار خودشان ترا شرع 

ها و مقامات اگر مراتب غیر قابل هضمی از قدرتباید بفهمیم که  روشن شد، غلوّحال که معنی 

بسیار عظیم و غیر قابل متحیّر ماندند،  و همه !یّرالعقولحم یمقاماتبرای ما گفته شد،  بیت اهل
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تعریف  را در برابر خدا مستقلّ تضادّی نداشت، یعنی ایشان ت و بندگی آنهامّا با عبودیّبود، ا هضم

 رد کردن نداریم؛ نباید بگوییم: یگونه موارد را، ولو نتوانستیم هضم کنیم و بفهمیم، اجازهاین ؛کردنمی

 !وجه هیچ به ند؛ا هالت ساختنها را غُای ند؛ا هها ساختاینها را درویش ند؛ا هاینها را ساخت ؛اینها دروغ است

 دهد؛ ردّو مقابل خدا نمی شأن و جایگاهی مستقلّ اگر به ایشان ت ندارد،ا مقام عبودیّاگر تعارضی ب

دشوار و سنگین و خطیری ماجرای  ماجرای ما، 23ُمْسَتْصَعبٌ   َحِديثَنا َصْعبٌ   نَّ اِ نکنیم. خودشان فرمودند: 

تواند هضم کند، چه این مراتب را، هیچ نبیّ مرسلی هم نمی است. خودشان فرمودند: حتّی بعضی از

تواند تحمّل کند و که جز خودشان احدی نمی مقاماتی دارند بیت اهلهای معمولی. برسد به انسان

و اظهار نکردند. بنابراین نکند از ترس مبتال  دمایلفظ درن مقاماتی دارند که اصالً به شود؛متحمّل آن 

 ،کردند نقلبیت ی معمولی، برای پیغمبر و اهلخاک مقامی که فوق یک بشر، هر غلوّشدن به 

الهضم بود،  ثقیلهم هرچه  ،محیّرالعقولهم هرچه  ،بلندهم چه هر نکر آن شویم و رد کنیم!م باهلل العیاذ

 24؛ْمکانِ َعِة ْاِلِ َفَذْرُه ِفی بُ قْ  دانیم. انکار نکنیم!ت و بندگی نداشت، بگوییم ما نمیتعارضی با عبودیّاگر امّا 

ی که با مقام تضادّ ث درست باشد؛ فرمایش خودشان باشد؛ممکن است واقعاً آن حدی»بگوییم: 

پس ممکن  کنند!با این مقامات دکّان مستقلّی که جلوی خدا باز نمی ت و بندگی ایشان ندارد!عبودیّ

و فهم خودم را متّهم بدانم، نه آن حدیث  .«بفهمم و هضم کنم توانممن نمی ؛ منتهااست درست باشد

 پذیر نیست.که سیر و سلوک جز با معرفت والیت، دسترسیچرا ؛را بیت مقامات برای اهل

ْل فََرَج  هُمَّ َالل ٰ  ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  مَصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

                                            

 .260الوری، ص  اعالمحسن،  بن فضلو طبرسی،  143، ص 2، ج بحاراالنوار ؛ مجلسی، 8امالی، ص  صدوق، .23

 .هانِ رْ ب ُ الْ  حُ ُه واضِ َعنْ  كَ دْ َيذُ  ما َلمْ  كانِ مْ َعِة اِْلِ بُ قْ   یُه فِ ِة َفَذرْ يعَ بِ الطَّ  عاَلمِ  َغراِئبِ  ِمنْ  َعكَ ُكلَّما قَ َرَع َسمْ از اقوال حکماست:  .28


