
فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 5 
صفحه 323 ـ 289

 چكيده1
ــاهرودى از دانشمندان بزرگى است كه در تبيين عقايد  ــيخ على نمازى ش مرحوم آيآل اهللا ش
ــته است. نويسنده در مقاله حاضر،  ــيعهـ  از جمله موضوع امامتـ  گامهاى مؤثرى برداش ش
به معرفى كتاب اثبات واليت و دو رسالة  «نوراالنوار» و «علم غيب» ايشان همت گماشته 
ــت. وى در راستاى اين هدف، پس از ارائة شرح حال مختصرى از نويسندة كتاب و آثار  اس
وى، اطالعات مبسوطى را دربارة كتاب مورد نظر ارائه مى دهد و در ادامه، با بيان محتواى 

رساله هاى «نوراالنوار» و «علم غيب»، مقاله خويش را به پايان مى رساند
ــاهرودى، كتاب اثبات واليت، رساله نوراالنوار، رساله علم  كليدواژه ها: شيخ على نمازى ش

غيب، معرفى كتاب.

*.  كارشناس ارشد فلسفه دين، پژوهشگر

گزارشی از کتاب اثبات واليت
اصغر غالمى*
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 مقدمه
ــبحان به برخى از انبيا و بندگان  ــوى خداوند س ــت كه از س امامت الهى مقام و منزلتى واالس
برگزيده عطا شده است. به همين دليل از نظر شيعه، امامت، پيوندى ناگسستنى با توحيد دارد؛ 
ــان با نظر به حقيقت خود و با توجه به فقر ذاتي اش مى  يابد كه آفريننده و  به اين معنا كه انس
قيّومى دارد و عبدى مملوك است. هم چنين به نور عقل مى  يابد كه بنده در برابر آفريدگارش 
شأنى جز بندگى و اطاعت محض ندارد و در مقابل نبايد از احدى غير مالك خويش يا كسى 

كه مالكش تعيين كرده فرمان بَرَد؛ به اين ترتيب «توحيد در واليت» تحقق مى  يابد.
ــتقيم؛ ب) با  موال به دو طريق مى  تواند اعمال مولويت كند: الف) با ارتباط و امر و نهى مس
تعيين و نصب فردى ديگر براى امر و نهى به بندگان. بنابراين، جعل امامت از سوى خداوند 
ــت و پذيرش واليت الهى و تسليم در برابر  در حقيقت طريقى براى اعمال واليت الهى اس
ــت. در نتيجه شناخت مقام  ــوى خدا، عين توحيد و انكار آن عين كفر اس امام منصوب از س

امامت الهى و ويژگى  ها و دارايى  هاى موهوبى امامان الهى اهميت بسيارى دارد. 
ــد، دانشمندان بزرگ شيعه همواره در جهت معرفى مقام امامت و مقامات  بنابر آن چه ذكر ش
امامان كوشيده  اند. يكى از اين دانشمندان بزرگ مرحوم آيت اهللا شيخ على نمازى شاهرودى 
است كه در تبيين عقايد شيعهـ  ازجمله موضوع امامتـ   و دفاع از حريم اهل بيتتالش 
ــته است. بدين روى، براى ارج نهادن به تالش  هاى  فراوانى كرده و گام  هاى مؤثرى برداش
اين دانشمند واال مقام بر آن شديم كه با بضاعت اندك خويش در جهت معرفى آثار ايشان 
ــالة  ــمند اثبات واليت و دو رس گامى برداريم. با اين هدف به گزارش محتواى كتاب ارزش
ــت اين تالش ناچيز مورد رضايت خداوند  نور االنوار» و «علم غيب» مى پردازيم. اميد اس »

و خشنودى مواليمان حجآل ابن الحسن المهدى قرار گيرد.

 در باره مؤلف
مرحوم آيآل اهللا شيخ على نمازى شاهرودى در سال 1323ق (1294ش) در شاهرود متولد شد. 
پدرش مرحوم حاج شيخ محمد بن اسماعيل نمازى شاهرودى از عالمان نامى شاهرود بود و از 

مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهانى و مرحوم فيروزآبادى اجازه اجتهاد داشت.
شيخ على نمازى از كودكى به تحصيل علوم حوزوى پرداخت و سطح را نزد پدر خواند و 
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همزمان به حفظ قرآن همت گماشت و حافظ قرآن شد. پس از گذراندن سطح در شاهرود 
ــهد گرديد و با بهره  گيرى از عالمان بزرگ عصر خود در سن 22 سالگى  ــپار حوزه مش رهس
ــال از محضر مرحوم آيآل اهللا ميرزا مهدى اصفهانى  ــد. وى پانزده س به درجه اجتهاد نائل ش
در فقه و اصول و معارف كسب فيض كرد و ضمن آشنايى كامل با مبانى فقهى، اصولى و 
معارفى ايشان، به ترويج اين مبانى همت گمارد. پس از رحلت ميرزاى اصفهانى عازم حوزة 
نجف شد و پس از مدتى دوباره به مشهد بازگشت و به تدريس و تبليغ معارف اهل بيت

و تربيت طالب اشتغال داشت.
مرحوم نمازى شاهرودى در مناظره توان شگرفى داشت و با آشنايى كامل به اصول مناظره 
ــن، به مصاف مخالفان مي رفت و ضمن تبيين حقايق، آنان را به پذيرش حق  و جدال احس
دعوت مي كرد. از جمله آثار مناظرات وى مي توان به استبصار گروه كثيرى از مسلمانان هند 

و پاكستان اشاره كرد.
وى به قرآن و احاديث نورانى اهل بيتبسيار اهميت مي داد؛ به  طورى كه كتاب شريف 
ــى كرده بود و دو كتاب  بحاراالنوار را پنج بار از ابتدا تا انتها به  صورت كامل مطالعه و بررس
ارزشمند مستدرك سفينآل البحار در ده جلد و مستدركات علم رجال الحديث در هشت جلد 

حاصل اين پژوهش است.
ــته شده  اند؛  از مرحوم نمازى آثار فراوانى به يادگار مانده كه برخى از آن ها به زينت طبع آراس

آثار منتشر  شدة ايشان عبارتند از:
1 ـ مستدرك سفينآل البحار در ده جلد؛

2 ـ مستدرك علم رجال الحديث در هشت جلد؛
3 ـ اعالم الهاديآل في اعتبار كتب االربعآل الشيعآل؛ 

4ـ  مستطرفات المعالي؛
5 ـ االحتجاج بالتاج علي اصحاب اللجاج؛

6 ـ رساله نور االنوار ؛
7 ـ رساله تفويض؛
8 ـ مناسك حج؛

9 ـ ابواب رحمت؛ 
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10ـ علم غيب؛
11ـ اصول دين؛
12ـ اركان دين؛

13ـ اثبات واليت؛
14ـ مقام قرآن و عترت؛

15ـ زندگاني حبيب بن مظاهر اسدي؛
16ـ تاريخچه مجالس روضه خواني و عزاداري؛

17ـ حاشيه بر بحاراالنوار؛
18ـ وسيلآل النجاآل؛

19ـ تاريخ فلسفه و تصوف.
آثار منتشرنشدة ايشان نيز به شرح زير است:

1ـ روضات النظرات در ده جلد (موضوعات فقهي استداللي)؛
2ـ مجموعه اي در طب؛

3ـ معرفت اشيا (گياه ها، درخت ها، حيوانات، جمادات)؛
4ـ معارف الهيه (كه دوره كامل آن مشتمل بر 43 جزوه است)؛

5ـ حاشيه بر تفسير البرهان؛
6ـ حاشيه بر رجال شيخ طوسي و تصحيح آن؛

7ـ حاشيه بر رجال مامقاني؛
8 ـ حاشيه بر رجال آيآل اهللا سيد ابوالقاسم خويي؛

9ـ حاشيه بر بصائر الدرجات؛
10ـ حاشيه بر حدائق؛

11ـ حاشيه بر جواهر الكالم؛
12ـ حاشيه بر وقايع الشهور؛

13ـ حاشيه رساله رجبيه (مرحوم آيتي بيرجندي)؛
14ـ بحر الغرائب في العلوم الغريبآل؛

15ـ رساله آداب سفر آخرت؛
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16ـ رسالآل تحفآل االحياء؛
17ـ رسالآل في عالج مرض الوسوسآل؛

18ـ رسالآل نور االبصار؛
19ـ مباحث اصول؛

20ـ الهادي الي الحق والي صراط المستقيم.

 درباره كتاب اثبات واليت
يكى از آثار گران سنگى كه تا كنون چندين بار به چاپ رسيده، كتاب ارزشمند و پر محتواى 
ــال 1375ش از سوى انتشارات نيك معارف  ــت. اين كتاب اولين بار در س اثبات واليت اس
ــت. كه به گفتة مصحح، كتاب اثبات  ــد و مبناى گزارش حاضر نيز همين چاپ اس چاپ ش
واليت بيست و شش سال پيش از تاريخ ياد شده تأليف شده و به همراه دو رسالة ديگر از 
مؤلف، هفت بار به زيور طبع آراسته شده است. چاپ دوم آن در سال 1351 توسط انتشارات 
ــتفاده  ــالة مذكور از آن چاپ اس ــينيه عمادزاده صورت گرفته كه ما در گزارش دو رس حس

كرده  ايم.
مرحوم نمازى در اين كتاب به واليت و حق تصرف امامان معصومبر كائنات پرداخته و 
ــت كه امامان معصومبه اذن پروردگار به تصرف در  با ادلّه عقلى و نقلى اثبات كرده اس

كون و كائنات قادرند.
اين كتاب در سه بخش سامان يافته است؛ بخش اول كتاب هفت فصل دارد و مؤلف در اين 
فصول به تبيين وجوب متابعت از امامان الهى پرداخته و به برترى امامان از همه آفريدگان 
و برخوردارى ايشان از علم غيب و عصمت ايشان و نيز فرمان بردارى انبيا و اوصياى پيشين از 
خاتم پيامبران و اوصياى ايشاناشاره كرده است. بخش دوم شامل چهارده فصل است. در 
اين بخش با استناد به آيات و روايات، واليت تكوينى امامان اهل بيتتبيين و اثبات شده 
ــوم) به نقد و بررسى داليل منكران در نفى واليت  ــت. در بخش پايانى كتاب (بخش س اس
ــده است. اين بخش چهارده فصل دارد. در دو فصل نخست آن آيات و  تكوينى  پرداخته ش
رواياتى كه مخالفان جهت نفى واليت تكوينى امامانبه آن   ها استشهاد مي كنند، مطرح 
شده و مؤلف ضمن پاسخ گويى به شبهات به بررسى معناى غلّو و تفويض از منظر فقهاى 
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ــيعه پرداخته است. در فصل سوم نيز پنج دليل عقلىِ ارائه  شده از سوى منكران مطرح و  ش
به آن   ها پاسخ داده شده است. فصل پايانى كتاب با پاسخ به شبهات يكى از معاندان شروع 

و با طرح انظار برخى فقها در تأييد واليت تكوينى پايان مي يابد.

 دربارة رساله  هاى نوراالنوار و علم غيب
و عترت پاك ايشان در رساله نور االنوار، مؤلف به كيفيت خلقت حضرت رسول اكرم
و ذكر دو روايت در وصف خلقت پيامبر و ائمه هدىو شأن و جايگاه امامت و ويژگى هاي 
امامانپرداخته است. رسالة علم غيب نيز گفت وگويى دوستانه دربارة اثبات علم غيب امام 

و رفع شبهات آن را ـ در قالب داستان ـ نقل مى  كند.

 گزارش تفصيلى از كتاب اثبات واليت
1ـ  طليعه

مؤلف در طليعة كتاب پس از نگارش خطبه  اىـ  كه شامل حمد و ثناى الهى و درود و صلوات 
بر محمد و آل اوو لعن دشمنان و منكران واليت و فضايل اهل بيتاستـ  به انگيزة 
ــخ گويى به شبهات منكران و معاندان و دفاع از  ــاره مي كند. انگيزة مؤلف پاس تأليف كتاب اش

جايگاه رفيع پيامبر اكرم و اهل بيت اوبوده است.

2ـ  مقدمه
مؤلف در مقدمه به چند موضوع پرداخته است كه در اين جا گزارشى از آن ها ارائه مى  گردد.

1ـ2ـ وجوب تمسك به كتاب و عترت بر اساس حديث ثقلين
مؤلف با استناد به حديث شريف ثقلين بر وجوب تمسك به كتاب و عترتتأكيد مي كند 
ــت،  ــته عامه) آمده اس ــريف  كه در تاج (جامع اصول س و با ذكر دو روايت از اين حديث ش
خوانندگان را براى مشاهده و بررسى روايات مختلف حديث به كتاب احقاق الحق (اثر مرحوم 
ــكرى) و كتاب فضائل الخمسه ارجاع مي دهد و مى  گويد: «و عالمه بزرگوار  نجم  الدين عس
معاصر، نجم  الدين عسكرى در كتابى كه درباره حديث ثقلين نوشته است، بيش از يكصد و 
پنجاه حديث را از طريق دانشمندان عامه از پيامبر با ذكر محل هاي آن   ها نقل كرده است؛ 
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و به همين نحو است در كتاب فضائل الخمسه، ج12، 43 ـ 52».
2ـ2ـ  نكاتى از مضمون حديث ثقلين

ايشان در ادامه نتايج حاصل از مضمون حديث ثقلين را  اين گونه برمي شمارد: 
ـ افضل بودن عترت: مرحوم نمازى معتقد است كه چون پيامبر اكرم كتاب و عترت را 
قرين و عديل يكديگر قرار داده و همه را به تمسك به آن دو امر كرده است، پس در ميان 
بندگان كسى مانند عترت يا افضل از ايشان نيست؛ در غير اين صورت عترت بايد به كسى 

كه  افضل از ايشان است تمسك جويند.
ــدن قرآن از عترت بر احتياج همه امت به  ــان: به نظر مؤلف، جدا نش ـ احتياج مردم به ايش
عترت داللت مي كند؛ زيرا همة افراد امت براى فهميدن احكام و وظايف دينى خود و اصالح 
ــد،  امور معاش و معاد خويش به قرآن محتاجند و چون قرآن هرگز از عترت جدا نخواهد ش
ــت؛ اما ظهور و  ــىء اس پس همه به عترت احتياج دارند؛ زيرا هرچند قرآنتبيانًا لكل ش
بطون و محكم و متشابه دارد و تفسير و تأويل آن ممكن نيست؛ مگر با مراجعه به كسانى 
ــت. عترت به عالم به تمام قرآن هستند؛  ــان عطا فرموده اس كه خدواند علم قرآن را به ايش
در غير اين صورت در آن چه عالم نباشند، از قرآن جدا خواهند بود؛ حال آن كه بر اساس نص 
ــريف ثقلين، عترت هيچ گاه از قرآن جدا نمي شوند. جدا نشدن عترت از قرآن نيز  حديث ش
داللت مي كند كه عترِت پاكيزه به هيچ فردى محتاج نيستند؛ چون تمام علوم قرآن را دارند.
ـ عصمت عترت: مرحوم نمازى معتقد است كه چون به فرموده پيامبر، عترت از قرآن جدا 
ــود و تمسك به عترت موجب امان از گمراهى است، پس عترت بايد معصوم باشند؛  نمي ش
در غير اين صورت خطا و لغزش عترت سبب جدايى آنان از قرآن و موجب گمراهى تمسك  

كنندگان به ايشان خواهد بود. 
ـ دانايى عترت به تمام علوم قرآن: مرحوم نمازى از اين قاعده كه «جاهل از آن چه نمي داند 
جداست» نتيجه مي گيرد كه عترت بايد به تمام علوم قرآن دانا باشند. هم چنين در صورت 
ــك به ايشان موجب امنيت از ضاللت  ــمت هايي از قرآن، تمس احتمال جهل عترت به قس

نخواهد بود و از آن جا كه اين احتمال منتفى است، علم عترت به تمام قرآن ثابت مي شود.
ـ از جانب خدا و رسول بودن خالفت عترت: از نظر مرحوم نمازى چون عترت قرين قرآن 
هستند و تمسك به ايشان موجب رفع ضاللت معرفى شده است، ثابت مي شود كه امامت و 
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خالفت ايشان از جانب خدا و رسول است. هم چنين، بر اساس برخى رواياِت حديث ثقلين، 
پيامبر اكرم فرمودند: «من دو خليفه در ميان شما مي گذارم؛ كتاب خدا و عترتم».

ـ انحصار و اختصاص امامت حقه الهيه به عترت: مرحوم نمازى معتقد است كه از جدا ناپذيرى 
قرآن و عترت استفاده مي شود كه غير عترت محتاج به عترت است؛ پس ممكن نيست غير 

عترت امام و خليفه باشد؛ در غير اين صورت او محتاج عترت نخواهد بود.
ـ انحصار هدايت در تمسك به عترت: از نظر مرحوم نمازى انحصار هدايت در تمسك به عترت 
ــت. عالوه بر اين، هدايت و سعات در قرآن است و علم  و قرآن، نص صريح حديث ثقلين اس
قرآن نزد عترت است. هم چنين اگر هدايت و سعادت در غير عترت يافت شود، قرآن از عترت 

جدا مي شود و اين بر خالف نص حديث و باطل است.
ـ خالى نبودن زمين تا قيامت از قرآن و عترت:  به نظر ايشان از جدايى  ناپذيرى قرآن و عترت 
استفاده مي شود كه زمين هيچ گاه از اين دو خالى نمي شود؛ در غير اين صورت آن دو از هم جدا 
خواهند شد. مرحوم نمازى در انتهاى اين بحث يادآور مي شود كه غيبت امام عصرمانع از 

تمسك به ايشان نمي شود و مردم در حال غيبت نيز از ايشان انتفاع مي برند.
3ـ2ـ  مراد از عترت

مرحوم نمازى سپس به تبيين معناى مراد از عترت مي پردازد و با استناد به گفتار اهل لغت 
مبنى بر اين كه عترت، اوالد شخص هستند و نيز با استشهاد به عبارت «و عترتى اهل بيتى» 
ــم و...) مراد از عترت را اهل بيت  ــده (مانند: عصمت، عل و اوصافى كه براى عترت بيان ش

پيامبر و امامان شيعهمعرفى مي كند.
ايشان در ادامه يادآور مي شود رواياتى كه مراد از عترت را اهل بيت پيامبر معرفى كرده  اند، 
بيش از حد تواتر، بلكه بالغ بر چند هزار روايت  اند. مرحوم كلينى در كتاب شريف كافى بيش 
از پانزده روايت و عالمه مجلسى بيست و دو روايت صحيح و معتبر ذكر كرده  اند كه به اين 

مطلب تصريح دارند. احاديث رسول خدا در اين زمينه دو دسته هستند:
1ـ احاديثى كه خلفا و اوصياى پيامبر را دوازده نفر معرفى كرده  اند (از آن جا كه عدد دوازده 

بر غير امامان شيعه انطباق ندارد، پس مراد از عترت، پيامبر و خلفاى ايشانند).
2ـ رواياتى كه در آن   ها ضمن بيان عدد خلفا، اسامى و فضايل ايشان نيز ذكر شده است.

مرحوم نمازى سپس آمارى از روايات مربوط به هر دسته ارائه داده و در ادامه، مفاسد تفسير 
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ــبهات حاصل از  ــمرده و نمونه هايي از كج فهمى   ها و ش قرآن بدون مراجعه به عترت برش
تمسك به آيات متشابه را ذكر كرده است. ايشان تأكيد مي كند كه رهايى از اين كج  فهمى   ها 
و پاسخ به اين شبهات، تنها در گرو مراجعه به عترت و فهم مراد كالم از طريق آنان است.

4ـ2ـ  وجوب مراجعه به عترت در تفسير قرآن
ــت از آن جا كه تمام علوم قرآن نزد اهل بيتاست و تمّسك به  مرحوم نمازى معتقد اس
ــير قرآن ثابت  ــت، پس وجوب مراجعه به عترت در تفس قرآن تنها براى هدايت كافى نيس
مي شود و «حسبنا كتاب اهللا» باطل و خالف تصريح پيامبر اكرم در حديث ثقلينـ  مبنى 

بر جدا ناپذيرى قرآن و عترت ـ است.
ــش روايت آورده و به نظر عالمه  ــير قرآن، ش ــان دربارة لزوم مراجعه به عترت در تفس ايش
خويى مبنى بر تواتر روايات و اجماع عالمان شيعه و داللت عقل و نقل بر اين مطلب اشاره 
مي كند؛ آن گاه تأكيد مي كند كه تمسك به آية أَولَْم َيْكِفِهْم أنَّا أنَزلَْنا َعَلْيَك الِْكَتاَب يُْتَلى 
َعَلْيِهْم براى عدم ضرورت مراجعه به اهل بيتصحيح نيست؛ چون با توجه به آية قبل 
از آن، روشن مي شود اين آيه در پاسخ به درخواست معجزه از سوى منكران نازل شده است.
ايشان به اين نكته هم اشاره مى  كند كه گرچه قرآن ميزان تشخيص صحت روايات است، 
ــخيص اين ميزان مخصوص افرادى است كه  اما ـ با ذكر دو روايت تأكيد مي كند كه ـ تش

.به علوم و معارف قرآن آشنايند؛ يعنى عترت
مرحوم نمازى هم چنين يادآور مي شود كه بيان مقّيدات و مخّصصات در روايات با مطلقات و 
عمومات قرآن مخالف نيست. ايشان براى روشن شدن مطلب مثال هايي مطر ح مي كند؛ از 
جمله اين كه روايات وارد شده در بيان احكام و مسايل وضو و غسل، با آيات مطلقه اي كه در 
باب وضو و غسل نازل شده اند، مخالفت ندارند و يا عام بودن «اولى االمر» با تعيين مصداق 
براى آنان منافات ندارد. پس از بيان اين قبيل نمونه  ها و شواهد، به مناسبت وارد بحث علم 

غيب پيامبر و اماماندر قرآن شده است.
2ـ  امام مبين؛ حامل علوم قرآن 5ـ 

مرحوم نمازى با ذكر دو آيه شريفه  از قرآن كريم تأكيد مي كند كه بايد آياتى را كه در نظر 
ابتدايى غيب را مخصوص خداوند دانسته و از غير او نفى مي كنند، با آيات ديگر و نيز روايات 
عالمان به قرآن جمع كرد و به همة آيات و بيان عترتايمان آورد؛ اين دو آيه عبارتند از: 
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ُسِلِه َمن َيَشاء1ا َعالُِم الَْغْيِب  َوَما َكاَن اهللاُ لُِيْطِلَعُكْم َعَلى الَْغْيِب َولَِكنَّ اهللاَ َيْجَتِبي ِمن رُّ
 2.ُسوٍل َفَال يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه أََحًدا* إالَّ َمِن اْرَتَضى ِمن رَّ

ايشان سپس آياتى را مطرح مي كند كه در آن   ها تصريح شده بيان هر چيزى در كتاب هست 
ــت، مگر آن كه در كتاب مبين آمده و خداوند  ــكى نيس و هيچ پنهان و غيبى و هيچ تر و خش
ــت؛ هم چنين به تصريح آيه  ا ي ديگر علم  از بيان هيچ چيزى در كتاب فروگذارى نكرده اس
كتاب نزدكسى است كه شاهد بر رسول خداست3 و آن شخص بر اساس روايات صحيح و 
فراوان اميرالمؤمنيناست كه البته ائمه هدىنيز از مصاديق اين آيه هستند. مرحوم 

نمازى در ادامه باز هم ده روايت در تأييد اين مدعا ذكر مى  كند و اين گونه نتيجه مي گيرد:
ــت، به  طور كامل روشن شد كه علم تمامى چيزها را خداوند  از آن چه گذش
در قلب مقدس امام مبين، اميرالمؤمنيناحصا و ضبط فرموده و همين 
 َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبيٍن :است كه در سوره يس مي فرمايد
و همين ظاهر را پيغمبر و ائمة هدى ـ در رواياتى كه خواهد آمد ـ تأييد و 

تعيين فرموده  اند.4
6ـ2ـ  دارا بودن علم الهى، دليل بر وجوب اطاعت از امامان

ــتناد به آيات و روايات، بر لزوم پيروى كامل از قرآن و  مرحوم نمازى در ادامه مجدداً با اس
اهل  بيتتأكيد مي  كند و علم الهى پيامبر و امامانرا دليلى بر وجوب اطاعت كامل 
از ايشان دانسته و به مناسبت، شبهات مربوط به نفى علم غيب را ـ كه گاهى با تمّسك به 

برخى آيات متشابه مطرح شده  اند ـ پاسخ مي دهد و چنين نتيجه مى  گيرد:
ــان خدايى، در اعال درجة رضا و  آرى؛ چون اين بزرگواران به لطف و احس
تسليم و بهترين رتبة قابليت و استعداد و اعال درجة علم و كماالت بودند، 
پروردگار كريمِ قادر، بى نهايت آنان را مورد الطاف و عنايات بى  پايان خود 
ــت؛ و اين است  قرار داده و آنان را به همه چيز دانا و توانا و بينا فرموده اس

1.  آل عمران/179.
2.  جن/26 ـ 27.

3.  رعد/43.
4.  نمازى شاهرودى، اثبات واليت،43.
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سلطنت و خالفت و واليت حّقة الهيه كه ما در مقام اثبات آن هستيم.1
7ـ2ـ اعطاى ملك عظيم به اهل بيت

مرحوم نمازى در بخش پايانى مقدمه با استناد به آية «ملك عظيم» و روايات ذيل آن يادآور 
ــتند كه خداوند كتاب، حكمت و ملك  ــود كه مراد از «آل ابراهيم» اهل بيتهس مي ش
ــان به  سبب همين جايگاه رفيع مورد حسادت واقع  ــت و ايش عظيم به آنان عطا فرموده اس
شده اند. مؤلف هم چنين به تفسير «ملك عظيم» در بيانات عترت اشاره مي كند كه آن را به 
وجوب اطاعت مطلق معنا كرده  اند؛ به عقيدة آن مرحوم وجوب اطاعت شامل اطاعت انسان 
در احكام شرعيه و نيز اطاعت تمام موجودات مي شود. از نظر وى روايات ديگرى كه «ملك 

عظيم» را به امامت و خالفت الهى تفسير كرده  اند، مؤيد روايات پيشين هستند.
ــت تكوينى مي پردازد و آن را الزام همة  ــپس به تبيين معناى مراد از والي مرحوم نمازى س
مخلوقات از سوى خداوند به اطاعت و فرمان بردارى از اهل بيتو مسخر بودن همه چيز 
ــاره مى  كند كه ائمهبراى نيل به  ــان معنا مي كند. وى البته به اين نكته نيز اش براى ايش
ــو انسان مختار  ــوند؛ چون از يك س اين هدفـ  معموالـً  از راه هاى غير عادى وارد نمى  ش
است و دنيا محل امتحان و از سوى ديگر ائمهنيز در اعال درجة رضا و تسليم قرار دارند 

و امين اسرار تقديرند.

3ـ اثبات واليت تكوينِى امامان
ــده  در بخش ديگرى از كتاب، به اثبات واليت تكوينى پيامبر اكرم و ائمه هدىپرداخته ش
است. اين بخش با بررسى معناى «ملك» و تفسير آياتى كه اين لفظ در آن   ها آمده آغاز مي شود.

1ـ 3ـ   معناى ملك
 مؤلف «ملك» را به سلطنت، رياست، استيال و تمكن از تصرف در امور عباد و بالد معنا مي كند 
ــلطنت صاحب ملك مي داند. از نظر ايشان  ــتيال و س و «مملكت» را امور تحت تصرف و اس
«مَلِك» صاحب ملك است و با «مالك» تفاوت دارد؛ زيرا استيالى مَلِك از مالك بيش تر است. 
ملك و پادشاهى، ِملك خداست و او آن را به هركه بخواهد مي دهد و از هركه بخواهد مي گيرد. 

1.  همان، 53.
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خداوند مي تواند به بنده  اي سلطنت و واليت كليه دهد؛ بى آن كه بنده با خدا شريك گردد و اگر 
ــى هم عطا نكند نقصى بر او وارد نمي شود. بنابر نّص صريح قرآن، خداوند به يوسف،  به كس
طالوت، داوود و سليمان ملك عطا كرده است. خداوند هم چنين به پيامبر و اهل بيتنيز 
ملك عطا فرموده با اين تفاوت كه ملك اعطايى به ايشان را موصوف به «عظيم» كرده است.

2ـ3ـ  تفاوت ملك اهل بيتبا ملك ساير برگزيدگان خدا
ــليمان با ملك پيامبر و اهل بيت ــة ملك س صاحب كتاب اثبات واليت در ادامه به مقايس

پرداخته و يادآور مي شود كه ملك اهل بيت، صفت «عظيم» دارد؛ پس ملك سليمان نسبت 
به ملك محمد و آل محمد عظيم نيست. ايشان از عبارت وأوتينا من كل شىء استفاده 
مي كند كه «مِن» در اين جا از نوع «بعضيه» است و خداوند برخى امور را به سليمان عطا كرده؛ 
اما بر اساس آية َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبيٍن همة چيزها را در وجود مقدس امام 
مبين ضبط و احصا فرموده است. مرحوم نمازى با ذكر چند روايت يادآورد مي شود كه مراد از 
لَْنا َعَلْيَك  «إَماٍم ُمبِيٍن» حضرت اميرالمؤمنيناست. ايشان با استناد به دو آية شريفة َونَزَّ
و اين كه پيامبر و امامان ٍمَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْء و ٍالْكِتَابَ تِبْيَانًا ِلكُلِّ شَيْء
ــه مي كند؛ كه تنها «علمى از  ــان را با علم آصف بن برخيا مقايس حامل علوم قرآنند، علم ايش
ــليمان حاضر كرد. در  ــم برهم  زدنى نزد س كتاب» نزد او بود و تخت بلقيس را در كم تر از چش
ــبيه شده  ــبِت قطره به دريا تش ــبِت علم آصف به علم اهل بيتبه نس برخى روايات نس
ــلطنت اميرالمؤمنين  ــت. مرحوم نمازى با ذكر اين روايات تصريح مي كند كه قدرت و س اس
ــتر است؛ آن گاه با استناد به  ــمارـ  بيش  ــيارـ  بلكه بي ش و يازده فرزند پاكشبه درجات بس
روايات، نمونه هايي از علم و قدرت و تصرفات اميرالمؤمنينرا مطرح مي سازد و مي  گويد:
آرى؛ اين است «ملك عظيم» كه خداوند به محمد و آل محمدمرحمت 
ــد در تمام كائنات تصرف كنند و  ــت فرموده كه اگر بخواهند، مي توانن عناي
ــى نمايند و يا اثر چيزى را از آن بردارند كه آن چيز خالى ازآن اثر  فرمان رواي

گردد. و خداوند اطاعت آنان را بر همة موجودات واجب كرده است.
و ملك سليمان با آن كه موصوف به «عظيم» نشده با اين حال سليمان عالوه 
ــياطين، حق فرمان فرمايى بر باد و حيوانات نيز داشت... و  بر جنّ و انس و ش
اما صاحب «ملك عظيم» دايرة مملكت او به هزاران برابر از ملك سليمان 
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وسيع تر است... .1
3ـ 3ـ  اهل بيتوارث همة پيامبران و رسوالن پيشين

نويسندة دانشمند اثبات واليت، فصل دوم از بخش دوم كتاب را به تثبيت اين موضوع اختصاص 
داده كه تمام كتاب هاي آسمانى، علوم، كماالت، آثار و آيات انبيا و مرسلين به پيامبر اكرم و از 
وى نيز به امامان اهل بيتبه ارث رسيده است؛ يعنى صحف آدم، ادريس و ابراهيم، تورات 
موسى، انجيل عيسى، زبور داود، عصاى موسى، تابوت بنى اسرائيل، پيراهن يوسف، زره داود، 
انگشتر سليمان و هرچه به هر پيامبرى داده شده، همه به پيامبر و اهل بيترسيده است. 

مرحوم نمازى در ادامه به ذكر رواياتى مي پردازد كه به اين مطلب تصريح كرده  اند.
4ـ3ـ  اهل بيت حامل تمام علم مبذول خدا

مرحوم نمازى در فصل سوم بر علم پيامبر و امامانبه تمام علومى كه به خاليق عطا شده 
تأكيد مي كند و يادآور مي شود كه خدا دو علم دارد: علمى كه مخصوص ذات مقدس اوست و 
به هيچ مخلوقى داده نشده و ديگرى علمى كه به مخلوقات، مالئكه، انبيا و مرسلين داده شده 
است و ائمه هدىتمام علم مبذول به خاليق را مي دانند. مؤلف با ذكر روايات مربوط به 

اين مطلب مي نويسد:
ــت روايت مي باشد. استفاده كامل  از تمام اين روايات كه … درحدود دويس
ــى كه به مالئكة مقرب و انبيا و  ــود كه تمام علوم و فضايل و كماالت مي ش
ــلين و اوصياى آنان از جانب پروردگار افاضه شده، تمام آن   ها را دوازده  مرس

اماممي دانند… .
اين علوم كه علوم خدايى است، عيت قدرت و استيال مي باشد… .

اين است «ملك عظيم» كه خداوند به آل ابراهيم (محمد و آل محمد) عطا 
فرموده، و اين ملك عظيم، سلطنت و قدرت و استياليى است كه به اذن خدا 
بر تمام مخلوق دارند و فرمان ايشان در تمام دايرة خلقت الزم  االجرا مي باشد.

5ـ3ـ  واليت اهل بيتبر تمام كاينات
در فصل چهارم نيز بر سلطنت و واليت محمد و آل محمدبر تمام كائنات و عدم منافات آن 

1.  همان، 75ـ76.
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با توحيد و سلطنت تام خداوند تأكيد شده است. مؤلف يادآور مي شود كه اهل بيتمخلوقند؛ 
پس در هيچ كمالى استقالل ندارند و همة كماالت به تمليك خداوند به آن   ها رسيده و خود خدا 
نسبت به آن   ها مالك تر است. ايشان با ذكر مثالى به سراغ روايات مربوط به اين بحث مي رود و 

روايات متعددى در اين زمينه مطرح مي كند.
6ـ3ـ  اهل بيتحامل هفتاد و دو حرف از اسم اعظم

ــم اعظم  ــاره مي كند كه انبيا با دارا بودن برخى از حروف اس مرحوم نمازى در فصل پنجم اش
معجزاتى ارائه كرده  اند و پيامبر و امامانبه جز يك حرف ـ كه مخصوص خداوند است ـ 
هفتاد و دو حرف از هفتاد و سه حرف اسم اعظم را دارند و با اين قدرت و توانايى هر وقت هر 

امرى را بخواهند انجام مي دهند و نسبت به هركس صالح بدانند، اظهار قدرت مي كنند.
7ـ3ـ تصرف اهل بيتدر كاينات

ــاس آن   ها اماماندر ظاهر و صورت افراد  ــده كه بر اس ــم رواياتى مطرح ش  در فصل شش
ــخ شده  اند يا زن كهنسالى به امر ايشان به دختر جوان  تصرف كرده و افرادى به امر آنان مس
ــت و نيز رواياتى كه به تصرفات اماماندر جمادات و غيره اشاره  ــده اس باكره اي تبديل ش

دارند به تفصيل مطرح شده است. 
8ـ3ـ اطاعت حيوانات از اهل بيت

ــت. در اين  ــوان فصل هفتم «اطاعت حيوانات و صور آنان از پيغمبران و امامان» اس عن
فصل روايات فراوانى دربارة اطاعت و انقياد حيوانات از پيامبر و امامانمطرح شده است؛ 
ــير نقاشى  شده بر روى پرده به شير زندة درنده و بلعيدن ساحِر معاند.  مانند روايت تبديل ش
ــد: «و اين موضوع شير  مرحوم نمازى بعد از ذكر روايات متعدد در پايان اين فصل مي نويس
ــانى را بخورد و به جايگاه خود  ــير زندة درنده شود و انس ــير تبديل به ش پردهـ  كه نقِش ش
ــدهـ  برهانى قوى است بر  برگردد؛ چنان كه اين موضوع به فرمان چهار امام همام محقق ش

مقام واليت و سلطنت آن بزرگواران».1
9ـ3ـ توانايى اهل بيتبر زنده كردن مردگان

فصل هشتم به مطالبى دربارة توانايى پيامبر و امامانبر زنده كردن مردگان اختصاص 

1.  همان، 127.
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ــاره به آياتى كه به زنده كردن مردگان توسط حضرت عيسى  ــت. مؤلف ابتدا با اش يافته اس
تصريح كرده  اند، يادآور مي شود كه بر اساس روايات، حضرت عيسى با داشتن دوحرف از اسم 
اعظم اين كار را مي كرد؛ در حالى كه عالوه بر اين دو حرف، هفتاد حرف ديگر نزد پيامبر و 
ائمهاست؛ پس ايشان به اذن خداوند مي توانند  انسان و حيواِن مرده را زنده كنند. مرحوم 
ــاره مى  كند كه خداوند در قرآن نفرموده كه من به دست عيسى  نمازى به اين نكته هم اش
مردگان را زنده كردم؛ بلكه تصريح مي فرمايد كه خود حضرت عيسىبه اذن خداوند اين 
ــتند و هرگاه بخواهند  كار را انجام مي داد. ائمهنيز به لطف خدا داراى چنين قدرتى هس
مي توانند در كائنات اعمال قدرت كنند و چون كارهاى اين بزرگواران به هوا و هوس نيست 

ـ بلكه تابع امر و اذن خداوند است ـ پس مي توان فعل ايشان را به خدا نسبت داد.
در اين بحث نيز براى اثبات مدعا، به روايات متعددى استناد شده است.

10ـ3ـ  اطاعت گياهان از اهل بيت
در فصل نهم، مؤلف در دو بخش به اطاعت اشجار و نباتات از ائمه هدىپرداخته است؛ 
ــول خدا پرداخته و در  ــت به ذكر چند روايت دربارة اطاعت درختان از رس در بخش نخس
ــان بخش دوم روايات مربوط به اطاعت درختان از اميرالمؤمنين و فرزندان معصوم ايش

ذكر كرده است.
11ـ3ـ  اطاعت جمادات از اهل بيت

در فصل دهم اشاره شده كه موارد فرمان بردارى كوه   ها و سنگ هاي زمين از پيامبر و امامان 
ــيار است و براى تبّرك تعدادى از روايات مربوط به اطاعت جمادات از پيامبر و ائمه هدى بس

ذكر شده است.

12ـ3ـ اطاعت ابر و باد از اهل بيت
فصل يازدهم نيز به فرمان بردارى و مسخر بودن ابر و باد براى پيامبر و اماماناختصاص 
يافته است. مرحوم نمازى تأكيد مي كند: «در روايات بسيار دارد كه خداوند امام را قدرتى داده 
ــرق در مختصر زمانى مي تواند سير كند و خداوند  ــرق به مغرب و از مغرب به مش كه از مش
ابرها را مسخر او فرموده و اسباب سير او را به هرجا كه بخواهد مهيا نموده است».1 ايشان 

1.  همان، 155.
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روايات متعددى نيز در اثبات اين امر ذكر كرده و در انتها مي نويسد: «بنابراين، مسخر بودن 
باد و ابر براى پيغمبر و خلفاى آن سرور، ائمه اثنا عشر، از واضحات روايات است و منكر 

آن جاهل به معارف قرآن است».1
13ـ3ـ  اطاعت آب، مالئكه، جنيان و شياطين از اهل بيت

در فصل دوازدهم به ذكر احاديثى پرداخته شده كه بيان گر اطاعت آب از پيامبر و ائمه هدى
هستند. فصل سيزدهم نيز دربارة اطاعت مالئكه از پيامبر و اماماناست و در فصل 

پايانى اين بخش اطاعت جنيان و شياطين از پيامبر و ائمهمطرح گرديده است. 

4ـ  شبهاتى پيرامون واليت تكوينى امامان
در بخش سوم و پايانى كتاب شبهات مربوط به نفى واليت مطرح شده است اين بخش شامل 

سه فصل است. 
1ـ 4ـ استناد به برخى آيات براى نفى واليت تكوينى امامان

مؤلف در فصل اول به بررسى آياتى پرداخته كه يكى از منكران واليت، جهت نفى واليت 
تكوينى پيامبر و امامانبه آن   ها استدالل كرده است. مرحوم نمازى مجدداً يادآور مي شود 
كه كشف مراد پروردگار از آيات كريمة قرآنـ  در غير نصوصـ  بايد با تفسير و بيان عترت 
پاكيزة پيغمبر باشد و بدون آن احتجاج به آياتـ  به اتفاق علماى شيعهـ  جايز نيست. ايشان 
ــى در شبهاتى پرداخته كه با استناد به آيات متشابه و تفسير نادرست  با اين مقدمه به بررس

آن   ها مطرح مي شود: 
1ـ يكى از آياتى كه منكر واليت به آن استناد كرده اين آية شريف است: لَْيَس لََك ِمَن 
بَُهْم َفِإنَُّهْم َظالُِموَن است. وى آيه را چنين ترجمه كرده  اَألْمِر َشْيٌء أَْو َيُتوَب َعَلْيِهْم أَْو يَُعذَّ
است: «هيچ امرى از امور براى تو و برعهده تو نيست؛ چه خداوند توبه ايشان را بپذيرد و چه 
ــت كه «شىء» در آيه، نكره و در سياق نفى واقع  ــان كند»؛ و مدعى اس نپذيرد و چه عذابش
ــت؛ لذا چنين نتيجه مى  گيرد كه هيچ كارى از امور تكوينى بر عهدة  ــده و مفيد عموم اس ش
رسول خدا نيست. مرحوم نمازى در پاسخ به اين نحوه تفسير يادآور مي شود كه شخِص 

1.  همان، 159.



305

ــتباهاتى شده است؛ اول اينكه «لك» به  معناى «براى تو»  منكر، در ترجمة آيه مرتكب اش
است و خداوند نفرموده «عليك» تا آن را «بر عهدة تو» معنا كنند. افزون بر آن كه اين معنا 
مستلزم نفى تمام تكاليف از پيامبر است. اشتباه دوم آن كه هر چند «شىء» در آيه نكره و 
در سياق نفى است، اما با عبارت «من األمر» مقيد شده و الف و الم در «األمر» الف و الِم 
عهد است و به موضوع معهوِد معّينى اشاره دارد؛ اين امر معهودـ  بر اساس رواياتـ  واليت 
ــت: «اختيار جعل واليت با خداوند است  ــت. پس معناى آيه چنين اس اميرالمؤمنيناس
ــان در تثبيت مدعا روايتى از امام باقرنقل مي كند كه آن حضرت  ــت». ايش و با تو نيس
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما نََهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا ضمن بيان مطلب فوق با استناد با آية َوَما آَتاُكُم الرَّ
ــد و حال آن كه خداوند به او تفويض فرموده و   مي فرمايد: «چگونه براى پيامبر امرى نباش

قرار داده كه هرچه او حالل كند حالل و آن چه حرام فرمايد حرام است؟».
مرحوم نمازى هم چنين به تفسير مرحوم طبرسى نيز اشاره كرده و يادآور شده كه مفسران 
نيز «األمر» را تعميم نداده  اند؛ بلكه آن را عهد و اشاره به ماسبق گرفته  اند. ايشان سپس تأكيد 
مي كند كه «امر» در قرآن و روايات به شش معنا آمده و در بسيارى از آيات و روايات به  معناى 

واليت و امامت است.
در مطالبى كه مؤلف اثبات واليت در انتهاى اين بحث بيان فرموده، نكات زير تأكيد و تبيين 

شده است:
ـ قول به تعميم، خالف ظاهر قرآن و خالف روايت و خالف گفتار مفسران 

است؛
ـ ممكن است الم در لَْيَس لََك ِمَن اَألْمِر َشْيٌء براى مالكيت باشد و 
ــد كه پيامبر هيچ  چيز را به ذات خود مالك نيست؛ مگر  مقصود آن باش

آن چه خداوند به او تمليك فرمايد؛ 
ـ اين آيه از آيات متشابه است و براى اثبات مدعاى شبهه  كننده نمي توان 

به آن استدالل كرد؛
ـ قائالن به جبر به اين آيه استدالل كرده  اند؛

ــات و رواياتى كه بيان گر توانايى انبيا و  ــن ترجمه اي از آيه با مجموع آي ـ چني
اوصياى پيشينـ  از جمله سليمان و آصفـ   بر تصّرف در امور تكوينى و افضل 
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بودن و ارث بردن پيامبر خاتم و اماماناز ايشان هستند، سازگارى ندارد.
ُسُل است. منكر  ــوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ ٌد ِإالَّ َرُس ــريفة َوَما ُمَحمَّ 2ـ  آيه ديگر آية ش
ــالت عنوان ديگرى مثل واليت تكوينى  ــتناد به اين آيه ادعا مى  كند كه محمد جز رس با اس
نداشته است. مرحوم نمازى در پاسخ، به شأن نزول آيه در جنگ احد اشاره و تأكيد مي كند 
كه آيه بيان گر اين نكته است كه محمد مانند رسوالن گذشته مي ميرد يا كشته مي شود و در 
مقام اين نيست كه بگويد محمد هيچ عنوانى جز رسالت ندارد. ايشان عناوين ديگرى كه در 
آيات قرآن براى پيامبر اكرم ذكر شده را بر مي شمارد. برخى از اين عناوين عبارتند از: خاتم 
النبيين، عبوديت (عبداهللا بودن)، شاهد، شهيد، مبشر، نذير، سراج منير، رحمآل للعالمين، ذكر، 
برهان، نعمت، نور و مشكات؛ تعداد اين مناقب در قرآن به چهارصد منقبت مي رسد. به  عالوه 

مقام شفاعت و مثل اعالى الهى كه در آيات و روايات فراوانى به آن   ها اشاره شده است.
ــپس روايات متعددى را در اين زمينه ذكر مي كند و مراد از «مثل اعلى»  مرحوم نمازى س
ــته كه گاهى به «نور واليت»، «نور علم» و «نور عرش»  را نور مقدس اهل بيتدانس
تعبير شده است. پيامبر و ائمهبا اين نور تمام گذشته و آينده و آن چه در عالم خلقت است 
ــان جسم دارند و در مكان  ــود. هرند ايش را مي دانند و به قدرت الهى هرچه بخواهند مي ش
هستند، اما با اين نور همه را مي بينند و حجابى براى چشم بيناى ايشان نيست. در پايان نيز 
ــد: «تشبيه رسالت حضرت رسول به رسالت حضرت موسى بن عمران از جهت  مى  نويس

اصل رسالت صحيح است، نه در جهات درجات و حدود رسالت».
ــده، اين دو آية شريفه  ــتدالل ش 3ـ از جمله آياتى كه براى نفى واليت تكوينى به آن   ها اس
ا َوَال َرَشًدا*َولَْن أَِجَد ِمن ُدوِنِه ُمْلَتَحًدا. منكر، آيه را  است: ُقْل ِإنِّي َال أَْمِلُك لَُكْم َضرًّ
اين گونه معنا كرده است: «بگو من مالك ضرر و نفعى براى شما نيستم و من جز خدا پناهى 

نخواهم يافت؛ جز اين كه من مبلغ پيغام هاي خدايم. يعنى من عهده  دار تبليغم نه تكوين».
ــخ مي گويد: با جمع اين آيه با آيات و روايات ديگر روشن مي شود كه  مرحوم نمازى در پاس
مراد آن است كه من به ذات خودم از نزد خود، مالك ضرر و رشد شما نيستم؛ مگر آن چه را 
خدا بخواهد؛ زيرا پيامبر و ديگران به اندازه اي كه خدا خواسته و به تمليك او، داراى قوت و 
قدرتى   هستند كه به  سبب آن مالك نفع و ضرر خود و ديگران مي باشند و بر همين اساس 
ــاندن به  ــده و نفع رس ــاندن به خود و ديگران نهى ش در آيات و روايات فراوانى از ضرر رس
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بندگان خدا مورد مدح قرار گرفته است.
مرحوم نمازى به اين نكته هم اشاره مى  كند كه از ميان آيات مورد استناد عبارت ُقْل إنِّي 
ــده و اين موجب اغفال مخاطب مي گردد؛ زيرا عبارت  لَن يُِجيَرِني ِمَن اهللاِ أَحٌد حذف ش
ــن مي كند كه پيامبر اكرم هرگونه پناهى را در برابر عذاب الهى نفى  ــده روش ــقاط  ش اس
ــاس آن   ها اين آيات  ــير آيه ذكر مي كند كه بر اس ــپس دو روايت در تفس مي كند. مؤلف س
ــت قريش براى معاف داشتن آنان از قبول واليت اميرالمؤمنيننازل  ــخ درخواس در پاس
شده  اند و خداوند به رسول خود مي فرمايد: «بگو اگر شما از امر واليت على بن ابى طالب
اعراض كنيد، من ضرر و منفعتى براى شما مالك نيستم و اگر من واليت او را كتمان كنم، 

احدى مرا از عذاب الهى پناه نمي دهد».
ُسِل َوَما أَْدِري َما يُْفَعُل  4ـ در آيه اي از كتاب خداوند مي خوانيم: ُقْل َما ُكْنُت بِْدًعا ِمَن الرُّ
بِي َوال بُِكْم. اين آيه نيز مورد استناد منكر واليت تكوينى قرار گرفته و چنين ترجمه شده 
است: «بگو من پيغمبر تازه درآمده  اى نيستم و مانند ساير رسوالنم و نمي دانم با من و با شما 
چه خواهد شد». منكر سپس ادعا مى  كند: «اين آيه واضح مي گويد خاتم االنبيا مانند ساير 
ــت». مرحوم نمازى پس از طرح اين  ــوالن از امور تكوينى خود و ديگران بى اطالع اس رس
اشكال در پاسخ يادآور مي شود كه در اين آيه نيز عبارت إْن أتَِّبُع إال َما يُوحى إلَّيَ خائنانه 
حذف شده است. ايشان هم چنين متذكر مي شود كه اين آيه بايد با ضميمه ذيل آيه و آيات 
ديگر مانند آيات سوره قدر و نيز با مالحظه روايات معنا گردد. بر اين اساس معناى آيه چنين 
است: «بگو من به ذات خود و از پيش خود بدون تعليم پروردگار، چيزى نمي دانم»؛ چنان كه 
ــود».  در ادامه آيه نيز مي فرمايد: «من متابعت نمي كنم، مگر آن چه را كه به من وحى مي ش
مرحوم نمازى تصريح مي كند كه وحى منحصر به احكام شرعى و معالم دينى نيست؛ بلكه 
قرآنـ  كه همه علوم در آن جمع استـ   بر پيامبر وحى شده و به صريح قرآن «روح من 
االمر» نيز به  سوى پيامبر وحى شده است و او از رسوالن پسنديده است كه خداوند ايشان 

را از غيب خود آگاه ساخته است.
مؤلف اثبات واليت در پايان اين بحث به روايات فراوانى كه دربارة آگاهى اماماناز غيب 
 وارد شده اشاره مي كند و استناد و استدالل به آيه مورد بحث را براى نفى علم پيامبر اكرم

همچون استدالل قائالن به جسم بودن خداوند به برخى آيات مي داند.
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ــده، اين آيات هستند:      ــتدالل ش 5ـ از جمله آياتى كه براى نفى واليت تكوينى به آن   ها اس
ُسوِل إالَّ الَْبَالُغ و َفَما أْرَسْلَناَك  إنََّما َعَلْيَك الَْبَالُغ َوَعَلْيَنا الِْحَساُب،اَوَما َعَلى الرَّ
َعَلْيِهْم َحِفيًظا إْن َعَلْيَك إالَّ الَْبَالغُ. منكر با استناد به اين آيات و آيات مشابه چنين گفته 
ــت؛ تو نگهبان مردم  ــت: «اى پيغمبر تو فقط مبلغ دينى و كار ديگرى بر عهدة تو نيس اس
نيستى، چه برسد به اين كه نگهبان و سرپرست جهان باشى! رسولى كه حفيظ مردم نيست، 

چگونه حافظ زمين و آسمان است؟».
مرحوم نمازى در برابر شبهه فوق مي گويد: «مراد آن است كه در جهات تبليغ احكام، فقط 
ــت...  ــت و الزام و اجبار مردم در عمل كردن به وظايف دينى بر عهده تو نيس بر تو ابالغ اس
ــابِِهم مِّن َشْيٍء». اما  كَّى و وَما َعَلْيَك ِمْن ِحَس چنان كه فرموده: َوَما َعَلْيَك أَال َيزَّ
ــان معتقد است كه اين آيه نيز نظير آيه لَْيَس لََك  درباره نفى حفيظ بودن پيامبر، ايش
مِنَ األمْرِ شَيْءٌ است و به اندازه اى كه خدا به بندگانش قدرت و توانايى دهد، آنان حافظ و 
حفيظ خواهند بود و اين حقيقت با حافظ بودن و مالكيت على  االطالق پروردگار منافاتى ندارد؛ 
چنان كه شاهد و شهيد بودن پيامبران بر امت هاي خود و نيز شاهد بودن اميرالمؤمنينو ساير 

ائمهبا شاهد و شهيد بودن خداوند منافاتى ندارد.
6 ـ آيه ديگرى كه مورد استناد و منكران واليت تكوينى قرار گرفته، آيه شريفه زير است: 
 .ْسِلُموَن َوَال َيْأُمَرُكْم أن َتتَِّخُذواْ الَْمَالئَِكَة َوالنِِّبيِّْيَن أْربَابًا أَيْأُمُرُكم بِالُْكْفِر بَْعَد ِإْذ أَنُتم مُّ

آيه از سوى منكر چنين معنا شده است: «خدا شما را امر نمي كند كه فرشتگان و پيغمبران 
را ارباب و مربى خود بگيريد. آيا خدا به چنين كفرى امر مي فرمايد؟».

مرحوم نمازى در مقابل معتقد است كه اين آيه تنها ربوبيت را در مالئكه و انبياء نفى مي كند 
و ربطى به واليت تكوينى ندارد. همچنين بر اساس برخى تفاسير مخاطب خداوند در اين دو 
آيه سه گروه هستند: 1ـ كسانى كه مالئكه را عبادت مي كردند. 2ـ نصرانيانى كه عيسى را 

پروردگار مي دانستند. 3ـ يهوديانى كه عزير را پسر خدا مي شمردند.
ــاس اين آيات كسانى كه براى  ــه گروه را تكذيب مي كند. بر اس خداوند در اين آيات اين س

مالئكه و انبياء و مرسلين و ائمه ربوبيت و الوهيت قائل باشند، كافرند.
ــه عبارتند از: 1ـ  ــمارد ك ــت در ادامه براى واژة «رب» پنج معنا مي ش ــب اثبات والي صاح

پروردگار 2ـ پادشاه 3ـ مالك 4ـ مطاع 5ـ سائس و مدبر و مصلح و سيد.
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ايشان براى هر يك از معانى مذكور شواهدى از قرآن يا لغت آورده و با اين مقدمه رواياتى 
را كه امامان معصومرا رب معرفى كرده اند، بال اشكال مي داند.

ٌر * لَّْسَت َعَلْيِهم بُِمَصْيِطرٍ نيز براى نفى واليت  ْر إنََّما أنَت ُمَذكِّ 7 ـ آيات شريفة َفَذكِّ
تكوينى مورد استناد و استدالل قرار گرفته و چنين گفته شده است: «پس تذكر بده، تو فقط 
ــلط ندارى؛ پس رسول كه تسلط بر مردم ندارد، چگونه مسلط بر  ــان تس مذكرى* تو برايش

تمام جهان و زمامدار آن مي باشد؟!».
  مرحوم نمازى با استناد به لغت و تفسير مي گويد: معنى آيه اين است كه «تو مأمور ضبط 
ــان نيستى كه آنان را به اكراه و اجبار وارد در دين اسالم نمايى  ــلط بر ايش اعمال آنان و مس

.... و مردم مختارند».1
8ـ  آيه 69 سورة مباركة ص نيز در نفى واليت تكوينى مورد استناد قرار گرفته است. خداوند 
در اين آيه مي فرمايد: َما َكاَن لِي ِمْن ِعْلٍم بِالَْمَإلِ اْألَْعَلى ِإْذ َيْخَتِصُموَن. منكر با استناد 
به اين آيه گفته است: «يعنى بگو مرا علمى به مأل اعلى نيست هنگام گفتگوى ايشان. پس 
كسى كه علمى به مأل اعلى ندارد، چگونه سرپرست و زمامدار ايشان است؟! و نيز آياتى كه 

مي گويد: پيغمبر علمى به منافقين ندارد، و جز وحى چيزى را نمي داند».
ــاره به رواياتى كه به فهم صحيح آيه كمك  ــبهه فوق ضمن اش مرحوم نمازى در برابر ش
ــر از اخبار و احوال منافقان  ــازد كه در آن   ها به آگاهى پيامب ــد، آياتى را مطرح مي س مي كنن
تصريح شده است2 آنگاه نتيجه مي گيرد كه در تمام مواردى كه علم از پيامبر اكرم نفى 

شده، مراد نفى علم ذاتى است.
ــوى منكر چنين تفسير شده است:   نيز از س ْثُلُكْم يُوَحى إلَيَّ ــٌر مِّ 9ـ آية ُقْل إنََّما أنَا بََش
ــرى مانند شمايم كه به من وحى مي شود. پس فرق پيغمبر با افراد بشر  «بگو همانا من بش
چيزى نيست جز وحى، و وحى هم راجع به امور تشريعى است. پس وحى بر بشرى، موجب 

واليت تكوينى او نمي شود.»
ــاير مردمان را تنها در صورت مي داند و معتقد است كه  مرحوم نمازى همانندى پيامبر با س

1.  همان، 194ـ 195.
2.  توبه /94 ؛ سجده/30
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ــاس روايات بسيارـ كه از حد تواتر بيشترندـ پيامبر در سيرت و حقيقت و حتى از نظر  بر اس
جنس جسم و بدن نيز از همگان ممتاز است. همچنين وحى منحصر در تشريع نيست بلكه 
ــان وحى مي شود و اين آيه  علوم احوال كائنات و مغيبات و آنچه خداوند بخواهد نيز به ايش

هرگز واليت تكوينى يا حق فرمانروايى پيامبر در كائنات را نفى نمي كند.
ــريفة ُقْل أَغْيَر اهللاِ أتَِّخُذ َولِيًّا ... ادعا كرده  ــتناد به آية ش 10ـ منكر واليت تكوينى با اس
است: «از اين آيه معلوم مي شود كه هر كس غير خدا را واليت برخود دهد تكويناً مشرك 
است». مرحوم نمازى چنين نتيجه اي را نفى و اين احتمال را مطرح مي كند كه ممكن است 
آيه در مقام بيان وظيفة شخصِى پيامبر باشد كه ممكن نيست مادون خود را ولى و صاحب 

اختيار خويش بگيرد.
ــان يادآور مي شود كه در اين آيه «واليت» به صورت مطلق مطرح شده و قيد تكوينى  ايش
ــبهه افكن قيد «تكوينى» را از پيش خود اضافه كرده است.  ــريعى ندارد و منكران ش يا تش
بنابراين هيچ كس نه تكويناً و نه تشريعاً بر پيامبر واليت ندارد و ولى او فقط خداوند است. 
اما بر اساس آيه 75 سوره نساء مؤمنين از خدا مي خواهند كه براى ايشان «ولى» جعل كند، 
لذا بر اساس اين آيه و آيه واليت (آيه 55 سوره مائده) و آيه 31 سوره فصلت گرفتن وليّى 
غير خدا ممنوع نيست و هر كس كه خداوند براى او واليت جعل كرده، به اندازه اي كه براى 

او واليت جعل شده، ولى و موال خواهد بود.
به عالوه در آيه مورد بحث و آيات نظير آن اتخاذ ولى بدون فرمان و اذن پروردگار مورد نهى و 
سرزنش قرار گرفته؛ اما آنان كه اولياى معين  شده از سوى خدا را «ولى» خود قرار دهند مؤمنند. 
ــتناد به روايات، مراد از اتخاذ «ولى من دون اهللا» در برخى آيات را تن  مرحوم نمازى با اس
ــپس بار ديگر به معناى مراد خويش از واليت  ــته و س دادن به واليت جبت و طاغوت دانس
تكوينى اشاره مي كند و بر اين اساس «خلق ابداع» يعنى خلق از عدم صرف را مخصوص 
خداوند مي داند و از پيامبر اكرم و اماماننفى مي كند و مجدداً تذكر مي دهد آياتى كه خدا 
ــى بندگان معرفى مي كنند، با آياتى كه در جعل واليت براى پيامبر و امامان صريحند  را ول

هيچ منافاتى ندارند.
ايشان در ادامه اين بحث به مناسبت به آية ِإنََّما َولِيُُّكُم اهللاُ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنواْ الَِّذيَن 
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن مي پردازد و به اتفاق شيعه و سنى درباره نزول  َالَة َويُْؤُتوَن الزَّ يُِقيُموَن الصَّ
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آيه در شأن اميرالمؤمنيناشاره مي كند. و در نهايت باز هم تأكيد مي كند كه خداوند به 
ــت و در  ــت و واليت پيامبر و امام و ديگران مجعول و محدود اس ذات خود ولى و موال اس
آياتى كه واليت ديگران نفى شده هرگز مطلق ولى و اولياء نفى نشده بلكه پذيرش واليت 

كسانى نفى شده كه «من دون اهللا» باشند.
11ـ آيات نفى كننده وكيل بودن پيامبر بر مردم؛ بر اساس ظاهر برخى آيات وكيل بودن پيامبر 
ــت.1 مرحوم نمازى تذكر مي دهد بنابر استدالل منكر، پيامبر بر  ــبت به مردم نفى شده اس نس
مردم وكيل نيست و مردم نيز نبايد غير خدا وكيل بگيرند اما چنين برداشتى از برخى آيات و 
چشم پوشى از آيات ديگر و روايات متواتر و معتبر روا نيست. وكيل به چهار معنا بر خدا اطالق 
مي شود: 1ـ كفايت كنندة امور خلق. 2ـ كسى كه تمام امور جهان به او موكول است. 3ـ كفيل 

ارزاق بندگان و قائم به مصالح آنان. 4ـ پناهگاه و ملجأ بندگان و بيچارگان.
ــتقالل  ــى كه به ذات خود در نگهدارى، كفايت امور و كفايت ارزاق بندگان اس پس آن كس
ــاير  ــت. اما اين به معناى نفى اعطاى وكالت به پيامبر و امامانو س دارد تنها خداوند اس
ــت و گاهى برخى از بندگان بدون استقالل و با محدوديت بر  ــوى خداوند نيس بندگان از س

برخى ديگر وكيل و نگهبان مي گردند؛ مانند ملك الموت و....
ــران نفى وكالت از پيامبر در اين آيات را به معناى نفى وظيفه مندى  به عالوه برخى مفس
پيامبر براى جلوگيرى و ممانعت تكوينى و اجبارى از كفر و تكذيب كافران دانسته و برخى 
گفته  اند معناى آيه آن است كه حفاظت از اعمال و ثواب و عقاب مردم بر عهده پيامبر نيست.

ــى قرار گرفته، اين آية شريفه است: َوَعَد  12ـ آخرين آيه اي كه در اين بخش مورد بررس
َِّذيَن ِمن  الَِحاِت لَيَْستَْخلَِفنَُّهم فِي اْألَْرِض َكَما اْستَْخَلَف ال َِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ اهللاُ ال
َِّذي اْرتََضى لَُهْم.2 منكر واليت تكوينى از اين آيه نكاتى را به  نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم ال قَْبِلِهْم َولَيَُمكِّ

شرح زير نتيجه گرفته است:
ـ خالفت ائمه مانند خالفت گذشتگان و براى زمامدارى و نشر احكام بوده، 

پس تشريعى است نه تكوينى؛

1.  انعام/66 و 107؛ اسراء/54.
2.  نور/55.
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ـ خداوند فعًال براى نشر دين به ائمه تمكن نداده و در آينده تمكن خواهد داد؛
ـ خالفت ايشان در زمين است؛ نه در تمام جهان.

مرحوم نمازى قبول دارد كه اين آيه دربارة ائمهاست اما عبارت َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن 
َقْبِلِهْم از نظر ايشان عام است و اختصاص به انبياء و اوصياء ندارد.

ــبيه خالفت ائمه به اوصياى پيامبران پيشين تنها از جهت اصل  ــان معتقد است كه تش ايش
خالفت صحيح است اما آيه درصدد بيان مشابهت در مقدار، كيفيت و درجات خالفت نيست. 

خداوند به ائمه «ملك عظيم» عطا فرموده و به ديگران چنين مقامى نداده است.
صاحب اثبات واليت نيز بر اين باور است كه وقت ظهور اين خالفت الهى به هنگام ظهور 
ــت را منحصر به زمين  ــعة اين خالف ــان دايرة توس حضرت ولى عصرخواهد بود. ايش
ــود كه اثبات چيزى نفى چيز ديگرى را نمي كند لذا «فِي اْألَْرِض»  نمي داند و يادآور مي ش
وُهْم أْم ُتَنبُِّئونَُه بَِما َال َيْعَلُم ِفي  ــريفة َوَجَعُلواْ ِهللاِ ُشَرَكاء ُقْل َسمُّ در اين آيه ـ مانند آية ش
اَألْرِض قيد نيست و آنچه در اين آيه وعده داده شده رسيدن به حكومت ظاهرى در دنيا و 
بسط يد در اجراى احكام الهى و مواردى از اين قبيبل است و با حاصل بودن واليت تكوينى 

و تشريعى براى پيامبر و ائمه در همة ادوار منافاتى ندارد.
2ـ 4ـ  استناد به برخى روايات براى نفى واليت تكوينى امامان

ــوم كتاب روايات مورد استناد منكر واليت پيامبر و اماماننقد  در فصل دوم از بخش س
و بررسى شده است.

ــتندات منكر پنج عبارت از فصل نودِم دعاى  ــن كبير: يكى از مس ـ عباراتى از دعاى جوش
جوشن كبير است. در اين دعا مي خوانيم:

وَء إالَّ ُهَو ،يَا َمْن َال يَْخُلُق الَْخْلَق إالَّ  «يَا َمْن َال يَْعَلمُ  الَْغْيبَ  إالَّ ُهَو، يَا َمْن َال يَْصِرُف السُّ
ُِّر اْألْمَر إالَّ ُهَو ، يَا َمْن َال يُْحيِي الَْمْوتَى إالَّ ُهو». مرحوم نمازى به تبيين  ُهَو ، يَا َمْن َال يَُدب
معناى صحيح هر يك از اين عبارات پرداخته و معتقد است نفى علم غيب از غير خدا، آگاهى 
از غيب به صورت استقاللى و ذاتى است و اين موضوع با آگاهى پيامبر و امامان از غيب به 
تعليم پرودگار منافاتى ندارد. چنان كه آية 26 سوه جن به روشنى بيانگر اين حقيقت است. 
ــت مراد از غيب در اين جا، قيامت باشد؛  ــان به اين نكته هم توجه مي دهد كه ممكن اس ايش

چنان كه اميرالمؤمنينفرموده است.
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ــتقًال، بدون اعانت  ــه هيچ كس به ذات خود و مس ــان قائلند ك ــارة عبارت دوم نيز ايش درب
پروردگار نمي تواند بدى را از خود دفع كند جز خداوند. اما روشن است كه انسان   ها با قدرتى 

كه خداوند به آن   ها عطا فرموده قادرند بدى و سختى را از خود و ديگران دور سازند.
از نظر مرحوم نمازى نفى خلق از غير خدا در عبارت سوم ممكن است به معناى خلق تمام 
ــت و نيز احتمال دارد مراد نفى خلق ابداعى و  ــد كه منحصر به خداوند اس ــوى اهللا باش ماس
ــاس آيات و روايات خلق برخى امور به بندگان نسبت داده شده  ــد اما بر اس بدون ماده باش
است؛ از جمله در آية 110 سوره مائده خداوند در بارة حضرت عيسى مي فرمايد: َوِإْذ َتْخُلُق 
مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ... و يا آن جا كه از قول حضرت عيسىمي فرمايد: «من از گل 

به صورت پرنده خلق مي كنم، و در آن مي دمم، پس به اذن خداوند پرنده اي مي شود... ».1
ــده و خداوند خطاب به  ــته ش همچنين افعال و اعمال اختيارى بندگان خلق خود آن   ها دانس

 2.َوَتْخُلُقوَن ِإْفًكا :مشركان مي فرمايد
نفى تدبير امور از ديگران در عبارت چهارم نيز از نظر مؤلف اثبات واليت بدين معناست كه 
ــت و اين مطلب منافات ندارد  ــتقل اس تنها خداوند در تدبير امور به ذات خود و در رأى مس
ــريفة  با اينكه عده اي در تحت فرمان خدا و به اذن او امورى را تدبير كنند چنان كه آية ش

«فالمدبرات امرا» به اين حقيقت گوياست.
ــتفاده  ــن و ترغيب تدبير در امور داللت دارند، اس از نظر مرحوم نمازى از رواياتى كه بر حس
مي شود كه مقدارى از امر تدبير در امور در اختيار بشر است و ميان آيات «تدبير حق» و آية 

«مدبرات امر» و اين روايات منافاتى وجود ندارد.
ــان سپس رواياتى را ذكر مي كند كه بر اساس آن   ها پيامبردر تدبير امور عالم نقش  ايش

دارند و مالئكه موكل به اين امور مأمور به انجام فرامين ايشان هستند. 
ــتقاللى منحصر به ذات  ــده كردن مردگان به صورت اس ــر پاية ديدگاه مرحوم نمازى زن ب
ــان عطا فرموده  ــت. اما پيامبر و ائمهنيز به اذن و قدرتى كه خداوند به ايش پروردگار اس

مي توانند مردگان را زنده كنند.

1.  آل عمران/ 49.
2.  عنكبوت/17.
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مؤلف دانشمند اثبات واليت براى روشن تر شدن مطلب به نفى استعانت از غير خدا در برخى 
آيات و احاديث (از جمله در بند سى و هشتم دعاى جوشن كبير) و جواز آن بر اساس آيات 

و روايات ديگر اشاره مي كند و در جمع آن   ها مي فرمايد:
ــتعانت مؤمنين از يكديگر در امور خير جايز، و گاهى واجب، و در امور بشر  پس اعانت و اس

حرام مي باشد.1 
ــان در جمع ميان نفى خلق و رزق از غير خدا در برخى آيات و روايات و اثبات اين امور  ايش

در آيات و روايات ديگر مي فرمايد:
صحيح است كه خالق و رازق به اين معنا كه گفتيم [يعنى به اذن و اعطاى قدرت از سوى 
ِة الَْمِتيُن  با  اُق ُذو الُْقوَّ زَّ ــود و آية شريفة إنَّ اهللاَ ُهَو الرَّ خداوند] بر مخلوق هم اطالق ش

اِزِقيَن منافاتى ندارد.2  آية َخْيُر الرَّ
ــد مدعاى خويش ذكر مي كند و عباراتى از  ــپس آيات و رواياتى را در تأيي مرحوم نمازى س

عالمان بزرگ شيعه را مشاهده مي آورد.
ــجادوارد شده، آمده  ــنبه كه از حضرت امام س ــنبه: در دعاى روز دوش ـ دعاى روز دوش
َماَواِت َو اْألَْرَض َو َال اتََّخَذ ُمِعيناً ِحيَن  َِّذي لَْم يُْشِهْد أََحداً ِحينَ  فََطَر السَّ است: «الَْحْمُد ِهللاِ ال
بََرأَ النََّسَمات» . مرحوم نمازى سند اين روايت را ضعيف مي داند. ايشان معتقد است كه اگر 
َماَواِت َواألْرِض 3مراد  اين روايت صحيح باشد به قرينه آية شريفة َما أَْشَهْدُتُهْم َخْلَق السَّ
افراد عادى هستند؛ يعنى هرچند كه عبارت در ابتداى نظر عموميت دارد ولى در واقع مراد 
آن است كه خداوند احدى از افراد مردم عادى را شاهد خلق خود قرار نداده است؛ چنان كه 
در كالم رسول خدا (صلى اهللا عليه و آله وسلم) درباره ابوذر كه فرمودند: «آسمان سبز سايه 
نيفكنده و زمين در برنگرفته مردى را كه از ابوذر راستگوتر باشد» روشن است كه در اينجا 

.نظر به افراد عادى است نه پيامبر و اهل بيت ايشان
ــر از امام صادقبه اين مضمون آمده  ــوب به امام صادق(ع): روايتى ديگ ـ روايت منس
يْ َء ِمنْ  َجْوَهِريَّتِهِ  إِلَى َجْوَهٍر آَخَر  يْ َء َال ِمْن َشيْ ٍء إِالَّ اهللاُ َو َال يَْنُقلُ الشَّ ُن الشَّ است: «َال يَُكوِّ

1.  نمازى شاهرودى، اثبات واليت، 216.
2.  همان.

3.  كهف/51.
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يْ َء ِمَن الُْوُجوِد إِلَى الَْعَدِم إِالَّ اهللاُ». مرحوم نمازى يادآور مي شود كه سند  إِالَّ اهللاُ َو َال يَْنُقُل الشَّ
اين حديث نيز مورد اعتماد عالمان رجالى نيست و بر فرض صدور عبارت نخست آن صحيح 
است. اما معنايى كه منكر واليت از عبارت دوم استفاده كرده و گفته: «متصرف در هستى 
نباشد جز خدا» اشتباهى آشكار است؛ چرا كه مردم در هستى هايي كه تحت اختيارشان است 
ــان دربارة عبارت سومـ  كه آن را مشابه كالم فالسفه مي داندـ معتقد  تصرف مي كنند. ايش
ــت اگر مراد از وجود، نقيض عدم باشد هرگز قابل معدوم شدن نيست و اگر مراد موجود  اس
باشد در اين صورت انسان مي تواند به قدرتى كه خدا به وى عطا كرده موجودى را فانى كند.

كالم امام صادقدرباره غاليان: امام صادقدرباره غاليان مي فرمايد:«إنَّ الُْغَالةَ َشرُّ 
بُوبِيََّة لِِعبَاِد اهللاِ، َو اهللاِ إنَّ الُْغَالةَ َشرٌّ ِمَن الْيَُهوِد َو  ُعوَن الرُّ َخْلِق اهللاِ، يَُصغُِّروَن َعَظَمَة اهللاِ، َو يَدَّ
ُكوا». منكر واليت، روايت را چنين ترجمه كرده است:  ــرَ َِّذيَن أْش النَّصارى  َو الَْمُجوَس َو ال
«محققاً غاليان بدترين خلقتند؛ عظمت خدا را كوچك كنند؛ و براى بندگان او صفات ربوبى 

ادعا نمايند. به خدا قسم غاليان بدترند از يهود و نصارا و آتش پرستان و مشركين».
ــبهه تذكر مي دهد كه آنچه در روايت مذمت شده عنوان  مرحوم نمازى پس از طرح اين ش
ــده و تنها دو ويژگى غالت ذكر شده  ــت اما مصاديق غلو در روايت بيان نش كلى غالت اس
است: يكى كوچك كردن عظمت خداوند و ديگرى ادعاى مقام ربوبيت براى بندگان. اما بر 
ــمرده نشده است و  خالف قول منكر ادعاى صفت ربوبى براى بندگان برگزيده خدا غلو ش
روشن است اين ادعا در صورتى كفر است كه آن صفت ذاتى مخلوق دانسته شود. اما اطالق 

اسامى و صفات الهى بر مخلوق به نحو مشترك لفظى جايز است.
ــامى خدا بر مخلوق ذكر مي كند  ــواهدى از آيات و روايات بر جواز اطالق اس مرحوم نمازى ش
ــد: «تشبيه صفت پروردگار به صفت مخلوق در جهت معنا كفر است، نه در جهت  و مي نويس
ــت كه صفت علم و قدرت مخلوق راـ  مثًالـ   ــبيه صفت در معنا» اين اس لفظ... و معنى «تش

ذاتى مخلوق بداند».1
ــمارد كه هم بر خدا و هم بر خلق اطالق مي شوند و از  ــان سپس اسامى فراوانى مي ش ايش

جمله تصريح مي كند كه:

1.  نمازى شاهرودى، اثبات واليت، 216.
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اگر كسى بگويد خداوند خالق است و عيسى خالق است، صحيح گفته، لكن 
خداوند به ذات قدوس خود بدون احتياج به اذن ديگرى و بدون ماده خلق 

مي كند. و عيسى به اذن پروردگار از مادة طين (گل) پرنده خلق مي كند.
ــى مخلوقات خود  ــلطان و فرمانده و ول ــد به ذات مقدس خود س و خداون
ــه بندگانى مخلوق و  ــلطنت و واليت پيغمبر و امامـ  ك ــد، و اما س مي باش
محدودند ـ بر مخلوقات، به جعل و احسان و اعطاى پروردگار است به آن 

اندازه كه خدا خواسته است... .1  
ــپس به بررسى معناى غلو بر پايه احاديث پرداخته و معتقد  ــمند اثبات واليت س مؤلف دانش
است معناى غلو ادعاى الوهيت و ربوبيت براى پيامبر و امام يا قول به شراكت ايشان در علم 

و قدرت خداوند است. ايشان سپس مي فرمايد:
ــى كه آنان [يعنى پيامبر و امامان] را در مقام و مرتبه اي كه خداوند به  پس واى بر كس
آنان مرحمت فرموده، جاى ندهد، چه باالتر بگويد و غلو نمايد... و چه پايين تر رود و منكر 

فضايل و مناقب واالى آنان گردد.2
مرحوم نمازى سپس شواهد فراوانى از قول دانشمندان بزرگ شيعه ذكر مي كند كه بر اساس 
آن   ها تنها ادعاى ربوبيت و شراكت ائمه با خدا غلو است، اما اعتقاد به اينكه امامان مظاهر 
اوصاف خدايند و زمام همة امور به دست آنان است و امر دين و خلق و رزق به آنان تفويض 

شده، غلو نيست و موجب كفر و فسق نمي شود.
ــم كه براى نفى واليت تكوينى مورد  ــن كبير: روايت پنج ـ عبارات ديگرى از دعاى جوش
استناد قرار گرفته عبارات ديگرى از دعاى جوشن كبير است: «يا مكّون كّل شئ و محّوله، 
يا رّب كّل شئ و صانعه». منكر، عبارت را چنين ترجمه كرده است: «اى هستى ده هر چيز 

و تغيير دهندة آن، اي پروردگار هر چيز و صانع آن».
مرحوم نمازى در اين جا نيز بر نكته اي كه مكرر بيان كرده مجدداً تأكيد مي كند و يادآور مي شود 
آن كسى كه به ذات خود مستقل است و اشياء را تغيير مي دهد خداوند است وبس. اما مخلوق نيز 

1.  همان، 228ـ229.
2.  همان، 231.
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به قوت و قدرتى كه خداوند به او داده مي تواند در برخى امور تغيير دهندگى و صنع داشته باشد.
ْهنِي ] بَِخْلِقي  ْرنِي [تَُشوِّ ـ حضرت سيد الشهداءدر دعاى عرفه عرضه مي دارد: «لَْم تَُشهِّ
ــت نيافريدى و چيزى از امر مرا به  ــْيئاً ِمْن أْمِري ».يعنى خداوندا مرا زش َو لَمْ  تَْجَعلْ  إلَيَ  َش

خودم واگذار نكردى.
ــتناد به اين عبارت مي گويد: «در جايى كه امر خودشان به ايشان واگذار  منكر واليت با اس

نشده چگونه ممكن است امر ديگران به ايشان واگذار شود؟!»
مرحوم نمازى معتقد است كه با توجه به سياق در اين دعا به خلقت طبيعت ابدان مؤمنين در 
اصالب و ارحام نظر شده و مضامين آن ناظر به خود حضرت و پدران و فرزندان معصومش 
نيست. ايشان داليل متعددى براى اين ادعا ذكر كرده است. آنگاه به اين نكته توجه مي دهد 
ــران آگاه و بر تصرف در آن   ها قادرند اما چون  ــه با آنكه ائمه به تمام مقدرات خود و ديگ ك
بندگان خاص و خالص خدا و تسليم قضا و قدر او هستند به طور معمول در مقدرات دخالت 

نمي كنند و تغيير مقدرات را از خداوند مي خواهند.
ــت كه بر اساس قرآن و روايات متواتر امر دين به پيامبر و  ــنده اثبات واليت معتقد اس نويس
امامان تفويض شده و خداوند همة مخلوقات را به فرمانبرى از ايشان امر كرده و همه 
را مسخر فرمان آنان قرار داده است و نسبت خلق و رزق به پيامبر و امام به اذن پروردگار و 
با حفظ سلطنت و خالقيت و رازقيت على االطالق خداوند اشكالى ندارد. چنان كه در قرآن 
ــبت داده شده است. مرحوم نمازى  ــتگان و انبياء الهى نس و احاديث اين امور به برخى فرش

شواهد قرآنى و روايى اين مطالب را آورده است.

3ـ 4ـ  داليل به اصطالح عقلى بر نفى واليت تكوينى
ــى داليل به اصطالح عقلى بر نفى  ــوم كتاب به بررس ــومين و آخرين فصل از بخش س س

واليت تكوينى اختصاص داده شده است. 
ــتهـ  دليل تحيز يا  ــلـ  كه مرحوم نمازى آن   ها را عليل دانس ــز: يكى از اين دالي ــل تحّي ـ دلي
محدوديت جسم به زمان و مكان و استحاله قرار گرفتن بدن در آن واحد در دو يا چند مكان است.

مرحوم نمازى در برابر اين شبهه پس از اشاره به ممتاز بودن طينت اجسام پيامبر و امامان از 
ساير خلق يادآور مي شود كه ارواح ايشان مي توانند هر جا كه بخواهند سير كنند و بدن خويش 
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را نيز به همراه برند و يا به هر صورِت خوبى كه بخواهند متمثل شوند. ايشان با ذكر رواياتى 
در اين زمينه و رواياتى كه در باب فضائل امامان وارد شده تأكيد مي كند كه ممكن است پيامبر 
ــواهد  ــوند. مرحوم نمازى ش و امام هر وقت و هر جا كه بخواهند با همين بدِن ظاهر حاضر ش
ــمندان شيعه را در اين باب  ــيارى براى اين ادعا از روايات ذكر كرده و بيان برخى از انديش بس
مطرح ساخته؛ از جمله بيان مرحوم عالمه مجلسى كه معتقد است كه امامان مي توانند اجساد 
ــند و ممكن است حضور ايشان در آن اجساد مثالى باشد. همچنين  ــته باش مثالى فراوانى داش

ضمن طرح تفصيلى ديدگاه عالمه بحرانى بيان مشابهى از ايشان در اين زمينه آورده است.
ــاره مي كند كه انبياء و امامان عالوه بر امتياز در بدن  ــپس به اين نكته اش مرحوم نمازى س
ــى» و «روح من االمر» است. ايشان پس از ذكر  ارواح مخصوصى نيز دارند كه «روح قدس
ــتگان و جنيانـ  بر  ــود كه همان طور كه فرش روايات و توضيحاتى در اين باره يادآور مي ش
پايه آيات و احاديثـ  مي توانند به صورت بشر متمثل شوند، امام نيز مي تواند به هر شكل و 
هيأت پاكيزه اي كه بخواهد درآيد و ممكن است خداوند امام را در يك زمان در هزار صورت 

و هيأت مثل خودش درآورد و خداوند بر هر چيز تواناست.
ــات و روايات آورده و به  ــواهدى از آي ــب اثبات واليت براى تثبيت مطالب فوق نيز ش صاح
ــبت برخى عوامل و انگيزه   ها و زمنيه هاي  تبيين ديدگاه خويش پرداخته و در ادامه به مناس
ــاخته و در انتها روايتى از امام جوادنقل مي كند.  انكار فضايل اهل بيترا مطرح س
ــخصى با تعجب پيش خود مي گفت چگونه حضرت جواداالئمه با  ــاس اين حديث ش بر اس
وجود طفوليت داراى مقام واليت كلية حقه الهى و مرتبة امامت است؟ امام جوادبه آن 
شخص فرمودند: خداوند قدرت دارد و مي تواند اين مقام و مرتبه را به پشة كوچك بدهد و 

ما نزد خدا از پشه و ساير خلق باالتريم.
مرحوم نمازى سپس مى نويسد: 

ــك  اگر بگوييم براى همة كوتاه فكران كه در فضائل و كماالت پيغمبر و ائمه هدى ش
مي نمايند همين يك حديث كافى است، مبالغه نكرده ايم.1 

ــد افعالى: منكر واليت توحيد افعالى را نفى كننده واليت  ــات واليت تكوينى با توحي ـ مناف

1.  همان، 281 .
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ــت كه غير خدا  ــوان دليل دوم مي گويد: «توحيد افعالى آن اس ــمارد و به عن تكوينى مي ش
نمي تواند كار خدا كند. و صفات و افعال او را مخلوق ندارد....»

ــوم نمازى در مقابل نفى كماالت از خلق به صورت مطلق را صحيح نمي داند و معتقد  مرح
ــلطنت و  ــت خداوند به مخلوقات نيز كماالتى عطا كرده و به پيامبر و امامان واليت و س اس
وجوب اطاعت داده و ايشان را بر همه ممكنات دانا و توانا ساخته و مثل اعالى خويش قرار 
ــان كماالت خالق، ذاتى و غير مجعول و غير متناهى و غير محدود  ــت. از نظر ايش داده اس

است، و كماالت مخلوق محدود و متناهى و مجعول و غير ذاتى.
ـ منافات واليت تكوينى با دعا و درخواست اماماناز خداوند: سومين دليلى كه براى نفى 
واليت تكوينى مطرح شده اين است كه اگر پيامبر و امام بر هر چيزى واليت دارند، چرا از 

خودشان دفع شر نمي كردند و با دعا از خدا مي خواستند؟
صاحب اثبات واليت در پاسخ مي گويد داشتن قدرت امرى است و اعمال آن امر ديگرى چنان 
كه خدا مي تواند منكران و دشمنان راـ  كه از آنان بيزارى جسته و لعنتشان كردهـ  دفع و نابود 
كند اما چنين نكرده است. همچنين رسول خدا و اميرالمؤمنينبه تصريح آية قرآن و حديث 
غدير بر مردم اولويت داشتند اما اعمال اولويت نكردند، پس همان حكمت كه اقتضا كرده اعمال 
ــت نكنند، همان حكمت اقتضا كرده كه اعمال واليت نكنند. و هر حكمتى اقتضا كرده  اولوي
خداوند دشمنانش را نابود نكند همان حكمت اقتضا كرده كه خلفا و امناى اسرار خدا شرور 

و دشمنان را به غير طريق عادى دفع نكنند.
حكمت اين امور از نظر مرحوم نمازى اعطاى اختيار به بندگان و اختبار و امتحان آنان در دنيا 
است. ايشان در باب دعاى پيامبر و امامان نيز معتقد است كه اوًال دعا محبوب بالذات و صرف 
نظر از اجابت يا عدم اجابت، مطلوب بندگان است و ثانياً دعا كردن با تسليم بودن در برابر قضاء 
ــتند مأمور به دعا و عرض نياز  الهى منافاتى ندارد و پيامبر و امامان نيز چون بندة خدا هس
به درگاه اويند تا بندگى و خضوع و خشوع خويش را به ساحت قدس پروردگار اظهار كنند 
و به مردم بفهمانند كه آنچه بنده دارد ملك ذاتى او نيست بلكه احسانى از سوى پروردگار 
مي باشد. پيامبر و ائمه با دعا مقام بندگى و مخلوقيت خود را قوًال و عمًال اثبات مي كنند 

تا مردمان جاهل براى ايشان مقام ربوبيت و الوهيت قائل نگردند.
ــت منكران، نشانة عدم واليت تكوينى امامان: منكر واليت به عنوان دليل بر  ـ رّد درخواس
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نفى واليت تكوينى گفته است: «اگر امور تكوينى با رسول و امام است، چرا كفار از رسول 
خدا توقع امر تكوينى كردند، او جواب داد اين   ها با من نيست؟ چنان كه در سورة أسرا، آية 

90 ذكر شده است».
ــود كه منكر به حدس و تخمين سخن مي گويد و آيه را مطابق  مرحوم نمازى يادآور مي ش
ــپس ترجمة كامل آيه را مطرح ساخته است. بر اساس اين آيه  ميل خود ترجمه مي كند، س
يكى از درخواست هاي كفار حاضر كردن خدا بوده و خداوند به پيامبرش امر مي كند كه بگو: 

پروردگار من منزه است (از آنكه او را با فرشتگان حاضر كنم).
ايشان معتقد است كه درخواست هاي ديگر كافران هرچند مقدور پيامبر بوده، اما به مصلحت 
مردم يا به صالح نظام آفرينش نبوده است؛ اما در مواردى كه در هدايت خلق و ثبوت ملك 

و سلطنت مؤثر بوده خوارق عادت از ايشان صادر شده است.
ـ كفايت خداوند براى واليت و سرپرستى جهان: شبهة ديگرى كه منكر واليت مطرح كرده 
ــتى جهان كافى است، واليت غير او لغو و  ــت كه اگر خداوند براى واليت و سرپرس آن اس
ــپس نتيجه  ــت، ولى منصوب او نيز كافى نخواهد بود. س بيهوده خواهد بود و اگر كافى نيس

مي گيرد كه خداوند در ادارة جهان محتاج به غير نيست.
ــخ به مأموريت فرشتگان الهى براى ضبط اعمال بندگان و تدبير امور  مرحوم نمازى در پاس
ــن بيان شده است و در نقض سخن  ــاره مي كند كه در قرآن صريح و روش ــط آنان اش توس
ــة منكر به اين نكته تذكر مي دهد كه هر چند خداوند خود براى ضبط اعمال و تدبير  ناپخت
امور بندگان واليت و سرپرستى جهان كافى است، اما اراده كرده كه بندگانى از ميان خلق 
ــرافت دهد و واليت و سرپرستى جهان را ـ بدون  خويش برگزيند و آنان را بر تمام خلق ش

هيچ سلب و كاستى از خود ـ به ايشان عطا فرمايد.
در پايان اين بخش بيان شده كه چند دليل عليل ديگر نيز از سوى منكر به هم بافته شده 
ــكرى فراهم آمده اما چون اين ادله بسيار ضعيف و سست است از بيان آن   ها  ــياهى لش و س

صرف نظر شده است.

5ـ پرسش سيد و پاسخ مؤلف
مرحوم نمازى در خاتمه كتاب داستان پرسش و پاسخ خود را با يكى از سادات نقل مي كند. 
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ــيد از ايشان مسائلى پرسيده كه تنها سه پرسش نخست به بحث ما مربوط مي شود، اين  س
سه پرسش به شرح زير هستند:

1ـ آيا درخواست حاجت از غير خدا شرك است؟
2ـ آيا حديث «لو الك لما خلقت االفالك» صحيح است؟

ِّنَا، والنَّاُس  بَْعُد َصنَائُِع لَنَا» صحيح است؟ معناى  َّا َصنَائُِع َرب 3ـ آيا كالم اميرالمؤمنين«إن
آن چيست؟

مرحوم نمازى در پاسخ به سؤال اول مي گويد بر آوردن حاجت برادران دينى بر اساس روايات 
فراوانى (بيش از دويست روايت) فضيلت و شرافت بسيارى دارد و بسيار تأكيد شده است. و در 
زندگى عرفى نيز مردم همواره از همديگر حاجت مي طلبند و هر كس در رفع حاجت ديگرى 

نقش مهمى دارد.
ايشان همچنين يادآور مي شود كه در طلب حاجت از خداوند نيز درخواست وسيله به سوى 
پروردگار بر اساس آيه شريفه َواْبَتُغواْ ِإلَيِه الَْوِسيَلَة عملى محبوب و مطلوب است و به 
آن امر شده است. وسيله بودن پيامبر و ائمه نيز از واضحات روايات و زيارات مأثور است.

ــپس رواياتى را در تأييد مطلب خود ذكر مي كند و آنگاه به پاسخ سؤال  مؤلف اثبات واليت س
دوم مي پردازد و تصريح مي كند كه «لَْوَالكَ  لََما َخَلْقتُ  اْألَْفَالك » صحيح است و اين مفاد 
كه خلقت تمام مخلوقات براى خاطر چهارده معصوم است و اگر آن   ها نبودند، خدواند مخلوقى 
را خلق نمي فرمود، موضوع صريح روايات بسيار مي باشد. ايشان براى بررسى روايات وارد شده 
از عامه و خاصه در اين موضوع به كتاب مستدرك سفينه ذيل واژة «خلق» ارجاع داده است.

ِّنَا، والنَّاُس  بَْعُد َصنَائُِع  َّا َصنَائُِع َرب ــخ به سؤال سوم حديث شريف «إن مرحوم نمازى در پاس
لَنَا» را نيز صحيح و متين مي داند كه در ضمن مكاتبة شريف اميرالمؤمينبا معاويه آمده 
است. ايشان به شرح اين حديث از سوى شارحان نهج البالغه و برخى عالمان بزرگ شيعه 

اشاره مي كند و مي فرمايد:
ــاه يعنى آن كسى كه او را براى  ــت و صنيعة پادش صنايع جمع صنيعه اس
خود برگزيده و قدر و مقام او را بلند كرده، و به هر طور خواسته او را تربيت 
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ــريفة َواْصَطَنْعُتَك لَِنْفِسي؛1 كه خداوند به  ــت؛ مانند آية ش فرموده اس
ــار كردم و تو را  ــران مي فرمايد: «من تو را براى خود اختي ــى بن عم موس

مطابق با خواست و محبت خود تربيت كردم».
پس معناى عبارت اين مي شود كه از جانب هيچ فردى از بشر به ما نعمتى 
ــطه اي نيست. و اما بين همة مردم و  ــيده، و بين ما و خداوند هيچ واس نرس

خداوند، ما واسطه هستيم.
ــوى برخى شارحان را مطرح مي كند و پس از توضيحاتى  ــرح عبارات از س مرحوم نمازى ش
پيرامون آن مي فرمايد: «در هر حال اصل كالم صحيح است، ولى چون مراد قطعى روشن 
ــت كه ما علم آن را به گوينده ارجاع دهيم، و بگوييم ايمان آورديم به  ــت، بهتر آن اس نيس

آنچه فرمودند، هر چند ما آن را به تفصيل ندانيم».

6ـ  رسالة نوراالنوار در كيفيت خلقت محمد و آله االطهار
مرحوم نمازى در اين رساله ـ به طور اختصار كيفيت خلقت حضرت رسول اكرم  و عترت 
ــپس خطبة شريفه امام صادقراـ كه در  ــان را بر اساس روايات تبيين كرده، س پاك ايش
ــده ـ به تفصيل از مرحوم كلينى نقل مي كند و  وصف خلقت پيامبر و ائمه هدىبيان ش
ــأن و جايگاه امامت الهى و  ــرت امام رضادربارة ش ــاء نيز حديث مفصلى از حض در انته
ويژگى هاي ائمه اهل بيتذكر مي كند. اين حديث شريف نيز در باب «نادر فى فضل االمام 

او صفاته» از كتاب الحّجه كافى آمده است.

7ـ  رسالة علم غيب امام
مرحومه نمازى در اين رساله به شرح داستان گرد هم آيى خود با دوستانش و گفتگو دربارة 
ــت. اين گفتگو با سؤالى دربارة خارج بودن انتخاب امام از اختيار  علم غيب امام پرداخته اس
ــت و مرحوم نمازى علت اين مهم را نا آگاهى مردم از ضمير افراد و  ــده اس ــروع ش مردم ش

ناممكن بودن انتخاب اصلح دانسته است.

1.  طه/41.
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ــيده شده، و برخى از حاضران ضمن  ــپس بحث به محدوده علم پيامبر و امامانكش س
تضعيف حديث «االمام مّطلع على الغيوب» و استناد به برخى آيات آگاهى پيامبر و ائمه از 

غيب را نفى كرده  اند.
ــتناد به آيات شريفة َعالُِم الَْغْيِب َفَال يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه أَحًدا *إالَّ َمِن  مرحوم نمازى با اس
ُسوٍل و آية شريفة َوَما َكاَن اهللاُ لُِيْطِلَعُكْم َعَلى الَْغْيِب َولَِكنَّ اهللاَ َيْجَتِبي ِمن  اْرَتَضى ِمن رَّ
ُسِلِه َمن َيَشآء، آگاهى از غيب را براى پيامبر اكرم و اوصياى آن حضرت اثبات مي كند  رُّ
و برخورد گزينشى با آيات را همچون عمل كسى مي داند كه با استناد به عبارت َال َتْقَربُوْا 

َالَة و ويل للمصلين نماز نمي خواند.  الصَّ
مرحوم نمازى سپس تأكيد مي كند در آياتى كه علم غيب از غير خدا نفى شده مراد نفى علم 
ــان در توضيح اين مطلب يادآور مي شود كه علم بر دو قسم است: 1ـ علم  ــت. ايش ذاتى اس
ذاتى، ازلى و ابدى؛ 2ـ علم غير ذاتى. علم مخلوق علم غير ذاتى است و آن جا كه علم به طور 
مطلق از مخلوق نفى مي شود مراد علم ذاتى است اما روشن است كه مخلوقات به اندازه اي 

كه خدا عطا فرمايد از علم بهره  مندند.
نويسندة اثبات واليت بحث را در رسالة علم غيب امام با ذكر 27 آيه و 28 دسته از روايات 
در اثبات علم غيب براى رسول اكرم و ائمه هدىپى گرفته و سپس به بحث درباره 
ــهدر مصادر معتبر روايى وارد  ــام مي پردازد و به رواياتى كه در باره قدرت ائم ــدرت ام ق
شده اشاره مي كند؛ از جمله روايات داللت كننده بر: برخوردارى امامان از اسم اعظم، اطاعت 
ــجار از امامان، زنده كردن مردگان توسط ائمه، قدرت ائمه بر سير در همه اطراف  اش

زمين و سير دادن افراد ديگر، قدرت امامان بر پنهان كردن افراد از نظر ديگران و... .
آن گاه پس از بيانى مختصر در اين باره چند روايت به عنوان نمونه ذكر مي كند. بخش ديگر 
ــده كه موهم خالف آگاهى امامان از  ــاله به بيان آيات و رواياتى اختصاص داده ش اين رس
غيب است. مرحوم نمازى با بهره  گيرى از تعاليم اهل بيتتفسير صحيحى از اين آيات 
ارائه مي دهد تا شبهات مرتفع گردد. ايشان با بررسى اسانيد روايات و تجزيه و تحليل آن   ها 

اين بحث را نيز به  پايان مي برد.
ــده بود، لذا از تفصيل در  ــاله در كتاب اثبات واليت نيز مطرح ش از آن جا كه مباحث اين رس

گزارش آن پرهيز شد.
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