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خبشی از کالم عالمو طباطبائی اعلی اهلل مقامو در مورد



تکثری نسل آدم این است کو« :ويتفرع عليه أمران:
ِ ِ
ساء) أفراد
أحدمها  :أن املراد بقوله ِ ( :رجاالً اكثرياً اون ً
البشر من ذريتهما بال واسطة أو مع واسطة فكأنه قيل :

عرض کردمی حبث ادامو نسل آدم یک حبث اختالفی
می ابشد اما آیت اهلل طباطبائی اعلی اهلل مقامو اب توجو بو
مجیع جهات می فرماید بعد از اینکو رواایت اب ىم تعارض
دارند ابید ببینیم ظاىر آایت قران چو داللتی دارند لذا در
َّاس اتَّ ُقواْ اربَّ ُك ُم الَّ ِذي اخلا اق ُكم
تفسری آیو شریفو ﴿:اَي أايُّ اها الن ُ
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ِ
ونِساء واتَّ ُقواْ ّ َّ ِ
اهللا اكا ان
ام إِ َّن ّ
ساءلُو ان بِه اواأل ْار اح ا
ا ا ا
اهللا الذي تا ا
1
ِ
اعلاْي ُك ْم ارقيبًا﴾ می فرماید؛ اوال خطاب "أيها الناس"

وبثكم منهما أيها الناس.

واثنيهما  :أن االزدواج يف الطبقة األوىل بعد آدم وزوجته
أعين يف أوالدمها بال واسطة إمنا وقع بني اإلخوة

واألخوات (ازدواج البنني ابلبنات) إذ الذكور واإلانث كاان
منحصرين فيهم يومئذ  ،وال ضري فيه فإنه حكم تشريعي

راجع إىل اهلل سبحانه فله أن يبيحه يوما وحيرمه آخر».
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این تتمو حبث قبلی بود کو برای ما از مهو جهت روشن
شد.
مطلب دیگر اینکو یکی از آقااین نوشتو اند کو شیخ عطار
شهید شده و ابید مقام شهید حمرتم مشرده شود!.
قبال در مورد صوفیو مفصل حبث کرده امی و آدرس کتاهبائی
کو در نقد و رد صوفیو نوشتو شده را دادمی من مجلو اینکو
در جلد  31شرح هنج البالغو خوئی حدود  05صفحو در
مورد صوفیو مطلب نوشتو شده و مهچننی مقدس اردبیلی در
حدیقة الشیعة مطالب زایدی در مورد صوفیو نوشتو شده
من مجلو اینکو ایشان در صفحو  065ات  065از حدیقة
الشیعة می فرماید ابید توجو داشتو ابشیم کو صوفیو وحدت
وجودی ىستند و حلول و احتاد در مذىب صوفیو برقرار
می ابشد ،حلول یعنی خداوند متعال در وجود انسان ىا
حلول کرده و احتاد یعنی اینکو خداوند و مردم متحد
ىستند ،بو عبارت دیگر صوفیو مهو کس و مهو چیز را خدا
می دانند ات اینکو می گویند توام مثل اوئی أان احلق بگو و
بعد بو اشعار مولوی اشاره می کند کو این اعتقاد در سروده
ىایش زاید است ،خدا را تشبیو بو درای و خملوقات را بو
موج درای تشبیو می کنند و می گویند موج درای عنی
درایست و خملوقات خدا نیز عنی خدا ىستند و این چیزىا

خطاب بو مهو انسان ىا در مهو زماهنا و مکاهنا می ابشد،

اثنیاً کلمو "ربکم" در مورد تکوین و مدیریت و خلقت

بکار می رود ،اثلثاً "نفس واحدة" یعنی خداوند متعال برای
مهو انسان ىا یک ىویت و یک ماىیت قرار داده ،رابعا

"خلق منها زوجها" حرف "من" در اینجا تبعیضیو نیست
بلکو نشریو است یعنی از مهان جائی کو خلقت انسان و
آدم نشأت گرفتو خلقت حواء نیز از مهاجنا نشأت گرفتو و
مخری وجودی ىر دوی آهنا انسانیت می ابشد ،خامساً

"وبث منهما رجاال کثريا و نساء" یعنی از مهان مخری
ّ
وجودی و ماىیت انسانی کو آدم و حواء از آن بوجود
آمدند رجال و نساء کثریی در سطح زمنی بوجود آمدند.
آیت اهلل طباطبائی در ادامو دو مطلب بیان می کنند ،اول
اینکو فکر نکنید در کثرت نسل آدم شخص دیگری در بنی
بوده و اینکو در بعضی از نقل ىا گفتو شده خداوند مهسر
ای ملک ای جن ای حوری برای ىابیل و قابیل خلق کرده
درست نیست بلکو مهو نسل ىا از مهان آدم و حواء بوجود
آمده اند و بعد ایشان می فرماید اشکالی ندارد کو ما
بگوئیم خواىر و برادر اب ىم ازدواج کرده بودند.
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در کلمات آهنا بسیار زاید است و مهچننی می گویند شیعو
و سنی نقل کرده اند کو شیخ عطار وقتی گرفتار مغول شد
در وقت کشتو شدن آن کافر اتاتر(مهان مغول)کو آمده بود
او را بکشد گفت تو خدایی کو آمدی من را بکشی! کاله
اتاتری بر سر میگذاری و بو این صورت خود را بو من
می منائی و قصد قتلم می کنی گمان داری کو من تورا
منی شناسم؟ بکش کو ىزاران جان من فدای مششری تو ابید!
خالصو مقدس اردبیلی می فرماید مزخرفات و کفرىائی کو
این طائفو بی دین و خراب کنندگان شریعت سید املرسلنی
گفتو اند بسیار زاید است ،خب شیخ عطار اینگونو بوده.
متام صوفیو احنرافاتی داشتو اند مثال مولوی اینطور
می گوید:
چونکو بیرنگی اسری رنگ شد  /موسیی اب موسیی در
جنگ شد  /چون بو بیرنگی رسی کان داشتی .موسی و
فرعون دارند آشتی!...
و ای در جای دیگر اینطور می گوید:
ما مهو شریان ولی شری علم  /محلو مان از ابد ابشد دم بو دم
 /محلو مان پیدا و انپیداست ابد  /جان فدای آن کو
انپیداست ابد...
خالصو از این احنرافات زاید دارند و بنده نیز سو الی چهار
جلد در مورد احنرافات و بطالن عقائد صوفیو مطلب
نوشتو ام.
خب و اما اخبار زایدی نیز بر علیو صوفیو دارمی من مجلو

موانع ارث/التولد من الزان

(ج )68

أنكرهم ور ّد عليهم كان كمن جاهد الك ّفار بني يدي رسول

اهلل عليه و آله و سلّم.3﴾.
اهلل صلّى ّ
ّ

صاحب وسائل یک کتابی دارد کو در آن فقط رواایتی کو
بر علیو صوفیو دارمی را نقل کرده و ما در مورد ىیچ فرقو ای
بو اندازه صوفیو روایت ندارمی زیرا آلت دست بنی امیو و بنی
عباس بودند و مورد محایت آهنا بودند و آهنا برایشان خانقاه
درست می کردند و آهنا را در مقابل اىل بیت علیهم
السالم قرار می دادند ات خودشان بتوانند حکومت کنند
خالصو احنرافات صوفیو در رواایت و کالم فقهاء ما کامالً
مشخص است.
مریزای قمی نیز در آخر جامع الشتاة مطالب فراوانی را در
مورد احنرافات صوفیو نوشتو است.
مالی رومی در شعری می گوید:
آانن کو طلبکار خدائید ,خدائید  /آانن کو طلبکار
خدائید ,خدائید  /حاجت بو طلب نیست مشائید ,مشائید /
چیزی کو نکردید گم از هبر چو جوئید  /کس غری مشا
نیست کجائید ,کجائید...
از این قبیل اشعار زاید دارند.
بنده خیلی متأسف شدم کو یک شخصی بنام زىراء طالبی
کتابی نوشتو بنام عرف ستیزی عارفانو و بررسی آن در آراء
مولوی و امام مخینی رضوان اهلل علیو و بعد در آن حرفهای
امام رضوان اهلل علیو را اب صوفیو مجع کرده!.
صوفیو اوالً چهره آرائی و چهره سازی کرده اند ،اثنیاً جعل
کلمات کرده اند ،علی أی حال این مباحث تتمو حبث
قبلی بود کو بو عرضتان رسید.
بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

این خرب﴿:عن البزنطي انّه قال :قال رجل من أصحابنا
السالم :قد ظهر يف هذا
للصادق جعفر بن ّ
حممد عليه ّ
الزمان قوم يقال هلم الصوفية فما تقول فيهم؟قال عليه

السالم:اّنّم أعداؤان فمن مال اليهم فهو منهم و حيشر
ّ
معهم،و سيكون أقوام ي ّدعون حبّنا و مييلون اليهم و
أيولون
يتشبّهون هبم و يل ّقبون أنفسهم بلقبهم و ّ

واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی
دمحمو آله الطاهرين

أقواهلم،أال فمن مال اليهم فليس منّا و ّاان منه براء،و من
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