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 دمهقم

 مساله نموده ایجاد را مکتب این متعالیه حیات افق که شیعه، غنی باورهای از یکی

 محسوب شیعه جریان پژوهانه آینده نگرش نوعی که باور این در. است مهدویت

 غایتش که سیری نشست نظاره به را انسانی استکمالی سیر توان می. گردد می

 انسان حقیقت درخت ثمره آخرین عج موعود مهدی. ست انسانی نفوس استغنای

 محقق کسی برای حقیقت این به معرفت ست. الهی طوبای تجالی که است کامل

 متن در خاص طور به و داشته بیان اطهار بیت اهل که آنچه سایه در مگر نیست

 مقرر بزرگواران از برخی پیگیری به پیش چندی. است مشهود منقول زیارات

 ای جرعه شناخت به اسالمی حکمت منظر از آن در که یابد شکل جلساتی گردید

 قصد بدون یاسین آل زیارت متن و شود پرداخته حجه حضرت معرفت دریای از

 که است جلسات همان سازی یادهپ حاضر کتاب متن. گرفت قرار رو پیش در قبلی

 انسان نفوس طبع به امیدست و است گردیده طبع به آراسته اینک حضرتش لطف به

 امام وصف در عرفان و ادب بزرگان از اشعاری نیز کتاب متن میان در.آید مطلوب

 در ناچیز تالش این است امید. افتد قبول اهلل انشا که گردیده عرضه عج موعود

 . گردد پذیرفته تدوس حضرت درگاه

 االحقر العبد
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 زیارت آل یاسین

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ساَلمٌ عَلى آلِ یسَّ اَلسَّال مُ عَلَیْكَ یا داعِىَ اللَّهِ وَ رَبّانِىَّ آیاتِهِ 

 سالم بر آل یاسین سالم بر تو اى دعوت کننده به خدا و عارف به آیاتش

 دَیّانَ دینِهِ اَلسَّالمُ عَلَیْكَ یا خَلیفَةَ اللَّهِ اَلسَّالمُ عَلَیْكَ یا بابَ اللَّهِ و َ 

 سالم بر تو اى واسطه خدا و سرپرست دین او، سالم بر تو اى خلیفه خدا

 وَ ناصِرَ حَقِّهِ اَلسَّالمُ عَلَیْكَ یا حُجَّةَ اللَّهِ وَ دَلیلَ اِرادَتِهِ 

 اش،و یاور حق او، سالم بر تو اى حجت خدا و راهنماى اراده

لسَّالمُ عَلَیْكَ یا تالِىَ كِتابِ اللَّهِ وَتَرْجُمانَهُ اَلسَّالمُ عَلَیْكَ فى آناءِ لَیْلِكَ وَاَطْرافِ اَ

 نَهارِكَ 

سالم بر تو اى تالوت کننده کتاب خدا و تفسیر کننده آیات او، سالم بر تو در تمام آنات و 

 دقایق شب و سرتاسر روز

 للَّهِ فى اَرْضِهِ اَلسَّالمُ عَلَیْكَ یا میثاقَ اَلسَّالمُ عَلَیْكَ یا بَقِیَّةَ ا

 سالم بر تو اى بجاى مانده از طرف خدا در روى زمین، سالم بر تو اى پیمان محکم

 اللَّهِ الَّذى اَخَذَهُ وَ وَكَّدَهُ اَلسَّالمُ عَلَیْكَ یا وَعْدَ اللَّهِ الَّذى ضَمِنَهُ 

بر تو اى وعده خدا که تضمینش خدا که از مردم گرفت و سخت محکمش کرد، سالم 

 کرده



شرح حکمی زیارت آل یاسین درگفتاری     

  

 

3 

 

 اَلسَّالمُ عَلَیْكَ اَیُّهَا الْعَلَمُ الْمَنْصوُبُ وَالْعِلْمُ الْمَصْبُوبُ وَالْغَوْثُ 

 سالم بر تو اى پرچم برافراشته و دانش ریزان و فریادرس خلق

 قوُمُ وَالرَّحْمَةُ الْواسِعَةُ وَعْداً غَیْرَ مَکْذوُبٍ اَلسَّالمُ عَلَیْكَ حینَ تَ

 ایستىاى که دروغ نشود. سالم بر تو هنگامى که بپا مىو رحمت وسیع حق، و آن وعده

 اَلسَّالمُ عَلَیْكَ حینَ تَقْعُدُ اَلسَّالمُ عَلَیْكَ حینَ تَقْرَءُ و َتُبَیِّنُ 

خوانى و تفسیر نشینى، سالم بر تو هنگامى که )فرامین حق را( مىسالم بر تو هنگامى که مى

 کنىمى

 لسَّالمُ عَلَیْكَ حینَ تُصَلّى وَتَقْنُتُ اَلسَّالمُ عَلَیْكَ حینَ تَرْكَعُ وَ تَسْجُدُاَ

گیری، سالم بر تو هنگامى که رکوع و خوانى و قنوت میسالم بر تو هنگامى که نماز مى

 سجده بجاى آورى

 تَحْمَدُ اَلسَّالمُ عَلَیْكَ حینَ تُهَلِّلُ وَ تُکَبِّرُ اَلسَّالمُ عَلَیْكَ حینَ 

گویى. سالم بر تو هنگامى که خدا را  "اللِّه اکبر"و  "ال اله اال اللِّه"سالم بر تو هنگامى که 

 ستایش کنى

 و َتَسْتَغْفِرُ اَلسَّالمُ عَلَیْكَ حینَ تُصْبِحُ وَ تُمْسى اَلسَّالمُ عَلَیْكَ فِى

 سالم بر تو درو از او آمرزش خواهى. سالم بر تو هنگامى که بامداد کنى و شام کنى، 

 اللَّیْلِ اِذا یَغْشى وَالنَّهارِ اِذا تَجَلّى اَلسَّالمُ عَلَیْكَ اَیُّهَا االِِْمامُ الْمَاْموُنُ 
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شب هنگامى که تاریکیش فرا گیرد و در روز هنگامى که پرده برگیرد، سالم بر تو اى امام 

 امین

 لسَّالمُ عَلَیْكَ بِجَوامِعِ اَلسَّالمُ عَلَیْكَ اَیُّهَا الْمُقَدَّمُ الْمَاْموُلُ اَ

 سالم بر تو اى مقدم )بر همه خلق و( مورد آرزو)ى آنان(، سالم بر تو به همه

 السَّالمِ اُشْهِدُكَ یا مَوْالىَ اَ نّى اَشْهَدُ اَنْ ال اِلهَ ااِل اللَّهُ وَحْدَهُ ال

معبودى نیست  ها. گواه گیرم تو را اى موال و سرور من که من گواهى دهم به این کهسالم

 جز خداى یگانه

 شَریكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسوُلُهُ ال حَبیبَ ااِلّ هُوَ وَاَهْلُهُ 

که شریک ندارد و نیز )گواهى دهم که( محمد بنده و رسول او است و محبوبى نیست جز 

 او و خاندانش

 ینَ حُجَّتُهُ وَالْحَسَنَ حُجَّتُهُ وَ اُشْهِدُكَ یا مَواْلىَ اَنَّ عَلِیّاً اَمیرالْمُؤْمِن

و گواه گیرم تو را اى موالى من که على امیر مؤمنان حجت خدا است و حسن حجت او 

 است

 وَالْحُسَیْنَ حُجَّتُهُ وَعَلِىَّ بْنَ الْحُسَیْنِ حُجَّتُهُ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِی حُجَّتُهُ 

 حمد بن على حجت او استو حسین حجت او است و على بن الحسین حجت او است و م

 وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍّ حُجَّتُهُ وَموُسَى بْنَ جَعْفَرٍ حُجَّتُهُ وَعَلِىَّ بْنَ موُسى

 و جعفر بن محمد حجت او است و موسى بن جعفر حجت او است و على بن موسى
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 وَالْحَسَنَ بْنَ  حُجَّتُهُ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِی حُجَّتُهُ وَعَلِىَّ بْنَ مُحَمَّدٍ حُجَّتُهُ

 حجت او است و محمد بن على حجت او است و على بن محمد حجت او است و حسن بن

 عَلِی حُجَّتُهُ وَاَشْهَدُ اَ نَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ اَنْتُمُ االَِْوَّلُ وَاالْ خِرُ وَاَنَّ رَجْعَتَکُمْ

مسلما   على حجت او است و گواهى دهم که تو حجت خدایى ، شمایید اول و آخر و

 بازگشت شما

 حَقُّ ال رَیْبَ فیها یَوْمَ ال یَنْفَعُ نَفْساً ایمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ 

حق است که شکى در آن نیست، روزى که سود ندهد کسى را ایمانش که پیش از آن 

 )ایمان نیاورده یا در )مدت

 حَقُّ وَاَنَّ ناكِراً وَنَکیراً حَقُّ اَوْ كَسَبَتْ فى ایمانِها خَیْراً وَاَنَّ الْمَوْتَ 

ایمان خویش کار خیرى انجام نداده و همانا مرگ حق است و ناکر و نکیر )دو فرشته سؤ 

 ال قبر( حق است

 وَاَشْهَدُ اَنَّ النَّشْرَ حَقُّ وَالْبَعْثَ حَقُّ وَاَنَّ الصِّراطَ حَقُّ وَالْمِرْصادَ حَقُّ 

مرگ حق است و برانگیخته شده حق است و صراط و گواهى دهم که زنده شدن پس از 

 حق است و مرصاد )کمینگاه( حق است

 وَالْمیزانَ حَقُّ وَالْحَشْرَ حَقُّ وَالْحِسابَ حَقُّ وَالْجَنَّةَ وَالنّارَ حَقُّ 

و میزان حق است و حشر )در قیامت( حق است و حساب حق است و بهشت و دوزخ حق 

 است



شرح حکمی زیارت آل یاسین درگفتاری     

  

 

6 

 

 هِما حَقُّ یا مَواْلىَ شَقِىَ مَنْ خالَفَکُمْ وَ سَعِدَ مَنْ وَالْوَعْدَ وَالْوَعیدَ بِ

و وعده و تهدید درباره آن دو حق است اى موالى من بدبخت است کسى که مخالفت شما 

 را کرد و سعادتمند است کسى که

 كَ اَطاعَکُمْ فَاشْهَدْ عَلى ما اَشْهَدْتُكَ عَلَیْهِ وَاَ نَا وَلِىُّ لَكَ بَرىٌ مِنْ عَدُوِّ 

پیرویتان کرد پس گواهى ده بر آنچه تو را بر آن گواه گرفتم و من دوست تواءم و بیزارم از 

 دشمنت

 فَالْحَقُّ ما رَضیتُموُهُ وَالْباطِلُ ما اَسْخَطْتُموُهُ وَالْمَعْروُفُ ما

حق آنست که شما پسند کردید و باطل همانست که شما بدان خشم کردید و کار نیک 

 همان

 بِهِ وَالْمُنْکَرُ ما نَهَیْتُمْ عَنْهُ فَنَفْسى مُؤْمِنَةٌ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ال شَریكَاَمَرْتُمْ 

بود که شما بدان دستور دادید و منکر )و کار زشت( همان بود که شما از آن جلوگیرى و 

 اى که شریک نداردنهى کردید، من ایمان دارم به خداى یگانه

 مُؤْمِنینَ وَبِکُمْ یا مَواْلىَ اَوَّلِکُمْ وَ آخِرِكُمْ لَهُ وَ بِرَسوُلِهِ وَ بِاَمیرالْ

 و به رسول او و به امیر مؤمنان و به شما اى موالى من از اول تا آخرتان

 . وَ نُصْرَتى مُعَدَّةٌ لَکُمْ وَمَوَدَّتى خالِصَةٌ لَکُمْ آمینَ آمینَ 

 .آمین آمین و یاریم براى شما آماده است و دوستیم خالص و پاک براى شما است
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 سم اهلل الرحمن الرحیمب

 سَیِدِنا,  الشُِّهودِ مَوَاقِفِ وَاقِفِ عَلَی الساَلمُ وَ الصَِّالَةُ ثُم,  الْوُجودِ لِعَیْنِ الثَِّنَاءُ وَ الْحَمْدُ

 .الْمَعْبُودِ اُمَناءِ آلِهِ  عَلَی وَ مُحَمَِّد اَبَاالقاسِمِ

کفر یعنی جهل، کافر جاهل ست. دینی تمعرف ابواب نخستین از ایمان و کفر مسئله

مَنْ  :فرمایدمی الهعلیه و  اهللصلی پیامبر اسالمجهل مرکب دارد. پس  است؛ چون

ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ مَاتَ مِیتَة  جَاهِلِیَِّة؛ هر کس بمیرد و امام زمانش را 

حالتی از کفر مرده میرد در می یعنی ۱.نشناخته باشد، به مرگ جاهلى مرده است

که امام زمان را نشناسد در حالتی از کفر مرده است. چون رکن توحید  کسی است،

شناخت امام است. پس اگر  درگرووالیت است. معرفت و شناخت ما از توحید 

شناخت امام برایمان حاصل نشود مثل این است که توحید را نشناختیم و هیچ راهی 

 را بشناسیم. زمانماناید امام به توحید نداریم، بنابراین ب

شیخ عباس قمی اسم زیارت آل یاسین را زیارت صاحب امر گذاشته است. امر یعنی 

 عالم امر یعنی عالم باال

 ۲اند از بدنماز عالم خاک       چند روزی قفسی ساخته امنیمرغ باغ ملکوتم 

                                                           
 1 وسائل الشيعه، ج 16، ص 246

  2 موالنا
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ست.امام آن باال ا حقیقتو عالم خاک یک بازی و تصویر است یک سایه است و 

فوق عالم ماده است. روح شیعیان و  مقامصاحبزمان )عج( صاحب امر است یعنی 

است. صاحب در مقابلش  اهللبقیهشان، وجود حضرت محبین صاحب حقیقی

که صاحب امرشان حضرت حجت شد، اصحاب  هاییآنآید. اصحاب به وجود می

 هاآنا راجع به افرادی هستند که در زیارت عاشور هاآنحضرت حجت هستند. 

فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِی أَکْرَمَ مَقَامَکَ وَ ».دهندمیمَنْصُورٍ که امامشان را یاری  گویند إِمَامٍمی

أَکْرَمَنِی )بِکَ( أَنْ یَرْزُقَنِی طَلَبَ ثَارِکَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ 

و مرا به وسیله تو کرامت بخشید،  از خدا که مقامت را گرامى داشتعَلَیْهِ وَآلِهِ؛ 

 بیتاهلتو را همراه پیشواى یارى شده از  خواهیخون، که کنممیدرخواست 

ملکوتی هستند نه اهل  هاآن.« د)درود خدا بر او و خاندانش( روزى من کن محمد

 هاییآنان امام توانند صاحب امر را درک کنند. یاورزمین چون اهل زمین نمی

این است که ما را از مقام جهل  خاطر بههستند که معرفت پیدا کردند. این زیارات 

 را در وحدت دیدن( چیزهمهخارج کرده و به توحید برسانند. )توحید یعنی 

 

 السَالمُ علیكَ یا داعیَ اهلل

ش یعنی اکنیم معنیگویم دعا و فکر میکند. ما میداعی یعنی کسی که دعوت می 

یعنی کسی که اهلل دعوتت  السَّالمُ عَلَیْکَ یَا دَاعِیَ اللَّهِ دعوت بشوی. سالم یعنی دعا. 

کند، وقتی کسی شد دَاعِیَ اهلل یعنی کسی که دعا در محضرش صورت بگیرد می
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دیدید وقتی  ی دعا و دعوت است.شود.چون دَاعِیَ اهلل است و واسطهمستجاب می

روید توانید به او بگویید مید دعوت کنید و خودتان نمیخواهییک بزرگی را می

کنید تا از طریق واسطه او را دعوت کنید یک داعی پیدا یک آشنا پیدا می

هستید و از فیلتر  شدهدعوتکنید.چون وقتی از واسطه ی او دعوت شدید می

واسطه دعوت اید. حال ائمه اطهار علیه و سالم و امام زمان دَاعِیَ اهلل هستند گذشته

شوی. پس ها دعوت میشوند و اگر بخواهی دعوت شوی از طریق این واسطهمی

در عالم  یکجاییبرند و اگر گیرند و آدم را باال میدست آدم را می یکجاییاگر 

رویایی دیدند که امام زمان آمد و دستشان را گرفت و باال بردشان چون دَاعِیَ اهلل 

خواهد تو را صدا بزند که بیایی. داعی همان ن میکند. چواست و دارد دعوت می

ویژگی دیگری که در دَاعِیَ الی  کند مهدی است.هادی است کسی که هدایت می

بینی قدر خدا را را می هاآناهلل یعنی ائمه اطهار و امام زمان وجود دارد این است که 

د دید که چه طور هستند خدا را بای طوراین هااینگویی وقتی دانی و میبهتر می

گویی که گویی که چقدر زیباست بعد میبینی و میاش را میاست.زیبایی که سایه

ائمه اطهار علیه  بیتاهلدلبری کرد ببین خودش چه طور است  قدرایناش که سایه

است یعنی باقی هست یعنی  اهللبقیه، اهللبقیهو سالم آینه هستند در تصویر. حضرت 

جمال و جالل الهی است ولی یک تفاوت دارد. وجود  قدتمامنه برای انسان آن آی

بود جمال و جالل الهی بودند ولی وجود پیامبر را مردم  قدتمامپیامبر هم آینه 

 صلى اهلل اهللمَا کَلَّمَ رَسولُ نتوانستند درک کنند، چرا؟ چون قدر عقلشان پایین بود. 

آله: اِنِّا مَعاشِرَ االَنْبیاءِ و  علیهاهلل صلى  اهللقَطُّ، قَالَ رَسُولُ و آله اَلْعِبادَ بِکُنْهِ عَقْلِهِ  علیه

هرگز با مردم  واله علیه اهللخدا صلى رسول اُمِرْنا اَنْ نُـکَلِّمَ النِّاسَ عَلى قَدْرِ عُقولِهِمْ؛
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 زهاندابهعقل خود سخن نگفتند و فرمودند: ما پیامبران مأموریم که با مردم  اندازهبه

 حرف وهفتبیست دانش و روایت داریم علم در ۱.عقل و فهمشان سخن بگوییم

 با جز تاکنون مردم و است آن حرف دو تنها ،اندآورده پیامبران آنچه همه و است

 کند، قیام ما قائم کههنگامی و ندارند آشنایی دیگر هایحرف با حرف، دو آن

 و دهدمی گسترش و نشر مردم ینب را آن آورده، بیرون را دیگر حرف وپنجبیست

 مردم میان در را حرف وهفتبیست مجموع و کندمی ضمیمه نیز را حرف دو آن

  کندو روایت داریم که دین در آخرالزمان شکل  جدیدی پیدا می ۲.سازدمی منتشر

 و جدید کتاب و جدبد بامر یقوم القائم خرج اذا: »فرمایدمی( السالمعلیه) صادق امام

 روش و تازه کتاب و تازه امر کند خروج قائم کههنگامی؛ جدید قضاء و دیدج سنه

کنند دین تا جایی که مردم گمان می ۳«آوردمی خود با ایتازه داوری و تازه

که نتوانست بزند را حضرت  هاییحرفآن  اهللرسولجدیدی آمده است چون 

 :ظاهر گفت ازنظرامبر است کسی است که پی اهللبقیه. زندمی آخرالزمانحجت در 

شود. وقتی نظر به آید که باطن را هم با ظاهر تطبیق دهد و دین کامل میاو می

فهمی. بینی، عنایت خدا را میکنی مثال  عنایت حضرت را میمی اهللبقیهحضرت 

بینی بینی. آن صورتی را میبینی جمال خدا را میرا می اهللبقیهوقتی جمال حضرت 

توان دید اما حضرت حجت صورت اوصاف از خداست. خدا را نمی ترینکه کامل

  .توان دیدرا که می

                                                           
 1 تحف العقول ص ۳۷ - کافى )ط-االسالمیه( ج ۸، ص ۲۶۸ و  ج ۱، ص ۲۳

 2 مرحوم مجلسی، بحاراالنوار، ج ۵۲، ص ۳۲۶

 3 اثبات الهدی، شیخ حر عاملی، ترجمه احمد جنتی، دارالکتب اسالمیه ج ۷ ص 83
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 ۱دهم ز قدر تشنگی نتوان بری        آب جیحون را اگر نتوان کشید         

کنیم. کنیم بلکه احساس قربت میکند احساس غربت نمیاو تشنگی ما را رفع می 

رسیم و به قربت می آییمدرمیربت ما تا روز ظهور غریب هستیم روز ظهور از غ

چون حضرت حجت داعی اهلل است به نمایندگی آمده است. وقتی زیبایی حضرت 

زیباست ببین زیبا آفرین چقدر زیباست یا  قدراین کهاینگویی بینی میحجت را می

گوید کسی که این را آفریده چقدر زیبا بوده بیند میاینکه وقتی کسی یوسف را می

دهند یوسف زهراست، هایی که به حضرت حجت نسبت میاز صفت است.یکی

 قدریبه. گذاردمیپس حضرت حجت داعی الی اهلل شیرینی محبت اهلل در ذائقه را 

شوی. در مناجات شعبانیه آمده است کند که خودت دعوت میبرایت دلبری می

خدایا  ؛لوبِنا بِضِیآءِ نَظَرِها اِلَیکاِلهی هَب لی کَمالَ االِنقِطاعِ اِلیکَ وَ اَنِر اَبصارَ قُ »که 

و  ۲«کمال جدایى از مخلوقات را، براى رسیدن کامل به خودت به من ارزانى کن

این است که وقتی او را  اشمعنیهم در شعبان است. شاید  اهللبقیهتولد حضرت 

وقتی  شوی میثم تمار کهگیرد و میصورت می تو بر« مالَ االِنقِطاعِ اِلیکَکَ»ببینی 

گفت گفتی فقط مینداشت که ببیند و هر چه به او می چیزهیچدید دیگر علی را می

ی آن تواند باشد که خودش دارندهداعی الی اهلل کسی میپس علی علی علی.

 ها باشد.صفت

                                                           
 1 مولوی، مثنوی معنوی، دفترششم

 2 کلیات مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی، مناجات شعبانیه، ص ۱۵۶
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 و رَبانیه آیاتِه

. «یا علی اَنتَ ربانیه آیاته» :فرمایدمی.پیامبر دهندهپرورشو رب یعنی پروردگار 

که چه در علم  کسیآنربانی یعنی کسی که کامل در علم و عمل است. ربانی یعنی 

یعنی کسی که در ظهور صفات خدا  ؛و چه در عمل نشانه و صورت و وجه خداست

وجه خدا را دیدی.  کنی کهکنی احساس میکامل است و وقتی به او نگاه می

إِلَى رَبِِّهَا » شودروز قیامت میدر  :گویدگویند اینکه در قرآن میبعضی از آقایان می

همان نظر به ربانیه آیاته است.  ،۱«کندمیبا دیده دل[ به پروردگارش نظر ] ؛نَاظِرَةٌ

اما وقتی  ؛شودنمی بله شود در خداوند نظر کرد،: مگر میگوینداهل ظاهر می

 شود نظر کرد )ربانیه آیاته(.که می وجهششود در خودش نظر کرد، در نمی

« یَتبَعونَ داعی ال اوجَلَه»ی در مورد تفسیر آیه السالمعلیهاز امام کاظم  وقتی

ظهور  السالمعلیه. علی السالمعلیهفرمایند: این داعی یعنی علی پرسند، ایشان میمی

ت علی والیت است. علی ظهور عالی اعلی است ولی فرق حضرت حجت با حضر

اما او  دیدندمیکه مردم آن موقع علی را این است  السالمعلیهیا سایر ائمه اطهار 

و داعی الی اهلل را تبدیل به  رفتندمیداعی الی اهلل برایشان نبود یا اگر بود به گمراهی 

توانند چون درک مردم باال خواهد رفت می آخرالزماناما در  کردندمیغلو در علی 

ود که حضرت شآن حقایق وحدانی و توحیدی والیت را بفهمند و نتیجه این می

اما وقتی مردم دعوت  ؛شوند، هر دو داعی الی اهلل هستندداعی الی اهلل می اهللبقیه

اما در  ؛کنندبرخورد می طورآنولی درک و معرفت ندارند با علی  شوندمی

                                                           
 1 سوره قیامت، آیه ۲۴



شرح حکمی زیارت آل یاسین درگفتاری     

  

 

6 

 

فهمند و داعی الی اهلل برایشان محقق کنند و میآخرالزمان مردم معرفت پیدا می

داعی الی اهلل هستند اما مردم آن زمان چشم  السالمعلیههار ئمه اطبنابراین ا ؛شودمی

داعی النار هستند.  السالمعلیه بیتاهلرا دارند و در مقابل آن دشمنان  هاآندیدن 

به ظلمت است و چون ظلمت و  کنندهدعوتهرچه که نور را رد کند و مانع بشود 

ه وجود، بودن و مانع وجود نور ک چیزییکگمراهی از جنس عدم است وقتی 

عدم  :گویندشود. اینکه برخی از آقایان میحقیقت است بشود سبب ایجاد عدم می

اما وقتی وجود نباشد و مانعیت بر او  ؛آمده است یعنی همین وجود بهاز طفیل وجود 

و  السالمعلیهپس بنابراین دشمنان ائمه  آید.می وجود بهآید عدم هم  وجود به

امام رضا  شوند.الی اهلل نیستند و داعی الی الشیطان می منکران والیت که داعی

کَلِمَه ال اله اال اهلل حِصنی فَمَن دَخَلَ » فرماید که خداوند فرموده است:می السالمعلیه

ال اله اال »توحید  کلمه ؛حِصنی اَمَنَ مِن عَذابی بِشَرطِها و شروطها وَ اَنَ مِن شروطِها

. هر کس آن را بگوید، داخل حصار من شده و هر دژ و حصار محکم من است «اهلل

خواهی یعنی اگر می ۱«کس داخل قلعه و حصار من شود، از عذاب من در امان است

به این حِصن وارد بشوی و حصار که همان توحید است را داشته باشی شرط آن ما 

 تند.هس «ربانیه آیاته »یعنی اهلل را بدون داعی اهلل نباید درک کرد چون  ؛هستیم

 یكَ یا بابَ اهلل و دَیانَ دینهالسَالمُ عَلَ

ما ابواب خدا هستیم، ابواب یعنی درها. تا در  :فرمایدامیرالمؤمنین می البالغهنهجدر  

بخواهی وارد  هم اگرتوانی وارد یک خانه بشوی عالوه بر این خانه دری نباشد نمی

                                                           
 1 عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۱۳۵
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واهی وارد حریم کبریایی خیعنی اگر می ؛خانه بشوی باید از طریق در وارد شوی

 :فرمایدمی السالمعلیهبروی. امام صادق  السالمعلیهخدا بشوی باید از مسیر علی 

بندگی حقیقی جوهره ایست که اساس و دات آن ؛ الْعُبودِیَّةُ جَوْهَرَةٌ کُنْهُهَا الرُّبوبِیَّةُ»

ر خواهی وارد ربوبیت بشوی باید عبودیت کنی و اگاگر می ۱«ربوبیت است

باب  السالمعلیهبودیت است. پس ائمه اطهار خواهی عبودیت کنی علی مظهر عمی

کسی که بخواهد بگذری. هاآنبه خدا برسی باید از خواهی اهلل هستند و اگر می

 الهصلی اهلل علیه و رسد. کما اینکه پیامبر بدون داعی اهلل به اهلل برسد به گمراهی می

گوید: میو قرآن بگذرد،  بیتاهلد باید از اهلل برسکه بخواهد به  کسی :فرمایدمی

است.  رفتهازدستثقلین هستند اگر یکی را کنار بگذاری دیگری نیز  هااین

در وارد شوید یعنی از در والیت  ازاینپسفرماید: می البالغهنهجدر  امیرالمؤمنین

ود، کسی که شوارد شوید و هرکسی بخواهد از ره دیگری وارد شود دزد نامیده می

کند و کسی که بخواهد بدون والیت به اهلل می وآمدرفتدزد نیست از در عادی 

درباره  السالمعلیهبرسد حکم دزد را دارد. در کتاب سلیم بن قیس که امام صادق 

روایت زیبایی از سلمان ای باشد.کتاب سلیم بن قیس باید در هر خانه :فرمایدآن می

علی باب اهلل و هرکس وارد شود مؤمن و هرکس از آن فرماید: آمده است که می

دوری گرداند کافر است. چرا کافر است؟ گفتیم کافر همان جاهل است و کسی 

شناسد جاهل است پس کافر است. کسی که حضرت علی و هم که امامش را نمی

را نشناسد هم دزد است و هم کافر؛ دزد است چون از در دیگری  اهللبقیةحضرت 

                                                           
 1 مجموعهآثاراستادشهیدمطهری، ج ۲۳، ص: ۴۶۸
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میرد به جهل می «مَاتَ مِیتَة  جَاهِلِیَِّة»هد برود و دوم اینکه چون علم پیدا نکرده خوامی

 :فرمایندمی الهصلی اهلل علیه و  رسول اللِّهو کسی هم که به جهل بمیرد کافر است. 

علی، من شهر دانشم و  ؛أنَا مَدینَةُ العِلمِ و عَلیٌّ بابُها، ولَن تُدخَلَ المَدینَةُ إلِّا مِن بابِها»

برای اینکه به ایمان  ۱«شوندنمیو به شهر، جز از دروازه آن، وارد  دروازه آن است

برسی و از کفر خارج شوی یک باب معرفت باز است و آن باب والیت است. حاال 

گویند: حتی تو می بارهدراینشاید ما نتوانیم از باب وسیع وارد شویم و اهل معرفت 

لی هم بابی داشته باشی که آن باب اولیاءاهلل، علما، توانی برای ورود به باب عمی

اهل معرفت، شهدا و صدیقین هستند. به همین خاطر است که گاهی اوقات کنجی 

کند که انگار بدون واسطه در نشینی و دلت را چنان وصل میاز قبر شهیدی می

اب اهلل باب الوالیت هستند تو از باب الوالیت به ب هاآن درواقعمحضر خدا هستی. 

رسی. شهادت یعنی شهود کردن، اگر کسی خارج از رسی و از باب اهلل به اهلل میمی

هستند. وقتی کسی محضر  طورهمینوالیت برود و بمیرد شهید نیست، اولیاءاهلل هم 

کند کند و از مقام والیت صحبت میرود از ولی صحبت مییک استادی می

ظرفیتش  اساس برشود، ولی هرکسی  وصل میدرواقع دارد از ناحیه او به اولیاءاهلل

کنند که وقتی به حرم امام رضا رفتی اول زیارت مرحوم است اینکه توصیه می

کرد؛ علت این است که باید نخودکی برو که آقای بهجت هم توصیه می اهللآیت

اید ها توجه کردهها به روی تو باز شود. بعضی وقتاول آنجا بروی که قدم قدم باب

که آدم تحمل یک زیبایی را نداشته باشد یا وارد جایی شود که وقتی وارد شد 

                                                           
 1 الخصال، ص ۵۷۴، ح ۱ عن مکحول عن اإلمام علی )ع(
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اش زیبایی کهازآنجاییل دچار شوک نشود قب کهاینممکن است شوکه بشود برای 

 مثال  ماده شود و دلش پذیرا شود. دهند که آدم آکمتر است را به آدم نشان می نسبتا 

در یک اتاق تاریک به او بگویی برو به  هدفعیکد ینخواهد نور را ببآدمی که می

رود. خدا آن نور است که چشم را خورشید نگاه کن جلوی چشمش سیاهی می

نموده و تنها یک جلوه دید و به آن حال  درخواست اهللکلیمکند، موسی نابینا می

است حتی اگر بخواهی  «ربانیه آیاته »افتاد. امام که جلوه نیست جلوات است. امام 

زند اگر اهل معرفت و والیت نباشی مقدم باید از ناحیه را هم ببینی چشمت را میاو 

دیگران وارد شوی. والیت مشکک است، پدر و مادر هم شامل والیت هستند اقل 

رسد. ها آدم از پدر و مادرش هم به والیت میی والیت هستند گاهی وقتمرتبه

شود باب است. چون او میگویند: دعایی که مادر در حقت بکند مستجاب می

رساند. شود و باب اهلل تو را به اهلل میالوالیت، باب الوالیت به باب اهلل وصل می

ربوب مقیده یعنی همین، رب مقیده یعنی کسی که : گویندآقایان می کههمین

یک  گاهی نی یک شیء برای انسان والیت داردبیها میوالیت دارد. گاهی وقت

این است که آن ولی را پیدا کنی که روی دلت  مهم الیت دارد،رفیق برای انسان و

توانند آدم را به کمال یهای زمینی معشق گویند:یت دارد، اینکه آقایان میوال

ا درک کنی. یک تمثیل دارند این عشق زمینی بابی است برای اینکه تو آن ر برسانند

ش باید داخل استخر شنا شنا کنی قبل ایدریاچهگویند: اگر تو بخواهی در میکه 

است اما تو  اندک های زمینی حوض آب است،ا این عشقهکرده باشی. گاهی وقت

شود محبت به غیر کند که بروی داخل استخر شنا کنی؛ که این میرا آماده می

بینی به یکی عالقه داری ولی در که از نوع انسانی آن باشد. می شرطی بهاما  اولیاءاهلل
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 گوید:مجتهده در مراحل و سلوکش میقط برای تو کمال است، بانو دل آن عالقه ف

 سیناابنشود. یکی از مراحل سلوک عشق است که در این عشق قلبت آماده می که

گوید: تلطیف سِر، پس مقدم بر محبت اهلل، محبت ولی است و مقدم بر به آن می

ت نمود امر متشبه نشود محبت ولی محبت به اولیاء و عرفا و شهدا است.البته باید دق

بر انسان وارد نشود اینجا مسئله بسیار حساس  هاحرفگاهی شیطان در لباس این 

 است.

دیان یعنی محافظ، ائمه هم که محافظ دین بودند. امام حسین هم که « دیان دینه»

این کار را انجام  بیتاهلبرای احیای دین جدش قیام کرد، در ظاهر این است که 

حقیقت دین هستند؛ زیرا  السالمعلیهیز دیگری است، ائمه اطهار اطنش چدادند اما ب

ی حمد قرآن در سوره . اگر قرآن را کتاب هدایت بدانیمحقیقت دین والیت است

، اهللبسمدر باء  اهللبسمشود. خالصه می اهللبسمی حمد هم در شود سورهخالصه می

کالم در سبع : »گویدمیـ چنین  لسالماعلیهعلی ـ ، ءدر نقطه تحت با اهللبسمباء 

 اهللبسمدر باء  اهللبسماست و  اهللبسمالمثانی یا سوره حمد است و سوره حمد در 

است و من خود نقطه تحت بایم. یعنی راه گشای راه والیت که شامل همه مراتب 

کل قرآن که کتاب دین است در نقطه تحت باء جمع شده است که آن  .۱«است منم

 ت است.والی

                                                           
 1 راز شیرازی، ابوالقاسم، کوثر نامه، شیراز، کتابفروشی احمدی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش، ص۱۵۴
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 یا خَلیفةَ اهلل السالمُ عَلَیكَ

ترین کس به او باشد. شود که شبیهخلیفه یعنی جانشین، کسی جانشین کسی می

گوید: یک بخشی از آن را برو انجام بده، ما کند این است که میکاری که خدا می

هم  السالمعلیهحصول پیدا کردیم. امام باقر  السالمعلیهمفیض ائمه اطهار  باواسطه

: خلفا خدا بر زمین ما ائمه هستیم و اطاعت از امر خلیفه حکم اطاعت از فرمایدمی

یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَِّهَ وَأَطِیعُوا الرَِّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ »مستخلف عنه را دارد.امر 

لَِّهِ وَالرَِّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَِّهِ وَالْیَوْمِ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُِّوهُ إِلَى ال فَإِنْمِنْکُمْ  

اید خدا را اطاعت کنید ای کسانی که ایمان آورده ۱«تَأْوِیل ا وَأَحْسَنُ  خَیْرٌ ذَلِکَ الْآخِرِ  

در امری ]دینی[  هرگاهو پیامبر و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت کنید. پس 

آن را به ]کتاب[ خدا و  داریدایمانخدا و روز بازپسین  یافتید اگر به نظراختالف

اطاعت ما در طول .است تر فرجامنیک]سنت[ پیامبر ]او[ عرضه بدارید این بهتر و 

 اطاعت خدا است. 

 و ناصِرَ حَقَه

که منظور والیت  «و تواصوا بالحق» فرماید:می السالمعلیهمام صادق در تفسیر فرات ا

عالمه  اهللآیتی حق است تحقق دهنده اهللبقیهت، حضرت شود والیاست. حق می

 زادهحسن: که عرفان موضوعش حق است. عالمه فرمایندمیآملی و عرفا  زادهحسن

موضوع علم عرفان حق است، حق هم  :گویدآملی کتابی دارد بنام اَنَهُ الحق می

ن خاطر والیت است، درنتیجه موضوع عرفان و معرفت هم والیت است. به همی

                                                           
 1 سوره نساء-آیه ۵۹
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ای از عرفان و معرفت برسد که اهل والیت باشد. تواند به درجهاست که کسی می

جایی امکان ندارد کسی به درک حقایق عرفانی و معرفتی رسیده باشد مگر اینکه 

شود کسی بسیار حرف از والیت زده باشد بعد والیت داشته باشد. پس چطور می

حرفی آمد که بر دل دیگران هم بگویید که اهل سنت است؟ پس اگر از کسی 

گویند: والیت آن چیزی نشست او در دلش والیت را دارد. بعضی از آقایان می

. علی بنددمینبوت زبان آدم را  کهدرحالیکند است که زبان آدم را باز می

شود. علی را ببینی حق ثابت می کههمینحجت است یعنی برهان است.  السالمعلیه

دهد که کند و یاری میدهد. حق را برمال میحق را نشان می یعنی« ناصِرَ حَقَه» پس

کند و ظاهر ظهور است باطن را ظاهر می اهللبقیهایجاد شود و بروز پیدا کند حضرت 

 کند.را باطن می

 السالم علیك یا حجة اهلل

در کتاب سلیم بن قیس آمده است که علی حجت حق بر خلق است، در مقابل حق، 

هرچقدر در ماسوی اهلل تردد کنیم از حق دور  درواقعدهند. قرار می خلق را هم

 چینیمقدمهگوید برای اثبات خدا اصال  نیازی نیست شویم. عالمه طباطبایی میمی

گوید دقت کنید که هر واقعیتی کرد و برهان علیت و برهان نظم را توضیح داد؛ می

جود دارد. حق غیر از واقعیت مبتنی برحقی است؛ واقعیت وجود دارد پس حق هم و

خداست که این حق  همآناست. پس در پشت واقعیت عالم حقی وجود دارد که 

 ظهورش در والیت است. پس برای برهان بر حق کافی است فقط به ولی نگاه کرد.
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 وَ دَلیلَ اِرادَته  

شود میان شخص ، یعنی دلیل کسی است که واسطه میکنندهداللتدلیل یعنی 

و استدعا و کمال، دلیل واسطه بین فقیر و غنی است. حتی به استاد معنوی مستعد 

گوییم دلیل، چرا؟ چون دلیل چیزی است که انسان را به آن معنویت انسان هم می

 بیتاهلدلیلی دارد.  اشمعنویکند. گاهی هم انسان بین خودش و استاد وصل می

المعراج امام  کتاب درراده خدا، یعنی واسطه هستند بین انسان و ا ؛هم دلیل هستند

. ما دلیل واضح هستیم «هتدیا نحن دلیل الواضح لمن»فرمایند:می السالمعلیهباقر 

ها هستند که واضح هستند؛ مثال  خواهد هدایت بشود. بعضی دلیلبرای کسی که می

ی کربال فرد مسلمان هم نیست اما حسین بن علی برایش دلیل بینید در واقعهشما می

کند. پس دلیل همان واسطه فیض بودن است. شود و وصلش میشود واسطه میمی

اَشهَدُ » خوانیم:یارت امیرالمؤمنین هم میاراده خدا هم همان تحقق فیض است. در ز

شود این را به دو معنا دلیل بر پیامبر است که می« نَهُ دلیل علی بعثتهُ برساالتکاَ

پیامبر است. دوم اینکه بگوییم دلیل شد بر او،  گرفت که بگوییم علی دلیل بر بعثت

ه بشود بین او و حقیقت ای دارد که واسطیعنی پیامبر هم نیاز به دلیلی دارد و واسطه

چرا وقتی پیامبر به  :گویندها میبینیم که بعضیدر روایت معراج آن را می خداوند.

ت کردن؟ چون معراج رسید، دید که علی آنجاست و با علی شروع کرد به صحب

ای دارد که آن واسطه باید  واسطهبه نیازپیامبر هم بخواهد با خدا ارتباط برقرار کند 

است؟ حال حضرت  چه کسی در عالمتر اشرف موجودات عالم باشد از علی اشرف

 دلیل است دلیل بر اولیاءاهلل و اولیاءاهلل دلیل بر ما. اهللبقیة
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 هللالسَالمُ عَلَیكَ یا تالیَ كتابُ ا

یعنی تالوت کننده و  ؛هم تالی کتاب خدا هستند السالمعلیهاطهار  بیتاهل

و هم اصل کتاب هستند. چون  «اَنتُم کِتابَ المَسطور»که در روایت داریم  طورهمان

 هاآنهمان کتاب اهلل هستند. اصال  کتاب صورت کتبی  السالمعلیهاطهار  بیتاهل

آیند از نند به آن دست پیدا کنند خودشان میتوابینند مردم نمیاست.و چون می

خوانند. مثل کسی که کتابی را دارد ولی کسی نیست آن را به روی خودشان می

لوح  هاآنآن را بیان کند.  یکجاهاییشود خودش دیگران یاد بدهد مجبور می

 نهفته شده است.  هاآنی حقایق در محفوظ هستند. همه
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 وَ تَرجُمانِه

کتاب خدا هستند بعد  السالمعلیهماطهار  بیتاهلگویند ی او هستند. میو ترجمه

کنیم، گویند برایتان تالوتش هم میتوانیم درکشان کنیم میبینند ما نمیمی

کنیم، چرا؟ اش میگویند برایتان ترجمهفهمیم. میتالوتش را هم نمی بینندبازمی

مصداق آن  اهللبقیةهم ظاهر هستند و هم باطن و حضرت  «ن دلیل الواضحنح»چون 

است. قبل از ظهور پیامبر حقایق نزد ولی بود. وقتی پیامبر ظهور پیدا کرد کتاب اهلل 

اما بازهم کسی  ؛تالی کتاب اهلل شدند السالمعلیهائمه اطهار  بیتاهلهم محقق شد. 

 قدراینشود یعنی می آید و تَرجُمانِهمی هللابقیةاما وقتی حضرت  ؛آن را نفهمید

کند. ی حقایق را درک میشود که هرکسی امام زمان را درک کند همهواضح می

ی حروفش الزمان همهچند حرفش برمال شده آخر اآلنشود اگر تا علم کامل می

 اهللبقیةدهد. چون حضرت حجت ظاهر و باطن را باهم تطبیق می ۱شود.کامل می

لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِِّهِ »کند کند. ظهور دین را کامل میکار را تمام می است

چیره گرداند، گرچه شرک ورزان ناخشنود  هادینتا بر همه  ؛وَلَوْکَرِهَ الْمُشْرِکونَ

کامل صورت گرفته است و  طوربه. دین یک نزول داشته است که بر پیامبر ۲«باشند

. وقتی ظهور پیدا کرد ماندمیان ظهور حضرت حجت باقی یک ظهور دارد که تا زم

                                                           
 و است آن حرف دو تنها ،اندآورده پیامبران آنچه همه و است حرف وهفتبیست دانش و علم» 1 

 کند، قیام ما قائم کههنگامی و ندارند آشنایی دیگر هایحرف با حرف، دو آن با جز تاکنون مردم

 را حرف دو آن و. دهدمی گسترش و نشر مردم بین را آن آورده، بیرون را گردی حرف وپنجبیست

 مجلسی، مرحوم.« )سازدمی منتشر مردم میان در را حرف وهفتبیست مجموع و کندمی ضمیمه نیز

 ۳۲۶ ص ،۵۲ ج بحاراالنوار،

 ۳۳آیه  -سوره توبه  2
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آن روز که رازها ]همه[ فاش  ؛یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ»اند. اش هم کردهیعنی ترجمه

 ۱«.شود

 السالمُ عَلَیكَ فی آناءِ لَیلِك

اهل معرفت قائل هستند که لیل مقام صعود است که در این صعود یک مراتبی است 

گویند لیل مقام ویند آناء لیل که جزو مقامات سلوک است، خب میگکه به آن می

است تا سالک به مطلع الفجر برسد.  صعود است آناء لیل مراحل و مراتب سلوک

تَنَزَّلُ  لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَمَا أَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ »

که در  ۲«سَلَامٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ

این مرتبه  «آناء لیل»است یعنی این  اهللبقیةور حضرت روایت داریم مطلع الفجر ظه

رسی مطلع الفجر محلی شود، به مطلع الفجر میبه مرتبه سلوک در ظهور محقق می

رسد، که به مطلع الفجر می إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِشود. است که از لیل شروع می

رود تا به مطلع الفجر آخرالزمان برسد. مراحل حقیقت نزول قرآن حقیقت نبوت می

ظهور  ها قبل از اینکه آناین زمان آناء کمال و شریعت انسان است، حاال بعضی

یعنی مطلع  ؛شودجمعیه برایشان حاصل شود آن ظهور شخصیه برایشان حاصل می

 الفجر برایشان محقق شده است. 

                                                           
 ۹ آیه -سوره طارق  1
 ۵تا۱آیات  -سوره قدر  2
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 وَ اَطرافَ نَهارِك

طَرَف  ت و یکی طَرف.تواند داشته باشد که یکی طَرَف اساطراف دو ریشه می 

آن داریم ها که ما در قرشود بینایییعنی سمت و طَرف یعنی بینایی و اطراف می

که آن یعنی  ۱«جهان را روشن سازد کههنگامیو قسم به روز  ؛وَالنَِّهَارِ إِذَا جَلَِّاهَا»

است روز را مقام معرفت گرفتند و اطراف هم یعنی بینا شدن  اهللبقیةظهور حضرت 

یعنی مقامات سلوک و  «آناء لیل»شود بینای در معرفت خدا. پس ما از می وقتآنو 

برسد بعد در  «نَِّهَارِ إِذَا جَلَِّاهَا» رود تا به مطلع الفجر برسد تادر شب می صعود الی اهلل

وَمَا خَلَقْتُ ». همه ما هم برای معرفت خلق شدیم. شودمیآنجا دیدار معرفت محقق 

و جن و انس را نیافریدم مگر براى آنکه مرا عبادت ؛ الْجِنَِّ وَالْإِنْسَ إِلَِّا لِیَعْبُدُونِ

همان لِیَعرِفون است یعنی برای عبادت خلق شدیم  یَعْبُدُونِل ِ:گویندیکه م ۲«کنند

پس برای به معرفت رسیدن خلق شدیم. معرفت در دو جا برای انسان نقش ایفا 

گویم که معرفت حکم علت غایی را دارد. علت غایی چیست؟ آن کند و میمی

ای رسیدن است و انته شود هم غایتابتدا سبب حرکت می چیزی است که هم در

صلی اهلل  پیامبر اسالم کنیم که به یک معرفتی برسیم.ما از یک معرفتی شروع می

مَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ مَاتَ مِیتَة  جَاهِلِیَِّة؛ هر کس »: فرمایندمی الهعلیه و 

امام به کسی که  ۳«بمیرد و امام زمانش را نشناخته باشد، به مرگ جاهلى مرده است

 معرفت پیدا نکند به جاهلیت مرده است.زمانش 

                                                           
 ۴آیه -سوره شمس  1

  2 سوره ذاریات - آیه ۵۶
 3 مناقب ابن شهرآشوب، ج1، ص2۴۶



شرح حکمی زیارت آل یاسین درگفتاری     

  

 

20 

 

 لَیك فی بَقیَة اهللَ فی اَرضِهالسالمُ عَ

اند اند به دیگر ائمه هم نسبت دادهاز اسمائی است که به حضرت نسبت داده اهللبقیه 

زوال است، آیا امکان  اهللبقیهتر است. در مقابل واضح درواقعاما به حضرت حجت 

ها و این آینه السالمعلیهاطهار  بیتاهلپیدا کند؟ خیر، اگر این  والدارد خداوند ز

یک روایت دارد:  السالمعلیه کند. امام صادقنباشند خداوند در دنیا زوال پیدا می

 بیتاهلباقیات و صالحات یعنی آن چیزی که باقی است از صالحات انسان. مودت 

برای ما موجوداتی است که در زمین ساکن  اهللبقیههستند.  اهللبقیه هاآناست چون 

ی ظهور نور  وجود نازنین نقصان و گرفتار ماهیت هستیم. آن ادامه گرفتار وهستیم 

یعنی باقی ظهور خدا، نه  ؛است اهللبقیه؛ اهللبقیهحضرت  شودمیحضرت حجت 

اینکه خدا نتوانسته ظهور کامل کند بلکه توان درک آن را نداشتیم؛ ولی وقتی 

فی »کند یعنی باقی ظهور خدا.یکی می آید ظاهر و باطن رامی اهللبقیهرت حض

ای ندارد. مایی که در ملک زمین هستیم و جسمانی هستیم به یعنی خدا بقیه« ارضه

توانیم ظهور را درک کنیم. حال حضرت حجت بر نیاز داریم. ما نمی اهللبقیهاین 

کند. پس بنابراین خدا در آخر  میجسم ناقص زمینی هم ظهور کامل خدا را برمال

کند معرفتش هم که در آخرالزمان ظهور را درک می کسیآنزمان ظهور دارد و 

نماز  فرماید در آخر زمانشود. حتی در بعضی از گفتارها داریم که میکامل می

کنند. شود. ارض را تأویل به دل میها کامل است یعنی عبادتشان بامعرفت میآدم

ظهور جمعیه در زمین صورت نگرفت آن آدمی که اهل معرفت است پس اگر 

گیرد. قبل از اینکه ظهور در زمین ظاهر ظهور شخصیه در دل برایش صورت می

ظهور کامل خدا برایش  درنتیجهگیرد. صورت بگیرد ظهور در زمین دل صورت می
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تعالیم من باران هستم.  زاباران: من ابر فرمایندمیگیرد. علی علیه السالم صورت می

و دل شنوندگان زمین است که اشاره به این دارد که دل کسانی که با این مواجه 

شود اگر این ارض را  زمین دل بگیرید این دل شود که با باران والیت زنده میمی

کند که با والیت زنده شده است. زمین حیات پیدا کرده است. قرآن هم اشاره می

شود. کسی که کردیم. دلی هم که اهل والیت شد زنده می این زمین مرده را زنده

شود. والیت وظیفه نو کردن را دارد، عرفا دلش اهل والیت شده است نو به نو می

کنند. خواهند حرکت را تعریف کنند حرکت را با حب تعریف میوقتی می

ی محبوب ی محبوب است. والیت هم تحقق جذبهگویند حرکت ناشی از جذبهمی

ی محبوب قرار گرفته است و ت. دلی که والیت در آن قرار گرفت یعنی جذبهاس

کند و حیات دارد. موجودی که حیات ندارد حرکت هم ندارد. شرط حرکت می

حیات حرکت است و وقتی والیت در دل کسی قرار گرفت آن دل اهل حرکت 

 است.

 قَ اهلل الذی اَخَذَهُ وَ وَكَدهالسالمُ عَلَیكَ یا میثا

اندیشه شیعه با توجه به آیاتی که در قرآن کریم است و  خصوصبهر اندیشه ما د 

است  شدهخلق آنچه هرروایاتی که در این خصوص آمده موجودات عالم و 

خلقت ثانویه که در عالم ملک داشته باشد یک خلقت اولیه در عالم  ازاینپیش

نویه است و از منظر ملکوت داشته است و این خلقت اولیه مبنا و منشأ خلقت ثا

یعنی همه موجودات قبل از اینکه در  ؛اندگذاشتهادبیات دینی این عالم را عالم ذر 

 هاآنعالم ماده بیایند در یک عالمی به نام عالم ذر حضور داشتند و در آنجا از 
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کند که به آن اشاره می صراحتبه؟ که قرآن «اَلَستُ بِرَبِکُم»میثاق گرفتند: 

خدا در آنجا از همه پرسید آیا من ه مخلوقات عالم جمع بودند و هم زمانییک

پروردگار شما نیستم و همه جواب دادند: بلی. این آیه مشهور به آیه اَلَست یا آیه 

های دیگر ما به دو خلقت داشته تأکید شده میثاق یا آیه عالم ذر است. در آموزه

این  ۱«ما خلق اهللُ نوری ،أوِّل»سلم:  و الهصلی اهلل علیه و  اهللرسول است. وجود مطهر

ما  کهدرحالینور پیامبر بوده است  شدهخلقنشانگر این است که اولین چیزی که 

نفر قبل از  هادانیم و شاید میلیونپیامبر را در عالم خاکی مؤخر از بقیه پیامبران می

اوند خلق کرد نور اولین چیزی که خد «اهلل نوری خَلَقَ اَوَلَ ما»پیامبر زندگی کردند 

من بود نشانگر این است که پیامبر دو خلقت داشته یک خلقت نوریه و یک خلقت 

اَنا نبیُ و »فرمودند:  الهملکیه. یا اینکه در روایت آمده است که پیامبر صلی اهلل علیه و 

و این باز  «آدم بین آب و گل بود کهدرحالیمن نبی بودم ؛ نطیآدم بین ماء و 

است که پیامبر دو خلقت داشته؛ یک خلقت نوریه نبویه قبل از حضرت نشانگر این 

آدم و یک خلقت هم هزاران سال بعد از تولد ملکیه حضرت آدم و در زیارت 

یَا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَکِ اللَّهُ الَّذِی »خوانیم که علیها می اهللسالمشریفه حضرت زهرا 

که در اینجا  «و را قبل از اینکه خلق کند تو رارد تخلق ک؛ خَلَقَکِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَکِ

یک خلقت اولیه و یک خلقت ثانویه، این میثاق همان  شدهگفتههم دو خلقت 

میثاقی است که خداوند در عالم خلقت اولیه از موجودات گرفت و مبنای این میثاق 

ذر و  است که خیلی از حقایق در جان موجودات عالم قرار گرفت. اگر ما در عالم

                                                           
  1 بحار، ج۱، ص۹۷، ح۷ 
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اختیار داشتیم که حتی از ربوبیت خداوند هم از ما سؤال  ایاندازهبهخلقت اولیه 

جواب دهیم، زمانی معنا دارد که امکان  سؤالما بتوانیم به آن  کهاینکردند و 

جواب منطقی هم وجود داشته باشد. حال در مورد عالم ماده که در آن هستیم چه 

ه موجودات عالم در مورد ربوبیت خداوند بپرسند طور است؟ در این عالم اگر از هم

 وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ خَلَقَ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْوَلَئِنْ  : »ی قرآنی شریفهچگونه است؟ بنا به آیه

 را زمین و هاآسمان که بپرسی پرستانبت از اگر ؛اللَّهُ لَیَقُولُنَّ وَالْقَمَرَ الشَّمْسَ وَسَخَّرَ

 خواهند یقینبه است؟ کرده خود مسخر کسی چه را ماه و ورشیدخ و آفریده کی

 مَوْتِهَا بَعْدِ مِنْ الْأَرْضَ  بِهِ  فَأَحْیَا مَاء  السَّمَاءِ  مِنَ نَزَّلَ مَنْ سَأَلْتَهُمْ  وَلَئِنْ » ۱«.خدا که گفت

 آن اب و فرستاد فرو آب آسمان از کسی چه کنی سؤال پرستانبت از اگر؛ اللَّهُ لَیَقُولُنَّ 

 فِیهَا وَمَنْ  الْأَرْضُ لِمَنِ قُلْ» ۲.«خدا که گفت خواهند حتما  کرد؟ زنده را مرده زمین

 الْعَظِیمِ الْعَرْشِ وَرَبُّ السَّبْعِ  السَّمَاوَاتِ رَبُّ مَنْ قُلْ... لِلَّهِ سَیَقُولُونَ تَعْلَمُونَ؟ کُنْتُمْ إِنْ

 کُنْتُمْ  إِنْ عَلَیْهِ  یُجَارُ وَلَا یُجِیرُ وَهُوَ  شَیْءٍ کُلِّ لَکُوتُمَ بِیَدِهِ مَنْ  قُلْ... لِلَّهِ سَیَقُولُونَ

 اگر کیست آن از هستند زمین در که کسانی و زمین بگو ...لِلَّهِ سَیَقُولُونَ  تَعْلَمُونَ

 کسی چه بگو. خداست آن از همه: گویندمی( تو پاسخ در) دانید؟می شما

 یهمه: گویندمی است؟ عظیم عرش وردگارپر و هفتگانه هایآسمان پروردگار

پرسند که چه کسی پروردگار این سؤال را می پرستیبتاست. از  خدا آن از هااین

بنابراین در  ؛پرستان هم بر این قائل هستندیعنی حتی بت ۳.«گوید: خداتو است؟ می

                                                           
  1 سوره عنکبوت – آیه ۶۱ 

 ۹زخرف آیه  سوره و ۳۸آیه  –زمر  سوره ،۲۵آیه -لقمان  سوره ،۶۳آیه  –عنکبوت سوره  ۲

  ۳ سوره مؤمنون – آیه ۸۷-۸۵



شرح حکمی زیارت آل یاسین درگفتاری     

  

 

24 

 

هستیم و  عالم ماده بنا به آن نظری که در عالم ملک قائل هستند ما فطرتا  خداپرست

به خدا قائلیم و اصال  پرسش در این دنیا که آیا خدایی وجود دارد یا آیا من 

 ؛پرسداین سؤال را نمی وقتهیچشما هستم امر گزافی است و خداوند  پروردگار

در جان ما  خداپرستیبنابراین در آن عالم با قالوا بلی که ما گفتیم فطرتا  در این عالم 

 قرار گرفت، 

فرماید: یا میثاقَ اهلل الذی اَخَذَهُ وَ وَکَده یعنی در آن عالم خداوند از باب میدر اینجا 

تأکید کرد. معنی آن  همآنمیثاق گرفت و بر  السالمعلیهائمه اطهار  بیتاهلوالیت 

در  کامل انسانو مقام والیت  بیتاهلهمان حرفی است که قائل هستند که والیت 

است و هیچ موجودی نیست مگر تحت این والیت  تهقرارگرفاجزاء عالم  ذرهذره

بینید که در بعضی از متون دینی داریم که حتی باشد. به همین دلیل هست که می

حیوانات هم بر حضرت اباعبداهلل الحسین گریه کردند یا داریم موجوداتی غیر از 

اینحاضر شوند همه  علیابنحسینها که سعی کردند در محضریت حضرت انسان

 همآننشان از این دارد که در همه ذرات عالم این محبت و میثاق قرار دارد و بر  ها

 شود ابتدا. شده و این می تأکید

 یا وعد اهلل الذی ضَمنه

میثاق ابتدا است بلکه منتهای خلقت هم هست چون وعده است. وعده  تنهانهکه  

سند غایت و نهایت است ریعنی چه؟ یعنی انتها و عالم معاد هم چون همه به آن می

شود به این وعده نگاه کرد. یک منظر اینکه بنابراین از دو منظر می ؛وعده است

ظهور  شدهدادهدر این عالم دنیا نگاهش کنیم که در عالم دنیا وعده  الظاهرعلی
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در آخرالزمان و اگر این را بخواهیم در معنای  کامل انسانظهور  اهللبقیةحضرت 

 بازهم وقتآنماده ببینیم یعنی وعده الهی را در منتهای خلقت ببینیم فراتر از عالم 

هستیم تمام اجزاء عالم در این  درحرکت کامل انسان سویبهوعده است چون ما 

ی محکم جناب صدرا رحمة اهلل علیه کند بنا به نظریهحرکت که به سمت تقرب می

قرب الی اهلل و به سمت کنند به سمت تهمه موجودات عالم دارند تقرب پیدا می

قربت و نزدیکی به خداوند و برای اینکه به خداوند نزدیک بشویم باید به اشرف 

شود مرتبه به خدا برسیم که این می تریننزدیکمخلوقات خداوند به خلیفةاهلل اعظم 

 . کامل انسانحقیقت 

مة السالمُ علیك ایُها العَلَم المَنصوب والعِلمُ المَصبوب والغوث والرح

 واسعه

یک معنا معنای ظاهر و تفسیر  بازهم؟ و علم برافراشته یعنی چه« و العَلَمُ االمنصوب» 

ملکیه که یک روزگاری حضرت ظهور خواهد کرد و علمی را برافراشته خواهد 

شود این کنند و همچنین میگیرند و حرکت میای ذیل این علم قرار میکرد و عده

ه در معنای رقیقت و عالم ماده و آن این است که از را در معنای حقیقت هم دید ن

دو ویژگی دارد که  کامل انسانقائل است حقیقت  کامل انسانمنظر تفکری که به 

 انسانبرای خداست یعنی وقتی خدا بخواهد به عالم نگاه بکند از ناحیه  نماجهانجام 

شود. ت خدا میباشد سبب ترکیب در ذا غیرازاینکند. اگر به هستی نگاه می کامل

به هستی نگاه بکند.  اگر کسی هم بخواهد به  کامل انسانالجرم خدا باید از ناحیه 

 انسانشود می رودمیدهد به کدام سمت نشان می آنچهخدا برسد آن عَلَم و مسیر و 
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لذا هم عَلَم منصوب است و هم عِلمُ المَصبوب یعنی هم کسی بخواهد خدا را  کامل

توانیم علم پیدا کنیم شود و ما که نمیخدا که معلوم ما واقع نمیچون  جستجو نماید

و  کامل انسانشود از خدا را بتوانیم درک کنیم که می اینشانهما فقط عَلَمی از خدا 

و صورت یافته ترین صورتی که انسان بخواهد چیزی را نشان از خدا  ترینبرافراشته

ن مخلوقی که خداوند آفریده و هرچقدر آ کامل انسانشود وجود بگیرد می

تر باشد و واال مقام تر باشد بیشتر آینه خدا خواهد بود. مثل اینکه شما جایی شریک

هست  قدتمامهای متعددی است که یک آینه ریز است یک آینه و آینه رویدمی

است  قدتمامها یک آینه یک آینه محدب است یک آینه مقعر است از بین این آینه

دهد و هرچقدر این موجود تصویر را از شما نشان می ترینقیقیحبهترین و 

تر باشد بنابراین بیشتر هایش بیشتر باشد و به خدا نزدیکتر باشد و ویژگیشریف

شود توانی خدا را در آن ببینی و در بین موجودات عالم اشرف مخلوقات میمی

مَنصوب باشد چون بعضی از شود نشان خدا باشد عَلَمُ الانسان اما هر انسانی که نمی

همانند چهارپایان بلکه  ؛أُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ»ها به تعبیر قرآن انسان

بلکه این موجود باشد اشرف، اشرف مخلوقات عالم باشد که ما اسم  ۱«ترندگمراه

ه ی انسان یکی از هم، شما فرض کنید در بین همهکامل انسانگذاریم این را می

که اَکمل موجودات عالم است و  کامل انسانشود حقیقت می یکیآنبدتر باشد 

اشرف و اَقرب موجودات عالم به خداوند کریم است لذا اگر کسی نگاه به او نماید 

یعنی  ؛دهد و عِلمَ المَصبوب برای خداوند استآن عَلَمی است که خدا را نشان می

                                                           
  1 سوره اعراف - آیه ۱۷۹
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 کامل انسانو انسان با علم به  کامل انسانیه شود از ناحعالم معلوم خداوند واقع می

شود همه شود مگر میمی سؤالکند و علم به همه موجودات عالم پیدا می

ی هر شود شما فرض کنید در نطفهخالصه شود، بله می یکجاییموجودات عالم در 

های آن انسان نهفته شده است یعنی کسی که هنوز به دنیا نیامده است انسانی ویژگی

های روانی آن فرد را متوجه توانند ویژگیاز طریق علم می ایجادشده کهآنطفه ن

های انسان بشوند و اگر آن علم کامل باشد مثل این است که تمام حقیقت و ویژگی

در آن نطفه نهفته شده است و اگر کسی علم کامل داشته باشد و بتواند آن نطفه رو 

مه عالم را شناخته است و همه عالم را علم کامل بشناسد مثل این است که ه طوربه

است و مثل این است که تمام عالم محقق شده باشد و علم ثابت  پیداکردهو معرفت 

بوده است یعنی یک  همآنی پدر های آن نطفه، در نطفهکرده است که همه ویژگی

هایی مشترک است بین نطفه فرزند و پدر و شما همین سلسله را تا آخر ویژگی

ای که او ایجاد شود حضرت آدم در نطفهوید تا برسید به اولین پدر عالم که میبر

ها نهفته شده ی انسانی سلسلهشود در دل آن نطفه همهکند و عالم ایجاد میمی

تمام  تواندمیاست پس اگر کسی علمی داشته باشد که بتواند آن نطفه را بشناسد 

 انسانو آن حقیقت  کامل انسانا نگاه به سلسله را بشناسد و معرفت پیدا کند و ب

ی اجزاء درون عالم، شود انسان به همهمی کامل انسانو به آن باطن و درون  کامل

 وجود بهاست علم خدا تا برای اینکه ترکیبی در آن  گونهاینعالِم شود و خداوند 

فانی مادی علم از عالم  آنحل دارد که  راهیکنیاید  وجود بهنیاید و تغییری در آن 

 باشد لذا عِلمَ المَصبوب است. کامل انسانناحیه 
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فریادرس و رحمت واسعه است خداوند در قرآن « وَ الْغَوثُ وَ الرَّحمَةُ الواسِعَة»

را در  چیزهمهای هم هست که این رحمت واسعه فرماید که رحمت واسعهمی

دا چه چیزی است که و این رحمت خ ؛وَرَحمَتِی وَسِعَت کُلَّ شَیء»برگرفته است 

که این رحمت همه وجود است حقیقت هستی است  ۱«را فراگرفته است چیزهمه

خدا یک نوری  ۲«أَهللُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ األَرْضِ»که همه عالم را در برگرفته است 

ها و زمین و وقتی خداوند در همه اجزاء عالم ظهوری دارد آن است در همه آسمان

گویند آن وجود منبسط که در همه اجزاء عالم اهل معرفت میرحمت واسعه است 

است. لذا اینکه در روایات هم داریم  کامل انسانی نوریه حقیقت پیداکردهسریان 

و در زیارت  ۳اندشدهآفریدهاینکه خداوند نور پیامبر را آفرید و از نور او بقیه خلق 

وَ أسْماؤُکُمْ فِى األْسْماءِ وَ أجْسادُکُمْ  ذکْرُُکم فِى الذِّاکِرینِ»خوانیم جامعه کبیره می

فِى الْأجْسادِ وَ أرْواحُکُمْ فِى األْرْواحِ وَ أنْفُسُکُمْ فِى النُّفُوسِ وَ آثارُکُمْ فِى اآلْثارِ وَ 

شما، در میان  هاینامذکر کنندگان است و  [زبان]یاد شما، در ؛ قُبُورُکُمْ فِى الْقُبُورِ

 هاستروحن، با دیگر پیکرهاست و ارواح شما، در میان دیگر و پیکرهایتا هاستنام

و آثارتان، در میان دیگر آثار است و قبرهایتان،  هاستجان، در زمره هایتانجانو 

و آن نور  کامل انسانهمه بر این معنا است که حقیقت  که ؛«در شمارِ سایر قبرها

ستی است و معنای حقیقت همه ه کامل انسانو آن باطن و درون  کامل انسان

                                                           
  1 سوره اعراف – آیه ۱۵۶

  2 سوره نور- آیه ۳۴

  3 طباطبائی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج ۱ ص ۱۸۵ و ۱۸۶



شرح حکمی زیارت آل یاسین درگفتاری     

  

 

29 

 

همین  ۱«کردماگر تو نبودی افالک را خلق نمی ؛لوْلَاکَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاک»

شود. چون این، حقیقت و باطن همه افالک است و آن وجودی که انبساط و می

و آن نوری که همه عالم را روشن کرده و عالم را از ظلمت بیرون  پیداکردهسریان 

آورده است و رحمت واسعه است و آن رحمتی که  جودو بهآورده و آشکاری 

است و همه عالم را در برگرفته است و اگر کسی به این معرفت،  پیداکردهوسعت 

به همه اجزاء عالم  تواندمیحقیقت و باطن، آگاه و عالم بشود و معرفت پیدا کند و 

ن همان تواند فصل مشترک همه اجزاء عالم را بفهمد و آمعرفت پیدا کند و می

شود و کسی که والیت را درک کند به همه عالم معرفت است که والیت نامیده می

خدای  ده است.ی حقایق عالم در سایه محبت نهفته شپیدا نموده است چون همه

 گنجی »عرَفاالُ کُنْتُ کَنزا مَخفِّیا فََاحبَبْتَ اَن اُعْرَف فَخَلَقْتُ الخلَقَ »تعالی فرمود: 

 .«داشتم که شناخته شوم، پس خلق را آفریدم تا مرا بشناسند پنهان بودم، دوست

های مختلف قائل هستند بر اینکه که محبت آن شروع خلقت اینکه آقایان در اندیشه

ی حرکت خلقت است این است و محبت غایت خلقت است و محبت آن جذبه

 کننداصالت الوالیه را مطرح می مسئلهمحبت همان والیت است اینکه بعضی 

 والیت چیزی جزء حقیقت وجود نیست. آن اما ؛معنایش همین است

)روحی لمقدمه الفداه( این است که حضرت  اهللبقیةهای ظهور حضرت ویژگی

 درواقعکند. این ویژگی چه ربطی به زیارت باال دارد؟ ظاهر و باطن را یکی می

ا اعمال نماز و از طرف دیگر آن را ب اهللبقیةدهد به حضرت سالم می طرفازیک

                                                           
  1 مجلسی، بحاراالنوار، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۵، ص ۲۸
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: فرمایندمی السالمعلیهامام باقر  ،«نَحنُ صالةُ المُؤمِن» داریم . روایتنمایدمیمتناظر 

است یعنی در دل  کامل انسانحقیقت صالة، حقیقت  .«ما صالة مؤمن هستیم» که

نماز و در دل مقام صالتیه تعلق به مقام معصوم است. نماز یک ظاهری دارد و یک 

کنیم، تقوم دهیم که قرائت میاز همین اعمالش است که انجام میباطنی، ظاهر نم

اما کسی که بتواند به درک حقیقت امام معصوم برسد  ؛داریم، تقعد، تسجد داریم

یعنی چه بر امامش معرفت پیدا بکند و ظهور برایش محقق بشود یعنی چه در 

هور خاصه آخرالزمان که حضرت ظهور عامه دارد، چه برای افرادی که حضرت ظ

رسند که ظاهر نماز که این اعمال است با باطن نماز به این مقام می هاآندارد 

کنند انگار به باطن نماز نگاه می ظاهربهکند درنتیجه وقتی برایشان تطبیق پیدا می

. لذا اگر بینندمی. پس در حقیقت نماز و اعمال نماز، والیت را اندکردهنماز نگاه 

گوید این است که حضرت ظاهر و می طوراینمهدی )عج(  دارد درباره حضرت

شود که وقتی داری قیام، قعود، قرائت و... را کند. طوری میباطن را یکی می

بینی. پس باید سالم داد پس این سالم، سالم در مقام امام را می درواقعبینی می

حقیقت  گیرد وظهور است. ظهور مقام صالتیه است که در آخرالزمان شکل می

کند درواقع دارد به شود. پس اعمالی که در نماز به آن اشاره مینماز برمال می

کند و اعمال ما از حالت خفا خارج کند، اشاره میظهوری که حقایق پیدا می

شود و هرکدام از این مواردی که در زیارت گفته شده است معنای خاص می

 خودش را دارد.
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 السالمُ عَلَیكَ حینَ تَقُوم

کنی، اهل تأویل گفتند که ما یک قیام در ظاهر قیام می کههنگامی تو برسالم  

گیرد( و یک قیام در باطن داریم که داریم )همانی که در اعمال نماز صورت می

 مخصوص والیت است.

 السَالمُ عَلَیكَ حینَ تَقعُد

این نشستن در دو معنا است که یک معنا، معنای « نشینیمیزمانی که  تو برسالم » 

، ما در نشیندمیظاهری آن است، قیام و قعود آن حالتی است که در مواجه با آن 

کنیم بعد که بلند شدیم قیام گیریم ابتدا قیام میمواجه با یک حقیقت بزرگ قرار می

ون آن حقیقت نشیند، چرا؟ چرا در معنای ادراک بگیریم، اما وقتی ادراک کرد، می

را دیده است. نشستن در اینجا این است که آن مسئله در آن محقق بشود قیام کرده 

 که بفهمد و قعود یعنی فهمید.

 السُالم عَلَیكَ تَقرَأُ و تُبَین

: هر فرمایندمی السالمعلیهامام صادق « کند قرآن راخواند و تبیین میمی کهوقتی»

یرد و قرآن را خوب بلد نباشد، در قبرش قرآن به کس از دوستان و شیعیان ما که بم

را باال برد؛ زیرا درجات بهشت  اشدرجهاو آموخته شود تا خداوند به سبب آن 

بخوان و  «اِقرَأْ و َارْقَ»گفته شود:  خوانقرآنشمار آیات قرآن است. پس به  اندازهبه

ن است که در نماز گویند صالة معراج مؤمن است و ظاهر نماز ایاینکه می .باالرو

کنی و باطن آن این است که اگر این قرائت، قرائت درستی باشد این نماز قرائت می

رسد به خاطر با خواندن نماز به سلوک و معراج می قدمبهقدماِقرأ وَ ارقَ است یعنی 
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یعنی  ؛رسدبه مقام تشهد می کمکمکند همین است که وقتی این مراحل را طی می

به تشهد رسید و به دیدار حقایق عالم رسید و  کهوقتیکند، ا شهود میحقایق عالم ر

تا جایی که به دیدار رسیده حاال که  رودمینمازش نماز باطن است، خوانده و باال 

 شود.به دیدار رسید؛ نوبت سالم کردن می

 تُصَلی و تَقعُد السَالمُ عَلَیكَ حینَ

ی صالة وصل است وصل بین ذاکر و یشهدهد، رکه در اینجا خود نماز را سالم می 

از « اَقِمَ صاَلة لِذِکری»شود کند و کسی که ذکر میمذکور بین کسی که ذکر می

با مذکور خودش  کمکمگیرد منظر اهل معرفت کسی که در مقام ذکر قرار می

شود. نماز هم ذکر است. وصل و اتصال است و حالت دیگر اینکه صالة را وصل می

کند. کسی هم معنا پیدا می کامل انسانارتباط با  وقتآنلوات بگیریم. از معنای ص

ها باطنی است. در ها نمازش ظاهری است گاهی وقتگذارد گاهی وقتکه نماز می

 وقتییکقلب تابع زبان است و  وقتییکآید که نماز باطنی پای قلب به وسط می

. در نماز حضرت، ظاهر و شودزبان تابع قلب است که این اعلی مراتب صالة می

 باطن هر دو محقق است.

 عَلَیكَ حینَ تَركَعُ و تَسجُد السالمُ

دانند. پس سجده را اطاعت کامل و اهل تأویل رکوع را اطاعت از امام می 

رود، اید وقتی کسی نزد پادشاهی میگویند. مثال  دیدهاز امام می وچراچونبی

پادشاه  پایبهی احترام ها به نشانه. ولی بعضیشوندها در جلوی پادشاه خم میبعضی

اما در سجده  ؛کشیم. ما در رکوع اطاعت از امام و بندگی را به تصویر میافتندمی
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گوید اگر ی باالتری است. در روایت داریم که خدا به حضرت داوود میمرتبه

سر از  وقتچهیدارد  هاآنکه خدا چه حالتی به  دانستندمیها در حالت سجده انسان

حالت عبد  تریننزدیکترین و ترین و خاشعانهکردند. سجده عارفانهسجده بلند نمی

به خداست و اگر انسان به مقام تسجد برسد به قرب رسیده و بهترین جایی که انسان 

 السالمعلیهامام صادق سجده بکند هم مسجد است. در روایت داریم  تواندمی

فرماید اینکه قرآن فرموده: و اقیموا و روایت داریم می : مسجد امام استفرمایدمی

کامل است، حقیقت وجوههم عند کلَ مسجد. کل مسجد در اینجا حقیقت انسان

)نحن صالة المؤمن( و رکوع و سجده هم که شد  کامل انساننماز که شد حقیقت 

 سانانکند که مقام و محلی هم که انسان عبادت می کامل انساناطاعت در برابر 

 کامل انسانگردید و در زمان ظهور حضرت حجت این مقام مسجد که مقام  کامل

 شود.است برمال می

 عَلَیكَ حینَ تُهلِّل و تُکَبِر السالمُ

معنا پیدا  کامل انسانکه معنا و حقیقتش باز با  گفتن« ال إله إلِّا اللِّه» تهلِّل یعنی 

و  ۱«بٍ حِصْنِی فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَابِیوَلَایَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِ » چونکند می

کَلِمَةُ ال إلهَ إلِّا اللِّهُ حِصنی فَمَن دَخَلَ حِصنی اَمِنَ مِن عَذابی بِشُروطِها وَ أنَا مِن »

همان والیت است و  لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  فهمیم که حقیقت، از این دو روایت می۲«شُروطِها

لَا ام و حقیقت والیت دست پیدا نکند دارای نوعی شرک است که کسی که به مق

                                                           
  1 عیون أخبار الرضا علیهالسالم، ج۲، ص:۱۳۴

  2 بحاراالنوار، ج ۴۹، ص ۱۲۳
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را نفهمیده و خدای دیگری را گرفته است. بدون والیت توحید به معنای إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 

 گیرد.کامل شکل نمی

دست پیدا کند وقتی عظمت و  کامل انسانکسی که توانست به حقیقت « وتُکَبِر»

گوید اینکه مخلوق است ببین خالق چه طور است! حضرت بیند، میبزرگی او را می

گوید: اگر زیبایی دیدی بگو اگر زیبا ای دارد که میجمله زادهحسنعالمه 

که او  بیندمیرا  کامل انسانزیباست، زیبا آفرین زیباتر است. حال وقتی انسان، 

بین گوید اینکه ظهور و تجلی است بظهور و تجلی جمال و جالل الهی است می

مَنْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَِّه؛ »گیرد. شکل می اکبراهللحقیقت چه طور است لذا 

را اگر با تلقی حاج مال  «شناسدکسی که خود را بشناسد، تحقیقا  پروردگارش را می

توان با این تلقی است. می کامل انسانهادی سبزواری بگیریم این نفس، نفس 

را بشناسی برو دنبال شناخت  کامل انسانستی نفس که تو توان طوریهمانگفت: 

رسی دیگر به ی بُهت میرسی و به مرتبهمی کامل انسانخدا. حال وقتی به شناخت 

 کنی.ی بیشتر از این از شناخت خدا دست پیدا نمیمرتبه

 لَیكَ حینَ تَحمَدُ وَ تَستَغفِرالسَالمُ عَ

. حقیقت حمد درک حقیقت عالم کنیحمد و استغفار می کههنگامی تو برسالم  

توانی انجام درک حقیقت نکرده باشی حمدی هم نمی کهوقتیاست یعنی شما تا 

ی حمد مقدمه دیگرعبارتبهدهی، حمد برای جایی است که آدم فهمیده باشد 

 است.  کامل انسانی درک حقیقت عالم درک معرفت است و الزمه
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د، استغفار طلب غفران است. استغفار یعنی طلب استغفار با توبه فرق دار« وتَستَغفِر»

که باید به  گونهآنهم  کامل انسان: حتی فرمایداسم غفار خودش. پیامبر میخدا با 

و خدا  استالوجودممکنتواند چون او خدا شناخت و معرفت پیدا کند نمی

 الوجود، چون او فقیر است و خدا غنی مطلق، درست است که پیامبر صلی اهللواجب

فقیر است، به همین دلیل باید استغفار  بازهماما  است راداراقل فقر علم  والهعلیه 

 کرد.

 میم غرق است یکاینجهانی اندر        ز احمد تا احد یک میم فرق است       

اما توبه  ؛: خدایا تو از باب غفرانت با من برخورد کناستغفار یعنی اینکه بگوییم

ی ناهی کند. استغفار فقط برای گناه نیست شامل همهبرای وقتی است که کسی گ

 انسانعبادات است. انسان حتی باید از عباداتش هم استغفار کند و وقتی انسان، 

حسنات و عصمت و پاکی و بدون  همهباآنکند او را و ادراک می بیندمیرا  کامل

ت استغفار و بیند که او در حین استغفار است حقیقبیند و میهیچ کم و کاستی می

 شود.صفت غفار بودن خدا برایش برمال می

. آوردمیرا  هاآن تکتکدهد و نام های حق سالم میدر ادامه زیارت به حجت

گویم امری حجت بر کسی است حجت در لغت یعنی دلیل و برهان. وقتی ما می

یل و است نیازی به دل شدهگفتهیعنی آن چیزی هم که  ؛یعنی او دلیل و برهان است

گوییم کسی یا چیزی حجت بر کسی است یعنی وقتی او برهان ندارد. وقتی می

که در  السالمعلیهم بیتاهلباشد دیگر نیازی به دلیل و برهان نیست. یکی از اسماء 



شرح حکمی زیارت آل یاسین درگفتاری     

  

 

38 

 

ما ؛ نحن حجج اهلل علیکم»است. در روایات داریم  اهللحجتروایات و زیارات آمده 

 ۱.«های خدا بر شماییمحجت

دیگر نیازی به حجت و برهان برای اهلل نیست و اهل معرفت  کامل انسان باوجودزیرا 

نیازی به برهان و اثبات وجود خدا ندارد و نام این نگرش را برهان  اصال  گویند می

کند، حق است اثبات وجود خدا می کههمیناند. برهان صدیقین صدیقین گذاشته

تجلی  کامل انساناثبات خدا است. چون دلیل بر وجود  کامل انسانبنابراین وجود 

جمال و  قدتمامکنی مثل آینه بنابراین وقتی به او نگاه می ؛اسم اهلل خداوند است

را نام  السالمعلیهمائمه اطهار  یکبهیکجالل الهی است. در این فراز از دعا 

 دهد. آورد و تحت عنوان حجت خدا سالم میمی

اَلسَّالمُ عََلیكَ فی الَّلیلِ إذا یَغشی وَ ، حُ وَ تُمسیاَلسَّالمُ عَلَیكَ حینَ تُصبِ 

 النَّهارِ إذا تَجَلّی

شب  کههنگامیکنی. سالم بر تو سالم بر تو ای که در هر صبح و شبی سپری می 

شود. در باب شب و روز اهل گیرد و هنگامی روز که روشن میعالم را فرامی

قوس صعود  اصطالحبهقام صعود است یا معرفت قائل بر این هستند که لیل و شب م

دایره » مجموعه نظام هستی از مبدأ تا معاداست و روز، ظهور قوس نزول است. 

 شدهتشکیلنزول و صعود  قوس نیمدهد. این دایره از دو را شکل می «وجودیه

 بنانظر فالسفه، هیوالی اولی و  بر بناخداوند و انتهای آن  قوس نزول است. ابتدای

چون از  و ر عرفان، انسان است و پایان قوس صعود نیز خداوند متعالی استنظ بر

                                                           
  1 االنتصار، ج ۷، ص ۲۳۷
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قوس صعوداست وی  نگاه اهل عرفان، انسان هم پایان قوس نزول و هم آغاز

 .۱اندگفته« باب االبواب منازل آخرت» را

داریم که  مرتبهیکشود ما در مراتب کمالی که برای موجودات عالم تعریف می

ی عروج و صعود انسان است که این کند یا به تعبیری مرتبهمی انسان صعود پیدا

آیه اول اسراء  همآنمبنای  شود وی عروج و صعود  در لیل انجام میمرتبه

سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیاْل  مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ األَقْصَى الَّذِی » است.

که  (پاک و منزِّه است آن )خدایی؛ وْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُبَارَکْنَا حَ

 بنده اش را از مسجدالحرام تا مسجداالقصی که اطرافش را برکت داده ایم شبانه برد

خب در لیل چه  ۲.«تا از نشانه های خود به او نشان دهیم. همانا او شنوا و بیناست

یعنی قوس صعودی شکل گرفت. انسان  ؛افتاد؟ عروج پیامبر صورت گرفت اتفاقی

برای اینکه بتواند آن سیر کمالی را داشته باشد به لیل نیاز دارد. در شب چه اتفاقی 

کند و به وحدت افتد که قوس صعود است؟ لیل انسان را از کثرات دور میمی

خیلی از تصاویری که انسان را  بینید ورساند. چون شما در تاریکی عالم را نمیمی

انسان به  درنتیجهکند در شب وجود ندارد در طول روز به خودش مشغول می

اِلهی هَب لی کَمالَ االِنقِطاعِ اِلیکَ وَ اَنِر اَبصارَ قُلوبِنا بِضِیآءِ نَظَرِها »رسد و وحدت می

به من  خدایا کمال جدایى از مخلوقات را، براى رسیدن کامل به خودت ؛اِلَیک

یعنی وقتی انسان کثرات عالم را نبیند، دلش از  ؛شودبرایش محقق می «ارزانى کن

                                                           
  1 امینی نژاد – علی، حکمت عرفانی، ص ۵۳۰

  2 سوره اسراء - آیه ۱
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شود و قوس صعود برای همین است. صعود در شرایطی صورت کثرات قطع می

ی قوس صعودی گیرد که انسان بتواند خودش را از کثرات دور کند. اولین مرتبهمی

ز غیر از خودش و خدا را کنار بگذارد یعنی اینکه انسان همه چی ؛قرب نوافل است

انا  »د: نفرمایکه می السالمعلیهماند. این روایت امیرالمؤمنین اما هنوز خودی باقی می

نوح االول، انا ایه اجبار انا حقیقه االسرار، انا مورق االشجار، انا مونع الثمار، انا 

ی اقتبس موسی منه الهدی انا مجری االنهار، الی ان قال علیه السالم انا ذلک النور الذ

صاحب الصور، انا مخرج من فی القبور، انا صاحب یوم النشور، انا صاحب نوح و 

این مقام  ۱.«منجیه، انا صاحب ایوب المبتلی و شافیه، انا اقمت السماوات بامر ربی

عالم را با خودش  چیزهمهمربوط به قرب نوافل است که در این مرحله، آن انسان 

و خدا انتهای قوس  ماندهباقیکند. چون من وسعت من پیدا می اصطالحبهو بیند می

ماند، هم باقی نمی من«  حتیفرائض است که در این قرب  صعود مربوط به قرب

شود مصداق این روایت شود خدا. اینجا میمی چیزهمهمنیتی دیگر نیست و 

وَ أَنَا  وَ أَنَا جَنْبُ اَللَّهِ  اَللَّهِ وَ أَنَا یَدُ اَللَّهِ  أَنَا عَیْنُ » د:نفرمایکه می السالمعلیهامیرالمؤمنین 

کند. لیل این ویژگی را دارد که تعریف می باخدایعنی خودش را هم  ۲«بَابُ اَللَّهِ

کند. چون انسان را از توجه به غیر کم انسان را در این مراحل صعود کمک میکم

یک لیل، لیل ظاهر است که اثر ظاهری دارد و بیند. حال . چون چیزی نمیداردمیوا

شود لیل یک لیل، لیل باطن است. آنجایی که انسان دلش را از کثرات بکند می

این مراحل یا به تعبیری اسفار اربعه را طی کرد به اهلل و نور  بعدازاینکهاما  ؛باطن

                                                           
  1 شرح دفتر دل عالمه حسنزاده آملی )جلد اول(-استاد صمدی آملی

  2 الکافی جلد ۱ کتاب التوحید باب النوادر
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ة القدر در رسد. نور همان یوم و روز است. اینکه ما لیلة القدر داریم چون لیلمی

کند و شود و چیزی است که انسان را از ماسوی اهلل دور میقوس صعود تعریف می

دهد و در انتهای این قوس صعود، یوم القیامه قرار او را در مقام حقیقت قرار می

یعنی  ؛است ۱«آن روز که رازها ]همه[ فاش شود ؛یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ»دارد. یوم القیامه، 

شود. یوم القیامه و یوم تبلی السرائر مربوط به قوس نزول سرار برمال میی اهمه

گیرد. انسان با کثرات مواجه است. در قوس نزول حقایق در دسترس انسان قرار می

که تعدد  حالیدرعیننیست که کثرت و تعدد را نبیند بلکه  طوراینشود و دیگر می

دیدار  دیگرعبارتبهکثرت بیند کثرتش در وحدت است و وحدتش در را می

کند و به چشم توحید نگاه می چیزهمهکند. چون به کثرات او را از خدا دور نمی

ندارد و این  بستگیدلبیند اما به کثرات نگرد. لذا گرچه کثرات را میموحدانه می

شود مقام یوم و مقام نهار. این شود که از توحید دور شود این میکثرات سبب نمی

توان اشاره کرد و هم در السالم علیک فی الیل اذا در تصبح و تمسی می را هم

معنای ظاهری دارد که یعنی سالم بر امام در روز و  یکاین یغشی و نهار اذا تجلی.

صعود و چه در قوس  قوسشب و یک معنای باطنی که یعنی سالم بر امام چه در 

 نزول. 

 

 

                                                           
  1 سوره طارق - آیه ۹ 
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 هَا اإلمامُ المَأموناَلسَّالمُ عَلیكَ أیُّ

کند. ایمان همان ایمن شدن قلب است. ایمان این فراز به مقام امن و ایمن اشاره می

رسد قلبش مؤمن و ایمن و امن ایمان می یدرجهآید کسی که به از ایمن و امن می

رسد که قلبش ایمن شده باشد شود قلب. انسانی به ایمان میاز ورود غیر ایمانی می

کند لذا امام این است که قلب انسان را ایمن می کامل انسان گردایتهو نقش 

شود. ما اگر المأمون است و پیشوا و امامی است که سبب ایمن و ایمان در انسان می

گرفت و اگر هم نبود ایمانمان نسبت به خداوند شکل نمی کامل انسانحقیقت 

رفت توحیدی این در مع کامل انسانگرفت از جنس شرک بود. نقش شکل می

 رساند. کند و به توحید میاست که انسان را از شرک جدا می

 اَلسَّالمُ عَلَیكَ إیَُّها الْمُقَدَّمُ الْمَأمول

داشته باشد. یک معنا ظاهری این است که ای امام و  تواندمیاین قسمت دو معنا  

صلح را برقرار کنی پیشوایی که جهانیان امید به تو بستند و منتظر آمدن تو هستند تا 

و صفا در عالم ایجاد بشود و امت واحد دوباره شکل بگیرد تا ما از این امت متکثره 

خارج بشویم و به امت واحده برسیم. امید مردم است که منجی آخرالزمان بیاید. 

یعنی برای آینده جامعه تعریفی  ؛یکی از نتایج تفکر مهدوی، امید به آینده است

امعه به آینده امیدوار بشود، تفکر مهدوی این امید و نگاه ارائه بدهید که ج

کند که سبب حرکت، تحمل سختی، صبر، رضا، تسلیم و امیدوارانه را ایجاد می

اش نگاه کرد که مأمول ریشه گونهاینتوان در مقام باطن می شود.سبب توکل می

زو یعنی غایت و امل یعنی آرزو است، ای پیشوایی که مورد املی، مورد آرزویی. آر
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وعده است برای  کامل انسانانسان طالبش است. در فراز قبلی آورده بود که  آنچه

انسان برسد به آن مقام، مقدم المأمول یعنی تو غایتی برای انسان، تو آرزویی  کهآن

و آن طلب درونی انسانی، انسانی که بتواند این کماالت را پیدا کند در قوس صعود 

، به مقام منا کامل انسانرد برای این است که به تو برسد. به مقام و نزول قرار بگی

برسد. به تعبیر زیارت عاشورا به مقام معیت برسد و در این مقاماتی که در  البیتیاهل

وجه پیدا کند،  کامل انسانزیارت عاشورا آمده است به مقام وجیه بالحسین برسد. با 

د امام مورد طلب واقع شده است نه و در این فراز خو هم صورتش و هم سیرتش

و خود آن  کامل انسان حقیقتآمدنش و نه ظهورش. خود حقیقت امام و خود 

تواند حقیقت توحید را برای انسان نوری که انسان را به باالترین درجه برساند که می

 شکل بدهد.

 اَلسَّالمُ عَلَیكَ بِجَوامِعِ السَّالم

 ؛احاطه پیدا کند تو بریعنی خدا  ؛تو برعنی سالم سالم نام خدا است السالم علیک ی 

 ؛جوامع سالم وسیلهبهیعنی سرتاسر تو همرنگ خدا بشود و تو با خدا قریب بشوی 

توانیم بگوییم سالمی که جامع باشد یا اینکه به این جوامع سالم هم می که

یقت شود حقمختلفی از حقیقت سالم که می مراتببههای متفاوتی از سالم صورت

فرماید که اسمی از خداوند است. اسامی خداوند مرتبه دارند. اینجا می خداوند

خداوند بر تو احاطه پیدا کند، خداوند با اسم سالمش بر تو باشد، بجوامعِ سَالم به 

همه مراتب از اسماء خداوند به همه مراتب خداوند، چه در مرتبه ذات و چه در 

است. هرچه انسان در مقام سالم بیشتری قرار  مرتبه صفات. این سالم طلب سالمتی
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شود مورد سالم واقع می کسیآنکند برای گرفته باشد این سالمی که طلب می

های ما بسته به این است ما در چه بنابراین سالم ؛آوردمیکمال بیشتری را به همراه 

الم یک ولی الهی س وقتییکقرار داریم اثرش در عالم متفاوت است.  ایمرتبه

شان فرق دارد ها مرتبه. این سالمشدهرانده گناهکاریک بنده  وقتییکفرستد و می

شان هم در عالم فرق دارد. تأثیرش هم برای کسی که مورد سالم واقع و اثر تکوینی

توان هم از جهت حقیقت سالم که حقیقت خداوند شود متفاوت است. لذا میمی

فرستد و مرتبه آن و که سالم می کسیآنشود از طرف است سالم کرد و هم می

جایگاهی که آن سالم کننده دارد، نگاه کرد و بنابراین بجوامع سالم در این معنا 

هم بر  کامل انساناست. چون خود حقیقت  کامل انسانشاید بشود گفت سالم 

 بیتاهلبینید که خود وجود نازنین پیامبر و خود وجود فرستد، میخودش سالم می

خواندند بر وجود پیامبر و وجود آلش نماز می کهوقتیهم  السالمعلیهممه اطهار و ائ

کردند. اللهم صل علی محمد و آل محمد در نماز است و سالم آخر نماز هم دعا می

اطهار  بیتاهلفرماید و خود خطاب به پیامبر است. خود پیامبر هم همین را می

و  کامل انساناین است که خود  اشمعنیین فرستادند و اهم سالم می السالمعلیهم

فرستند و اگر ما بخواهیم خود ذوات مقدس بر این ذوات مقدس هم سالم می

 الدعوهمستجابکه  کامل انسانشود سالم ترین سالم را در عالم پیدا کنیم میکامل

گوید اگر سالم من بر تو ناقص است و اگر است. حد اعالی سالم است. اینجا می

شود به آن سالم کامل اهلل نمی یاحاطهسبب  فرستممیسالمی که من بر تو این 

و سالم من با سالم او یکی  فرستمفرستد سالم میبر تو می کامل انسانکاملی که 
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برد که در آن مرتبه از سالم، یقینا  این احاطه ی سالم را باال میشود و مرتبهمی

 است. ترکامل

وَ أنَّ مُحَمَّدا  عَبدُهُ وَ  ی اَشهَدُ أن ال إلهَ إالِّ اهلل وَحدَهُ ال شَریکَ لَهَأنِّ اُشهِدُکَ یا مَوالی

  رَسولُه

گیرد را می کامل انسانتو شهادت بده و تو گواه باش و اینجا گواه و شهادت امام و 

کَلِمَةُ ال »که تو شاهد باش و گواهی بده، با کنار هم قرار دادن این دو مضمون که 

کلمه ؛ ا اللِّهُ حِصنی فَمَن دَخَلَ حِصنی اَمِنَ مِن عَذابی بِشُروطِها وَ أنَا مِن شُروطِهاإلهَ إلِّ

حصار محکم من است هر کس آن را بگوید، داخل حصار من شده و « ال اله اال اهلل»

رطی و شروطی که من از و امِّا به ش هر کس داخل شود، از عذاب من در امان است

 طالبابیوالیت علی ابن » :فرمایدمیروایت دیگر  رفطآنو از  ۱«شروطش هستم

را اگر بخواهیم ال إلهَ إلِّا اللِّهُ حقیقت « حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی

بفهمیم باید در دل والیت فهمید، والیت برای این آمده است که انسان را به توحید 

 «ال إلهَ إلِّا اللِّهُ»اند برای کلمه برساند. اینکه انبیا آمدهال إلهَ إلِّا اللِّهُ برساند انسان را به 

 فرماید:می السالمعلیهامام رضا معنایش همین است و باز دقت کنید که آنجا که 

پس چند قدم در آن  «کَلِمَةُ ال إلهَ إلِّا اللِّهُ حِصنی فَمَن دَخَلَ حِصنی اَمِنَ مِن عَذابی»

أنَا و  :فرمایدگردد به جمعیت که میو بعد بر میگذارد روایت سلسة الذهب قدم می

یعنی یک شروطی دارد و آن شروط چیست؟ اعتقاد به حقیقت والیت  مِن شُروطِها

شود یک صورتی از این والیت. کسی هم که می الرضاموسیاست و وجود علی بن 

                                                           
  1 بحاراالنوار، ج ۴۹، ص ۱۲۳
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توانی رسد و امکان ندارد بدون والیت باعتقادی به این والیت ندارد به توحید نمی

به نام والیت با مخلوقات  ایواسطهتوحید را درک کنید. چون آن توحیدی که 

شود. حقیقت توحید در این است که خداوند را والیت نباشد دچار ترکیب می

بدانی. به توحید عددی و توحید صمدی قائل باشی. احد دانستن خدا یعنی اینکه 

یعنی آن را  ؛آقایان بسیط بدانی حاصطالبهبرای خدا هیچ ترکیبی را قائل نشوی و 

یعنی خدا صمد است صمد یعنی توپر و جزء  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ دارای جزء ندانی. 

ای به نام والیت ندارد و برای اینکه خداوند بسیط الحقیقه باقی بماند باید واسطه

 ایشود مگر واسطهمورد وجود کثرات سبب ترکیب در خدا می غیرازاینباشد و 

باشد بین مخلوقات عالم و خداوند که در هر دینی به یک معنا است که مسیحی 

ختم این  عنوانبهداند و اسالم داند؛ یهودی حقیقت موسوی میحقیقت عیسوی می

در  که ؛داندنگرش این حقیقت و دین اکمل که این حقیقت را حقیقت محمدی می

لَوْلَاکَ لَمَا »شد. جاد نمیدلش والیت است که اگر والیت نباشد این کثرات ای

بنابراین اینجا چه چیزی را  ۱«کردمگر تو نبودی افالک را خلق نمی ؛خَلَقْتُ الْأَفْلَاک

گیرد. مولی را که صاحب مقام والیت است که من قائل به به شهادت و گواه می

توحیدم چرا چون من قائل به والیت هستم. من چون اهل والیت هستم و ولی دارم 

ام ام و غرق در والیت شدهچون قائل به والیت شده امقرارگرفتهدر مقام والیت و 

شود والیت. چون من با والیتم به توحید کنم و شاهد من میتوحید را درک می

توانم توحید را درک کنم و از رسم. من از طریق توحید والیت است که میمی

                                                           
  1 مجلسی، بحاراالنوار، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۵، ص ۲۸
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عالم شناخت از خدا پیدا کنم  و اشرف مخلوقات کامل انسانطریق نگاه به چهره 

بنابراین شاهد من در توحید  ؛که توحید را درک کنم و اهل توحید و معرفت بشوم

أَشْهَدُ أَنْ الَ إِلَهَ إاِلَّ و شاهد اهل معرفت در توحید والیت و ولی است. یا مولی انی 

دارد شرک هم بر میو والیت یکی از اثراتش این است که   اَللَّهُ وَحْدَهُ الَ شَرِیکَ لَهُ 

شرک  و ؛ال إلهَ إلِّا اللِّهُما یک شرک آشکار و جلی داریم. شرک جلی در کلمة 

در توحید عددی است. در الَ إِلَهَ إاِلَّ اَللَّهُ خفی داریم که در توحید صمدی داریم 

والیت هم  بنابراین ۱کند.هم به توحید صمدی اشاره می اینجا هم به توحید عددی و

دارد و هم از شرک جلی و انسان از وادی شرک از شرک خفی برمیانسان را 

شود که کند و این والیت سبب میشود و به وادی توحید ورود پیدا میخارج می

ها را مستقل از خداوند بداند. لذا ها را اثر مستقیم بداند و اینانسان این واسطه

که والیت را از خداوند  یحالدرعینو ان محمد عبده و رسوله یعنی من  فرمایدمی

و کسانی که گمان  شومنمیفهمم و به گمراهی و انحراف کشیده گیرم، میمی

کردند خود اهلل هستند و به ضاللت افتادند و همان اندازه که وجود امیرالمؤمنین و 

رساند و اگر ندانی که والیت چه طور انسان را به توحید می السالمعلیهوالیت علی 

                                                           
 توحید که است الوهی توحید نخست،: اندکرده تقسیم تر کلِّی قسمت دو به را توحید عارفان 1

 حقیقی توحید که است وجودی توحید دوم،. اندآن تبلیغ مامور رسل و انبیا و است شرعی و ظاهری

 این. است کثیر وجودهای نفی و واحد وجود مشاهده و مطلق وجود اثبات و مقید وجودهای نفی با

 هر دارای که رو آن از رسل و انبیا البته[  ۳۴. ]اندآن تبلیغ رمامو آنان و خداست اولیای آن از توحید

 توحید به نبوت و رسالت مقام به توجه با را معمولی هایانسان اند،نبوت یا رسالت و والیت بعد دو

 و حقیقی توحید به خویش والیت مقام به عنایت با را خواص و نمایندمی راه الوهی و ظاهری

 رجعت مبحث ۱۳۸۲  انتشار فلسفه تقریرات ۳ ج ۱۹۴ ص .کنندمی دعوت وجودی
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تواند کند و جایگاه والیت را درست در هستی نفهمیم میایجاد می این نقش را

انسان را به کفر و شرک برساند و برای اینکه انسان به شرک نرسد چه شرک خفی 

 ؛و چه شرک جلی الزم است معنای والیت را درست بفهمد و با والیت انس بگیرد

جز برای چه « ال حَبیبَ إالِّ هُوَ وَ أهلُه ولُهوَ أنَّ مُحَمَّدا  عَبدُهُ وَ رَس» فرماید:بنابراین می

گویم در هر دو، حقیقت کسی حبیب کی؟ حبیب برای من یا حبیب برای خدا؟ می

فرماید این هم برای اهلل است و هم حبیب ماسوی اهلل، شیخ اشراق می کامل انسان

شود حبیبش که از احد به اولین مخلوقش که می الوجودواجبمحبت خداوند 

امی حضرت رسول است و این محبت سبب خلقت شد و بعد هم محبت او و اس

ماسوی اهلل سبب ایجاد کثرات شد و سبب وسعت عالم شد بنابراین این حقیقت حب 

و محبت است که از ناحیه خدا و ماسوی اهلل سبب ایجاد این عالم گردیده است. 

که در روایات سبب گردیده که خداوند دست به خلقت ببرد  کامل انسانمحبت 

هم سبب شده که خلقت  کامل انسانهم این را داریم و محبت موجودات عالم به 

کثرت پیدا کند. مبنای خلقت چه در مقام احدیت الهی و چه در مقام واحدیت الهی 

درواقع  «ال حَبیبَ إالِّ هُوَ وَ أهلُه» فرماید:می اشادامهمحبت است لذا هر دو بر مبنای 

به توحید عددی  طرفازیکچیند ر جامعه تفکر توحیدی را میاینجا دارد منشو

شود و از طرفی دیگر به توحید صمدی کند که در دل والیت حاصل میاشاره می

آید انحراف را از می طرفآنشود و از کند که در دل والیت ایجاد میاشاره می

است و است. رسول خد عبداهللو این حقیقت هرچه باشد  آورددرمیآن نگرش 

فرستاده خداست. واسطه است و استقالل ندارد. خودش ظهور است. ظهور اسم ولی 

آینه  یکایناسم ولی الهی است.  تبعبهالهی است. اگر والیتی در ولی وجود دارد 
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دهد و این آینه است که دارد این اسم را بروز است که دارد والیت را تجلی می

 انسانن نباشد چیزی ندارد. اگر تصویری را دهد. آینه اگر صاحب تصویری در آمی

اسم ولی الهی است. صاحب تصویر  واسطهبهکشد این تصویر او به خلقت می کامل

ی گیرد. آیهخدا است و حقیقت اسم ولی است این در طول والیت اهلل قرار می

 ؛الرَِّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ أَطِیعُوا اللَِّهَ وَأَطِیعُوا» گوید:هم این را می أُولِی الْأَمْرِی مبارکه

 ۱«خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت کنید

االمر در طول اطاعت اهلل است. اطاعت رسول هم در طول اطاعت این اطاعت اولی

کند و این محبت هم سبب اهلل است. الحبیب اال هو و اهله همین را اشاره می

ت و این رابطه طولی که بین موجودات تا خداوند است ناشی صورت طولیه شده اس

از مقام حب است و محبت ظهوری از والیت است حقیقت محبت در والیت است. 

گویند لذا ولی اگر والیتی دارد از ناحیه محبت است. اینکه آقایان و اهل معرفت می

ه حرکت عالم بین سه محبت است محبتی که سبب خلقت عالم شد، محبتی که جذب

کند دارد اینجا اشاره می هم هااین سه هر که ؛است و محبتی که غایت حرکت است

که محبت اول آن حقیقت توحید محبت دوم مسیر به سمت توحید و محبت سوم 

 غایت توحید است. 

 المُؤمِنینَ حُجَّتُهوَ اُشهِدُكَ یا مَوالی اَنَّ علیّاً أمیرَ

أَشـْهـَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » گویدمت اول که میگردد به قسرمیاین )ه( در حجته ب

 و ؛گرددو به خدا برمی « ُوَحـْدَهُ لَا شـَرِیـکَ لَهُ وَ أَشـْهـَدُ أَنَّ مـُحـَمَّدا  عَبْدُهُ وَ رَسُولُه

                                                           
  1 سوره نساء-آیه ۵۹
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حجت  را ،اهللبقیهغایت آنها حضرت بقیه اهلل حجت الکبری است. چرا اسم حضرت 

به این خاطر است که حجت برای مردم است و حجت واضح  الکبری گذاشتند؟

همه حجت  السالمعلیهشود حجت الکبری، به عبارتی ائمه اطهار می وقتآن.هست

را ندارند و این نادانی تا زمان  هاآناهلل هستند اما چون مردم قدرت درک حقیقت 

فت هستند مردم اهل معر زمان آخرکند و مردم ظهور حضرت حجت ادامه پیدا می

را بفهمند. روایت آمده است که مردم آخرالزمان  کامل انسانتوانند حقیقت که می

ی حروف همه اهللبقیهبیشتر آشنا هستند.در ظهور حضرت  معارف ازبه برخی 

شود. این حقیقت دین بیشتر برمال یعنی معرفت مردم بیشتر می ؛شودمشخص می

برند و قبل از انی که اولیاءاهلل از آن اسم میشود. کما اینکه خیلی از مفاهیم عرفمی

آن مطرح نبوده است و در طول چند قرن بعد از تاریخ آن را برمال کردند و 

واحدی نباشد پس خداوند علم و  دین اگرانکشافش کردند. دین واحد است. چون 

ها هم قدرت نداشته است که دین واحدی را بیاورد و بعالوه اینکه فطرت انسان

فطرت تنظیم شده است. حاال سؤال، پس ادیان مختلف  اساس برد است و دین واح

 برها هم های مختلفی بر دین واحد هستند. این انکشافانکشاف هااینچه هستند؟ 

گیرد. هرچه ظرفیت بیشتر باشد آن پیامبر ظرفیت مردم زمان صورت می اساس

که  مرتبتختمیرت رسد به حضکند تا میمی آشکاربخش بیشتری از دین را 

گیرد که در قرآن هم داریم ما فقط یک دین بیشترین انکشاف دین بر او صورت می

واحد داریم و مردم رسول خاتم ظرفیت انکشاف حضرت ختمی را نداشته است که 

گیرد و بیشترین انکشاف دین بر حضرت صورت می اهللبقیهدر زمان ظهور حضرت 

گویند که این دین ها میروایات داریم که بعضیشود که در به حدی دین کامل می
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جدیدی آورده است این دین، دین جدیدی نیست. کما اینکه به حضرت محمد 

گفتند دین جدیدی آورده است. اگر دین موسی تحریف صلی اهلل علیه و اله هم می

حقایق برمال  اهللبقیهنشده بود. دین محمد دین جدیدی نبود که در زمان حضرت 

است و در آنجا  کامل انسانشود نقش ود که یکی از حقایقی که برمال میشمی

است. اینکه در بعضی از روایات آمده  اهللحجت کامل انسانشود است که معلوم می

برمال  کامل انسانشود باز به این دلیل است که جایگاه می جاجابهاست که قبله 

زمان باشد آن حجت شود و در آنجا است که آن حجتی که در آخرالمی

است. نه! به  تریبزرگحجج است. چرا؟ نه به این معنا که او حجت  ترینبزرگ

توانند اهلل را ببیند. بیشتر به آن آینه نگاه این معنا که مردم بیشتر در آینه او می

دانند که باید در آینه بینند. تا قبل از او مردم نمیبیشتر اهلل را می درواقعکنند و می

حجت الکبری است؛  اهللبقیهگویم حضرت نگاه کنند. پس اگر می کامل انانس

 حجج است نه اینکه بقیه کوچک هستند.  ترینبزرگ

گوییم حجتهُ، و دیگر نمی وَ اَشهَدُ اَنَّکَ حُجَّةُ اهللخوانیم که و در انتهای دعا می

( نیستند. در داند چون اینجا مردم در مقام )هُرا حجت می اهللبقیهخطاب حضرت 

بریم که هُ( مقام غیب و نادانی است و ما )هُ( را جایی بکار می) مقاممقام اهلل هستند. 

 گوید:شود. دیگر غیبی نیست و میچون برمال می اهللبقیهاما حضرت  ؛غایب باشد

 أنتُم االوَّلُ وَ االخِر

ما اولین و  «نحن االولون واآلخرون»شما اول و آخر هستید در روایات هم داریم 

اند. همان مقام صادر نخستین، واسطه یعنی در ابتدای خلقت بوده ؛ها هستیمآخرین
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که  خلق کرد هااین یواسطهبهفیض، مقامی که وقتی خدا خواست اول خلق کند 

 ی اول، اول در تجلی. شود مرتبهاین می

ی حقیقت نوریه او بوده و یپایه بریعنی کسی که ایجاد کثرت در عالم  «واآلخرون»

خواهد بساط کثرت هم برچیده بشود در مقام و انتهای خلقت که می کامل انسان

کند است که جمع می کامل انسانجمع جمعه قرار بگیریم باز در آن مقام هم باز 

و نام  اهللبقیهاست اینکه ما در روایات داریم نام حضرت  اهللبقیهکه او حضرت 

خواهند یک نقش ثابت یلش همین است. چون مییکی است. یک دل اهللرسول

بنابراین اول است و  ؛خواهد جمع کندداشته باشند. یکی کثرت داده و دیگری می

آخر. هر اول و آخری ظاهر و باطن هم دارد یعنی ما از بطون به ظهور رسیدیم. از 

است اول  اهللبقیهگویم حضرت گردیم. پس وقتی ما میظهور دوباره به بطون برمی

 .کامل انسانو آخر است بنا به حقیقت  کامل انسانو آخر، یعنی اول است به جهت 

دهد ما باید معاد را کند، این نشان میو از این فراز به بعد در مورد معاد صحبت می

 تعریف کنیم. کامل انسانهم با حقیقت 

نام  «قح»هم  هااینی کند و همهصحبت میتفکر ما از معاد  مورد دردر اینجا 

گذارد رجعت است و رجعت جزو گذارد یکی از این حقایقی را که نام میمی

رجعت در  قدریبهعقاید و باورهای شیعه است حضرت امام )ره( قائل است که 

ای نیست. اما معنی رجعت روایات ما کثرت دارد که در اصل رجعت جای مناقشه

. یعنی از شوندمینده ی مردگان زتوان گفت که همهچیست؟ به یک تلقی می

شان دوباره حیاتی دارند و این مشکالتی شوند و با همان جسد مادیخاک بلند می
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چه طور کسی که مرده است دوباره  اینکهمثلکند. مثل عدالت خدا. را ایجاد می

اما بسیاری از اهل حکمت و معرفت ازجمله امام گردد شود و به جسم برمیده میزن

داند اما نه به این تلقی بلکه ریرات فلسفه مسئله رجعت را حق میخمینی )ره( در تق

خواهند رجعت کنند در قالب بدن مثالی به این تلقی که مردم در آخرالزمان که می

و ما در هیچ روایتی نداریم که شیوه و نوع  کنند، نه در قالب بدن مادیرجعت می

کنند. اهل حکمت و اهل اده میرجعت را گفته باشند که بعضی از آقایان از آن استف

معرفت قائل هستند که رجعت در غالب بدن مثالی است، بدن مثالی چیست؟ بدن 

سازد مثل این است که مثالی این است که بدن، بدن ملکی نیست، روح بدنی را می

کنیم تصویر ما در آینه یک بدن مثالی از ما است حضرت ما وقتی در آینه نگاه می

وید: این ظهور این بازگشت این عود و این رجعت در زمان ظهور گامام )ره( می

ی رجعت را بدن مثالی است، بنابراین به این شیوه مسئله صورتبه اهللبقیهحضرت 

 شود.به مسائل دیگر معاد پرداخته می بعدازاینشود تلقی کرد. که هم می

تَکُن آمَنَت فساً ایمانُها لَمیَومَ الیَنفَعُ نَ، وَ أنَّ رَجعَتَکُم حَقٌّ ال رَیبَ فیها

 مِن قَبل اَو كَسَبَت فی ایمانِها خَیراً

ما با روزگاری مواجه هستیم که فقط اعمالی را که از پیش فرستادیم برای ما 

است. ما در دنیا قرار گرفتیم که دنیا  الحسابیوم دیگرعبارتبهآید. می حساببه

ش بشویم و رشد پیدا کنیم، به تعبیر محل عمل ما باشد. مثل آن مرکبی که سوار

حکما نفس انسانی در دنیا قرار گرفت و نفس جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا 

است. یعنی ابتدا نفس به بدن تعلق گرفته است تا از طریق بدن بتواند رشد پیدا کند. 
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ه رشد هم متعلق به عالم ماده است. چون عالم ماده عالم استعداد است و معنای ماد

کند و در عالم ماده یعنی استعداد؛ یعنی عالمی که مدام دارد رشد و تغییر پیدا می

بالقویات به بالفعل برسد و روح برای اینکه بالفعل صاحب کمال بشود نیاز به عالم 

شود سوار ماده دارد. نفس هم نیاز به عالم ماده دارد، نفس به عالم ماده وارد می

کند تا به دن رشد پیدا کرده و کمال را کسب پیدا میشود با مرکب بمرکب بدن می

د کمالی هم نبود. اینکه ای نبونقطه باالی کمال خوش برسد. بنابراین اگر عالمِ ماده

یعنی محل کاشت است و محل برداشت روح انسان  «الدُنیا مَزِرِعَة اآلخرة»گویند: می

شود کند و بالفعل میاست. عالم ماده عالم بالقوه است و هرچه را که کسب می

شود در متعلق به عالم ماده نیست و متعلق به عالم روح است. پس هرچه بالفعل می

روح، در درون، در نفس است. در ظاهر مادی عالم، به تعبیر آقایان عالم ماده مانند 

. چسبدمیدهد، به روحش سراب است و جسم ما هر عمل بالفعلی را که انجام می

رسد و یا به مقام کند و به مقام قرب مینفس قوت پیدا می درنتیجه روح یا

عمل، دار دنیا است، دار آخرت دار حساب  یهمهاینرسد بنابراین می السافلیناسفل

گیرد از جسمانیة الحدوث است. یعنی جایی که نفس در مقام روحانیة البقاء قرار می

؛ این رودمیو باال  گذاردیمو دیگر نیازی به رشد ندارد مرکب را کنار  گذردمی

دار عمل  یمرتبهشود که نفس از گیرد و چه طور میطی چه اتفاقی صورت می

بعدی در موردش صحبت  فرازهایرسد؟ که در شود و به دار الحساب میخارج می

 کند.می
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 وَ أنَّ ناكِراً وَ نکیراَ حَقّ 

کند که مرگ حق است. دو مرگ داریم: یک مرگ ز مرگ میدر اینجا صحبت ا

تواند مرکب خوبی طبیعی داریم و یک مرگ اخترامی. در مرگ طبیعی بدن نمی

حرکت  ساعت برکیلومتر  ۲۰۰خواهد با سرعت برای نفس باشد. مثال : کسی می

 این است که ماشینی باشد که بتواند با این سرعت باالسرعتی این کند و الزمه

رسد که دیگر از کمال می ایدرجهکه دو حالت دارد یا اینکه نفس به  حرکت کند

از رذالت و پستی  ایدرجهخورد و یا برعکس نفس به این مرکب به دردش نمی

تواند کمکش بکند. اما در مرگ اخترامی این رسد که دیگر این بدن انسان نمیمی

ی راه برود. ما مرگ را نباید نقطهاست که ماشین و یا مرکب خراب بشود و نتواند 

گویم مقابل حیات بگیریم، مرگ همیشه همراه حیات است و کمال حیات است. می

کمال حیات هم مرگ آن  اینکه کماکمال مزرعه برداشت آن است نه کاشت آن؛ 

کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ که »است و مرگ نقطه مقابل حیات نیست به همین دلیل است 

و مطابق  بلعدمیگویند انسان مرگ را می ۱،«نَفْسى چشنده مرگ است هر ؛الْمَوْتِ

ذائقه و مزاج انسان است. روح انسانی تمایل دارد به اینکه مرگ را بچشد و نکته 

گوید ذائقه الموت. یعنی موت را اینکه خود مرگ هم مخلوق خدا است. وقتی می

نفس آن را طلب  است که وجود دارد و چیزییک. موت یک مخلوق و چشدمی

کند. از جنس عدم نیست. خودش مخلوق است و خدا خلقش کرده است، می

مرگ مربوط به عالم ماده  گوییممی؟ غیرمادیمخلوق در عالم ماده است یا عالم 

است در عالم ماورای ماده مرگ نیست پس هرچه در عالم ماده است حرکت 
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ند و این مرکب کمال پیدا کاست و تغییر می درحرکتکند. یعنی آن به آن می

اجْعَلْ مَحْیاىَ مَحْیا مُحَمَِّدٍ وَ آلِ مُحَمَِّدٍ وَ  اللهُمَ»کند. پس مرگ هم مراتبی دارد می

قرار ده زندگیم را زندگى محمد و آل  خدایا ؛مَماتى مَماتَ مُحَمَِّدٍ وَ آلِ مُحَمَِّدٍ

یک مرگی نشانگر این است که  این« محمد و مرگم را مرگ محمد و آل محمد

ها است که این موت متعلق به محمد و آل محمد است. پس مرگ هم گاهی وقت

موت  بعدازاین کند و خود مرگ مرتبه به مرتبه است.سطح باالی کمال پیدا می

مرگ را کمال حیات  کهدرصورتیافتد که این هم حق است ناکر و نکیر اتفاق می

ود انسان است و ناکر و نکیر حقیقتی از ی اعمال خگیریم و ناکر و نکیر هم نتیجهمی

است و در روایات هم داریم ناکر و نکیر از فرشتگان الهی هستند  کامل انسانحقایق 

 :فرمایداست. امیرالمؤمنین می کامل انسانی فرشتگان حقیقتشان حقیقت و همه

را  کامل انسانکه حقیقت درک  کسیآنی حقایق است. حقیقت همه کامل انسان

معرفت دارد و به مرگ جاهلیت نمرده است. اگر در مقام  کامل انسان؛ یعنی به دارد

و او به مرگ  پیداکردهباشد و به امامش معرفت  قرارگرفته کامل انسانرابطه حبی با 

جاهلیت نمرده است یعنی به مرگ عالمانه مرده است. درنتیجه نکیر و منکر را در 

بیند نکیر و منکر را همراه سختی نمی تنهانهتیجه بیند. درنمی کامل انسانمقام علم  و 

 بلکه 

 از آن زمان که شنیدم فمن یمت یرنی را

 هوای موت به سر دارم و لقات علی جان

                                                                                                                    
  1 سوره انبیا - آیه ۳۵
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ظهور پیدا  کامل انسانکند در تمثل آن زمانی که نکیر و منکر بر او ظهور پیدا می

اصال  مالئکه است و  کامل انسانکنند. حقیقت این فرشتگان الهی حقیقت می

گویند قرآن از قلب هستند، آقایان اهل معرفت می کامل انسانصورتی از صُوَر 

است، یعنی اینکه از قلب  شدهنازلتجلی از پیامبر بر قلب پیامبر  یوسیلهبهپیامبر 

 ۱.«قلب مؤمن عرش الهی است؛ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ»پیامبر بر عرش الهی 

جبرائیل )که تجلی و صورتی از پیامبراست(  وسیلهبهتجلی از پیامبر یعنی ی بوسیله

وقتی در متون دینی و  هااینی است همه واردشدهقلب پیامبر ملکی( )بر قلب پیامبر 

هستند قسیم النار  کامل انسانهای شویم مالئکه صورتهای عرفانی وارد میآموزه

مین معنا را دارد اما اگر کسی به مرگ و الجنه که از صفات امیرالمؤمنین است ه

میرد هم موت را که می وقتیآنجاهلیت نمرده باشد و مرگش مرگ ایمانی باشد 

خواهد ببرد داند که از آن زندان میداند و مثل امام حسین مرگ را پلی میحق می

دهد چون دارد به حقیقت دیگری و بنابراین جواب نکیر و منکر را به صحت می

 بیند.را میحقیقت 

 وَ الحِسابَ حَقّ 

 السالمعلیهما دو حساب داریم یکی در دنیا و یکی در آخرت. امام صادق  

فرماید: حساب در دنیا، ظهور حضرت حجت است که با شمشیرهای حضرت می

دهند. و یکی از اسامی حساب کسانی را که آن مسیر حق را طی نکردند پاسخ می

شود، رسی میروزی که انسان حساب است یعنی الحسابیومآخرت هم 

                                                           
  1 بحاراالنوار، ج ۵۵، ص ۳۹
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رسی از جهت اعمالی که انجام داده است، به روایتی به دنیا دارالعمل حساب

و انسان برای  گرددمیگویند و آخرت یوم القرار است یعنی انسان در قرار، قرار می

ما هم در دنیا  کهوقتیباشد. درحرکتاینکه بتواند عملی را انجام دهد الزم است 

: ای انسان تو فرمایدمیم، دنیا که مسیر حرکت است و قراری نیست. قرآن هستی

یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلى » خداوندهستی و کادح هستی به سمت  درحرکت

پروردگارت حرکت  سویبهانسان؛ تو با زحمت و رنج  اى رَبِّکَ کَدْحا  فَمُالقِیهِ؛

را داریم تا به  قراریبیاین جنبش و  قدریبه ۱«کردو او را مالقات خواهى  کنیمی

دانند برای مالقات خدا برسیم، اینکه آقایان مسیر مالقات اهلل را در سرای آخرت می

هستیم و از  درحرکتبرسیم ما تا زمانی که در دنیا هستیم  قراربهاین است که 

گویند از هم میآقایان  کهچونشود که بایستیم و نمی ایستیمبازنمیای لحظه

ی باشیم و حرکت یعنی بالقوه درحرکتهای عالم خلق و ماده این است که ویژگی

استعدادت است را بروز بدهی و اگر بتوانید که  آنچهخودت را بالفعل کنی و 

شود کدح انسان، شود حرکت و این میهای درون خود را بالفعل کنید میصفت

 السالمعلیه ربوبیت برسد. امام صادق یدرجهکدح به سمتی است که انسان به 

. که این جنبش انسان را به مالقات با رب «العبادة جوهره کنهها الربوبیه»د: نفرمایمی

رساند، رب یعنی اینکه انسان صورت خداوندگاری پیدا کند، شهید مطهری در می

ندگاری رسد اما به خداوبه خدایی نمی وقتهیچفرماید: که انسان آزادی معنوی می

رسد و خداوندگاری همین ربوبیت است ظهور صفت رب الهی که انسان مظهر می

                                                           
  1 سوره انشقاق - آیه ۶
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شود مقام تقرب. تقرب یعنی رب الهی و تجلی صفت رب الهی بشود که این می

قریب و عجین شود و این نزدیکی یعنی اتصال  باخدااینکه انسان شباهت پیدا کند و 

بشود انسان به قرب رسیده، دنیا دار حرکت  به اسماء اهلل و اگر این برای انسان انجام

و  الحسابیوماست و بنابراین اینجا محل عمل است و آخرت محل  قراریبیو 

یا دانشجویی است که یک مدت درس خوانده  آموزدانشرسی است. مثل حساب

آید که این حسابی است و آخر ترم باید درس را پس بدهد و این سؤال پیش می

خواهد علم پیدا کند که ما چه آدمی س بدهیم یعنی خدا میخواهیم پکه می

هستیم  کارهچهدانسته است که ما هستیم؟! یعنی خدا علمش محدود است و نمی

 آنچهگویم خدا علم مطلق دارد. یعنی از ریزترین اتفاقات و ما می کهدرصورتی

هم نیست خدا حتی علمش محدود به زمان  ]دارد. اطالع [هنوز شکل نگرفته است 

است... یعنی اینکه خدا  کارهچهاما یک دلیل این است که انسان بفهمد که خودش 

را برای انسان بگذارد که خودش بفهمد، اهل  هاسختی واین همه اتفاقات، بالها 

معرفت معتقدند که در حسابرسی این صفت محقق بشود اینکه انسان بفهمد که چه 

ش بروز داده است. چقدر رنگ و بوی خدا صفت و اوصافی از خداوند را در خود

شود. ظهور حساب، اینکه در روایات می کامل انسانرا گرفته است. پس با این معنا 

ها هم حق داریم امیرالمؤمنین معیار و میزان حسابرسی است یعنی والیت؛ حساب

 نیست. هاآنهستند و شکی در 
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 وَالْبَعْثَ حَقُّ

در  اآلنهستیم و باید هم به نیستان برگردیم. اما بعث هم حق است. ما اهل نیستان 

فراق و جدایی هستیم. بنابراین زمانی که از این جدایی برگردیم و در موطن گذشته 

 .ایمقرارگرفتهخودمان قرار بگیریم آن وقت در مقام معاد 

 

 مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک

 ۱بدنم از اندساخته قفسی روزی سه دو

 وقتآنرا رها کنیم و برگردیم به موطن و محل زندگی خودمان اگر این قفس 

قرار  مانحقیقیآنجا بعث صورت گرفته است و بازگشت است و دوباره در حیات 

ده قرار بگیریم و رشد ، ما بر زمین هبوط پیدا کردیم برای اینکه در عالم ماگیریممی

موطن اولیه خودمان  به هاوقتنی و وجودی را پیدا کنیم و گاهی ورنفسانی و د

 وجودی. مراتببهشود بازگشت گردیم و این میبرمی

 وَاَنَّ الصِّراطَ حَقُّ

: أنا صراط، امام صادق فرمایدمی السالمعلیهو علی  و صراط هم حق است 

صراطٌ فی الدُّنْیا، وَ صراطٌ فی االخرَه، فَامَّا  صراطان هُما» فرماید:می السالمعلیه

ذی فی الدُّنیا فَهُوَ االمامُ الْمَفْروضُ الطِّاعَه، مَنْ عَرَفَهُ فی الدُّنْیا وَ اقْتَدَی بهُداهُ الصَِّراطُ الَّ

یا زَلَّتْ قَدَمُهُ لدنمَرَّ عَلَی الصَِّراط الَّذی هُوَ جسْرَ جَهَنَّمَ فی االخرَه، وَمَنْ لَمْ یَعْرفَهُ فی ا
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دو صراط است، صراطی در دنیا و ؛ نَّمَفی نار جَهَ فَتَرَدَّی عَن الصَِّراط فی االخرَه،

و اما صراط در دنیا همان امام واجب االطاعه است، هر کس او  صراطی در آخرت

کند از صراطی که پلی است بر جهنم در آخرت می  ارا بشناسد و به هدایت او اقتد

و در آتش  لرزدمیو هر کس او را در دنیا نشناسد قدمش بر صراط آخرت  گذرد

صراط بر دو نوع است یک صراط در دنیا که به تعبیر امام  ۲.«کندمیط جهنم سقو

شود امام واجب االِطاعَه و یک صراط هم در آخرت است که می السالمعلیهصادق 

گویند ما یک کند که اهل معرفت میاین صراط در آخرت در روی جهنم عبور می

و برای اینکه به سمت شود جهنم دنیا داریم و یک بهشت که مابین این دوتا می

بهشت برویم باید از این آتش جهنم بگذریم. آقایان یک قاعده کلی را قائل هستند 

دانیم باید آن را در عالم شهادت هم قائل در عالم غیب ما می آنچهگویند هر و می

که به غیب  کسانی ؛الَّذینَ یُؤمِنونَ بِالغَیبِ»باشیم اگر ما صراطی در عالم غیب قائلیم 

بنابراین صراط هم در عالم غیب است و هم در عالم شهادت باید  ۳.«یمان دارندا

فرماید: صراط در دنیا می السالمعلیهرا پیدا کنیم که گفتیم امام صادق  مشابهش

در مورد حشر، میزان  طورهمیندر باب بعثت  طورهمینشود امام واجب االِطاعَه می

تی باید در عالم شهادت هم برایش که در عالم غیب صورتی برایش قائل هس

صورتی قائل باشی، بنابراین در مورد حشر، حساب و صراط حقیقت دیگری برای 

گیرد تحت عنوان حشر، حشر به معنی جمع شدن در قیامت است. انسان صورت می

                                                                                                                    
  1 موالنا

  2 معانی االخبار/۳۲

  3 سوره بقره - آیه ۳
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از وجود  البیانمجمعو در کتاب  السالمعلیهدر روایات در کتاب بصائر از امام علی 

کنم ر مکرم اسالم که در هر دو عزیز فرمودند: من مردم را حشر میمبارک پیامب

 انسانشود وجود همه می ...کنیم. پس اطاعه، حشره، بعثه ویعنی همه را جمع می

که در عالم  کسیآنشود پیامبر مکرم اسالم. بنابراین می کامل انسانو اکمل  کامل

که  کسیآنشود. ان محشور میحشر دارد در عالم آخرت هم با هم چیزی هردنیا با 

و محبت وجود پیامبر داشت آن دنیا هم با  السالمعلیهدر عالم دنیا با حضرت علی 

کند والیت است. )فَمَن یَمُت یَرِنی( شود و آن چیزی که جمع میمحشور می هاآن

 بیند را می کامل انسانهرکس که بمیرد وجود 

 از آن زمان که شنیدم فمن یمت یرنی را

 وای موت به سر دارم و لقات علی جانه

حیات یعنی والیت را درک کردن و حشر یعنی  با ولی بودن زیرا والیت همه را  

شود همه جمع شوند کند والیت هم یعنی محبت آن چیزی که سبب میجمع می

الحَشرُ الحق حشر در دنیا یعنی در کنار والیت  گویممیوالیت است. بنابراین اگر ما 

تابع  مختارحشر در آخرت هم یعنی در کنار والیت بودند منتهی در دنیا ما بودند، 

 آخرالزمانکنیم و در شویم و والیت را درک میشویم و یک عده جمع میولی می

 همه باید حول محور والیت جمع شوند.
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 وَ المیزانَ حَقّ 

داریم که علی میزان ی میزان الحق، حساب الحق است و در روایات هم نتیجه 

شود گویند مگر میها میشود اما بعضیاالعمال است. میزان یعنی با او سنجیده می

خداوند  ؛ال یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفس ا إِلِّا وُسعَها»سنجیده بشویم؟  السالمعلیهما با علی 

 یزهاندابهامیرالمؤمنین  و ۱«کند، تکلیف نمیاشتوانایی اندازهبهرا، جز  کسهیچ

ها کمتر از و میلیون مراتببهدهد وسع او است و وسع من عملی که انجام می

ترازو  طرفیکرا  السالمعلیهما بخواهیم که اعمال علی  اگر وامیرالمؤمنین است 

نیستند. عمل  اندازههماین دوتا  قطعا ، طرفیکقرار بدهیم و عمل سلمان را هم 

شود که سلمان و بندگی است. پس چه طور میعین صراط، عبادت  السالمعلیهعلی 

شود منااهل البیت، یعنی عملی که سلمان انجام داده در برابر ظرفیت می السالمعلیه

کنند. منتهی با ظرفیتی که دارد سنجش می هم کنارسلمان چقدر بود؟ آن عمل را 

( در المالسعلیهعمل کسی را در برابر عمل علی ) وقتهیچشود. بنابراین سنجش می

گذارند بلکه عمل من ضربدر ظرفیتی که من دارم با عمل علی ی ترازو نمیکفه

شود .این می«ال یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفس ا إِلِّا وُسعَها»با ظرفیتی که او دارد. چون  السالمعلیه

کنیم ظرفیت خواهیم در دار دنیا قضاوت کنیم نگاه نمیعدالت خداوند. ما وقتی می

وسعش باید خواست،  یاندازهبهگوید هرکس را ر است. عدالت میها چطوآدم

ای بیاید از دیوانه انتظار عمل درستی را ندارد و اگر یک دیوانه کسهیچ اینکه کما

 تریبزرگشویم اما اگر یک ای اذیت کند ما شاکی نمیدر گوش ما بزند و یا بچه

چه و مجنون این است. لذا شویم... چرا؟ چون وسع و ظرفیت ببزند، ما شاکی می
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شود قسم انار و می السالمعلیهشود میزان االعمال و همین علی امیرالمؤمنین می

الجنة. یعنی اگر قرار باشد بهشت و جهنمی تقسیم شود این بهشت و جهنم هم  

 محقق است  کامل انسان یواسطهبه

 وَ الْجَنَّةَ وَ النّارَ حَقّ گوید:و در ادامه می

 خدا رسول از گفتمی که کندمی نقل سلمه ام از  ۵۷۱ساکر متوفای ابن ع 

عَلِیٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ وَلَنْ یَتَفَرَّقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ » :فرمود که شنیدم  (ص)

و هرگز از یکدیگر جدا  است علیعلى با حق است و حق با  ؛الْحَوْضَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

چون بهشت و جهنم هم  «تا در کنار حوض کوثر بر من وارد خواهند شد. شوندینم

کنیم نار یعنی بدی و عذاب ولی این بدی در کنار بهشت حق هستند چون فکر می

گیرد انتهای خوبی است. تاریکی اگر نباشد نور که معنایی ندارد. ما اگر در قرار می

وجود است و  خاطر بهم فهمی داریم مورد تاریکی فهمی داریم و اگر در مورد عد

گویند که می منطقیاننور است و یک قاعده  خاطر بهاز تاریکی اگر فهمی داریم 

 چیزییکاگر  «با اضداد خود شناخته میشوند اشیاء ؛تعرف األشیاء بأضدادها»

ضدش نباشد که ارزش ندارد. اگر ظلمی نباشد که احسان ارزشی ندارد. فرض کنیم 

ا در کالسی نمره کامل بشوند؛ آیا آن نمره در کالس ارزشمند است؟ هی بچههمه

پس بنابراین اگر قرار باشد جنتی باشد و ناری در کنارش نباشد آن جنت ارزش 

دهد. به همین مبنا است که ما در روایت هم داریم حب علیُ خودش را از دست می

جنة همان والیت  و در کل شود بهشتبرای انسان می کامل انسانالجنه. محبت 

                                                                                                                    
  1 سوره بقره - آیه ۲۸۶
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محبت باشد برای انسان بهشت است و اینکه قسیم النار و الجنة یعنی  که آنجااست 

که  جا هرشود و محبتش بود بهشت می جا هرو  کامل انسانچه؟ یعنی والیت، 

کند یهدی شود. قرآن هم این را اشاره میمحبتش نبود پس به تبعش جهنم ایجاد می

را ضاللت  ایعدهکند که خدا یک این معنی اشاره نمی من یشاء و یضل من یشاء به

دهد بلکه به این معنا است که خدا وقتی هدایت را مشخص کرد هرکس در می

و هرکس که والیت و محبت علی  افتدمینکند به ضاللت  ]حرکت[مسیر هدایت 

گیرد، چون در جنت قرار نگرفته است. در آن محقق نشده باشد در آتش قرار می

انسان کمال خواه  کهوقتیگویند جهنم فراق از جنت است و ی از آقایان میبعض

است و ویژگی فطری انسان کمال خواهی است، حاال اگر کسی در مشاهده کسی 

 معذبکه کمالی را دارد و کمالی را کسب نکند مثل این است که در عذاب است 

 خاطر بهاست  « الْجَنَّةِ وَ النَّارِ قَسِیمُ » امیرالمؤمنیناست. بنابراین اگر ناری است، اگر 

الْجَنَّةِ وَ النَّارِ أُدْخِلُ  أَنَا قَسِیمُ  قَالَ عَلِیٌ» این است که جنت را محقق کرده است.

 کنندهتقسیممن  فرمایدمی السالمعلیه امیرالمؤمنین ؛أَوْلِیَائِیَ الْجَنَّةَ وَ أَعْدَائِیَ النَّارَ

اینکه   ۱.« نمایممیدشمنانم را وارد جهنم را وارد بهشت و بهشت و جهنمم. دوستانم 

در قرآن هم داریم که جهنم لمحیط بالکافرین و اینکه باز در روایت داریم که قبر 

 مؤمن بخشی از بهشت است.

                                                           
  1 بصائر الدرجات، ج ۱ ص ۴۱۶
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 یا مَوالیَ شَقِیَ مَن خالَفَکُم وَ سَعِدَ مَن أطاعَکُم

تر انسان هرچقدر انسان جاهل ای از جهل برسدشقاوت یعنی اینکه انسان به مرحله 

 تر، کافر کیست؟ کافر از منظر اهل معرفت علم ندارد و جاهل است.شقی

 فَاشْهَدْ عَلی ما أشهَدتُكَ عَلَیه

شود کسی که در مقام محبت قرار بگیرد همه چیزش با محبوب خودش یکی می

د او نیز شنومحبوبش می آنچهو  بیندمیاو نیز  بیندمیمحبوبش  آنچهبنابراین 

شوند. یکی می چیزهمهشنود.رابطه حبی وقتی بین محب و محبوب باال برود در می

ها است یعنی بعضی از آدم طورهمینگویم رابطه با خداوند هم اینکه ما می

عین اهلل، أنا اُذُن اهلل،  بناشود دست خدا... شود گوش خدا یا دستشان میگوششان می

کند چون در اینجا یک رابطه حبی نین در روایت اشاره میؤممأنا باب اهلل که امیرال

برقرار شده است این رابطه حبی سبب شده دست علی بشود دست خدا پای علی 

بشود پای خدا؛ چون محب جز محبوب هیچ ندارد. خودش را هم در دل محبوب 

هُوَ فِیهَا نَحنُ وَ لَنَا حَاالَتٌ مَعَ اهلل » فرماید:بیند.یا اینکه امام صادق در روایت میمی

حاالتی  (درحضورخدا)برای ما با خدا  ؛نَحنُ فِیهَا هُوَ وَ مَعَ ذَلِک هُوَ هُوَ وَ نَحنُ نَحنُ

و با این وجود؛ او او است و  شویممیو ما او  شودمیاست که در آن حاالت، او ما 

ح انسان شود که این وجود، جسم و رواین تعلق ایجاد شد سبب می وقتی ۱.«ما ماییم

گویند وقتی که دو نفر به هم تعلق داشته باشند با محبوبش تعلق پیدا کند و اینکه می

  مثال  شود و اینکه درماجراهای تاریخی آمده است ظاهرشان هم به هم شبیه می

                                                           
  1 کلمات مکنونه فیض، کلمهی پنجاهم و نورٌ علی نور، ص ۱۶۰
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شکست اویس هم ماجرای جناب اویس قرنی داریم که وقتی پیامبر دندانش می

ابوذر که وقتی ابوذر کسالت داشت پیامبر هم  شکست یا بقیه یاران مثلدندانش می

فَاشْهَدْ عَلى ما ی محب و محبوبی است. بنابراین کرد این رابطهاحساس کسالتی می

توان به معنای گواهی گرفت هم به معنای آنچه که این شهادت را می اَشْهَدْتُکَ عَلَیْهِ 

این رابطه،  کنم کهبینی و شاهدش هستی من هم همان را درک میکه تو می

 ی حب است.رابطه

 وَ أنَا وَلیٌّ لَكَ 

و  ی ولوی، عبد و موالی ولی و مولی و این رابطهو من دوست تو هستم و این رابطه

گوید من دوست کند در اینجا میبین محب و محبوب که این ویژگی را ایجاد می

ر محبت است ی از سی حبی است رابطهتو هستم یعنی رابطه بین من و تو یک رابطه

 همین است که ما مثل هم شدیم. خاطر به

 بَریءٌ مِن عَدُوِّك

: فرمایدمی السالمعلیهبیزارم از دشمنت، در روایت هم داریم امیرالمؤمنین علی  

دشمن دوست، دشمن ما است و دوست دوست، دوست ما است و دشمن دشمن، 

ی دوستی و یک رابطه باکسیدوست ما است، باز اینجا مبنا حب است و وقتی شما 

شود که هرکسی دیگری هم که ی دوستی باعث میکنی این رابطهحبی برقرار می

. دو نفر که گرددمیی تو حب و بغض ایجاد این رابطه یواسطهبهدر رابطه باشد 

 .رسندمیو به وحدت  شودمیرابطه حبی دارند دوست و دشمنشان یکی 
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 ما أسخَطتُموهً  وَ الباطِلُ فَالحَقُّ ما رَضیتُموه

حق آن چیزی است که شما از آن راضی هستید و باطل آن چیزی است که شما از  

 شوید آن خشمگین می

 

  یکی وصل و یکی هجران پسند           یکی درد و یکی درمان پسندد         

  ۱پسندم آنچه را جانان پسندد            من از درمان و درد و وصل و هجران  

  :محبوب پسندد او برای محب عین حق است. اینکههرچه  

 چرا ظرف مرا بشکست لیلی               اگر برمن نبودش هیچ میلی             

 چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟               اگر با من نبودش هیچ میلی            

 او را عار باشدگدایی من                را کار باشد باوفابه من آن              

 که یاد او مرا آرام جان است          همی دانم که با من مهربان است        

این شکسته شدن ظرف هم برای محب معنایش حق است و اگر یک کاری را از 

محبوبش ببیند که برخالف ظاهر ممکن است خوب نباشد او را حق و درست 

                                                           
  1 باباطاهر؛ دوبیتی ۲۸



شرح حکمی زیارت آل یاسین درگفتاری     

  

 

74 

 

معصوم باشد و محبوب تو خدا باشد.  داند حاال چه رسد به این که طرف تو اماممی

 ۱ه )هر چه آن خسرو کند شیرین کند(گویی کآن وقت می

رسید و هیچ چیزی را بد و به مقام توکل، رضا، مقام تسلیم و به مقام صبر می

 چیزهیچگویی پسندم آنچه را جانان پسندد و بینی میرا که می چیزی هردانی و نمی

کند. چون مطمئن هستی او جز خوبی برای تو اد نمیبرای تو سختی و ناراحتی ایج

خواهد. به تعبیر امیرالمؤمنین که خواهد و حق آن چیزی است که او میچیزی نمی

فرماید: خدا اگر مرا هم در آتش جهنم بیندازد در وسط آتش جهنم هم فریاد می

ق با خطا باشد و مطاب الظاهرعلیکه خدا دوستت دارم و حتی آن حب هم  زنممی

 زیباییشود میل من نباشد و عذاب هم باشد اما آن عذاب هم از محبوب برسد، می

کند برایش قشنگ همه معنایش همین است که وقتی  محبوبش درک می هااین

رضایتش رضایت خدا باشد و  کسآنو بعالوه اینکه اگر  بیندنمیاست و بدی را 

داریم که اگر  السالمعلیه بیتاهلکه در باب  گونهآنخشمش خشم خدا باشد 

شود و خشم نماید خشم خداست و خدا خشمگین می کامل انسانیا همان  البیتاهل

شود زیرا او به مقام راضیة المرضیه رسیده است اگر راضی بشود خدا راضی می

کِ ارْجِعِی إِلَى رَبِّ یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ»چون نفسش نفس مطمئنه شده است 

اى نفس مطمئنه خشنود و خداپسند  ؛وَادْخُلِی جَنَّتِی فَادْخُلِی فِی عِبَادِی رَاضِیَة  مَرْضِیَّة 

                                                           
  1 مولوی، دیوان شمس، غزلیات
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پروردگارت بازگرد و در میان بندگان من درآى و در بهشت من داخل شو  سویبه

»۱ 

رسد اگر به فعلی راضی باشد رضایت خدا هم و کسی که به مقام راضیه مرضیه می

هستند.و اینکه در روایات داریم که میزان علی  طوراین اولیاءاهللو در او است 

 کامل انسانمیزان عمل است.  کامل انساناست )العَلیُ المیزانَ االَعمال(  السالمعلیه

ظهور حق در  کامل انسانشود. قسط و عدل است چون باطل و حق با او تعریف می

دهد باید مطابق با تاری که انجام میعالم است و چرا باید معصوم باشند چون هر رف

و  حق باشد و باطلی نباید در رفتارش باشد چون معصوم است و عصمت یعنی همین

 .یابدمیاگر کسی معصوم بود این فراز معنا 

ما رَضیتُموُهُ وَالْباطِلُ ما اَسْخَطْتُموُهُ وَالْمَعْروُفُ ما اَمَرْتُمْ بِهِ وَالْمُنْکَرُ ما 

 نْهُنَهَیْتُمْ عَ

ها حدیث در قالب گفتار ما در بین حدیث سه جور حدیث داریم گاهی وقت 

ها ها حدیث در قالب سکوت معصوم است و گاهی وقتمعصوم است و گاهی وقت

حدیث در قالب عمل معصوم است، معصوم کسی است که حتی عملی هم که انجام 

ف. وقتی در مقابل شود معرودهد حجت دارد. وقتی فعلی را انجام داد آن میمی

شود منکر. بنابراین معروف و منکر هم با امام معصوم و فعلی را انجام نداد آن می

او از آن  آنچهشود معروف و به آن امر کند می آنچهشود تعریف می کامل انسان

کنیم و یکی از مبنا است که ما از معصوم تبعیت می همین برشود منکر، نهی کند می

                                                           
  1 سوره فجر آیات ۲۷ تا ۳۰
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گویند اگر امام معصوم نباشد می آورندمین برای اثبات عصمت دالیلی که آقایا

 کنند.و نهی از منکر می معروفامربهاش این است که مردم او را از الزمه

لَهُ وَ بِرَسوُلِهِ وَ بِاَمیرالْمُؤْمِنینَ وَبِکُمْ یا  فَنَفْسى مُؤْمِنَةٌ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ال شَریكَ

 خِرِكُمْ مَوْالىَ اَوَّلِکُمْ وَ آ

نفس من به خدا مؤمن است. در اینجا ایمان را به نفس نسبت داده است ایمان از  

ی ایمان شد اِیمَن است، امنیت دارد ایمان ی اِیمن است کسی که دارای ملکهریشه

و برای انسان مسیر را مشخص  رساندمیآن چیزی است که انسان را به امنیت 

شود و انسان را به مسیر ه در انسان ایجاد میکند ایمان آن حالت قلبی است کمی

گوید فنفسی مؤمنة باهلل نفس من مؤمن است به خدا، به رساند، در اینجا میامن می

همین دلیل است که مَن عَرَفَ نَفسَ فَقَد عَرَفَ رَبَه چون محل ایمان به خدا نفس 

اند در راه شناخت توو اینکه آقایان اعتقاد دارند که براهین عقلی و عقل نمی است

همین است. چون نفس، قلب و درون انسان به روح  خاطر بهخدا مؤثر باشد 

گویم قلب انسان مدرک گردد. نفس شأنی از شئونات روح است اگر ما میبرمی

دهد نیست. مقصود از قلب است. قلب، قلبی که صنوبری است و خون را گردش می

و حاال روح  ماده و جسمانی استچیست؟ همان ادراک روحانی مبرا از عالم 

روح انسان دمیده شده  ۱«از روح خویش در آن دمیدم؛ نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُِّوح»چیست؟ 

محدود نیست. روح خدا روح نامتناهی است.  قطعا از روح خداست، روح خدا 

 نهایتیبیبنابراین نفس انسان و روح انسان هم مجرد است. چون مجرد است اشبه به 
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بین محدودیت مادی تا الیتناهی بودن الهی. بنابراین اگر قرار باشد  مرتبهیکاست. 

انسان درک داشته باشد از خداوند و ایمانی داشته باشد که ایمان باید ناشی از قلب 

و روح انسان باشد که این روح وسعت بیشتری دارد و وسعتی بیشتر، بیشتر گنجایش 

یعنی آن  درنتیجه ودر اینجا فَ یعنی پس  «فنفسی مؤمنة باهلل»در خدا را دارد. در 

ها یعنی آن حرف «فنفسی مؤمنة باهلل»شود می اشنتیجههای قبل که گفته شد حرف

است که ایمان به  کامل انسان سبب شد که نفس من مؤمن بشود. اما منظور چیست؟

اف اوص قدتمامآن آیینه  عنوانبه کامل انسانکند. خدا را در انسان ایجاد می

که قرار است خدا را در عالم به تصویر بکشاند ایمان و رابطه  ایآیینهخداوند و آن 

شود. سبب شناخت و ایمان حبی با او برقرار کردن، سبب رابطه حبی با اهلل می

توانیم با آن خدا را درک که می ایرابطهشود شود. سبب آن حالت قلبی میمی

به این نسبت بدهیم که این  توانیممیرا  «فَ»شود  و این کنیم انسان کامل می

پیدا کردیم شد ایمان به خدا، یگانگی خدا، ایمان به  کامل انسانمعرفتی که ما به 

 بیتاهلرسول و به امیرالمؤمنین و )بِکُم یا موالی اَوَلِکُم و آخرکُم( اول و آخر 

را درک کردی  لکام انسانکه همه نور واحد هستند و وقتی نور  السالمعلیهماطهار 

 «کلهم نور واحد»کنی. را درک می السالمعلیهماطهار  بیتاهلآن نور همه  تبعبه

 همه ایشان یک نور هستند.
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 وَ نُصْرَتى مُعَدَّةٌ لَکُمْ 

 یَا»برای شما آماده است و در دل این نصرت، خدا نهفته است در این آیه  امیاریو  

؛ ای کسانی که ایمان ا اللَِّهَ وَأَطِیعُوا الرَِّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْأَطِیعُو آمَنُوا الَِّذِینَ  أَیُِّهَا

 ۱«اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت کنیدآورده

 کردنیاریرساند که اطاعت یعنی یاری کردن  اواالمر در طول این معنا را دارد می 

اهلل است. بنابراین اگر کسی  کردنیاریول در طول رس کردنیاریرسول است و 

کند و خداوند در کند مثل این است که خدا را یاری میرا یاری می کامل انسان

ای  ؛اِن تَنصُرُوا اهللَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا» فرماید:قرآن می

کند و ( خدا را یاری کنید، شما را یاری میاید! اگر )آیینکسانی که ایمان آورده

کند. اگر شما خدا را یاری کنید خدا شما را یاری می ۲«داردرا استوار می هایتانگام

یَدُ اللَِّهِ »باشد خدا او  را با دست قدرتش که  کامل انسانپس اگر کسی اهلِ نصرتِ 

 .کندمی یاری« فَوْقَ أَیْدِیهِمْ 

                                                           
  1 سوره نساء-آیه ۵۹
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 وَمَوَدَّتى خالِصَةٌ لَکُمْ آمینَ آمینَ

هستند کسی را دوست  طوراینو محبت هم برایشان خالص شده است. اهل معرفت 

را دوست داشته باشد. یعنی معیار دوستی و معیار حب و بغض  کامل انساندارند که 

، دوست دوست دوست هستم که بیتاهلاست. من چقدر با  بیتاهلمحبت به 

باشد. به هر میزانی که حب  بیتاهلاست و دوست من آن کسی است که دوست 

در دلش بود به همان میزان حب او باید در دل من جا بگیرد. اگر  کامل انسان

شود. می کامل انساندوستی  و« وَمَوَدَّتى خالِصَةٌ لَکُمْ »توانیم بگوییم  شد می طوراین

ل هم هستند اگر تو انسانی را دوست داری اما این دوست چون در طو باخدادوستی 

شود. می کامل انسانشود. عین دوست داشتن داشتن تو عین دوست داشتن خدا می

 این چیزی است که ما باید در معرفت و محبتمان شکل بدهیم.
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هور شخصیه و ظهور جمعیه، ظهور شخصیه اهل معرفت ظهور را دو قسم دانستند: ظ

ها محقق شده باشد علما و عرفای بزرگی به خدمت حضرت برای خیلی بساچه

شود ظهور حضوری کسب فیض کرده باشند که می صورتبهو  اندرسیدهحجت 

شخصیه یا فردیه؛ و اما ظهور جمعیه هم ان شااهلل محقق شود و در ظهور جمعیه در 

حائز اهمیت است که به  قدریبهاین مقام ظهور جمعیه  محضر حضرت باشیم و

اند گیرد و کسانی که محضریت امام را درک نکردهاعتقاد شیعه رجعت صورت می

و ختم مقام  اندگفته االوصیاخاتمگردند تا این مقام را درک کنند.  حضرت را برمی

ست و انتهای حضرت بیاید انتهای ظهور رحمت الهی ا کهوقتیوالیت است. یعنی 

ی اجزاء عالم جزء شود و همهعاشق و معشوقی بین خدا و عالم می محبتی رابطه

نگاهش  اآلنعشق اهلل را نخواهند دید. او نور است. او خورشید مطلق است. اگر تا 

برد، اما وقتی ظهور کند این نور در سراسر هستی کردیم چشمان را از بین میمی

لِیُظْهِرَهُ عَلَى »ی ی شریفهدر تأویل آیه السالمعلیهصادق  خواهد بود. روایت از امام

 ۱«پیروز گرداند هادینالدِّینِ کُلِّهِ؛ تا آن را بر همه 

 السالمعلیهکند. امام صادق شود و ظهور پیدا میتمام حقیقت دین غالب و بیان می 

دا کند. بنابراین شود مگر تا زمان اینکه قائم ظهور پیفرماید: این آیه محقق نمیمی

ی دین است، اهل معرفت ظهور حضرت قائم به معنای اکمال دین است. ظهور همه

اند که دین در حال ظهور است. ظهور دین ادامه دارد. گرچه حضرت قائل

دین اسالم را دریافت کرد اما دریافتی که حضرت داشت برای شخص  مرتبتختمی

                                                           
  1 سوره توبه  آيه 33
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یت درک تمام دین را نداشتند. بنابراین کل پیامبر بود. مردم زمان پیامبر هنوز ظرف

. اهللبقیةدهد؟ حضرت دین باید ظهور پیدا کند این دین را چه کسی ظهور کامل می

است.  شدهتمامکه این با پیامبر مکرم اسالم ختم شده و  داریمدینما نزول  وقتیک

آیند علما، عرفا می ظهور ادیان داریم که ادامه دارد. اولیاءاهلل، بزرگان، مرتبهیکاما 

روند که این ظهور آشکارتر شود و آن بخش مخفی دین هم برمال بشود و این و می

محقق خواهد شد. بعضی از این آقایان آمدند تفاسیر  اهللبقیهدر زمان ظهور حضرت 

ی توحید برای مردمان آخر زمان و اهل تعمق را گفتند. در روایت داریم که سوره

اما این از سر  انددانستهها هم تعمق در دین را بد است و بعضی شدهنازلدر دین 

کنند. این تعمق، تعمق خدا بنیاد است نه تعمق برداشت می طوراینجهالت است که 

توانند حقایق هستی را مبتنی بر کسانی هستند که می زمان آخرخود بنیاد. در 

محل اشکال است و ما تعمقشان در دین ادراک کنند. درست است تعمق خود بنیاد 

های هرچقدر خود بنیاد شدیم خدا بنیادی را از دست دادیم و هرچقدر اهل دریافت

های باطنی را از دست دادیم. مسیر حرکت های الهی و اشراقانسانی شدیم دریافت

شد اما انسان به این سمت بوده است. روزگاری حقایق عالم بر قلب آدم اشراق می

یاد شد و روی پای خودش ایستاد آن وقت پشت و پناه خداوند از زمانی که خود بن

ی اند مرتبهرا از او گرفتند. بنابراین آن تعمقی که در روایت از آن اشکال گرفته

تعمق عوامانه و تعمق خود بنیاد است. پس ظهور کامل دین به ظهور حضرت حجت 

کامل شده  شود، نزولشوابسته است و تا حضرت حجت نیاید ظهورش کامل نمی

وَ »ی ی شریفهدر تأویل آیه السالمعلیهشود. از امام کاظم ولی ظهورش کامل نمی

ظاهری و باطنی خود را بر شما سرازیر  هاینعمتو  ؛أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة  وَبَاطِنَة 
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از که مراد  ظاهری و باطنی را بر شما سرازیر کردیم هاینعمتو باطن  ۱«کرده است

نعمت ظاهری امام ظاهر و آشکار است و مراد از نعمت باطنی امامی است که از 

کند یک نعمت ظاهری و یک پنهان است که در اینجا دو نعمت را اشاره می هادیده

نعمت باطنی و اهل ظاهر به نعمت ظاهری خوش هستند و اهل باطن به نعمت باطنی. 

چشم ظاهر نبینند اما به چشم باطن بنابراین اهل باطن گرچه حضرت حجت را به 

بینند و اعتقاد آن ارتباط باطنی را اعال از ارتباط ظاهری می هاآنکنند. ادراکش می

های ظاهری رساند. ارتباطدارند که این ارتباط باطنی است که انسان را به کمال می

برای  تواند آن رشد حقیقی و سعادت حقیقی راماند و نمیدر همان ظاهر باقی می

ای آن انسان حاصل کند. حضرت حجت امامی است که عالوه بر اینکه در دوره

نعمت ظاهری را داشته است اما در دوران غیبت نعمت باطنی است و متعلق به درون 

 مْ عَلَیْکُ أَنَا وَمَابَقِیَِّتُ اللَِّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  »ی ها است. و در تفسیر آیهانسان

برایتان بهتر است و من  گذاردمی، آنچه خدا باقی ایدآوردهبِحَفِیظٍ؛ اگر ایمان 

خیر است اگر  اهللبقیهخیر لناس  اهللبقیهفرماید ، همین است. نمی۲«نگهبان شما نیستم

را فکر نکنید وقتی ظهور پیدا کند  اهللبقیهاهل ایمان باشید. یعنی اهل باطن باشید. 

خیر  اهللبقیهکند. اگر اهل ایمان باشیم است و برای ما کمال ایجاد میبرای ما نعمت 

که بطون است و کسی که مؤمن  درزمانیکه ظهور دارد و چه  درزمانیاست. چه 

بود آن وقت اهل باطن است. دریافت باطنی دارد. رابطه وجودی دارد. خیر یعنی 

. شما یک رابطه باطنی رابطه وجودی. نگران نباشید در زمان ظهور حضرت نبودید
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های دینی هر برقرار کردید این رابطه باطنی اعال است بر رابطه ظاهری. در آموزه

وقت ظاهر و باطنی گفتند این است که ظاهر ظهور باطن است ظاهر تجلی باطن 

نصیب شدیم، اما اگر اهل ایمان بی ظاهربهاست. بنابراین اگر ما از هدایت ظاهری 

ی برایمان محقق خواهد شد. که هدایت باطنی اعال است بر باشیم هدایت باطن

ای در زمان وجود ائمه ای در زمان حضرت ولی بودند. عدههدایت باطنی، عده

ها ظهور و هدایتشان، هدایت ظاهری بوده است. گرچه در ظاهر اطهار بودند. اما این

ست. بنابراین همراه بودند اما به کمال نرسیدند. اما هدایت باطنی برای اهل ایمان ا

ها این و بعضی اهللبقیهبرد و اما گیرد و باال میاست. دست انسان را می باکمال

و یک معنا دیگر، نه  های خدا کردندحجت یماندهباقیخدا را تفسیر به  ماندهباقی

مانده خدا،  باقی ،اهللبقیهی ای را اضافه کنیم کلمهاینکه بخواهیم این وسط کلمه

خدا؟ خداوند ظهور و تجلیاتی در عالم داشته است این ظهور  یماندهباقیچه یعنی 

ی تمام قدی نبوده و تجلیاتی که داشته در عالم ماده به کمال نرسیده است. یک آینه

آن ظهور و صفات  ماندهباقی اهللبقیهکه بتواند این ظهور را به تصویر بکشد. حضرت 

شویم. کند. اال ربها ناظره میروز پیدا میکامل ب طوربهخدا است. یعنی خدا 

آن طوری شویم که امیرالمؤمنین بوده  توانیممیحقیقت را نگاه کنیم.  توانیممی

است که اگر شیء را دید. باال و پایین، قبل و بعدش را خدا ببیند، چرا؟ چون 

به هر کجا روی کینه  ؛أَینَما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللِّه»دریافت کامل شده است و معنای 

اشاره  اهلل ،أَینَما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللِّهگویند این است برخی می ۱«وجه الهی آن جاست.

                                                           
  1 سوره بقره آیه ۱۱۵
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 کامل انسانگردند که وجه خدا را ببینند. وجه خدا ها میبه دوران غیبت دارد. آدم

 توان دید. در دوران غیبت است کهاست. در دوران حضرت که وجه خدا را می

کنند در نظر به این شود. پس به هر سو رو میها نابینا به نور خورشید میچشمان آدم

گویند دوران عسرت همین است طرف و آن طرف هستند؛ آرامش ندارند اینکه می

 «عُسْرٍ یُسْر ا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ/  إِنَِّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْر ا»گیرد. اما اینکه این عسر صورت نمی

 بعد از زودیبهخداوند  ؛عُسْرٍ یُسْر ا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ »شود. که عنا درست میم

دارد بعد از عسر غیبت ظاهری یسر  ظاهربهاشاره  ۱«ددهقرار می آسانی هاسختی

گیرد اما ان مع العسر یسری یعنی در هر ظاهری و در هر حضور ظاهری صورت می

و در هر باطن غیبتی باطنی است که او یسر است ظهوری باطنی است در هر غیبتی 

روی چون او امام او هدایت باطنی است ظاهرش غیبت است اما وقتی به باطن می

 درنتیجهدارد و  عهده برباطن است فقط در ظاهر خالصه نشده و باطنا  هدایت را هم 

سر کنیم در عان مع العسر یسری، یسر حقیقی وجود امام است گرچه ما فکر می

، ۲«از پی دشواری آسانی است پس؛ إِنَِّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْر ا»هستیم اما اگر نیک بنگریم 

شود ظهور شخصیه و ظهور باطنیه در دل این غیبت یک ظهوری است آن ظهور می

آن هدایت، هدایت باطنی است و آن امام، امام باطنی است و ظاهر برای هدایت و 

آن  فرمایدمیلهین در ابتدای شواهد الربوبیه کمال محدود است جناب صدرالمتأ

شود در قالب آمد. چون باطن را نمیدیدم در قلب الفاظ نمیهایی که من میچیز

ظاهر بیان کرد. حضرت مهدی عجل اهلل امام باطن است و حضرت حجت وقتی که 
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زمان خواهد بود. چون ان مع العسر یسری است و ظاهر ظهور کند ظهور و بطون هم

م خواهند داشت و خوش به حال کسانی که ظهور جمعیه هم خواهند داشت. در ه

شود. اینکه حضرت در روز جمعه دوران ظهور جمعیه مقام کثرت برداشته می

شود. یکی از کثرات کثرت آید یعنی در مقام جمع است و کثرت برداشته میمی

شود. ظاهرش اطن میبین ظاهر و باطن است. عالم دیگر ظاهر و باطن نیست سراسر ب

عین باطن است و باطنش عین ظاهر. این طور نیست که ظاهر و باطنی جدا داشته 

یعنی بین چاهی « وَ بِئرٍ مُّعَطلَةٍ وَ قَصرٍ مَّشِیدٍ»فرماید: می السالمعلیهباشد. امام صادق 

. دارد اهللبقیهکنند؛ که این چاه اشاره به وجود حضرت که از آن بهره برداری نمی

ر بئ»کند اگر غیبتی است برای ما است و حضرت در حضور کامل است. اشاره می

شود از آن استفاده کرد. اما مردم کند و میچاهی که کار خودش را می یعنی« معطله

گیرد. ما چون رسانی امام صورت میکنند. مقام آبآیند و از آن استفاده نمینمی

توانیم امام م و چون اهل باطن نیستیم نمیدر غیبت هستیم چشم دیدن او را نداری

باطن را درک کنیم. منتظر ظهور امام ظاهر هستیم. ظهور امام ظاهر برای مردمانی 

بود که ظرفیتشان در حد ظهور ظاهر بود. آخر زمان برای کسانی است که تعمق 

فهمد. اهل باطن شدی بطن دارد را می ۷۲کنند و اهل باطن هستند و قرآنی که می

را از قیامت می پرسند  تو ؛یَسْأَلُونَکَ عَنِ السَِّاعَةِ أَیَِّانَ مُرْسَاهَا»در عصر ظهور هستی، 

اند و این ساعت که اشاره را اشاره به حضرت حجت کرده ۱«که چه وقت واقع شود

هم از  زمان :گویندمیکند مقام وجود حضرت حجت است و اینکه حکما می
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مخلوقات، مخلوق تابع امام خواهد بود. پس ما  مابقیمخلوقات خدا است و مثل 

فکر نکنیم که امام منتظر است که زمان ظهور صورت گیرد ما در غیبت هستیم که 

که  طورهمینزمان ظهور صورت بگیرد. امام، امام زمان است. مثل بقیه مخلوقات. 

ت کند زمان هم تابع حرف امام است. در روایابقیه مخلوقات از امام تبعیت می

 انصاری، جابر سلمه، ام اسماء، کهطوریبه اول بار داریم  که در ردالشمس

 صلی اکرم پیامبر که است چنین اندکرده روایت دیگر گروهی و خدری ابوسعیدی

 همان داشت حضور هم السالمعلیه علی حضرت و بود خود منزل در اله و علیه اهلل

 خستگی احساس خدا رسول که آن از پس. آورد الهی وحی و آمده جبرئیل موقع

 تا خوابیدند و گذارد السالمعلیه علی حضرت پای روی را خود مبارک سر داشتند،

 بود نیاورده بجا را عصر نماز که السالمعلیه علی حضرت. آفتاب غروب نزدیک

 جایبه اشاره با را سجود و رکوع و بخواند نشسته حالت در را نمازش شد ناچار

 علی حضرت به آمد خود به که ازآنپس اله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر.آورد

 به را نماز توانستمنمی کرد عرض ای؟خوانده را عصرت نماز فرمود السالمعلیه

 تکیه من بر و بود شده عارض شما بر که وحی حالت خاطر به بخوانم عادی حالت

 یا و پیامبر خود هنگام این در. خواندم نشسته صورت به را نماز پس بودید، داده

 را خورشید که خواهدمی متعال خدای از پیامبر فرمانبه السالمعلیه علی حضرت

 عادی حالت به را نمازش پیامبر، به احترام برای که السالمعلیه علی امام برای

طی االرض  اولیاءاهللو اینکه بعضی از .شودمی هم چنین و برگرداند نخوانده،

برسد که احاطه پیدا  ایدرجهت. ممکن است یک ولی به کنند معنایش همین اسمی

 اصطالحا کند بر مخلوقی بر زمان، چون زمان هم متعلق به عالم ماده است و 
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هستیم و برای  الوقتابناب الوقت است نه ابن الوقت و ما اکثرا  هاآنگویند می

است او وقت ال هم که اهل معرفت است اب کسیآنزمان اصالت قائل هستیم. اما 

د یا نیاید. یکند که خورشید کی بیاکند که زمان چه باشد و او تعیین میتعیین می

وقت است. پدر زمان است حضرت حجت امام زمان ما است. ال اب امیرالمؤمنین

که همه اشاره  هو ما یدرک لعله ساع هو عنده علم ساع هبنابراین یسئلونک عن ساع

کند و هدی صدوق از امام صادق نقل میاست. شیخ  اهللبقیهبه وجود حضرت 

للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، هدی للمتقین یعنی کسی که شیعه حضرت علی باشد. 

کسی حب امیرالمؤمنین در آن نیست یعنی هدایت قرآن در آن نیست. مدام در 

فرماید: الذین یؤمنون بالغیب. می السالمعلیهاست و امام صادق  هدایتی بیتردید و 

شود که در دو حقیقت باشد ره به امام زمان دارد. بنابراین قرآن برکسی نازل میاشا

یکی والیت علوی که در واقع مقام تقوا است و شیعه حضرت علی و دوم اینکه 

اعظم چون اگر این  اهللبقیهیؤمنون بالغیب باشد و ایمان بیاورند به وجود حضرت 

تا شرط دارد یکی اینکه اعتقاد  اعتقاد نباشد درک قرآن نیست. درک قرآن دو

و آلش  السالمعلیهداشته باشی به امام ظاهر به والیت ظاهر که والیت حضرت علی 

تا والیت حضرت حجت و دوم اینکه اعتقاد داشته باشی به امام باطن، چون  هست

قرآن هم ظاهری دارد و هم باطنی و اگر ظاهرش را جدا ببینی و باطنش را نبینی 

فی و اگر باطنش را ببینی و ظاهرش را نبینی بازهم دچار انحرافی. در دچار انحرا

رسد که ظاهر و باطن قرآن را نبیند که باطن قرآن روایت داریم کسی به انحراف می

اعظم و ایمان داشته باشد و البته ایمان به باطن  اهللبقیهشود وجود حضرت می

رش کمتر است و کسانی که است. کما اینکه والیت نسبت به نبوت ظهو ترسخت
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والیت مدار هستند کمتر هستند نسبت به کسانی که نبوت مدار هستند و اما امام 

شوند تر است تا امام قائم. به همین دلیل است اقلی از شیعه میظاهر درکش ساده

های دیگری داریم که حضرت علی را قبول دارند اما شیعه اثناعشری ما شیعه

فرمایند هرکس بمیرد و امام زمان خود ل ندارند. اینکه میرا قبو عصرولیحضرت 

 بیو  علمیبیرا نشناسد به مرگ جاهلیت مرده، یک معنایش این است چون 

است این جمله را از  ایمانیبیو عدم درک حقیقت است و به معنای  ادراکی

ن که من ایما اندکردهاشارهکنند که حکمای ما هم به آن فالسفه غرب مطرح می

آورم که بفهمم نه اینکه بفهمم که ایمان بیاورم. یعنی اگر ایمان و ادراک نباشد می

بدون  هاگذشتهتواند به کمال برسد. اینکه و دلش آماده اشراق خداوند نباشد نمی

کردن که هنوز هم خیلی از دانشمندان در اینکه ابزاری داشته باشند، کارهایی می

آماده اشراق بود. جایی گفتیم  هاآناین است که قلب  اند علتشمانده هاآنکارهای 

تاریخ  کههمینخواهی خدا را بشناسی اصال  نیازی به دلیل و برهان ندارد. که اگر می

های اولیه چه کنند که انسانکه تاریخ شناسان مطرح می سؤالیبشر را نگاه کنی و 

کند. اثبات ت نبوت میاثبا کردندمیطور به بعضی از علوم و اطالعات دست پیدا 

ی و شمس و در کتاب تأویل اآلیات در تفسیر آیه الدینشرفکند. توحید می

فرماید که خورشید رسول خدا است و مقصود از تابش خورشید و شمس ضحها می

و ضحها نور حضرت حجت است. در واقع حضرت رسول خورشیدی است که 

از ظلمت در بیاید و هدایت کامل نورش برای اینکه پاشیده شود بر عالم و عالم 

کند. دین هم نور است و حقیقت وجود صورت بگیرد و دین ظهور کامل پیدا می

شود. از امام صادق نقل است امن یجیب کامل محقق می طوربهعالم است و این نور 
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که این مضطر در حق قائم و آل محمد آمده است که کسی هست که این  المضطر

است که مشهور به امام منصور است  امامی و حضرت حجت، مضطر را اجابت کند

خوانیم بیشتر مفسرین ما امام منصور را تفسیر به حضرت که در زیارت عاشورا می

یاران   گویدمیمردم لبیک  کندمیاند، چون او وقتی طلب نصرت حجت کرده

رسد والیت به حد ظهور می قدریبهخاصه حضرت هستند که اهل باطن هستند اما 

در روایات اهل تشیع و حتی در کتب مسیحیان  کههمیننمودار ظهور این والیت 

کند  و ظهوری که او داریم که حضرت عیسی ظهور خواهد کرد و اقامه نماز می

اهل ظاهر هم ایمان  درواقعکند که جایگاه والیت را برمال می قدراینخواهد کرد 

و اهل باطن کسانی هستند که  آورندمی آورند و در ابتدا فقط اهل باطن ایمانمی

که دعاى مضطر را  کسآنیا کیست   َ؛أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرِّ»حضرت در آن موقعیت 

وقتی . کندرا از آن حالت برطرف می هااینگیرد و قرار می ۱«کندمیاجابت 

آید. تا قبل از ظهور حضرت حجت هر حضرت ظهور پیدا کند حیات بر هستی می

گویند که خیر یعنی وجود و همراه هستند و حکما می باهمهست خیر و شر  هآنچ

شود خیر دیگر شری نداریم. یعنی می چیزهمه آخرالزمانشر یعنی ماهیت و در 

شوند. یعنی می نگر وجودها و انسان شوندمیها از مقام توجه به ماهیت خارج انسان

که ظاهر نیست شود. چون ظاهر یعنی  کندکنند. زمانی حیات پیدا میحیات پیدا می

گویند وقتی ما در سرای دنیا قرار گرفتیم یعنی در سرای مرگ قرار مردن. حکما می

 ما اهل ملکوتیم یهمهگرفتیم چون 
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 از بدنم  اندساختهچند روزی قفسی            مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک 

وجه به ملکوت نداریم و وقتی از این ما از ملکوت مردیم و آمدیم در این دنیا و ت

شود و حضرت حجت که خیر محض است و دنیا بریدیم دوباره حیات حاصل می

 اهل تعبیرشری در زمان ظهور او باقی نخواهد ماند. شرور هم یعنی ظاهر و به 

و  گرا وجودمعرفت یعنی توجه به ماهیت و وقتی حضرت حجت ظهور کند همه 

ول مرحوم حاج مال هادی سبزواری ماهیت سراب و مجاز شوند. به قمی گرا باطن

ی ظهور روحی لمقدمه فداه بساط ظاهر برچیده است و واقعیتی ندارد. در دوره

این است که او دارد به ماهیت  خاطر بهدرد شود. اگر امروز گرگ بره را میمی

اعات کند و اگر بداند که پس پرده واقعیتی ندارد و سراب است و انتزتوجه می

ی اولیاءاهلل رسید به این دلیل است که از ماهیت دل ذهنی است و اگر کسی به درجه

کند و به وجود رسید از ظاهر دل کند و به باطن رسید و از مجاز دل کند و به 

رسد و در آخر زمان طوری است  حقیقتواقعیت رسید و از رقیقت جدا شد و به 

است. ما اگر ارزشی برای ماهیت قائلیم که رقیقت و حقیقت یکی است و مقام جمع 

این است که توجه ذهن ما به سمت ماهیت است و اگر ما ذهنمان را هدایت  خاطر به

دید. ما دیدیم آن طوری که امیرالمؤمنین میما هم وجود را می وقتآنکرده بودیم 

آن است یعنی چه؟ ما مثل  ترنزدیکتوانیم بفهمیم که خدا از رگ گردن به ما نمی

 آخرالزمانماهی هستیم که باید از دریا بیرون بزنیم که بفهمیم دریا یعنی چه اما در 

تواند دریا را درک کند. چرا؟ چون بساط آن ماهی که در درون دریا هم هست می

را انسان با نگاه توحید  چیزهمهشود. چون وحدت محض است و کثرت برچیده می

کند و دیگر کثرت و خلقتی در میان تفسیر میرا با والیت  چیزهمهبیند. چون می
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شود و این نیست هر چه که هست صورت ولوی است و بنابراین در شیپور دمیده می

همه برای  هااینشود زده می صوراسرافیلگوییم دمیده شدن یعنی حیات و اینکه می

 یاتمیرد و ححیات است و اینجا هم اشاره به همان حیات دارد. یعنی ظاهر می

سرائر یعنی اینکه روزی که حیات واقعی برمال ال شود. یوم تبلیواقعی برمال می

کند حیات دارد و عمر این دنیا و در دار دنیا است فکر می کهوقتیشود انسان تا می

فهمد که در زمان میرد و وقتی که در عالم ملکوت قرار بگیرد میشود و میتمام می

به آن بازگشته است. اندکی از حیات دور شده بوده  دنیا مرده بوده و امروز حیاتش

تواند درک کند اما نفس انسان چون ادراک این مسئله چون او حیات حقیقی را می

مرگ را. چون نفس از باغ ملکوت است  چشندمیکند کل نفس ذائقه الموت را می

مراد از و سوره شمس که  در تفسیر السالمعلیهو روایتی از امام حسین و امام باقر 

ها پیامبر است و والقمر اذا تالها امیرالمؤمنین است و نهار اذا جالها شمس و ضحی 

مقصود حضرت حجت است و قبال عرض کردیم که خورشید نبوت است که نبوت 

و اما امیرالمؤمنین را  سازدمیظهور آشکار است و به تعبیر مرحوم دوالبی نبوت 

است که مال شب و دوران تاریکی است  فرماید قمر است. ویژگی قمر اینمی

گیرد و در موقعیتی قرار تاریکی یعنی جایی که انسان در محل امتحان قرار می

را خوب تشخیص دهد. ممیز حق و باطل برایش  چیزهمهتواند گیرد که نمیمی

ی آقایان شود امیرالمؤمنین و همهشود و در دوران تاریکی و لیل قمر میسخت می

گوییم که لیل سخت د که قوس صعود متعلق به لیل است گرچه ما میقائل هستن

است و خورشیدی نیست اما رشد در این دوره باالتر است چون در قوس صعودی 

این است که به قمر توجه کنی. اگر گم نشوی راه به کمال رسیدن  اشالزمهفقط 
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و جاده داشته است کما که دیدید کسانی که عادت به بیابان  ترسادهو  ترراحت

ها خنک است و مسیر را گویند شباست چون می ترراحتها برایشان باشند شب

هم که اهل  هاییآنکنند و ها را انتخاب میکنیم و اهل بیابان شبتر طی میراحت

به قمر  توجهشانکنند و فقط قیدشان این است که ها را انتخاب میکمال هستند شب

بگیرند اما در آخرالزمان و ظهور حضرت حجت نهار  باشد و از نور والیت بهره

آید گوید روز برمیشود و نهار اذا جالها نمیگیرد و روز آشکار میشکل می

شوند و کثرت شود مقصود این است باطن و ظاهر یکی میگوید روز آشکار میمی

شود و آن کسی که در تاریکی شب راحت بود دیگر در روز راحت برداشته می

هایی که بوده در روز هم است روز باطن آن شب است و اما زیرا آن ظاهراست 

روز  وقتآنکسی که در دوران غیبت با نور والیت و با قمر والیت حرکت کرد 

کند باطن جال شود روزی است که باطن ظهور میبرایشان آشکار می آخرالزمان

وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ : »کنندشود مرحوم کلینی روایتی از موسی بن جعفر نقل میمی

 افتدنمیگوید این اتفاق کامل ظاهر گرداند و در اینجا می طوربهنورش را « خداوند

مگر با رهبری حضرت قائم و گفتیم که تابش نور خورشید است و نبوت در کجا 

است یعنی  اهللبقیهشود گیرد در ظهور حضرت حجت پس تمام میصورت می

شود یعنی تجلی و ظهور متم نور یعنی نورش کامل می اهلل وند کوجود را کامل می

شود. بنابراین این ظهور با حضور و خدا برمال می قدتمامکند آینه کامل پیدا می

کند. امام باقر در تفسیر اعظم  در عالم ملک تحقق پیدا می اهللبقیهوالیت حضرت 

 :فرمایدمی «اؤُکُمْ غَوْر ا فَمَن یَأْتِیکُم بِمَاءٍ مَّعِینٍقُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَ»ی آیه شریفه

بگو اگر دیدید آب مورد نیاز شما ناپدید شد چه کسی برای شما آب گوارا بیاورد. 
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فرماید: این آیه در شأن حضرت حجت نازل شده است و می السالمعلیهامام باقر 

گوید رفته و نیست شده می گوید که آب گوارا از بیندقت کنید که در اینجا نمی

ناپدید شده، نیست شده و در زمین فرو رفته است حاال از دل این زمین دوباره برای 

رود  زیر زمین چه آورد یعنی وقتی انسان روی زمین راه میشما بیرونش می

دانیم زیر پایمان رویم و نمیگوید ما در زمین راه میهایی وجود دارد و میچشمه

تواند درون را درک کند و کسی که از و کسی که اهل باطن باشد میچه خبر است 

 آبیبیحقیقت مهدی را بفهمد، ظاهر  تواندمیامیرالمؤمنین از اعماق زمین پرسید و 

هایی را قرار داده است. باز شیخ مفید است اما باطن گنج عظیمی است که خدا آب

اینجا اشاره  «قَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِِّهَاوَأَشْرَ»کند: نقل می السالمعلیهاز امام صادق 

 باوجودشود. بنور ربها یعنی کند که اگر قیام کند زمین بنور خداوند روشن میمی

 چیزهمهخداوند، وقتی وجود خداوند اشراق پیدا کرد و بر زمین تحقق پیدا کرد 

همه شود وجود، وجود یعنی خیر محض و بر می چیزهمهشود خیر محض. چون می

کند. در وحدت تحقق پیدا می چیزهمهشود. عالم هر چه از کثرات است برداشته می

بینیم اشیاء را جدا از خدا می اآلناست. ما  دیدنقابلفقط با نور خداوند  چیزهمه

فرماید و اشرقت ارض بنور ربها با نور توانیم نور خدا را ببینیم اما اینجا میچون نمی

یعنی وجودش یعنی آن وجود منبسطی که در عالم سریان  خداوند، نور خداوند

 آخرالزمانکند. بنابراین در عالم با این نور اشراق پیدا می چیزهمهگوید دارد. می

جز توحید چیز دیگری نیست. همه عالم آمدند که ما به توحید برسیم. توحید یعنی 

کند؟ ی درک میغیر از خدا ندیدن. یعنی ادراک والیت کردن. والیت را چه کس

کند؟ کسی که کند، توحید را چه کسی درک میکسی که توحید را درک می
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کلمه ال اله اال اهلل « »حصنی طالبابیوالیت علی بن »والیت را درک کرده است. 

در یک معنا است. والیت علی یعنی توحید. یعنی ندیدن غیر، از  هردو« حصنی 

کسی که والیت را نبیند و ادراک نکند.  اال اهلل یعنی توحید اله الهم  طرفآن

توحید را ادراک نکرده است. بنابراین در زمان ظهور حضرت حجت این اشراق 

شود می جاهمهکند گیرد و این نور خداوند بر زمین سیطره پیدا میصورت می

چون همه وجه اهلل را درک  رودمیشود توحید. اینما تولوا از بین می جاهمهوجود، 

در حیرت نیست و در سراسیمگی نیست که بخواهد بگردد و  دیگرکسیند کنمی

گویند خدا از شدت ظهورش در خفا است این خفا از خدا را پیدا کند و اینکه می

شود. در روایتی دیگر امیرالمؤمنین علی رود و فقط شدت ظهور درک میبین می

است مصباح من هستم و  فرماید: که مشکات محمددر تفسیر آیه نور می السالمعلیه

رسد نور علی نور امام عسکری است و یهدی اهلل دهد و در انتها به این میادامه می

کند که وجود قائم آل محمد حضرت مهدی عج اهلل لنوره من یشا این را اشاره می

کند و خدا هرکسی را که بخواهد به سمت نور است کسی که درواقع هدایت می

فرماید: می همآنمراد از این آیه حضرت قائم است قبل از کند و خود هدایت می

نور علی نوره چون وجود امام عسگری نور علی نور است یک نور نور حضرت 

مهدی عج اهلل تعالی شریف است و یک نور حقیقت امام عسگری است. حضرت 

ا برد به این معنو این امامت زمان نمی رسدمیحجت بعد از امام عسگری به امامت 

 اهللبقیهاست که در کنار امام حسن عسگری که در مقام امامت بود وجود حضرت 

نیست و نور علی نو راست و  هاآنای بین امامت آماده برای امامت شده است فاصله

خیر لکم خیر یعنی وجود  اهللبقیهخواهد خیر باشد بعد یهدی اهلل لنوره من یشاء می
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یَا » فرماید:دیگری می آیه نورش، وسیلهبهکند ینور یعنی وجود بنابراین هدایت م

؛ اى کسانى که أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَِّقُوا اللَِّهَ لَعَلَِّکُمْ تُفْلِحُونَ

 هاجنگاید، شکیبا باشید و دیگران را به شکیبایى فراخوانید و در ایمان آورده

با امام خود که انتظار  و ۱«خدا بترسید، باشد که رستگار شوی. پایدارى کنید و از 

و را رابطفرماید: و می السالمعلیهقدومش را دارید رابطه برقرار کنید که امام باقر 

گوید که راه اشاره کرده به اینکه صبر داشته باشید و صابر باشید و رابت باشید می

. رسیدن به مقام منتظر است مقام کمال این است. این چیست؟ انتظار داشتن است

خواهد از ظاهر دل بکند و به باطن بپیوندد. مقام کسی منتظر مقام کسی است که می

خواهد ماهیت را کنار بزند که درون خواهد درون ماهیت را ببیند میاست که می

ببیند آن طوری که هست ببیند باز در روایات اشاره  همهاشیاء را ببیند اشیا را کما 

که: یوم یأتی بعض آیات ربک روزی که بعضی از آیات پروردگارت  فرمایدمی

شود و و ظاهر و باطن با یکدیگر یکی می آیددرمیظاهر شود. یعنی از بطون 

 السالمعلیهرود یک روایتی از امام صادق شود و کثرت از بین میوحدت ایجاد می

قد قامت الصاله و همه رو به  گویماست از حضرت پرسیدند که اینکه مادر اذان می

قیام حضرت  مقصود فرماید:می السالمعلیهکنیم چیست؟ امام صادق نماز دعوت می

توانیم در صالة حقیقی قرار بگیریم؟ زمان ظهور حجت است. چه زمانی ما می

شود شود و باطن برمال میحضرت حجت است چون زمان ظهور ظاهر کنار زده می

ت را داریم اشاره کرده که قبله در زمان ظهور حضرت حجت اینکه بعضی از روایا

                                                           
  1 سوره آلعمران آیه ۲۰۰
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است باز  یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُشود این است که محل ظهور برمال شدن است. عوض می

یکی از اسماء روز ظهور است از طرفی دیگر روز  الدینیومدر روایت داریم که 

یَوْمَ تُبْلَى »ون هر دو شوند چمی الدینیوماست. که هر دو  الدینیومحساب هم 

ها است هر روزی است که باطن ۱«آن روز که رازها ]همه[ فاش شود؛ السَّرَائِرُ

شود اما فرقش در این است که شود و روزی هستند که وجود محقق میآشکار می

روز قیامت برای همه این است در زمان ظهور برای اهل تقوا است و اهل ایمان است 

رود. یکی از نتایج آن هم کنند و کثرت برایشان از بین میرک میکه آن زمان را د

گیرد. ما هنوز به مرتبه صاله نرسیدیم. چون این است که قدقامت صاله صورت می

رسد که به والیت برسد ما هنوز در مرتبه کسی به مرتبه صاله می« نحن صاله مؤمن»

با این روایت امام باقر قد قامت صاله هستیم. ما هنوز قامت نماز نبستیم چون 

 االحرامیتکبیرهشویم. هنوز قامتی بسته نشده و ما تازه داریم آماده می السالمعلیه

ی است. همه االحرامتکبیرهنمازهای ما نمازهای بی  یهمهگفته نشده است. پس 

قیام و بلند شدن است. برای اینکه منتظر بمانیم. برای اینکه ظهور حضرت  هااین

تواند شکل های ما نمیق شود تا این صورت نگیرد این سجده و عبادتحجت محق

قیام کند زمین به نور  کههنگامیفرماید: قائم ما می السالمعلیهبگیرد. امام صادق 

نیاز شوند و شب و روز یکسان پروردگارش روشن گردد و مردم از نور خورشید بی

پسری از  هرسالال عمر کند و شخصی از آن هزار س بساچهو تاریکی از بین رود 

بپوشاند که با طوالنی شدن قد او بلند شد و به هر رنگی که  ایجامهآن متولد شود 

                                                           
  1 سوره طارق آیه ۹
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 جاهمهگوید بخواهد درآید این روایت یک مقصودی دارد در قسمت اولش می

گوید ظلمت رود. ظلمت یعنی چه؟ شیخ اشراق میشود نور و ظلمت از بین میمی

نور شود یعنی از ظلمانیت  یکجایعنی ماهیت یعنی ظاهر وقتی  یعنی جسم و جسمانی

 نیازبیخارج شده است یعنی از ماهیت خارج شده است و مردم از نور خورشید 

خواهیم؟ نور خورشید نور ظاهر است و نور ظاهر را شوند چرا نور را ما می

ند اهلل نور خواهیم که ظاهر اشیا را با آن ببینیم. وقتی نور حقیقی نور خداومی

السماوات و االرض در عالم ظهور پیدا کند. یعنی عالم سراسر وجود شود دیگر 

رود و دنبال دیدن ظاهری اشیا نیست و چه روز باشد و چه کسی دنبال ماهیت نمی

بیند و هر چه در مقابل وجود قرار بگیرد ظلمت است و شب او همه چیز را می

برد و ت که دارد این کثرت را از بین میتاریکی اما ظهور حضرت حجت مقامی اس

شب و روز یکسان است یعنی شبت روز است و روزت شب روزی  فرمایدمیاینجا 

که محل نزول حقایق است  القدریلیلهشود. و یوم القیامه یکی می القدرلیلهاست که 

 الدینیومشود شود یکی و او میو یوم القیامه ای که محل حقایق است هر دو می

 چیزهمهبرمال است. چون  چیزهمهروزی که آشکار است و هیچی در خفا نیست 

شود چون پنهانی رسد همه از معصیت معصوم میبرمال است همه به مقام عصمت می

توانی بینی میآشکار است همه وجود است و هرکسی را می چیزهمهاست و 

را برای  شانواقعیی رهاطهار چه بیتاهلشوند اینکه حقیقتش را ببینی و درک می

ها نشان دادند یعنی وجود را نشان دادند و از ماهیت پرده برداشتند. عالمه بعضی

گوید این گل را بردار تا در دورنش خدا را ببینی و اینکه طهرانی در اهلل شناسی می

شود و هر رنگی پوشند که با بلند شدن قدشان بلند میفرماید: لباسی میدر ادامه می
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مقصود این است که ماهیت دیگر اعتباری ندارد بلندی و  آیددرمیخواهند می که

وجودی شد دیگر این امور اعتباری  چیزهمهشود وجود و وقتی کوتاهی نداریم می

رود، اندازه اعتبار است بلندی و کوتاهی اعتبار از بین می ایجادشدهکه در ذهن ما 

که در کالم حکما منطقی  هاییاین است رنگ و ماهیت و کمیت متاع کیف و همه

است  ظاهربینشود باطن. چون چشم ما چشم شود و همه میاست همه برداشته می

کنیم و فرماید: من خدایی را که نبینم عبادت نمیتواند ببیند امیرالمؤمنین مینمی

شود خدا را دید فرماید نه با چشم ظاهر بلکه با چشم دل، اگر چشم دل باشد میمی

که جای خود دارد خدایی که حدود بردار نیست و اکثر حکما  اهللبقیهرت حض

شود با چشم دل دید و امام دید، شود خدا را دید، پس او را که میگویند که نمیمی

این است که چشم  اشالزمهشود با چشم دید منتها امام حی و حاضر را بهتر می

در روایات داریم که برادرم عیسی  ظاهر بسته شود و چشم باطن باز شود باز اینکه

باز است و برادرم موسی چشم دیگرش بینا است و من هم هر دو  چشمشیک

زمان ظهور آشکاری بود اما  مرتبتختمیچشمم یعنی همین زمان ظهور حضرت 

ظاهر و هم چشم باطن.  چشمهمآشکاری در سطح مردم و هردو چشم هم بینا بود 

در معنای ظهور اتم کلمه به معنای متم نور یعنی به  اهللبقیهدر زمان ظهور حضرت 

شود و اگر کسی چشمش گیرای آشکار می باهمطور کامل و شفاف ظاهر و باطن 

شود و از می بین وجودشود یعنی این قصه باشد ظهور شخصیه بر آن حاصل می

 شود که هواالول و اآلخر و الظاهر و الباطن.کند و اهل باطن میظاهر دل می
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