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درطريقتورشتهوسلسلةاوليا¾وتعيينخليفهوخاتماوليا¾

بزرگتر و متر مقد مطالب همة از كه است اوليا¾ خاتم و اوليا¾ سلسلة در مطلب
نبود/ بيشتر كس يك كنيم, دقت خوب ا گر و ميدانيم/ ترش مهم و

خانة در علي كه معني اين به داشت, امتيازي او تولد ه البت شد, متولد كه علي
تي مد تا و بود زمان آن مردم ه موردتوج كه شد متولد كعبه خانة در شد, متولد خدا
خانة به آن از پس باشد/ سالگي هشت هفت, تا كه بود بزرگوارش پدر خانة در
و قحطي بود, سختي سال موقع, آن شد/ منتقل آله, و عليه صلياهللا د, محم حضرت
عÇنوان عÇرب, مÇيان در كه هم ايشان بزرگوار عم ابوطالب حضرت بود/ سختي
بÇهعقيدة و عابد زاهد, بود مردي و داشتند او به كاملي عقيدة و داشت روحانيت
بود پيغمبر معلم و مربي ظاهر درصورت اينكه در (بههرحال پيغمبر معلم بعضي
آن مÆيد Ô̧ د رب Ø Ò� ا ا ه عف د و حديث كه ميگويند هم باطن دربارة بعضي نيست, شكي
كاري و نبودند جدا هم او فرزندان نداشت, خوبي ي ماد وضع سال, آن در است),
پيغمبر هنوز وقت آن كه آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, بودند/ پدر با و نداشتند هم
كه عموها به آله, و عليه اهللا صلي عبداهللا, بن د محم يتيم, د محم بله, د, محم نبود,
مÇن عÇموي كÇه گفت بود) دارا و بود تاجر كه عباس Hمخصوص) بودند دارا همه
ا گر و ماست قبيله بزرگ اوست, بهواسطه ما آبروي و است زحمت در اينطور
فكري است بهتر و است بد ما همة براي البته اين, باشد, اينطور او ي ماد وضع
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چيزي يك گفتند: و كردند تصديق همه نباشد/ زحمت در چنين اين او كه  كنيم
او, براي است نقص اين نه, فرمودند: حضرت مخارجش/ براي بدهيم و كنيم جمع
و دخÇل به كمك كردن, كم را خرج چون كنيم, كم را خرجش كه است اين بهتر
است همين هست, هم دوره اين در امروز كه عيبهايي همة (بله, ميكند او درآمد
ديگر حال, ميكنيم/ خرج زيادتر لزوم اندازة از است, اندازه از زيادتر خرج,  كه
كÇم خÇرج از بايد چگونه اما دارد/) گفتگو خيلي و دارد وسيعي دامنة مطلب اين
از يكÇي خÇرج ل تحمÇم كÇدام هÇر و كÇنيم قسÇمت را اوالدش گفتند: پس  كنيم?
كÇه هÇم مÇلكي نÇبود, بÇاشد, كافي همه براي كه تجارتي چون بشويم/ فرزندانش
از كÇوچكتر من فرمود: (ص) حضرت پسنديدند/ همه كنند, زراعتي كه نداشتند
مال علي من, مال Öكوچك فرزند پس او, برادر شما و هستم برادرزاده من همهام,
بÇهعنوان تÇا خÇودم خانة به ميبرم را او من من, مال است كوچكتر كه علي من,
به آمدند, ابوطالب خدمت چون و گفتند را همين هم ديگران باشد/ آنجا فرزندي
را اين اوست, با من كار و ميخورد من درد به عقيل كه فرمود كردند/ عرض ايشان

كردند/ را كار همين داريد/ اختيار را باقيها و بگذاريد
مطلوبش كه آنچه را, مقصودش حضرت ترتيب اين به و بهانه اين به خالصه
دلش كÇه طÇور هÇر و بÇرد خود خانة به را او و آورد بهدست باشد, علي كه بود
اين اما معني/ صورت هم و ظاهر صورت تربيت هم ميكرد, تربيت ميخواست

پيش/ سال هشت هفت علي آن از غير بود ديگري علي
دعوت را اقوامت كه پيغمبر به شد داده دستور و شد نازل وحي چندي از پس

/214 آية شعرا, سورة /1

به قريب كرد, مهمان و دعوت را اقوام همة ايشان ,1 Ò âب� رÖق  Öاال كت Ò âش�ع Öر ذ ÖÇن ا و  كن:
حضرت" كÔلÔوا گفتن و غذا خوردن از پس كرد/ دعوت را كمتر يا بيشتر نفر, چهل
و توحيد به را آنها و كرد ظاهر را خود دعوت كالم, اين از آنها ب تعج و ب«Ëاهللا"
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و كÇند اقÇرار نشد حاضر هيچكس آنها ميان در نمود/ دعوت خود ت نبو به اقرار
و خليفه و وزير او بياورد, ايمان ل او من به كه كسي هر فرمود: بپذيرد/ را دعوت
سÇربلند هÇيچكس بود/ خواهد اينطور آورد ايمان كه هر بود, خواهد من وصي
يا دهساله و نشده بالغ هنوز و بود ه بچ Hنسبت موقع آن در كه الم, عليهالس علي, نكرد/
بنشين/ فرمود: بياورم/ ايمان تو به حاضرم من گفت: و آمد جلو بود, ساله سيزده
پيدا يكي باز فرمود, مرتبه دو مينشيند/ است, كوچك است, ه بچ خوب, نشست/
آمد جلو الم, عليهالس علي, هم باز فرمود/ مرتبه سه بنشين/ فرمود: آمد/ علي و نشد
و گÇرفت را حضرت دست كردند, قبول هم حضرت حاضرم/ من كرد: عرض و
از غير علي اين آورد, اسالم و آمد كه علي اين آورد/ اسالم و گفت شهادتين علي
كند, فكر خودش زندگاني در كه هركسي است, واضح (خيلي است ديروز علي آن
ميكند فرق چيز همه و عقيده و وضع و اخالق و حاالت است, همينطور ميبيند
و خنديدند همه علي, اسالم از پس هست/) نيز آخر علي آن از غير علي اين و
تو پسر ديگر حاال كه ميگوييم تبريك تو به گفتند: ابوطالب به و كردند تمسخر
كني! اطاعت او از بايد هم تو و بشود ميخواهد مغرب و مشرق مالك است, خليفه

ميگويد/ دشمن است, معلوم كه حرفهايي همانطور و
كرد تغيير شد, عوض قضيه Öباز كرد/ رحلت الم, عليهالس ابوطالب, بعد, تها مد

كرد/ هجرت مدينه به ه مك از بزرگوار آن كه اين تا
و عليه صلياهللا پيغمبر, اطمينان مورد ديگران از بيشتر نفر دو موقع, آن در
حاضر او بردند, همراه را ابوبكر ابوبكر/ ديگري و بود علي(ع) يكي كه بودند آله,
فرمودند: هم علي(ع) به بود/ خطرنا كي كار هم آن كه باشد حضرت همراه كه شد
من و بكشند مرا ميخواهند امشب چون بخوابي? من جاي در كه هستي راضي آيا
شما جاي در من ا گر كه بزرگوار آن به كرد عرض كنم/ هجرت مدينه به كه مأمورم
در تو/ فداي من جان هزار كرد: عرض بلي/ فرمود: ميمانيد? زنده شما آيا بخوابم
نياورد/ ابرو به خم و نكرد وحشت هيچ او و رفتند حضرت و خوابيد پيغمبر جاي
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حضرت آن بهوجود خداوند كه است علي(ع) معنويت جهات بروز اولين اين
ميشود, كشته كه داشت يقين خودش كه آن با او چون ميكند/ افتخار مالÄكه به
Çبيت" ل¹المÇلي" را شب آن و خÇوابÇيد پيغمبر جاي در رضايت نهايت با معذلك
ماه ل او) است بزرگي شب كه خوابيد پيغمبر بهجاي علي كه شبي يعني,  گفتهاند;
در و اÔحÇÔد جÇنگ در بدر, جنگ در كرد, ديگري خدمتهاي هم بعد ربيعاالول)/
اين خوب, جنگها/ غير در همچنين و نين Ôح خيبر, خندق, مانند ديگري جنگهاي
حضرت كه فرمايشاتي آن و آمد پيش غديرخم قضية تا بود/ ديگري طور Öوقت
و ازهد و اعلم علي گفت: وقتي يعني, شد; ديگري علي باز علي كرد, علي دربارة
شماست; موالي او هستم, او موالي من كه هر و شماست بهتر و اشجع و افضل
آن را خشكي چوب ا گر بلكه ميكند, ا كمل را او و دارد خالقيت او فرمايش همين
عقل بشر به كه خدايي آن ميشد/ اعلم آن شماست, اعلم اين ميگفت: بزرگوار
فرموده كه را هرچه بله, ميكند/ عوض را او ميدهد, عقل هم چوب آن به داده,
پيدا او در اثر و ميآيد, پيش كار آن دارد, خالقيت بزرگان فرمايش چون است,
است, بÇاتقواتÇر شÇما هÇمة از عÇلي گÇفت: كه بزرگوار آن كه است اين ميشود/
نبود, هم ا گر شد; آنها همة است, بهتر قضاوتش يا است داناتر است, پرهيزكارتر
و نبود بالفعل او استعداد هنوز منتهي شد, همه از باالتر شد, باال علي باز پس شد/
شد/ ظاهر رفت, دنيا از آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, كه وقتي بزرگوار آن  كمال
رفت, كÇه او , اÔخÇري× بÇهعبارت شد; علي(ع) ل او نفس پيغمبر(ص), آخر نفس
وصÇل را ديگÇري المپ فÇاصله, بÇدون فÇوري, ,Hعين و برداشتند را المپ همان
شد/ د محم عين علي آنوقت و كرد پيدا اتصال ديگري المپ دادند/ اتصال  كردند,
داشت/ مÇراتب هÇم عÇلي پس بÇود/ ديگري علي نبود, بود, پيش از كه علي آن
واليت مقام ابتدا¾, از بزرگواران آن هرچند بزرگان/ ساير دربارة است همينطور
صوري مراتب طي از پس آن رسيدن بهفعليت و ظهور ولي بودند دارا را امامت و
بÇعد كه است رضايي امام از غير است ه بچ و ميشود متولد كه رضايي امام بود/
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وجÇودش در كه استعدادي آن يعني, ميرسد; شهادت مقام به و ميشود مسموم
آخر درجة به كه آنوقت تا برسد كمال به شود, ظاهر خدا بندگي به بايد هست
كÇمال Çالم, عÇليهالسَّ كÇاظم, موسي امام از بعد كه است اين برسد/ خودش مراتب

شد/ ظاهر حضرت آن معنوي
كاظم, موسي امام از هارون وقت يك داشتند/ اوالد خيلي هم كاظم حضرت
شÇماره خÇودشان پÇيش و كÇردند تأملي داري? اوالد تا چند پرسيد: الم, عليهالسَّ
عÇروس و دامÇاد را ايÇنها كه كرد عرض است/ چقدر فرمودند, آنوقت  كردند,
نداشتم, اينكه براي فرمود: چه? براي كرد: عرض نه/ را همه فرمودند:  كردهايد?
براي بيتالمال از هارون فوري نداشتم/ و دارد خرج عروسي و دامادي دارد, خرج
را آنÇها شÇمارة بÇزرگوار آن داد/ حÇواله پسÇرها, دامÇادكردن و دخترها عروسي
غيرفاميلشان, از بعضي و بود فاميلشان از ايشان محترمات زنهاي از بعضي نداشتند/
را او الم, عليهالسَّ كاظم, حضرت كه بود كنيز از الم, عليهالسَّ موسي, بن علي ولي

است/ سودان جز¾ بخشي و مصر كشور جز¾ آن از بخشي ا كنون كه نيل رود كنار در سرزميني /1

بود نوبه1 اهل حبشي, و بود كنيز نمودند/ ازدواج او با سپس كردند آزاد و خريده
بود مشهور كه بودند چهره سياه Hتقريب هم رضا(ع) حضرت بود/ سياه هم خيلي  كه
راست, دست سياه غالم دو و ميپوشيدند سياه لباس ميشدند قاطر سوار كه وقتي
مÇيگفتند, چيزهايي هم مردم بود/ جلو تا دو سر, پشت تا دو چپ, دست تا دو
سياه همه است/ سياه در سياه ميگفتند: ديگر/ جوري دوستها و جوري يك دشمنها
حاال آمد/ بهوجود هم كنيزي از كه گفتيم و بود اينطور بزرگوار آن ميگفتند/ سياه
شÇد, پÇيدا فÇرزند ايÇن او از و كردند خريداري كه كنيزي كه هست هم حكايتي
بههرحال بله, زدند/ تهمت او به اينكه يا كردند شك يا او دربارة حضرت برادران
كه همينطوري كه بودند عرب در (اشخاصي آوردند قياف و دادند او به نسبتي
به پا, ساق پا, به ميفهميدند/ شخص شمايل و شكل از آنها ميفهمند, خون از حاال
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كدام از ه بچ اين كه ميدادند تشخيص آنوقت, ميكردند, نگاه پيشاني و پا رگهاي
و كرد معين اينكه تا آوردند, قياف هم آنها است)/ شخص كدام از يا و است فاميل
ن عيÇم ي يÇوص عموم براي بهظاهر هم بزرگوار آن و است/ اين پسر اين,  گفت:
كه بود نشده ر ميس بود حبس در تي مد الم, عليهالسَّ كاظم, حضرت چون بود/ نكرده
مÆÇمنين و بابصيرت افراد به ولي فرمايد معرفي همه به بهظاهر را خود جانشين
شيعه نزد ت حج وجود چون فرمود/ ظاهر را رضا حضرت جانشيني و كرد معرفي
است اين غيرشيعه, از شيعه امتياز و سني و شيعه امتياز و است الزم ازمنه همة در
از زمين زماني, هيچ كه معتقدند آنها غير و طريقت اهل از كلي بهطور شيعه  كه
واقعي نمايندة دربارة هم غيبت زمان در واقعي طريقت اهل و نيست خالي ت حج
نمايندة زماني هر در ميگويد: شيعه كه است اين دارند/ را عقيده همين غاÄب, امام

â Øæ ا مÇيفرمايد: بهوضوح قرآن در كه همانطوري كه معني اين به است, الزم خدا

/30 آية بقره, سورة /1

روي در من فرمود: آدم خلقت از پيش مالÄكه به خدا و 1 ¹ف âلي خ ض Öر Öاال ß| Õل اع ج×
و است ه اسمي جملة جمله, ( كه خودم براي نمايندهاي و جانشين دهندهام قرار زمين

Ôم Ô ÒG لÖن×ا صَّ و Öدقل و فرموده: كه هست نماينده هميشه پس, ميرساند)/ را ثبوت و دوام

/(51 آية قصص, (سورة گردند پندپذير كه باشد پيوستيم, سخن در را سخن برايشان /2

بدون زماني هيچ كه است اين ق, رف همة از شيعه مسلم عقيدة و 2 ون Ôكَّر ذت ي Öم Ôلَّه عل ل ÖوقÖال
كÇه است ايÇن است, سÇني و شÇيعه بين كه هم گفتگويي و نميشود/ الهي خليفه
مÇقام در را پÇيغمبر جÇانشين يعني, ميكنند; معين خود را خليفه ما, سني برادران
نمايندة را خليفه ما ولي ميدانند شرع ترويج و امور ترويج و خالفت و رياست
و ميكند معين جور چه خدا كند/ معين بايد خدا را خدا نمايندة و ميكنيم معني خدا
پÇيغمبر, وقÇتي بÇدانÇيم/ و بشÇناسيم را او كه نمايندهاي توسط به خدا بكند? بايد
قرآن, بگويد او ا گر شد, معين پيغمبريش و كرديم تصديق را آله, و عليه صلياهللا

خداست/ كالم ميگوييم: خداست/  كالم
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اختالف)/ كمي 2122(با بيت چهارم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

است1 كافر نگفته حق گويد كه هر است پÇيغمبر لب از قرآن  گرچه
كتاب اينقرآن, ميفرمايد: كه همان و است پيغمبر زبان ميفرمايد/ را اين بله,
ما كه كند معين بايد شخص همان خداست, كتاب و كالم و فرموده خدا و خداست
او و است جانشين همان كرد, معين پيغمبر كه را كسي هر پس كنيم/ پيدا اطمينان

خداست/ نماينده
و بÇاشد گÇرفته و بگÇيرد را پÇيغمبر جÇاي كه هر خير, ميگويند: تسنن اهل
پÇيغمبر خÇليفة اين, كند, وادار هم را ديگران و شرع احكام به كند عمل خودش
و ميشناختند ديگران از بهتر را خودشان بهترين خودشان پيغمبر اصحاب است/
معين را عمر نيز ابوبكر كردند/ بيعت او با و دانستند ابوبكر را خودشان بهترين
كرد معين را عثمان هم شورا مجلس و كرد وا گذار شورا مجلس به هم عمر بعد  كرد,
خودشان ترتيب اين به بود/ علي(ع) كه هم بعد و خالفت, مقام ميگويند را اين و
چهار اين و كردند ترويج اينطور كردند, وادار عمل به را مردم و كردند عمل هم
خالفت اميد به هميشه مسلمانان و شد تمام خالفت علي(ع) از بعد ولي بودند/ نفر
اينها همانهايند, از سنت اهل همان Hغالب و عموم بهطور دنيا مسلمانان حاال ماندند/
داراي و شÇود پÇيدا خÇدا نÇمايندة شود, پيدا خدايي خليفة اينكه آرزوي هميشه
ولي است شÇريعت امÇر در ميگويند آنها كه خليفهاي اما هستند/ باشد, طريقت
هÇمان مÇيگويد, عÇموم بÇهطور شيعه ميگويد, شيعه و ميگوييم ما كه نمايندهاي
كه همان اوست/ اختيار در طريقت و شريعت از دين امور همة كه خداست نمايندة
هم خدا و كند معين خدا بايد را او ميگويند: باشد, طريقت داراي باشد, طريقت در
عÇلي, نÇميرود/ بÇين از امÇر ايÇن و كÇرد مÇعين را عÇلي(ع) پيغمبرش, بهتوسط
و حسÇن كÇه فرمودند كه همانطور كرد/ معين را الم, عليهالس حسن, الم, عليهالس
هدايت, امور و خلق امور به چه يعني, كنند/ قيام چه بنشينند چه امامند, دو حسين
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از بعد و دا/ عاوق قاما وا¡س�امامان ا¡سن امامند; آنها باشند, خانهنشين يا كنند قيام
بÇاشد, Çالم, عÇليهالسَّ الحسÇين, ابÇن عÇلي كه دوم علي دوم, علي هم, بزرگوار آن
در عمر ت مد در هم بزرگوار آن كه بود الم, عليهالسَّ زينالعابدين, امام حضرت
از را دعوت و بيعت امر يعني باشد گرفته بيعت Hعلن كه نميشود معلوم اخبار  كتب
عÇلني خودش و فرمود دستور Öه حنفي بن د محم بزرگوارش, عموي به ل او همان
بعضي دانستند, امام را د محم و شده شبهه بعضي بر كه نميگرفت,بهاندازهاي بيعت
بÇزرگوار آن دربارة گفتگوها اين و كرده, عا اد Öبرخالف او كه كردهاند ر تصو هم
هم شايد فرمودند, دستور او به الم, عليهالسَّ اد, سج حضرت ما نظر به ولي هست/
هم شايد نيست/ حقيقت يا است اخبار در بگوييم اينكه نه باشد, حدس و خيال اين
و دهد راه خودش به كمتر را مردم كه دانسته صالح بوده, هرجور به بزرگوار آن

نگيرد/ بيعت يا ننمايد معاشرت
كردند معين را الم, عليهالسَّ زينالعابدين, امام الم, عليهالسَّ سيدالشهدا, حضرت
حضرت هها, بچ و زنها كردن وداع از بعد و آمدند حضرت آخر, وداع آن در  كه
ديگر حاال ولي بود بيمار روز آن در كه فرزندشان, علي, چادر به برد, تشريف
آنكÇه نه بودند/ مريض موقع آن در چون بيمار, زينالعابدين امام شده اسمشان
كرد زندگاني سال چهار و سي حدود بزرگوار آن بعدها بلكه بود مريض هميشه
كÇردند, رسيدگي رفتند, بيمارشان سر باالي حضرت بود/ بيمار Öروز آن در ولي
بود ميگويند كبري زينب كه زنها از تا دو يكي حضور در و كردند خلوت را چادر
است/ اختالف هم آن كه صغري يا بود كبري فاطمه حسن, بن حسن زن فاطمه, و
الحسÇين, ابÇن عÇلي خÇودشان خÇالفت بÇراي كÇردند مÇعين آنÇها حضور در بله,
دخÇترشان فاطمه به فرماني و نامه بعضي بهقول حتي شد/ معين و را الم, عليهالسَّ
كند/ تقديم اد, سج حضرت برادرش, به بيايند, مدينه به اينكه از بعد را آن كه دادند
مÇوضوع آنكÇه از بÇعد تÇا نÇداد بروز و بود كرده پنهان موهايش ميان در هم او
زيÇنالعÇابدين, امÇام بÇين بشÇود مÇيخواست كÇه اخÇتالفي امÇامت, در اخÇتالف
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را آن و كÇرد پÇيدا خاتمه Öموضوع و داد نشان را آن ه, حنفي د محم و الم, عليهالسَّ
و بÇرد تشÇريف اد جÇس خÇيمة به حضرت كه لحظه اين در داد/ حضرت خدمت
شدند مأيوس حضرت آن حيات از ديگر فهميدند, ديگران فرمود, تعيين Öجانشين
امÇام غيبت در كه ماها پيش شيعه, همة پيش بود, مسلمي امر يك اين, چون و
خانوادة پيغمبر, فاميل البته ديگر است/ مسلمي امر سال 1300 از بعد و ميباشيم
داشÇتند, بينايي و فهميدگي و داشتند بستگي Hباطن و Gظاهر كه اشخاصي پيغمبر,
فرمود, معين جانشين وقتي ولي نيست خالي ت حج از زمين كه ميدانستند يقين
بود, سايرين بزرگتر بود, بزرگتر و بابصيرتتر آنها بين فاميل در كه كبري زينب
به و آمدند سرش باالي حضرت و افتاد, Hتقريب كرد, غش و خورد بههم حالش
هنوز كه كن صبر پيغمبري, نوة تو فاطمهاي, دختر تو كه فرمودند آوردند/ هوشش
البته گذاشتند, سينهاش روي به را دست كه است اين دارد/ دنباله قضيه دارد, دنباله
بÇاشد, هÇم دريا به جاري, آب هر به شده, گذاشته او سينة روي به كه دستي آن
عرض و شد عوض حالش هم او بعد, كه است اين ميكند/ تغيير ميشود, عوض
اين بله, كرد/ چنين هم Hواقع بماند, عاجز صبرم از صبر كه كنم صبري چنان  كرد:
است حرفي Öاين افتاد/ فاق ات قضايا همه اين نخورد, تكان گرفتاريها همه آن با زن
خيلي شنيديم, خيلي كارمان Ôذ آقايان از ما چون است, بهتآور و بزرگ خيلي  كه
و شكل آن با شدند كشته فاميلش همه آنكه از بعد ولي ميآيد ما بهنظر  كوچك
اسير ميشوند, اسير فردا اينها هستند/ زنها از بيشتر يا كمتر نفر هفتاد Âمث وضع/
اسير بودند, بد و بودند طرف اينها با هم اسالم از پيش سابق, از كه ه بنيامي  كي?
براي قضايا اين از كدام هر ميشود? چه ميبرند? كجا به شد? خواهد چه ميشوند/
سر ميآيد آخر در بزرگوار اين ولي است/ كافي كند گم را خودش انسان اينكه
و ميكند بلند دست روي را كشته جنازة و ميبرد برادرش شانة زير دست و جنازه
نيست, شوخي Öكار اين كن/ قبول خليل اوالد از را كم قرباني اين خدايا ميگويد:
اين است/ بزرگتر آن از كنيم ر تصو هرچه بله, است, بزرگ خيلي نيست/ حرف
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امام بعد تا شدند معين Öحضرت Hتقريب شد, معين هم اينجا شد, اينطور كه است
كاظم, موسي× امام بعد و الم, عليهالسَّ صادق, جعفر امام بعد و الم, عليهالسَّ دباقر, محم
نÇزد و فرمودند تعيين خصوصي بهطور ولي نفرمودند معين Hعلن باز الم, عليهالسَّ
كÇه تهايي رفيÇط بÇهواسÇطه شد, كه گرفتاريهايي بهواسطة بود/ قطعي Hتقريب شيعه
داشت, تصديق Öموارد همة در خود, هارون, نفرمود/ تعيين علني بهطور ميكردند,

داشت/ هم سلطنت اينكه با
جايزه ميداد, خلعت و انعام و آمد مدينه به هارون نوشتهاند, كه دارد حكايتي
كه آوردند خبر برايش اينكه تا آمدند مدينه رÅساي همه, به ميداد بيتالمال از
خودش ميآيد/ الم, عليهالسَّ جعفر, بن موسي ميآيد, الم, عليهالسَّ كاظم, موسي امام
جاي روي در خودش, پهلوي در بعد و كرد استقبال اتاق وسط تا و كرد حركت
و نمود/ زياد احترامات و نشاند را حضرت بودند, كرده درست برايش كه سلطنتي
مأمون, عبداهللا پسرش, قول نقل به هم سنت اهل كتب در كه روايتي بنابر بعدش
حواله هم حضرت براي بود بنا كه وقتي شد صحبت و نشست كه آنوقت هست,
تا پانصد كمتر, خيلي حضرت براي و ميداد هزار ده تا پنجهزار از سايرين به دهد,
حركت آن و احترامات آن كردم/ تعجب من ميگويد, مأمون اينجا در كرد/ حواله
خÇدمت در بÇرو گفت: و زد صدا را مأمون فرمود, حركت كه هم بعد او!  كردن
را او و بÇرو پياده ركابش در و كن سوار را او حضرت, خدمت در پسرعمويت,
هÇارون كÇه كÇاري هر شد/ بش تعج ماية بيشتر امر, اين برگرد/ و برسان بهمنزل
را تو امروز كارهاي اين گفت: و شد شب اينكه تا ميشد/ زيادتر او ب تعج ميكرد,
و نشستهام من كه را مقامي اين كه ميگويد مأمون به هارون بود? چه نفهميدم من
ميل البته و كردهايم غصب ما و آنهاست مال و آنهاست حق Öمقام اين ميكنم, عا اد
نان بايد اينها دادي, كم پول كه گفتي اينكه اما باشيم/ داشته راضي هم را آنها داريم
بÇا كÇه هÇم حق ميشوند, جمع دورشان مردم باشند داشته نان ا گر باشند/ نداشته
خيالش به مأمون Hتقريب كه بار اولين بله, كنيم/ مقاومت نميتوانيم ما و اينهاست
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خÇدمت كÇه هÇم راه بÇين در كه گفتهاند هم بعضي بود, اينجا ع, تشي دربارة افتاد
است ممكن اخبار, ضمن خالفت/ به دادند بشارت را او بود, پياده پاي حضرت
خÇواهÇد تو به كه باشد داده هم بشارت شايد بكنيم, خودمان استفادهاي همچون
داشت/ اطمينان او و شد قضايا آن هم بعد و داشت اطمينان كه است اين بله, رسيد/
آن جهت اين از گرديد; مأمون ت حج باعث بود كه هم جهت اين در حاال,
امامت و الم, عليهالسَّ كاظم, موسي امام حضرت از بعد كرد/ پيدا عنوان هم بزرگوار
در (حضرت بود ه مك در هارون كه يكبار الم, عليهالسَّ ضا, الر موسي بن علي امام
خيلي بيعت تجديد و بيعت نميدادند, راه را كسي ميآمدند, بيرون كمتر دوره اين
كه ديد كنند/) رجوع كجا به نميدانستند هم مردم و نداشت عنواني يعني بود,  كم
بÇود رفÇته خÇودش هارون آمد/ جور چه شكل, چه به بااليي, بلند و سياه جوان
و د مجر استالم براي دادند راهش نه كرد هرچه و كرد گردش هرچه كند, طواف
رسÇيدند حÇجراالسÇود برابÇر به كه است مستحب (چون ببوسد را آن نه,توانست
كه ديد آخر در بكشند/) دست و ببوسند بتوانند ا گر البته بكشند, دست كنند, استالم
Hتقريب و اش فر نفر چندين جلويش اينكه مثل رفت/ يكسره و آمد جوان اين
آنجا و ميرفت او برود/ او كه كنند دنبال جلو و عقب را مردم كه باشند مستخدم
كيست? اين كه كرد ب تعج هارون ميگرديد/ دوره باز و ميبوسيد و ميكرد استالم
در كيست? اين پرسيد نشست, كه بعد كه است اين بههرحال ميكرد, تجاهل يا
شد/ هم سخن و حرف اسباب Gبعد كه اشعاري ميگويد/ اشعاري شاعر كه آنجاست
اين كردند/ حبسش ,Hباطن نيامد خوشش هارون و بود كرده تعريف خيلي چون بله,

رضÇا(ع) امÇام مÇدح در كÇه بÇيت اهÇل اح دÇوم ق/) ه 246 Ç عرب(148 مشهور شعراي از زاعي: Ôخ بل Öع د /1
گرفت/ له ص امام از آن جهت به و سروده ا¾ غر قصيدهاي

در او برخورد داستان و داشت تام ارادتي بيت اهل به نسبت كه ق/) ه 110 Ç عرب(38 مشهور شعراي از /2
معروف قصايد از سروده, چهارم(ع) امام دربارة مناسبت همان به كه مديحي و عبدالملك بن هشام با  كعبه

است/

زدق2 رÇف به راجع هم الم, عليهماالسَّ الحسين, بن علي قضية و است بل1 Öع د شاعر
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هم اين كه گفت ديگري يا برامكه از هارون وزرا¾ از يكي است/ همينطور Hتقريب
هارون برسانيم/ پدرش به هم را اين بدهيد اجازه آورده, سرها توي سري  كمكم
شÇما و شÇماييد ما هامان ميشويد, ما هامان هميشه, شما گفت: و شد غضبنا ك
به نسبت كه كاري همين نيستيد/ دوست را ما و باشيم راست راه به ما نميگذاريد
كاظم, موسي امام شهادت (يعني ندارد سود ديگر پشيماني و پشيمانم كردم پدرش

الم,)/ عليهالسَّ
يعني الم, عليهالسَّ كاظم, موسي امام يعني بزرگوار آن رحلت از پس بنابراين,
و نÇيامد بيرون حضرت الم/ عليهالسَّ رضا, امام به رسيد نوبت ايشان, مسموميت
كردند جستجو شيعه كمكم اينكه تا ايشان زيارت به ميرفتند گاه گاهي مردم بعضي
كه فهميدند ميدانستند, و بود كه عالÄمي با كيست? كه كنند پيدا را مواليشان تا
شدند جمع حضرت دور پس است/ الم, عليهالسَّ موسي, بن علي حضرت, جانشين

كرد/ وليعهد را ايشان و خواست خراسان به را حضرت مأمون اينكه تا
تشبث, قدرداني, اظهار براي نمازي, هر از بعد ابتدا درواقع هم ما كه است اين
ميگويند است شده ما معمول كه (آنطوري ميكنيم زيارت ل او ل, توس و التجا¾
بÇله چسباندهاند, خودشان به آنوقت دادهاند, مردم ياد كه است صفويه مال اين
است نماز خود در هست, نماز خود در كه پيغمبر زيارت است)/ همين دنيا قانون
هرجا هم پيغمبر البته بركاته"/ و ر¹aاهللا �و الن اvا عليك الم الس" ميكنيم: سالم  كه
ميگويد, هم جواب ميشنود هم پيغمبر پيغمبر, بر كند سالم كه مسلماني هر باشد,
سالم از بعد ميگويد/ جواب او واال بشنود را او گفتن جواب كه ميخواهد كسي اما
جز¾ هم علي(ع) و است نماز جز¾ هم آن كه الصا¡�است عباداهللا بر سالم پيغمبر,
بندگان همة و جبرÄيل و علي(ع) كه ميفرمايد "صالحين" آيه در چون آنهاست,

و جبرÄيل نيز و اوست ياور خدا : Õ âه�ظ كل ذ× دÖعب Ô¹ك Ã Çل× مÇ Öال و Ò âن� م ÖÆÇÔمÇÖال Ô ß¬ا ص× و Ôلâي Ö� ج و Ôلي×ه Öوم وÔه اهللا نَّ اف /// /1
/(4 آية تحريم, (سورة بود خواهند او ياور پس آن از فرشتگان و شايسته مÆمنان

بÇراي آنوقت آنÇهايند/ جÇز¾ كÇه هÇم فÇرزندانش و عÇلي(ع) خÇدايÇند1/ ب مقر
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كه فاقاتي ات آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, از بعد اينكه براي ميكنيم سالم حسين(ع)
علي(ع) كه رسيد معاويه به نوبت بله, است/ ل مفص خيلي Öتاريخ كه شد, آنچه افتاد,
كه رساندهاند كجا به مرا كه ببينيد است روزگار ميفرمايد: ميكند, دل درد Hواقع
جÇلو مÇرا اسÇم كه معاويه و علي نميگويند Âاق كه علي و معاويه ميگويند: مردم
خيلي اين را, علي اسم بعد و ميبرند را معاويه اسم اول كه رسيده بهجايي كار ببرند/
ا گÇر بÇود نÇزديك كÇه كÇرد كÇاري HقريبÇت مÇعاويه است/ تماشايي و فآور تأس
بود; رفته بين از بلكه شود خشك و برود بين از اسالم درخت اين نبود, حسين(ع)
باد يك با و بماند باقي ريشه يك و بزند را درخت ريشههاي كه موشي مثل يعني,
احكام, كه بود رسيده وضع اين به اسالم و بود اينطور معاويه بيفتد/ بوزد, كه تندي
مÇعاويه دورة تاريخ نوشتهاند, هم سنت اهل را اينها بيشتر بود/ كرده تغيير تمام
و نÇوشته خÇوب خÇيلي مÇعاويه يتولي الكافيهلمن صايح كتابالن است/ عجيب خيلي
را همه كرد, كه عجيبي كارهاي گذاشت, كه بدعتهايي كرد, معاويه كه را  كارهايي
سني, تسنن, اهل نفر يك ما كنيم, فرض حاال كند, فكر بايد انسان است/ داده شرح
بÇود/ مÇجتهد مÇعاويه ميگويند: چون بدانيم, هم مجتهدش و خوب هم را معاويه
خÇطا يك را خطايي نداشت/ عيب بود, مجتهد اما كرد گناهاني معاويه ميگويند:
در كه آن و دارد اجر يك كند خطا كه آن دارد/ اجر يك آن, و مينويسند برايش
كÇارهاي معاويه نيست/ ميگويند, كه اينطور اما دارد/ اجر دو برود, صواب راه
از بعد امروز كه اخباري آن با ببينيم آيا بود/ علي(ع) لعن يكياش كه كرد زشتي
آن به دارند اقرار تمامشان و هست علي(ع) دربارة سنت اهل كتب در سال 1300
ديگران گفتند, علي(ع) درباره خليفه, سه همان راشدين, خلفاي خود كه حرفهايي
هÇمچونين آيÇا گÇفتند, عÇلي(ع) دربÇارة دشمن و دوست گفتند, علي(ع) درباره
بدگفتن كردن, لعن بله, دارد? صورت چه لعنش دارد?! اجر يك گناهانش شخصي

دارد? صورت چه
همين جز¾ و است رديف همين در Hتقريب آن باز كه او كارهاي از ديگر يكي
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بود جور چه كه ميشناخت كه را يزيد او بود/ خالفت براي يزيد كردن معين است,
بههرحال بود/ زمينهاي چه با كه است معلوم ديگر Öاين كرد/ معين بهخالفت ولي
ل مبد Öاسالم احكام شد/ متزلزل افتاد, خطر در اسالم اساس كه چيد را زمينهاي اين
عÇلي, داد/ انÇجام كÇند, پÇيدا سÇلطنت ايÇنكه بÇراي كÇنيم فÇرض را ايÇنكار و شد
هيچيك نشد, و داشت خالفت Öظاهر صورت داشت, سلطنت خودش الم, عليهالسَّ
و نشد و شد پايه گذاري الم, عليهالسَّ علي, دورة در همه, بازيها همان نشد/ آنها از
امكÇان شÇود, جور چه بود ممكن كه كنيم فكر هم حاال كه عالجي راه قسم هيچ
بگذرد چيزش همه از كه باشد مردانهاي مرد اينكه بهجز كنند/ حفظ بتوانند نداشت
مردانه مرد اين كند, بلند را اسالم بيرق را, اسالم دين كه باشد اين منظورش فقط و
نظر از نبايد هيچوقت ما را شخصي همچنين كه است اين بود/ الم, عليهالسَّ حسين,
نماز هر از بعد ما كه است اين نكنيم/ قدرداني را او نبايد هيچوقت و داريم دور
اينكه براي است/) بلندي مقام مقامش, كه خودش اال (و عملش از قدرداني براي
امÇام حÇضرت زيÇارت و ميكنيم, سالم بشود, قدرداني اين هم ظاهر درصورت

است/ مناسبت اين به الم, عليهالسَّ حسين,
بلند الم, عليهالسَّ حسين, را اسالم ظاهر شد/ ديگر طورهاي كمكم باز هم بعد
ميخواستند و باشند ه بنيامي كه بودند مخالف كه همانهايي كرد/ بلند را بيرق  كرد,
اظÇهار شÇدند مÇجبور كÇنند, تÇظاهر اسÇالم به شدند مجبور ببرند, بين از را اسالم
ولو بله, آمدند/ پيش همهشان راه, آن از و كنند ترويج را اسالم و كنند اسالميت
احكÇام ظÇاهر آنÇها زمÇان در ولي نÇميكردند, عمل را چيز هيچ خودشان اينكه
جÇانشينش و مÇعاويه هÇرچÇه كÇرد/ پيدا اهميت و شيوع بلكه ماند باقي شريعت
شريعت احكام ظاهر و شد بيشتر هياهويش و صدا باشد, كمتر خيلي ميخواست
براي هم ما ة مÄا و باشد نداشته وجود اختالف اينكه براي كرد/ پيدا رواج بيشتر
ه تقي به و نشستند سا كت Hتقريب آنجا در هم آنها كنند, معين را موضوع اصل اينكه
الم, عليهالسَّ كاظم, موسي امام رحلت از بعد كه رسيد بهجايي كار تا ميكردند رفتار
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كردند خيال بعضي و است ظاهر محض و ندارد باطني Öشرع كه كردند ر تصو بعضي
فرمودند آنكه يا يعني, ميشود; متزلزل اينكه يا ميرود بين از طريقت و باطن  كه
موسي امام در امامت و نيست ديگر او باشد, خدايي نمايندة بايد زمان هر در  كه
كÇاظم, مÇوسي امÇام مÇيگفتند: آنÇها كÇه شÇد تمام و شد آخر الم, عليهالسَّ  كاظم,
هفت هفته, و هفت زمين, و هفت آسمان, و است/ آخر و هفتم امام الم, عليهالسَّ
هفت در يعني, شدند; واقفي بعضي شد/ تمام هفت در هم امامت اينكه تا است/
مشÇايخ از بÇعضي طÇرف/ آن نÇه ايÇنطرف نÇه گفتند: ايستادند, و كردند توقف
بÇودند منتظر بعضي كردند/ دعوت خودشان به و افتادند خياالتي به هم حضرت
مÇوسي, بÇن علي كرد, لم ع قد كه مردي باز بههرحال ميشود/ چه خدا كار ببينند

است/ الم, عليهالسَّ رضا, امام حضرت كه م, سو علي بود, الم, عليهالسَّ
نمود, خالفت وا گذاري تكليف ابتدا¾, و كرد دعوت را حضرت آن مأمون
مأمون نپذيرفت/ هم باز نمود حضرت آن واليتعهدي به اصرار Gبعد نفرمود قبول
كه كردند شرط حضرت و نمود وادار واليتعهدي قبول به را حضرت آن تهديد با
خÇوب كÇرد/ قÇبول او و نكÇنند دخÇالت حكÇام نصب و عزل و سياسي امور در
ميگفت/ و ميدانست هم ظاهر صورت بهحسب نميشود/ كار اين كه ميدانست
چيزي بخواهد, كه هر نميگويند/ را مطلبي هر زود به زود اوليا¾, بيشتر گاهي ولي
است ممكن ديگرشان فرمايشات ضمن در ديگر, مطالب ضمن در بفهمد بايد  كه
چÇيزي چنين شد, نخواهد يا شد خواهد اينكار بفرمايند اينكه نه بفهمد, چيزي

است/ معمول كم خيلي
بغداد در ديگري قضاياي برد, تشريف خراسان به حضرت كه قضيه اين در
مسلمين تمام Hواقع كردند/ مردم كه هجومي آن از شد, نيشابور در كه قضايايي شد,
آرزو كه بود تها مد ميكردند/ خوشحالي بياختيار شنيدند, را قضيه اين كه حاضر
از ظÇاهر پÇنجم خليفة نه, هم معنويت جهت آن از (حاال پنجم خليفة كه داشتند
و داد استعفا الم, عليهالسَّ حسن, چون ميگفتند, چهارم را علي كه راشدين, خلفاي
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كنند/ پيدا نظيري خليفه, چهار و شود پيدا نميگفتند/) پنجم خليفة را حضرت آن
ظÇهور رضÇا كÇه پيغمبر خبر بودند, شنيده هم اخبار در ميكردند, خيال اينطور
ازين هم آنها ازينرو داشتند سنت اهل را عقيده اين و بودند منتظر كرد/ خواهد
بيشتر خيلي وليعهدي, به شد معين بزرگوار آن كه وقتي و بودند/ خوشحال موضوع
چهارصد نوشتهاند كه چيد لي مفص خيلي عقد مجلس مأمون بله, كردند/ پيدا عالقه
و بودند مجلس در دولتي, درباري, رجال مملكت, رجال از اعم كمتر, يا بيشتر تا
بÇيعت ل او مجلس, همان در ميگويند: بعضي و داد حاضرين به لي مفص هداياي
واليت با وليعهدي بهعنوان الم, عليهالسَّ موسي, بن علي براي دوستانش از  گرفت
او پسر كند, بيعت گفت, را او كه بود عباس پسرش كرد, بيعت كه كسي ل او عهد/
كه بهطوري كردند/ بيعت آمدند هم ديگر مردم كرد/ بيعت حضرت خدمت و آمد
خنديدند/ بعد كرد, بيعت Öحضرت خدمت آمد جوان صوفي نفر يك مينويسند:
بيعت, بهفسخ و كشيدن بهدست آمدند همه فرمودند: پرسيد? را خنده جهت مأمون
عÇقد بÇعد البيع¹ فسخ كرد: عرض بيعت/ عقد به اين و دادند دست كردند, بيعت

كوچك/ انگشت /1

ابهام/ به ر صÖن خ از و ر1 صÖن خ به شصت) (انگشت ابهام از فرمودند: چيست? البيع¹
كÇه است مشكÇل خÇيلي فÇهميدنش عÇبارت ايÇن چÇون نفهميد, هم باز مأمون و
كه خليفه نفهميد, او شد/ جا همين مهاش مقد شهادت, اسباب از يكي كه ميگويند
البÇيعه عÇقد چÇيست? البÇيعه فسخ چيست? بيعت كه نفهميد گرفته, بيعت سالها
كرد عقد مجلس همان در دختر يك هم طرف آن از كردند, بيعت آمدند چيست?
كرد عقد جواد حضرت براي هم ديگري دختر يك بود/ حبيبه م Ôا كه حضرت براي
آن فÇرزند بÇه را دخÇتر مجلس, همان در ميگويند: بعضي حتي و مالفضل Ôا بهنام
اينجاست از داد/ است, الم, عليهالس جواد), (امام دتقي محم امام كه د محم حضرت,
كÇوچك هÇنوز كه هاي بچ براي واال بود بيشتر حضرت سن ميگويند: جمعي  كه



327 اوليا¾/// سلسلة رشتهو طريقتو در

كرد/ عقد آنها براي و داد را دخترها بله, كرد/ نميشود عقد است,
در دم بود, آمده بزرگوار آن خدمت در مدينه از كه حضرت پيروان از يكي
خوشحالي از Hتقريب ميخواست اينكه مثل بود, خوشحال بياندازه و بود ايستاده
كه فرمودند چيزي گوشش دم آمد, بيا/ فرمودند: و كرد اشاره حضرت كند/ سكته
گÇفت خÇودش ايÇنكه يا و پرسيدند كه او از و شد منقلب حالش مرتبه يك بعد
نيست/ شدني ندارد, آخر كار اين كه نكن خوشحالي كه فرمودند گفت: بههرحال,
نكشيد/ طول بيشتر Hتقريب نيم و سال يك و فرمودند راحه بالص اينطور مقصود,
را يكي نكردند, والي را يكي قرارداد بهموجب حضرت نيم, و سال يك اين در
دخالت كه بودند كرده شرط و نكردند نصب نكردند, عزل را يكي نكردند, حا كم
اصرار مأمون چون دهند انجام ميخواستند Gمجبور را عيدي نماز يك بلكه نكنند/
راضي التماس به آخر نميشدند, راضي حضرت و بخوانند بروند حضرت كه  كرد
خÇود كÇنند, شروع ميخواستند كه وقتي رفتند, حضرت بله, نشد/ هم آن و  كرد
نماز آمدم خودم من نبوديم راضي بود, شما زحمت پسرعمو, كه گفت آمد مأمون
بود قضايا اين نشد/ هم آن كه بخواند, نماز كه فرستاد را ديگري اينكه يا و بخوانم,
افراد بين اختالف كه بود اين شد كه كاري ولي نشد/ ظاهر صورت ي مهم كار و
ر صوÇت كÇه آنÇهايي و شÇد مرتفع بودند, منكر را حضرت امامت بعضي كه شيعه
جÇعفر, بÇن مÇوسي بÇه امÇامت يÇا و ميرود و رفت بين از طريقت كه ميكردند
هÇمه و نÇيست صÇحيح كÇه شÇد مÇعلوم ندارد, جانشيني و شد ختم الم, عليهماالس
بن علي هم جانشين و دارد جانشيني الم, عليهماالس جعفر, بن موسي كه فهميدند
كه كارهايي شد, بزرگوار آن از كه بروزاتي و كرامات هم عمل به و است/ موسي
بن علي است, نشسته پيغمبر مقام در آنكه و است اليق آنكه كه شد معلوم  كرد
واليÇتعهدي, بÇهقبول هÇم بÇزرگوار آن كه است اين است/ الم, عليهماالس موسي,
حÇاال كÇرد/ احيا¾ هم را طريقت و فرمود بيان را حقايق و كرد پيدا ظاهر قدرت
است اشتباهي اين نه, شد; جدا هم از يعني, كرد احيا¾ را طريقت ميگويند: بعضي
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و است باطن نيست, تا دو بله, نيست, تا دو Á او طريقت و شريعت ميكنند/  كه
روشنايي و چراغ بگوييم: اينكه مثل است/ وجهه دو بله, معني/ و است لفظ ظاهر,
دو هر و است طور اين بهعنوان, منتهي× است يكي بله نيست/ تا دو كه اين چراغ/
هر صاحب آنها و بود جمع الم, عليهمالس هدي, ة مÄا در طريقت) و (شريعت جنبه
را اجازه نسبت دراويش بعضي كه كردهاند ر تصو اشتباه به جمعي ولي بودند/ دو
حÇتي و Çالم, ليهالسÇع رضا, حضرت از پس ة مÄا نه كرخي, معروف تا ميرسانند
ميدانÇند الم, عليهالس رضا, امام جانشين را كرخي معروف دراويش, كه نوشتهاند
فشار بهواسطة حضرت خود زمان در كرخي معروف كردهاند/ اشتباه درصورتيكه
بÇراي حÇضرت, زيÇارت بÇراي مÇيآوردند هÇجوم كÇه بÇغداد در مردم ازدحام و
بÇه نرسد/ آسيبي بهحضرت كه بود كرده سپر را خودش او حضرت, دستبوسي
فرمودند: حضرت شد/ مريض بعد رفت, فرو Hتقريب و آمد فشار سينهاش استخوان
در و نشد رفع مرضش ولي برسان/ ما به را خودت بيا, شدي كه خوب بمان, تو
سÇني را او بÇعضي كÇه اينجاست ب تعج و هست/ مزارش كه رفت دنيا از بغداد
بÇاشد/ خÇودش با دليلش باشد, واضح اشتباهات بعض بايد كه جايي از ميدانند,
در همهجا و بود حضرت خادم آمد, حضرت خدمت است معين كه كرخي معروف
ميخواستيم ما را معروف همين بيا/ Gبعد و بمان فرمودند: حضرت و بود خدمت
براي چه?! براي نرويد/ اينجا ميگفتند: برويم, قبرش زيارت به اول سفر آن در
با بله, ميشود?! او مال رفت كه سني مگر خوب, ميروند/ تسنن اهل اينجا اينكه
بهتر پيشتر, از ولي ميروند كمتر شيعه هم االÐن چيست/ و كيست ميدانيم اينكه

ميروند/ زيارتش به كمتر هم باز ولي است; شده
ايÇنها كÇه بÇود گÇفته مÇنبر در كÇه شنيديم حتي و گفته يكي كه ديديم باز يا
مÇعروف بÇه جهت, اين به و بود كوچك الم, عليهالس تقي, د محم امام ميگويند:
رضÇا, حÇضرت رحÇلت از پÇيش گÇفتيم كÇه را مÇعروف ولي بÇود/ كÇرده وا گذار
هÇم تÇقي(ع) د حمÇم امÇام حضرت تولد تاريخ در است/ رفته دنيا از الم, عليهالس
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كÇه مÇجلسي در نÇوشتهانÇد كÇتب بعض و گفتيم االÐن كه را آنچه و است اختالف
را ديگرش دختر و داد حضرت به دختر يك مأمون دادند, قرار وليعهد را حضرت
سÇاله هشت هفت كوچك ة بچ به كه را دختر الم/ عليهالس تقي, د محم امام به داد
هشت قول هم ا گر ميگويند: ه عد يك كه بود كوچك Hنسبت البته خوب نميدهند,
و ظاهري تولد سال نه سني, سال نه است ايماني سال باشد, رسيده بزرگي از ساله
بÇزرگوار آن امÇر چÇون نÇدارد, اشكÇالي هÇيچ مÇا نزد باشد ظاهري سال هم ا گر
و آورد اسÇالم سÇالگي پÇانزده از قبل الم, عليهالس علي, چنانكه است, فوقالعاده
فرمود: گهواره در كه است قرآن در الم, عليهالس عيسي, دربارة يا پذيرفت پيغمبر

/(30 آية مريم, (سورة است داده كتاب من به كه هستم خدا بندة من همانا /1

ت بوÇن سÇالگي هشت در الم, عليهالس يوسف, حضرت يا 1 ت×اب كÖال Ò ß� تي× ا× اهللا ÔدÖب ع â Øæ ا
هادي حضرت و رسيد امامت مقام به سالگي هشت در هم جواد حضرت و يافت
امامت مقام به سالگي پنج در نيز فرجه, لاهللا عج حج¹, حضرت و بود كوچك نيز

رسيد/
روي بعد و ميكنند اشتباهي يك ميكنند, بعضي اشتباهاتي اينجور حال هر در
ايÇن كه ميدهند نسبت و ميكنند اينها امثال يا بدگفتن يا گرفتن ايراد به بنا آن,
هسÇتند Çالم, ليهالسÇع رضÇا, حÇضرت از بÇعد ه مÄا امامت منكر دراويش از دسته
حضرت از بزرگوار, آن از كه است اين است/ تهمت و دروغ اين درصورتيكه
آن دست شدة تربيت ل او از هم معروف و يافت انتشار طريقت الم, عليهالس رضا,
را سÇقطي ري س خودش خواهرزادة او و داشت اجازه او جانب از و بود بزرگوار
امÇام او, از بعد را معروف مقام كه رسيد مقامي به كه بود هم اليق و كرد تربيت
بود, امام پيروان جز¾ هم سقطي ري س و سقطي ري س به دادند جواد حضرت Öوقت
كه كردهاند خيال بعضيها حاال ولي داشت/ اجازه آنها جانب از و بود امام خدمت
نه, باهللا! العياذ نبوده, امام الم, عليهالس دتقي, محم امام اينكه به دارند عقيده اينها
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بدون دورهاي هيچ كه است اين به قاÄل است شيعه كه هركسي ميگويند: اينها بلكه
جهت همين به قاÄليم و ميگوييم كه هم را دوازدهم امام كه هم اين نميشود/ امام
غاÄب دوازدهم امام كه است اين نكرده/ عا اد ديگري و ندارد عي مد چون است,
ميگويند! خوب, ولي نيست/ و نبوده حرف و گفتگويي هيچ آنجا تا واال است/
و مخالفت بهانة براي و بگويند چيزي و بدهند نسبتي بايد آخر! بگويند چه بله
دوازده كه ميكنند افتخار شيعه دراويش درصورتيكه كنند; جعل دروغي دشمني,

ميباشند/ فرجه, لاهللا عج غاÄب, امام الحسن بن حج¹ حضرت پيرو و امامي




