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ِحیـِم ّهللاِ الـبِسْ  ْحمـَِن الرَّ مِ ـرَّ  
)6(  شرح خطبۀ صدیقھ کبری، فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا  

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 05 –20؛ 1388  – 02 –30؛1430  – 05 –25چھارشنبھ 

َ َغفُوٌر َشُكورٌ   قُْل ال أَْسئَلُُكْم َعلَْیِھ أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربى  42:23( َو َمْن یَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَھُ فیھا ُحْسناً إِنَّ هللاَّ
الشوری)  

افزائیم مر او را در آن  مي ،و كسى كھ كسب كند خوبى را خویشان را،خواھم از شما بر آن مزدى مگر دوستى در  بگو نمي(
) است غفور شکوردرستى كھ خدا ھ ب ،خوبى  

I. نَھا بِقُْدَرتِِھ، َوَذَرأَ  اِْبتََدعَ   ھا بَِمِشیَّتِِھ، ِمْن َغْیِر حاَجٍة ِمْنھُ إلى اْألَ◌َشیاَء ال ِمْن َشْيٍء كاَن قَْبلَھا، َوأَْنَشأَھا بِال اْحتِذاِء أَْمثِلٍَة اْمتَثَلَھا، َكوَّ
ً لِِحْكَمتِِھ، َوتَْنب ً َعلى طاَعتِِھ، َوإْظھاراً لِقُْدَرتِِھ، َوتََعبُّداً لِبَِریَّتِِھ، وإِعزازاً لَِدْعَوتِِھ، ثُمَّ تَْكوینِھا، َوال فائَِدٍة لَھُ في تَْصویِرھا إالّ تَْثبیتا یھا

  ِحیاَشةً ِمْنھُ إلى َجنَّتِِھ.َجَعَل الثَّواَب على طاَعتِِھ، َوَوَضَع الِعقاَب َعلى َمْعِصیِتَِھ، ِذیاَدةً لِِعباِدِه َعْن نِْقَمتِِھ، وَ 
داً صلّى هللا علیھ وآلھ عْبُدهُ َوَرُسولُھُ، اْختاَرهُ َوانْ  َوأَْشَھُد أنّ  … تََجبَھُ قَْبَل أَْن أَْرَسلَھُ أبي ُمَحمَّ  

ھایی کھ سرمشق قرار  أشیاء را إبداع فرمود، نھ از چیزی کھ قبل آنھا بوده باشد، إنشاء کرد آنھا را بدون نمونھ برداری از مثال
باشد بھ او آنھا را بھ خواست خود، بدون آنکھ احتیاجی از  گستراندرا بھ قدرت خویش، و داده باشدشان، متکّون ساخت آنھا 

ای برایش باشد در تصویر آنھا، بلکھ فقط برای آن تثبیتی باشد حکمتش را، و ھشیار ساختنی باشد  بر  تکوین آنھا، و فائده
مودنی دعوتش را. سپس، قرار داد ثواب را بر ھایش را، و عزیزفر طاعتش، و ظاھر کردنی قدرتش را، و تعبّدی آفریده

طاعتش، و نھاد ِعقاب را بر نافرمانیش، تا دورساختنی باشد عبادش را از نقمتش، و راندنی باشد از او سوی جنّتش.  
اختیارش فرمود و اجتباءش قبل از آنکھ بفرستدش.  اوست.رسول او و  عبد ،آلھ  و  علیھ  هللا صلي، محمد ،دھم كھ پدرم گواھى مى  

1. بھ پس از حمر خدای سبحان، شھادت دارد بر معبود بودن او، سبحانھ و تعالی، و  :ی در مورد شھادت ھمراه با معرفتتذکار 
محبوب صرف شھادت دادن بسنده نفرمود، بلکھ خدای تعالی را وصف فرمود تا  معرفت و محبّت خود را نسبت بھ معبود و 

خویش نیز اظھار کرده باشد.  
2. ً َعلى طاَعتِِھ، َوإْظھاراً لِقُْدَرتِِھ، َوتََعبُّداً لِبَِریَّتِِھ، وإِعزازاً لَِدعْ   ً لِِحْكَمتِِھ، َوتَْنبیھا را، و  حکمتشتثبیتی باشد مگر آنکھ  :َوتِھِ إالّ تَْثبیتا

دعوتش را.ت بخشیدنی باشد ھایش را، و عزّ  دی آفریدهھشیار ساختنی باشد  بر طاعتش، و ظاھر کردنی قدرتش را، و تعبّ   
این اھداف مذکور را پس، ذکر غناء و بی نیازی خدای سبحان از ھر چیزی زاید بر ذاتش بیان فرمود، تا دانستھ شود  گفتیم کھ

إالّ " حکیمانھ و مطلوبی ارزشمند وجود دارد، کھ ھمان قرب الی هللا باشد. پس، فرمود، ھا، ھدفی کھ برای مخلوقات و آفریده
ً لِِحْكَمتِھِ  . یعنی، ضمن آنکھ جھان و جھانیان ظھور محبّت ذات حّق تعالی بھ شؤونش " (مگر آنکھ  تثبیتی باشد حکمتش)تَْثبیتا
ت الھی استوار گردند و تدبیر شوند تا ھر یک از آفریده بھ کمال ھای آن باید برای اساس حکم باشد، جھان و پدیده ذاتی خود می

إِنِّي ، چنانچھ فرمود، "توسط خدای تعالی تواند إشارتی بوده باشد بھ قرار دادن خلیفھ در زمین میالیق خود برسد. گفتیم کھ این 
ھ و روایات نیز از أئمھ ، و در ادعیّ )را ای خلیفھین باشم در زمالبقرة) (ھمانا من قرار دھنده  2:30( "جاِعٌل فِي اْألَْرِض َخلیفَةً 

ظھور اسماء الھی بھ  اشاره است بھأطھار بھ عنوان معادن حکمت خدا، و محل بھ ودیعت نھادن حکمت خدا یاد شده است، کھ 
ست، عنوان حکمت در اینجا بھ دلیل آنکھ سخن از ھدف آفرینش ااز ممکن است بھ عبارت دیگر، نحو کامل و تام در آنھا. 

کھ در خلیفھ و ولی کامل حّق سبحانھ و تعالی، ظاھر شده باشد، کھ یاد شده باشد،  نماینده و امام ھمھ اسماء حسنای خدای سبحان
ھا و زمین بدو باشد.  ام آسماناو از جھتی عبد تام خدای تعالی، و مظھر تاّم اوست، و از جھتی دیگر، خلیفھ او در زمین تا قی

از آفرینش ظھور انسان حقیقی و عبد کامل چون محّمد ای بوده باشد بھ اینکھ ھدف  تواند اشاره می"  تَْثبیتاً لِِحْكَمتِھِ إالّ پس، تعبیر "
. باشد ، میمصطفی، و علی مرتضی، و فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھم أجمیعن  

فرماید: چھارم مثنوی، می موالنا نیز در این ارتباط، در دفتر  
توی رـبـم اکـی عالـــنــعـھ مـپس ب  توی م اصغرـورت عالـپس بھ ص  

ھست اخـد شـر شــر ثمــا بھـنـاطـب  است وهـل میـاخ اصـر آن شــظاھ  
رـــشج خـبی انـبـاغـدی بـانـی نشـک  رـثم دــیـل و اومــیـودی مــر نبـگ  

والد گر بھ صورت از شجر بودش  زاد پس بھ معنی آن شجر از میوه  
انبیا ی زین گفت کھ آدم وـمصطف واــلِ  رـــد در زیـنـاشـن بـف مــلـخ    

فنون بھر این فرموده است آن ذو ونــابقــالسّ  رونــــن اخــز نحــرم    
ام زاده ورت من ز آدمـصھ ر بـگ ام ادهـافت دــج دِ ــی جـــنـعـھ مـن بـم    
فلک مــتـفـر ھـت بـن رفـی مـوز پ  ملک ی ز برای من بدش سجدهـک  

درـپ د در معنیــیـن زایـپس ز م شجر یـنـعـوه زاد در مــیـپس ز م    
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ً َعلى طاَعتِھِ آنگاه فرمود، " بخواھد در این جھانی کھ بر "، (و ھشداری بر طاعتش)، یعنی، آفرینش  پس، چون کسی َوتَْنبیھا
باید طاعت خدای سبحان، و رسول او، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، و ھ خالفت الھی نزدیک شود، اساس حکمت استوار است، ب

ُسوَل َو أُولِي اْألَْمِر ِمْنُكمأولیاء امر خود را، چنانچھ فرمود، " َ َو أَطیُعوا الرَّ ى النّساء) ( 4:59" ( یا أَیُّھَا الَّذیَن آَمنُوا أَطیُعوا هللاَّ
ُسوَل )؛ و نیز "و اولیاى امر خود را إطاعت کنید رسول راو را اید، اطاعت كنید خدا  كسانى كھ ایمان آورده َ َو الرَّ َو أَطیُعوا هللاَّ

، د!)، و ھم چنین فرمو، بسا كھ مورد رحمت قرار گیریدرسولخدا و از و اطاعت كنید ( )آل عمران 3:132(" لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ 
ً َمْن یُ " َ َو َمْن تََولَّى فَما أَْرَسْلناَك َعلَْیِھْم َحفیظا ُسوَل فَقَْد أَطاَع هللاَّ ، در حقیقت، إطاعت کند رسول راھر كس النّساء) ( 4:80( "ِطِع الرَّ

)ایم. و ھر كس رویگردان شود، ما تو را بر ایشان نگھبان نفرستاده، خدا راإطاعت کرده باشد   
(و إظھار قدرتش را)، یعنی اینکھ آفرید اشیاء را تا قدرت خویش را ظاھر ساختھ باشد. قدرت از صفات  "َوإْظھاراً لِقُْدَرتِھِ "

باشد. پس، مراد آن است کھ آفریده باید در  جاللی است، لیکن مانند ھر صفت جاللی دیگر متضمن جمال متناسب با خود نیز می
تعالی را مشاھده کنند.  خود و جھان بیرون از خود آیات و مظاھر جالل و جمال حقّ   

شوند، و  ھا آنگاه بھ کماالت الھی نایل می خود در آورد)، یعنی آفریده عبودیتدر " (و تا آفریده ھای خود را َوتََعبُّداً لِبَِریَّتِھِ "
ْنَس إِالَّ َو ما َخلَْقُت اشود کھ او را عبادت کنند، چنانچھ فرمود، " مظھریتشان برای اسماء حسنای خدای تعالی کامل می ْلِجنَّ َو اْإلِ

عبادت کنند). پیشتر بھ ضرورت طاعت و متابعت و جّن و انس را نیافریدم جز براى آنكھ مرا ( )الّذاریات 51:56(" لِیَْعبُُدونِ 
اشاره فرمود، و اینجا لزوم عبادت را یاد آوری کرد، و عبادت برتر از طاعت است، بھ خاطر آنکھ عبادت طاعت ھمراه با 

تواند بدون این دو باشد.   محبّت و معرفت است، بھ خالف طاعت کھ می  
َو خواند خلق را، " و خدای تعالی بھ اسالم و تسلیم شدن در برابر او می)، دعوتش رااشد ت بخشیدنی بو عزّ " (وإِعزازاً لَِدْعَوتِھِ "

ِن اْفتَرى ِ اْلَكِذَب َو ھَُو یُْدعى  َمْن أَْظلَُم ِممَّ ُ ال یَْھِدي اْلقَْوَم الظَّالِمینَ   َعلَى هللاَّ ْسالِم َو هللاَّ و چھ كسى ستمگرتر ( )الّصف (61:7 "إِلَى اْإلِ
). نماید خدا مردم ستمگر را راه نمىبندد؟ و  است كھ با وجود آنكھ بھ سوى اسالم فراخوانده مى شود، بر خدا دروغ مى از آن كس

ِ یَْبُغوَن َو لَھُ أَْسلََم َمْن فِي السَّماواِت َو " چنانچھ فرمود، م او ھستند،لیپس، چون آفریده بھ طور تکوینی ھمھ تس أَ فََغْیَر دیِن هللاَّ
ً َو إِلَْیِھ یُْرَجُعونَ اْألَرْ  ً َو َكْرھا جویند؟ با آنكھ ھر كھ در آسمانھا و زمین  آیا جز دین خدا را مى( )آل عمران 6:83("  ِض طَْوعا

). پس، کثرت عددی و تنوع نوعی آفریده، و شوند است خواه و ناخواه سر بھ فرمان او نھاده است، و بھ سوى او بازگردانیده مى
آنھا عّزت بخشیدن دعوت خداست بھ إسالم، و ایمان آوردن و تسلیم شدن اختیاری مومنان، بھ خصوص إسالم تکوینی ھمھ 

کامالن از انبیاء و اولیاء، نیز عّزت بخشیدن دعوت خود است از طریق آنان.  
حافظ:  

نرسد تا ابد بوی محبت بھ مشامش فترُ رخساره نَ  ھر کھ خاک در میخانھ بھ    
3. سپس، قرار داد ثواب  :ھُ إلى َجنَّتِھِ ثُمَّ َجَعَل الثَّواَب على طاَعتِِھ، َوَوَضَع الِعقاَب َعلى َمْعِصیِتَِھ، ِذیاَدةً لِِعباِدِه َعْن نِْقَمتِِھ، َوِحیاَشةً ِمنْ   

شد از او سوی جنّتشبا کشاندنیرا بر طاعتش، و نھاد ِعقاب را بر نافرمانیش، تا دورساختنی باشد عبادش را از نقمتش، و   
ھا، مقرر ساخت، برای تشویق آنھا بھ تحقق بخشیدن آنھا، و  پس، چون آن اھداف را برای خلق خود، بھ ویژه انسان   

" (سپس، قرار ثُمَّ َجَعَل الثَّواَب على طاَعتِھِ شود، ثواب و ِعقاب را مقرر ساخت.  " بازداشتنشان از آنچھ مانع رسیدن بھ آنھا می
را بر طاعت) تا تحریض و تشویق کند عباد خویش را بر اینکھ بھ فضل خود آنھا گرامی خواھد داشت، و او خواھان  داد ثواب

ِذیاَدةً لِِعباِدِه " (و قرار داد عقوبت را بر نافرمانی او) تا این "َوَضَع الِعقاَب َعلى َمْعِصیِتَھِ  وَ کمال آنھاست، و ھم چنین "سعادت و 
" (بھ راندی باشد از او َوِحیاَشةً ِمْنھُ إلى َجنَّتِھِ طرف، و ھم چنین " از یک " (دور ساختنی باشد عبادش را از نقمتش)، َعْن نِْقَمتِھِ 

حیُم  َو أَنَّ َعذابيچنانچھ فرمود، "سوی بھشتش) از طرفی دیگر،  50" (ھَُو اْلَعذاُب اْألَلیمُ   نَبِّْئ ِعبادي أَنِّي أَنَا اْلَغفُوُر الرَّ -49  :15 
.ک)عذاب من عذابى است دردناو غفور رحیم ھستم، كھ من را بھ بندگان من (خبر ده  )الحجر  

4. " بھ الّذیاد"و  "الذود""، ظرافتی خاص بکار رفتھ است، چھ ِذیاَدةً لِِعباِدِه َعْن نِْقَمتِِھ، َوِحیاَشةً ِمْنھُ إلى َجنَّتِھِ در تعبیر، "تذکار:  
" صید را بھ دام انداختن است با سد کردن إَِحاَشةً "حیاشة"،" نمودن و دورساختن است؛ و معنای راندن، طرد کردن، و دفع

خواھد اشاره داشتھ باشد بھ طبایع و نفوس انسانی کھ جذب  اطراف آن تا آنکھ بھ بند افتد. گویی آن حضرت، علیھا الّسالم، می
باشند و نفرت دارند بالطبع، از نیکی و  گریزان می شوند، کع سرانجامش جھنّم و نقمت است، و زشتی و شھوات دنیوی می

سازد آنھا را از گناھان، و می راند آنھا از آتش  باشند. پُف خدای متعالی دور می ھایی کھ مقّدمھ نیا بھ بھشت و سعادت می سختی
و آلھ و سلّم روایت شده  تا صید شوند و بھ بھشت و رضوانش کشیده شوند. این ھمان معناست کھ از رسول هللا، صلی هللا علیھ

.)ھا، و پوشیده شده است آتش با شھوات با سختیشده است بھشت  پوشیده" ( ُحفَِّت اْلَجنَّةُ بِاْلَمَكاِرِه َو ُحفَِّت النَّاُر بِالشَّھََواتاست، "  
در مسند احمد حنبل روایت شده است:  

 ِ ُ َعلَْیِھ    َضِحَك َرُسوُل هللاَّ ِ قَاَل فَقُْلنَا َما یُْضِحكُ     َوَسلَّمَ َصلَّى هللاَّ  رسول( اْلَجنَّةِ  ِمْن قَْوٍم یُقَاُدوَن فِي السََّالِسِل إِلَى َعِجْبتُ َك یَا َرُسوَل هللاَّ
هللا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، خندید، گفتیم چھ چیزی خنداند شما را یا رسول هللا، گفت شگفت زده شدم از قومی زنجیر برده 

.شوند سوی بھشت) یم  
موالنا مضمون این حدیث، و مشابھ آن را چنین بھ نظم در آورده است:  
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  نفیر بردند و ایشان در کھ ھمی   اسیر دید پیغامبر یکی جوقی
  زیر می نظر کردند در وی زیر   شیر دیدشان در بند آن آگاه

  لب بر رسول صدق دندانھا و   غضب تا ھمی خایید ھر یک از
  منند ده زانک در زنجیر قھر   زنند نھ با آن غضب کھ دم زھره
  قھر برد از کافرستانشان بھ می   شھر کشاندشان موکل سوی می

  سروری رسد از نھ شفاعت می   زری ستاند نھ نھ فدایی می
  گلو برد حلق و عالمی را می   او گویند و رحمت عالم ھمی
  شاه زنان بر کار لب طعنھزیر    راه رفتند با ھزار انکار می

  نیست خود دل این مرد کم از خاره   نیست ھا کردیم و اینجا چاره چاره
5. داً صلّى هللا علیھ وآلھ عْبُدهُ َوَرُسولُھُ   رسول او و  عبد ،آلھ  و  علیھ  هللا صلي، محمد ،دھم كھ پدرم گواھى مى :َوأَْشَھُد أّن أبي ُمَحمَّ

دھد بر اینکھ، پدر  پس از آنکھ با معرفت و محبّت شھادت داد بر وحدانیّت خدای سبحان و معبودیت او، شھادت می اوست.
بزرگوارش، محّمد بن عبدهللا، صلی هللا و علیھ و آلھ و سلّم، عبد و رسول خدای تعالی است.   

این از بالغت کالم او، علیھاالّسالم، است، چھ در توّجھ شود بھ مقّدم داشتن، نسبت آن حضرت، صلوات هللا علیھ، با خود، و 
افزود، کھ او از ھر کس دیگری آشناتر است بھ  احتجاجی کھ با آن قوم داشت، بیان این نسبت قبل از ھرچیز اعتبار کالم او می

خواستھ است، و چھ چیزی در راستای تعالیم و اھداف اوست. دین پدر خویش، و اینکھ چھ گفتھ است، و چھ می  
تاکید بر عبودیّت ومقّدم داشتن آن بر رسالت نیز، اھمیّت فراوانی دارد، زیرا اوال، عبودیّت مقدمھ رسالت است، و ثانیا، رسالت 

شود، بھ خالف عبودیت، و والیت کھ دائمی است. از با رحلت از این دنیا تمام می  
، حضرت محّمد، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، بیان شیخ ابن عربی در فّص محّمدی فصوص الحکم، مطلبی را راجع بھ عبودیت

کنیم: زاده آملی، نقل می ا(، آیة هللا حسنرجمھ و شرح آن را از استاد عارف بکرده است، کھ ت  
كھ منفعل و متأثر از سید و موالى خود است چھ [چون خداوند رسول هللا (ص) را در اصل جبلت و خلقتش عبد آفریده است 

ھیچ گاه سر خود را بھ سوى سیادت  ]قید و حفظ أدب با حضرت الھیھ استبتش عبودیت ذاتى حاصل از تعین و تاقتضاى عین ثا
ساجد رب خود و متذلل حضرتش و واقف در مقام عبودیتش بھ مرتبھ انفعالش بود تا  ]از جھت عبودیتش[برنداشت. بلكھ ھمواره 

ین فرمود.آن جا كھ خداوند تكوین فرمود از او آن چھ را كھ تكو  
ین عقل روح آن یعنى ھمھ أرواح و مظاھر آنھا را از روح او ایجاد كرد كھ در حدیث آمده است. اولین مخلوق عقل است و ا

"اول ما خلق هللا نورى، "جناب است كھ فرمود  
عنى كلمات وجودیھ ی[پس خداوند او را رتبھ فاعلیت و تأثیر در عالم انفاس یعنى أرواح داده است. انفاسى كھ بوھاى خوشند 

خداوند طیب را محبوب او گردانید. پس از این جھت طیب را بعد از نساء  ،پس]. اند كھ انفاس جمع نفس بھ فتح فاء است طیبھ
.]نساء صورت آن قابلیت و انفعالند زیرا[ذكر كرد   

تذلل است و چون عین ثابت رسول خالصھ سخن اینكھ انسان عبد منفعل از موالى خود است كھ در پیشگاه او ھمواره ساجد و م
اش  خاتم اقتضاى عبودیت تامھ را داراست كھ در فعل و قولش ھیچ گاه سرش را بھ سوى سیادت نیفراشت و در اعتالى وجودى

در قوس صعود اول ما خلق است و ھمھ كلمات نوریھ موجودات خارجى از این نور ایجاد شدند، خداوند سبحان بھ رسول هللا 
داد كھ معطى كمال كل اھل عالم و واسطھ فیض است كھ جمیع أرواح و مظاھر آنھا از این نور وجود یافتند و عالم  رتبھ فاعلیت

انفاس یعنى أرواح كھ ھم انفاس ما فوق خودند و ھم بھ انفاسشان در وجود ظاھرى شھادى مؤثرند و روایح طیبھ وجودیھ شھادیھ، 
أرواح  اند و خود اند، مبادى موجودات شھادیھ عنى این انفاس كھ خود روایح طیبھاز این انفاس طیبھ أرواح ظاھر شده است. ی
باشند. روایح طیبھ وجودیھ اعیان ازلیھ علیھ مى  

در پیش دانستیم كھ طبیعت كلیھ روحانیھ یعنى صادر نخستین كھ رق منشور ھمھ أرواح و مظاھر آنھاست حامل أرواح و مظاھر 
اند و دانستى كھ این رتبھ فاعلیت، متأخر  اند از رتبھ فاعلیت نور خاتم پدید آمده ھ كھ اعراف طیبھآنھاست. پس جمیع كلمات وجودی

از جھت عبودیت اوست كھ عبودیت جنبھ قابلیت و انفعالیت دارد. پس چنانكھ خداوند در نساء كھ رتبھ امومت و قابلیت و 
ادت نیز رسول هللا (ص) را كھ از جھت عبودیتش قابل و منفعل بود، انفعالیت دارند رتبھ فاعلیت ھم قرار داده است، در عالم شھ

ور ختمى نیز شود، از روح و ن رتبھ فاعلى داد كھ روایح طیبھ كلمات وجودیھ یعنى روایح تكوین كھ از عالم انفاس استشمام مى
...شود اوال استشمام مى  

6. پس خدا او را اختیار فرمود و برگزید بھ  قبل از آنکھ بفرستدش. اجتباءشمود و اختیارش فر :اْختاَرهُ َواْنتََجبَھُ قَْبَل أَْن أَْرَسلَھُ  
َ یَْجتَبي"فرماید،  والیت و نبّوت، قبل از رسالت، چون محبوب بود بھ اختیار ازل. خدای تعالی می " ِمْن ُرُسلِِھ َمْن یَشاءُ   َو لِكنَّ هللاَّ

َو أَنَا )، و ھم چنین بھ موسی، علیھ الّسالم، فرمود، "كھ را میخواھد گزیند از رسوالنش ھر خدا بر ميآل عمران) ( 3:179(
)، پس گوش بدار مر آنچھ وحى كرده شود ،راو تاختیار کردم و من ( )طھ 20:13 ("  اْختَْرتَُك فَاْستَِمْع لِما یُوحى  

فرماید: کم، چنین میزاده آملی، در شرح کالم شیخ این عربی، در فصوص الح استاد عارف با(، آیة هللا حسن  
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بیند او را احدى از اولیا مگر از مشكات ولى خاتم.  بیند این علم را مگر از مشكات رسول خاتم و نمى حدى از انبیاء و رسل نمىأ
بینند، مگر از مشكات خاتم اولیا، چھ رسالت و نبوت یعنى نبوت تشریع و رسالت  بینند نمى حتى رسل آن گاه كھ آن علم را مى

بینند از مشكات خاتم اولیا  شود. پس مرسلون كھ اولیا ھستند آن چھ را مى شوند اما والیت ھیچ گاه قطع نمى قطع مى تشریع
بینند، پس چگونھ خواھد بود حال اولیاء دیگر؟ مى  
و  ]در این نشئھیعنى [اگر چھ خاتم اولیا در حكم الھى تابع خاتم رسل در تشریعیات است.  ]نى اولیایى كھ از مرسلین نیستند.یع[

 باشد چھ تابع است بھ وجھى و این حرف قادح مقام خاتم اولیا نیست و مناقض گفتار ما در باال كھ خاتم اولیا متبوع است نیز نمى
.متبوع است بھ وجھى  

الھى  تبصره: امام پیشواى مطلق است و این مقام تجزیھ بردار نیست. امكان ندارد در عصرى دو امام باشد. برخى از سفراى
 نبى ھستند، امام نیستند. برخى از سفراى الھى امام ھستند و نبى نیستند. برخى از سفراى الھى ھم امام ھستند و ھم نبى ھستند.

ھیچ یك از آنھا نیستند مگر اینكھ نبوت را از مشكات خاتم النبیین گرفتند اگر  ]بلكھ خود آدم[پیغمبرى از آدم تا آخرین پیغمبر ھر 
چھ وجود طینت خاتم بھ حسب زمان از آنھا مؤخر است. زیرا حقیقت او موجود بود و انبیا نبوت را از این حقیقت كھ روحانیت 

و انبیاء دیگر نبى نبودند مگر حین بعث. "،ت نبیّا و آدم بین الماء و الطینكن، "اند. از این رو فرمود وست گرفتھا  
 
 
 


