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ک���ه مراسم و  مجتم���ع حسینی���ه شام���ل ی���ک ساختم���ان اصلی اس���ت 
عزاداری ه���ا و نی���ز نمازهای یومی���ه در آن  برگزار می ش���ود. در قسمتی از 
ک���ه دو برجستگی به عن���وان قبور امام  یحی ق���رار دارد  ای���ن مسج���د ضر
یژه اهل سنت، با  حسن)ع( و امام حسین)ع( در آن قرار دارد. مردم، به و
یزان دست به  یح می ایستند و اشک ر کنار این ضر حالت تضرع و ندبه 
بان می آورند. ساختمان  دعا و استغاثه برمی دارند و حاجات خود را به ز
دوطبق���ه دیگ���ری در این مجموع���ه واقع است که طبق���ه اول  آن کتاب  
فروش���ی اس���ت و طبقه دو را برای علما و فضال و شع���را و هنرمندانی که 
برای آنها اهمیت خاصی قائل بودند، قرار دادند و این نسخه خطی نیز 
ب���ه درخواست و دستور پادشاه محمد امج���د علی شاه پادشاه غازی و 
یسنده  یج دین مبین اسالم در شبه  قاره هند تألیف شد و نو به قصد ترو
آن مجتهد و مرجع عالی مقام آن زمان جناب آقا سید حسین)ره( است 
ک���ه مطالب و مسائل را ب���ا بیانی شیوا و رسا و قابل فهم برای عموم مردم 
یبا نگاشته شده است و همچنین به بحث در  گفت���ه و با خطی بسیار ز
مورد اختالفات مذاهب با منطق و اندیشۀ مستدل و با استفاده از آیات 
که مورد  و روایات پرداخته است و از نکته ها و مسائل عرفانی و فلسفی 

توجه دانشمندان و ادبا می باشد نیز غافل نشده است. 

کتابت
یبای نستعلی���ق است و غالب���ًا در پایان هر  کتاب���ت این متن ب���ه خط ز  

کلمه، در ابتدای صفحه جدید تکرار شده است.  ین  برگ، آخر

رسم الخط 
کرفته  1. ح���رف »گ« را مانن���د »ک« بدون سرک���ش نوشته اس���ت. مانند: 
گر(، ص10؛ کاهی )گاهی(،  کر )ا )گرفته(، ص1؛ سنک )سنگ(، ص13؛ ا

ص11؛ هنکامیکه )هنگامیکه(، ص11؛ چکونه )چگونه(، ص12.

ک���ه(، ص320؛  کس  کلم���ات: هرانکسکه  )ه���ر آن  2. متص���ل نوشت���ن 
که(، ص321. کس  هرکسکه )هر 

کلمات جم���ع، مانند: معجزهای )معجزه های(،  3. عدم تکرار »ه« در 
ص224؛ میوهای )میوه های(، ص222. 

کتاب  نویسنده 
کتاب از  یسن���ده  کت���اب معرفی شده اس���ت، نو ک���ه در اول  همانگون���ه 
علم���ا و دانشمندان شیعی مذهب و از دوست���داران مخلص اهل بیت 

کرده است.  علیهم السالم است و روایات بسیاری از ایشان نقل 

او سیدحسین بن دلدار علی سبزواری نصیر آبادی نقوی رضوی لکهنوی، 
 .)www. moshar. ir( است )مشهور به سیدالعلماء )1211-1274ق

 سی���د العلماء از علمای  مشهور شیعه  در »لکهنو«ی  هند بود. صاحب  
ی���ت  مجل���د  جواه���ر، شی���خ  محمدحس���ن  نجف���ی  )م 12۶۶( پ���س  از رؤ

مقدمه
که به عنوان بنایی  ین حسینیه بنگالدش است  حسینیه داالن، بزرگ تر
کا معرفی شده و روزانه  جهانگردان مختلفی  یست���ی در نقشه های دا تور
یخی  از سرتاس���ر جه���ان از آن بازدی���د می کنند و دارای مجموع���ه ای تار
گفته می شود ای���ن حسینیه در  با بی���ش از چهار قرن  قدم���ت می باشد. 
که  عصر حکومت مسلمانان در شبه قاره و توسط یکی از مشایخ شیعه 
کا بوده، به نام میرمراد در سال 1۶42م ) 1052 ق(   بنیانگذاری  کم  دا حا
ش���د. ای���ن حسینیه ب���ه خودی خ���ود دلیلی ب���ر اهمیت و نف���وذ مکتب 

اهل بیت)ع( در آن زمان در بین  مردم بوده است. 

1. دانشیار  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز.
کارشناس ارشد علوم قرآنی و حدیث.  .2 

حدیقه سلطانیه 
موجوددرکتاخبانه حسینیه داالن هشرداکا

چکی��ده: کت��اب حدیق��ه س��لطانیه در مس��ائل امیانیه 
کت��ایب به زبان فاریس در حوزه ی موضویع علم کالم و اصول 
عقاید اس��ت که در س��ال 1265 مقری به صورت چاپ س��نیگ 
نش��ر یافته اس��ت. مؤلف این اثر، سید حس��ن بن دلدار 
مهشور به س��یدالعملاء از دانمشندان ش��ییع مذهب است. 
موضوعات مطروحه در کتاب، شامل: توحید، عدل، نبوت و 
امامت یم باشد. جملد اول کتاب مذکور در کتاخبانه حسینیه 
داالن هشر داکا موجود اس��ت. نویس��نده در نوشتار حارض 
به معریف کتاب مذکور همت مگاش��ته اس��ت. در راستای این 
هدف، به ارائه شناس��نامه و مشخصات کتاب، رسم الخط، 
ش��رح خمترص در مورد مطالب آن، مذهب مؤلف و منابع و 

مآخذ مورد استفاده نویسنده آن، اقدام نموده است.

کلیدواژه: حدیقه س��لطانیه،  علم کالم، اصول عقاید، سید 
حسن بن دلدار، سید العملاء.

دکرت شاهرخ حممدبییگ1
معصومه شایه2
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شب ها ب���ه عبادت می پرداخت. وی در 17 صف���ر 1273ق درگذشت و 
ک سپرده شد.3  در حیاط حسینیه حضرت غفران مآب شهر لکهنو به خا

کتاب  مشخصات 
کاغذی رنگی  که روکش مقوای���ی آن با  که با جلدی ساده  کتاب   ای���ن 
ی���ری به ان���دازه متوس���ط 1۶ در20 سانتیمتر  پوشان���ده ش���ده، در قطع وز
ک���ه شیرازه  بن���دی آن غالف���ی پارچ���ه ای و سبزرن���گ است و  می باش���د 
ک���ار برده شده  همچنی���ن دارای س���ر طبل سب���ز پارچه ای در جلد آن به 
ردرنگ است و متن ب���ا خط مشکی نوشته شده است و  اس���ت. کاغذ ز
فصل ها و عنوان ها و آیات را درشت تر نوشته است و بعضی از عنوان ها 
را در حاشی���ه صفحه نوشته است، و در هر صفحه 19 سطر نوشته شده 
ک���ه هر سطر ح���دودًا 10 سانتی متر در حالت افقی و جمعًا 20 سانتی متر 
یب���ا و با رعایت قواعد  که با خطی عالی و ز کرده اس���ت  از صفح���ه را پر 
یر شده است. صفح���ات در مجموع 574  یس���ان تحر و اص���ول خوشنو
صفح���ه می باشد )ب���اب اول و دوم ازصفحه 1 ت���ا 238 می باشد و باب 
سوم نیز بعد از آن دوباره از صفحه 1 آغاز شده تا صفحه 33۶(. صفحه 
یین شده  یبا تز گل های درشت و ز اول سه طرف ب���اال، چپ، و پایین با 
یین  یک تر با نق���وش غنچه تز و سم���ت راست صفحه با حاشی���ه ای بار

گشته است. 

  ترقیمه
در آغاز کتاب چنین آورده است: »انت ولی فی الدنیا واالخره« و بعد از 
کرم)ص( و اهل بیت علیهم السالم چنین  شکر خدای و درود بر پیامبرا
یف  کتابی اس���ت لطی���ف و رساله شر آم���ده اس���ت: »اما بعد پ���س این 
مسم���ی به حدیقه سلطانی���ه... . از عالمه روزگار آیه رحمت الهی حامی 
کرام علیه���م السالم مجتهد  دی���ن حضرت رسالت پناه���ی و ارث ائمه 
االنام مرجع خاص و عام مولی الخافقین جناب آقا سید حسین دامت 
یق بایسته  کالم به طرز شایسته و طر که در علم  برکات���ه و زادت تائیداته 
یخ  یر گرفته«، و در پایان صفحه تار بان فارسی عام فهم صورت تحر در ز
ی���ر آن ماه جمادی االول���ی سال 12۶5 ق ذکر ش���ده است. صفحه  تحر
یین شده است  دوم نیز در کادر قرار دارد و باالی صفحه با نقوش گل تز

و چنین آغاز شده است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحم���دهلل رب العالمی���ن والصلوه علی سی���د المرسلی���ن. . . . اما بعد. 
ین ناص���ر و معین موالی���ان حضرت  . . م���روج مذه���ب ح���ق ائم���ه طاهر
که از نسیم لطف و رحمتش چمنستان قلوب  یاری  امیرالمومنی���ن شهر
کرم والخاقان االفخ���م باسط بساط االمن  اهل ایمان سب���زه زار است. اال
واالم���ان رافع رایات العدل واالحسان السلطان بن السلطان الخاقان بن 

یج تشی���ع در لکهنوی هن���د«، مجله  رض���ا ضاب���ط؛ »نق���ش علمای مهاج���ر ایران���ی در ترو  3. حیدر
.WWW. Hawzeh.net :مشکوه، شماره 87. نیز، ر.ک

کت���اب  منهاج  التدقی���ق  و معارج التحقی���ق ، ضمن  مدح  و  »الص���اله« از 
ی���ظ آن  به  س���ال  1258، مؤلف  آن  را با عب���ارت  »االمام بن   ستای���ش  و تقر
االم���ام  و الهمام ب���ن  الهم���ام« توصیف  نم���وده  است  )سازم���ان اسناد و 

.www.nalai.ir)کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

ین پسر عالمه دلدار علی بود که مانند پدر  سّی���د حسین پنجمین و آخر
و ب���رادر بزرگ خ���ود سلطان العلماء فقیهی برجسته ب���ه شمار می رفت و 
در شبه ق���اره هند به سّید العلماء شهرت یافت. سّیدحسین در روز 14 
بی���ع الثان���ی 1211ق در لکهنو متول���د ش���د و در هفده سالگی به درجه  ر
کت���اب در فقه، ادعیه، کالم، فلسفه،  اجته���اد رسید. وی بیست عنوان 
اخ���الق، تفسیر ق���رآن، مقت���ل امام حسی���ن علیه الس���الم، فلسفه غیبت 
امام زمان)ع���ج( و رّد مکتب شیخیه تألیف نمود. سّیدحسین مسؤول 
گ���ردآوری و تقسی���م زک���ات در سراسر سلطن���ت اوده ش���د. وی شخصًا 
یافت م���ی نمود و  زک���اِت ام���وال سلطان و ام���رای اوده را محاسب���ه و در
مطابق قوانین شرعی آن را میان مستحقان تقسیم می کرد. وی به دیدار 

کمک مالی می کرد.  فقرا و بیماران می رفت و به آنها 

سّیدحسی���ن انسانی بسی���ار زاهد بود و بیشت���ر روزه���ا را روزه می گرفت و 
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یارات حضرات معصومین علیهم االف التسلیمات  باب ششم در ذکر ز
والتحیات. 

یه )ص 5-4(. خاتمه در ذکر بعض ادعیه و اعمال ضرور

• اما کتابی که در اختیار ماست، فقط شامل یک مجلد است که 574 
ک���ه مشتمل بر مقدمه، از ص 2 � 8  صفح���ه دارد: قسمتی از مقصد اول 
اس���ت و سه باب از پن���ج باب در آن ذکر شده اس���ت. باب اول از سطر 
آخر ص8 - 124 است  و باب ثانی از ص 125� 238 است و باب ثالث  
گ���ذاری شده اس���ت  و مابقی آن، یعنی  دوب���اره از ص 1- 33۶ شم���اره  
ب���اب چه���ارم و پنجم )از مقص���د اول( و مقصد ثانی بای���د در جلدهای 

کتابخانه حسینیه داالن موجود نیست.  که در  دیگر باشد 

• نسخه ه���ای دیگر حدیق���ه سلطانیه در مسائل ایمانی���ه، بنابر فهرست 
کتاب شناسی مشار عبارتند از:

1. حدیقه سلطانیه، نشر: هند، مشخصات ظاهری: 4+33۶+238ص. 
یری؛ باب1-3، نوع چاپ: سنگی، قطع: وز

2. حدیق���ه سلطانیه، نش���ر: هند، جم���ادی االول12۶5ق. ، مشخصات 
ظاه���ری: 4+33۶+238ص. ب���اب1-3، ن���وع چ���اپ: سنگ���ی، قط���ع 

یری؛ کتاب: وز

3. حدیق���ه سلطانیه، نش���ر: هند، جمادی االول���ی12۶5ق، مشخصات 
ظاه���ری: 238+33۶+8ص. ب���اب1-3، ن���وع چ���اپ: سنگ���ی، قط���ع 

یری؛  وز

4. حدیق���ه سلطانی���ه، نش���ر: لکهن���و، 1304ق، مشخص���ات ظاه���ری: 
یری.4  کت���اب وز 597+2۶+2ص. ب���اب4، ن���وع چ���اپ: سنگ���ی، قطع 

)www. ical. ir()کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی(

مؤل���ف در ب���اب سوم در م���ورد نبوت حض���رت سیدالمرسلی���ن و خاتم 
گفتگو  النبیی���ن و سایر انبیا و مرسلین و آنچه بدان تعلق دارد؛ بحث و 
نموده، مسائل مورد اختالف مذاهب شیعه و اهل سنت را بررسی کرده 
است و اشکاالت هر یک را مفصاًل بیان نموده، به سؤاالت و ایرادها در 
م���ورد شیعه با استف���اده از نظرهای دیگر علما پاس���خ شایسته و بایسته  
داده اس���ت و س���ؤاالت و اشکاالت وارد بر اهل سن���ت را نیز بیان نموده 
اس���ت و تک  تک موارد را با استفاده از کتب اهل سنت  ذکر فرموده، به 
که  کشانده  کشی���ده و با جواب های فرضی، آنها را ب���ه بن بست  چالش 

چاره ای جز تسلیم در برابر حق باقی نگذاشته است: 

انبیا و بیان عصمت و شرایط نبی
»در بی���ان شرایط نب���ی است بدانکه عمده شرای���ط نبی عصمت است 
و آن عب���ارت است علی م���ا صرح به سیدنا المرتض���ی رضی اهلل عنه از 

.www.ical.ir :کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی  4. به نقل از: 

یا ج���اه سلطان عادل خاقان  الخاقان ابوالظف���ر مصلح الدین پادشاه ثر
زم���ان محم���د امجد عل���ی شاه پادش���اه غ���ازی الزالت رای���ات سلطنته 
یاری متمکن  یر سلطنت و شهر منصوره و آیات مملکته منشوره را بر سر
یج دین  که عنان همت واال نعمت همواره بطرف ترو گردانی���ده. از آنجا 
مبی���ن معطوف و خاطر ملک���وت ناظر همیشه بسوی نش���ر شعائر ایمان 
مص���روف می باشد. اقل االنام المتمس���ک بذیل الثقلین السید حسین 
کتابی بزبان  کل شین بخطاب بشارت انتساب تصنیف  صانه اهلل عن 
که مشتمل بر مجمل���ی از اصول عقاید و ف���روع عبادات باشد،  فارس���ی 
کردیده. امتثاال لالمراالشرف االعلی این کتاب را که مسمی  مخصوص 
اس���ت بحدیقه سلطانیه در مسائل ایمانیه بر سبیل ارتجال واستعجال 
که  بقال���ب تألیف درکشید. امید از منعم بیهم���ال وخالق الیزال آنست 
کر الشهور واالعوام  ث���واب این عمل خیر همواره علی مر الدهور واالیام و 
کتاب مشتمل  ک���ردد، و این  عائ���د بروزکار فرخنده آث���ار بندکان شاهی 

است بر دو مقصد: 

مقصد اول:
در بیان اصول عقاید حقه و آن مشتمل است بر یک مقدمه و پنج باب 

و یک خاتمه، مقدمه در بیان وجوب معرفت است. 
ب���اب اول در بی���ان اص���ل اول از اص���ول دینی���ه که توحی���د رب مجید و 

صفات ثبوتیه و نعوت سلبیه او تعالی وتقدس است. 
باب دوم در بیان اصل ثانی از اصول ایمانیه اعنی عدل حضرت باری 

وآنچه متعلق است بآن از مسئله جبر و اختیار. 
ب���اب س���وم در بیان نب���وت حضرت سی���د المرسلین و خات���م النبیین و 

سایر انبیا و مرسلین وآنچه بدان تعلق دارد. 
ب���اب چه���ارم در بی���ان امامت حض���رات ایم���ه اثنی عش���ر علیهم االف 
الصل���وه و الس���الم الی ی���وم المحشر و آنچ���ه متعلق است  ب���آن از بیان 
والدت و وف���ات حض���رات معصومی���ن علیه���م الس���الم و ذک���ر پ���اره از 
معج���زات آن حض���رات و ذکر احوال غیبت امام ثان���ی عشر و شطری از 

حال زمان رجعت. 
باب پنجم در بیان مجملی از حال معاد. خاتمه در بیان احکام اسالم 

و ایمان. 

مقصد ثانی
در احک���ام شرعیه فرعیه از قبیل عبادات و طاعات و آن مشتمل است 

بر مقدمه و شش باب وخاتمه. 
یقه اصول واخبار.  مقدمه در اشارت باختالف طر

ب���اب اول در بیان احک���ام طهارت. باب دوم در بیان احکام نماز یومیه 
و غیر یومیه و آنچه تعلق بآن دارد. 

باب سوم در بیان احکام زکوة  و خمس. 
باب چهارم در بیان احکام روزه و اعتکاف. 

باب پنجم در بیان احکام حج و عمره. 
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مترق���ب نیست وهوالسر فی ع���دم عموم اللطف، بلک���ه ایشانند صفوه 
اخیار قال اهلل ان الذین سبقت لهم منا الحسنی االیه وقال ولقد اخترنا 
ه���م علی علم علی العالمین وقال انهم عندنا لمن المصطفین االخیار؛ 
که بقوت. .  پس اینچنین لط���ف مختص است باشخ���اص معدودین 
یرت و محاسن صف���ات و مکارم ذات  کیزگ���ی طینت و ح���س سر . و پا
و ص���دق نیت و خل���وص محبت پروردگ���ار از همگن���ان ممتازند؛ پس 
که هر  گر ساخته  حق تعالی عظمت خود را در نظرشان همچنان جلوه  
یا او را مشاهده  وق���ت پروردگار جبار غف���ار را حاضر و ناظر میدانند و گو
ک  کان���ک تراه فان لم تره فانه یرا میفرماین���د کما فی النصوص اعبد اهلل 
پ���س هی���چ حرکت و سک���ون و. . . ترک از ایشان ص���ادر نمی شود مگر بر 
وف���ق رضای او و بعضی از فضال مثالی را در این خصوص ذکر فرموده و 
آن اینس���ت که حال معصوم بدان می ماند که کسی در پیش پادشاهی 
درکم���ال محب���ت و شفقت و احس���ان و امتنان با وجود ای���ن در نهایت 
سطوت و قدرت و سلطان بمقام حاضر باشد و غایت شفقت ومحبت 
او را نسب���ت بخ���ود مشاهده نماید و خود نیز نهای���ت محبت باو داشته 
که خالف رضای  کسی البته از سه جهت محال باشد  که چنین  باشد 
کند هرچند سهل باشد؛ یک���ی از جهت شدت محبت  کاری  او هی���چ 

لطفی که بعمل می آورد آنرا خدای تعالی نسبت به بنده از بندگان خود 
که  یفات دیگر  پ���س آن بنده از فعل قبیح خود را باز میدارد و این از تعر
موه���م جبر است بهتر است و ش���رح این مقال و بیان این اجمال بر این 
که  کس  که نسب���ت بهر  که عصم���ت لطفی است خاص  من���وال است 
متحق���ق شود، در جمیع امور مقرب او باشد بطاعت و مبعد او باشد از 
که در هیچ وقت خالف مرضی الهی بعمل نیاورد  معصی���ت بحیثیتی 
م���ن غیر ان یبلغ ب���ه حد االبحاء کما هوشأن االلط���اف الربانیه والطاف 
سبحانی���ه هرچند که فی الجمله برای سایر مکلفین مستحقین مبذول 
اس���ت، لکن پیغمبر و امام که معصوم علی االطالق اند از جهت حسن 
کما مرت  ید الطاف اختص���اص دارند  کیزگی طین���ت بمز ی���رت و پا سر
االش���اره الی���ه فی شرائ���ط اللطف شی���خ مفید علی���ه الرحم���ه میفرماید 
آنچ���ه حاصل���ش آنست که عصمت مانع تام نیس���ت از قدرت بر قبیح 
و ن���ه سبب اضط���رار صاحبش در بج���ا آوردن امر مستحس���ن، بلکه آن 
گاه این ام���ر را نسبت بفالن  که هر  که خداوند عال���م میداند  یس���ت  امر
بن���ده خود بعمل م���ی آرم، هرگز معصی���ت را اختیار نمیکن���د و اینهم از 
ک���ه در وقت  که حق تعال���ی بداند  جمل���ه شروط وج���وب لطف اس���ت 
کرد ولکن از تمام خلق این امر  فعل لطف بن���ده اختیار طاعت خواهد 
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کنند  که منافی معجزه را بر معنی اعم حمل  خواهد بود و ممکن است 
یل القول  گناهی مناف���ی مرتبه صاحب معجزه است، لک���ن تأو چ���ه هر 
یرا که ای���ن مذهب امامیه است نه  بم���ا ال یرض���ی به قائله خواهد بود؛ ز
ک���ه قاضی ایش���ان منافی معجزه  مذه���ب اه���ل سنت. ب���از گفته است 
ک���ذب در تبلیغ سه���وًا نزد او جائز  را سه���وًا بر پیغمب���ران روا داشته پس 
گناهی را  کفر را ه���م روا میدارند بعلت آنکه هر  میباش���د و ازارقه خوارج 
مستل���زم کفر میدانند و این همه اق���وال مخالفین باطل است و دلیل بر 
ید  وج���وب عصمت بسی���ار است و محقق طوس���ی علیه الرحمه در تجر

دلیل اشاره فرموده...« ) باب سوم، ص14�17(.

در بیان وقت بعثت پیامبر اکرم )ص(
باره زمان بعثت پیامبر )ص( چنین آورده است: در

»مجلسی در حیات القلوب می فرماید: بدانکه اجماع علمای 
شیعه است که بعثت آن حضرت در بیست و هفتم ماه مبارک 
رج���ب واقع شده و احادیث کثیره معتبره از ائمه علیهم السالم 
باین مضمون وارد است و میان عامه خالفست: بعضی هفدهم 
م���اه مبارک رمضان گفته اند و بعضی هجدهم و بعضی بیست 
بیع االول و اقوال  بور گفته اند و بعضی دوازدهم ر وچه���ارم ماه مز
دیگ���ر نیز هست و ح���ق آنست که مذکور ش���د و موافق روایات 
یف آن حض���رت چهل سال گذشت���ه بود و  معتب���ره از عم���ر شر
در حدی���ث معتبر از حض���رت امام جعفر ص���ادق علیه السالم 
ک���ه در روز نوروز جبرئی���ل علیه الس���الم بر حضرت  منقولس���ت 
رس���ول صل���ی اهلل علیه اله ن���ازل ش���د، و عبدالح���ق دهلوی از 
گفته است که چون سال  علمای اهل سن���ت در مدارج النبوه 
مبارک آنحضرت بچهل رسید، ظهور تباشیر وحی افاق عالم را 
منور ساخت و آفتاب نبوت از مطلع غایت طلوع نمود و ظهور 
بیع االول  ای���ن نور بقول صحیح در روز دوشنب���ه هشتم یا سوم ر
که چون  اح���دی سنه و اربعی���ن از عام الفی���ل بود. آمده اس���ت 
یب رسی���د، محبوب گردانی���ده شد بسوی وی  ظه���ور نبوت قر
ینی، و اخت���الف کرده اند که عبادت وی در  خل���وت و گوشه گز
آن خلوت بفکر بود یا بذکر که مختار آنست که بذکر بود قلبی و 
یعت ابراهیم یا هر چه ثابت می شد  لسان���ی، و عمل می کرد بشر
یعت���ی از شرائ���ع انبیاء ی���ا باستحسان عق���ل انتهی  ن���زد وی بشر
کالم���ه. فائده بدانکه تحقیق آنست که آنحضرت قبل از بعثت 
ظاهری پیغمبر بود و تابع انبیاء دیگر نه بود، بلکه بشرع خود که 
کرام آن را میدانست  ئکه  بالهام و تأیید ملک عالم وتسدید مال
گرچه به تبلیغ آن مأمور نبود، اما بعد بعثت پس  عمل میفرمود؛ ا
امر واضحتر است از آنکه حاجت به بیان داشته باشد و گاهی 
باستحس���ان و اجته���اد ورای و قی���اس عمل نفرم���وده و چونکه 
ک���الم اخوند علیه الرحمه در حق الیقین در افاده این امر کافی و 

چ���ه بالض���روره دوس���ت هرگاه بحقیق���ت دوستی رسی���ده باشد خالف 
رض���ای دوست نکند و دوم ش���رم و حیا؛ چه البته ب���ا این همه محبت 
ک���ه مخالفت چنین حبیبی  و احس���ان غائبانه ه���ر کسی را حیا نگذارد 
بکند چه جای حاضرانه؛ سوم خوف و ترس چه با این قدر خصوصیت 
گاه رعایت رضای او نکند بضروره مستحق عقاب و یا عتاب شود  ه���ر 
نع���وذ برحمته و شفقته م���ن غضبه و نقمته و کمال ظهور دارد که با این 
هم���ه ص���دور معصیت و شائب���ه مخالفت البته ممتن���ع و محال است 
ن���ه امتن���اع و محالی که جب���ر از آن الزم آید چه جب���ر آنست که قدرت و 
اراده بن���ده را تأثیر نباشد و در این مقام خود قدرت و اراده چنین کسی 
ئ���ح گردید که  ینجا ال کمت���ر از دیگ���ری نیس���ت انته���ی ملخصه پ���س از
عصم���ت چن���ان نیست که خدا ب���ه جبر کسی را بر طاع���ت وا دارد و از 
معصیت او را باز دارد و اال معصوم مجبور می بود و مستحق اجر و ثواب 
نمی ش���د مع انه���م المخصوص باعلی مدارج الق���رب و الزلفی و المقام 
المحم���ود الشفاعه الکبری و هرگاه این را دانست���ی، پس بدانکه عالمه 
کشف الحق می فرماید... ذهبت االمامیه یعنی  حلی علیه الرحم���ه در 
کبیره و صغیره  گناهان  که پیغمبران معصوم اند از  امامی���ه قاطبه برآنند 
گناهی از  و منزه ان���د از معاصی قبل نبوت و بع���د آن پس در هیچ وقتی 
ایشان سر نمی زند نه از روی عمد و نه از روی سهو و خطا و جناب والد 
که عصمت از  گناهان  که  ماجد علیه الرحم���ه در عماد االسالم فرموده 
]آن الزم[ است در میانه علمای اهل سنت در آن اختالف واقع است و 
ین مقام تا به بیست میرسد چه معصیت یا منافی  احتماالت متفرقه در
معجزه است مثل کذب در آنچه تعلق به احکام دارد و یا چنین نیست 
قس���م دوم یا کفر است ی���ا معصیت کبیره مثل قتل و زنا یا صغیره منفره 
کسرق���ه لقمه یا غیر منف���ره مثل دروغی یا دشنامی پس این پنج صورت 
اس���ت و ه���ر واحد از روی سهو است یا از روی عمد یا بعد بعثت است 
که پیغمبران و  ی���ا قبل آن فهذه عشرون و مذهب حق امامی���ه آن است 
امام���ان از همه این اقسام عصیان معصوم و محفوظ اند انتهی ملخص 
کث���ر این احتماالت در شرح قوشجی نیز مذکور است و اهل  ما افاده و ا
گناه  سنت از عصمت مطلقه انبیاء انکار دارند و اجتهاد و خطا، بلکه 
کرده اند بر اینها  را ب���ر ایشان روا میدارند، پ���س جمعی از معتزله تجوی���ز 
گن���اه صغی���ره را از جه���ت آنکه بکث���رت اعمال خی���ر مضمحل می شود 
گناه���ان صغی���ره از پیغمبران از  ک���ه صدور  گفته اند  و بعض���ی از اینه���ا 
گفته اند  یه اهل سن���ت  ی���ه و حشو سه���و رواست ن���ه از راه عمد، و اشعر
کف���ر و دروغ و بعضی کفر  ک���ه صغائ���ر وکبائر ب���ر ایشان جائز اس���ت مگر 
کالم عالمه حلی  را ه���م روا داشته اند بشرط آنکه قبل نب���وت باشد و از 
کفر را  ک���ه بعضی از اینها بعد نب���وت هم  ئح میشود  کش���ف الحق ال در 
روا داشته ان���د فاض���ل قوشجی گفته است که جمه���ور اهل سنت بر آن 
کفر محفوظ  که منافی معجزه باشد و از  گناهی  که پیغمبران از هر  رفته 
ک���ذب... و آن قسم اول است از اقسام  میباش���د و آن بظاهر منحصر در 
کفر در نزد جمهور بر پیغمبران روا  مذکوره پس سائ���ر اقسام باقیه غیر از 
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پ���س مدل���ول اخب���ار و ادل���ه عقلیه بسی���ار است ک���ه آنحضرت 
ق و اجتناب از محرمات  اهتمام در عبادات و تتبع مکارم اخال
یاده از همه کس مینمود و چون تواند بود که  و مس���اوی آداب ز
سای���ر خلق در حداث���ت سن مکل���ف بشرائع باشن���د وعبادت 
کنن���د و اش���رف مخلوق���ات تا چهل س���ال مکلف  ح���ق تعالی 
بعبادت���ی نباشد و راه دین خود را نداند و نمی تواند بود که انواع 
یعت  عب���ادات ک���ه از آن حض���رت ص���ادر میشد بمتابع���ت شر
یعت پیغمبر  گر عمل بر شر دیگ���ران باشد بچند وجه اول  آنکه ا
ک���ه آن پیغمبر افضل  دیگ���ر نماید، رعی���ت او خواهد بود و باید 
یعت  ازو باش���د و این خالف ضرورت دین اس���ت دوم آنکه شر
گر بوحی  آن پیغمب���ر را بایس���ت بداند ت���ا بشرع او عمل نمای���د. ا
کرده خواهد  دانست پس پیغمبر خواهد بود و عمل بشرع خود 
گر بغیر وحی دانست،  ب���ود که موافق شرع پیغمبر دیگر باشد و ا
ک���رده باشد با آنکه از  پ���س بایست که از علمای آن ملت، اخذ 
معج���زات آنحضرت ب���ود که خط و سواد نداش���ت و با علمای 
اه���ل کتاب معاشرت نک���رده و قصص انبی���اء را بنحوی که در 
کت���ب ایش���ان بود، بیان کرد؛ پ���س چگونه از ایش���ان فرا گرفت و 

گفته است  وافی است بر نقل آن اقتصار می کنیم؛ پس  بدانکه 
ک���ه خالفست در اینکه حضرت رسالت مآب پیش از بعثت آیا 
یعتی متعبد  یعتی میکرد یا نه، بعض���ی برانند که بشر عم���ل بشر
نب���ود و بعضی گفته اند بود و بعضی توق���ف کرده اند و فرقه دوم 
یعت حضرت نوح )ع(  نیز خالف کرده اند. بعضی گفته اند بشر
یعت حضرت ابراهیم )ع( و  عمل می کرد و بعضی گفته اند بشر
یعت حضرت موسی )ع( و بعضی بشرع عیسی)ع(  بعضی بشر
و بعض���ی بهمه شرائع و حق ن���زد فقیر آن است که بعد از بعثت 
آنحض���رت تعبد ب���ه هیچ شرعی غی���ر از شرع خ���ود نمی نمود و 
شرع آنحضرت ناسخ جمیع شرائع بود و لهذا آنچه از آنحضرت 
س���ؤال می کردند تا وحی ن���ازل نمی شد ج���واب آن نمی فرمود و 
هرگ���ز در هیچ امری متمس���ک به کتب سابق���ه نمی گردید و در 
کار خب���ر از تورته داد؛ ب���رای اتمام حجت بر  حک���م سنکسار زنا
یه���ود و تکذیب قول ایش���ان و اظهار علم خ���ود بکتب ایشان و 
آیات���ی که اشعاری بمتابعت انبی���اء دارد محمول بر اصول دین 
اس���ت که متفق علیه جمیع ادیان است و در موافقت ایشان بر 
تبلی���غ رسالت و صبر و تحمل مشاق است و اما پیش از بعثت 
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ک���ه بنص حدیث مجم���ع علیه مث���ل اهلبیتی  ین  مبی���ن و ائم���ه طاهر
کمثل سفینه نوح من رکبها نجی ومن تخلف عنها غرق وهوی« سفینه 
گنجینه برکات می باشند پس دلیل سمعی منحصر در آیات  نجات و 
وای���ات آنحض���رت اس���ت و از آنجا که در اص���ول دینیه و  کت���اب اهلل و ر
کار اس���ت، پس بنای اصول اعتقاد  اعتق���ادات یقینیه دلیل قطعی در 
که  ب���ر اخبار آحاد نمی ت���وان گذاشت و از اجماعی���ات فرقه حقه است 
خب���ر واح���د در اصول حج���ت نیس���ت و متشابهات آی���ات و روایات را 
یل و  ی���ات دینیه تأو بس���وی محکمات آی���ات و روایات متواتره و ضرور
ی���ل باید نمود. ق���ال اهلل عزوجل هو الذی انزل علی���ک الکتاب منه  تنز
آی���ات محکم���ات ه���ن ام الکت���اب وآخ���ر متشابه���ات فام���ا الذین فی 
یله ومایعلم  ی���غ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأو قلوبهم ز
یل���ه اال اهلل والراسخون فی العلم )آل عمران:7(؛ یعنی خداوند عالم  تأو
که پارۀ از آن آیات محکمات است و آن آیات  کتاب را  نازل فرمود بر تو 
که معنی  کتابست و پ���اره دیگر از آن متشابه���ات است  اص���ل و مرجع 
کسانیکه در  مقص���ود آن ظاهر نیست یا ظاهر آن مقص���ود نیست؛ پس 
دل های شان انحراف���ی از جاده حق است، پس آنها پیروی متشابهات 

ی���ل آن  می کنن���د بقص���د فتن���ه و تأو
مینماین���د  خ���ود  خواه���ش  مواف���ق 
خ���دا  مگ���ر  آن���را  ی���ل  تأو نمیدان���د  و 
در  و  عل���م،  در  راسخ ان���د  آنانک���ه  و 
وای���ات از حض���رت صادق  بع���ض ر
»نح���ن  اس���ت  مأث���ور  علیه الس���الم 
الراسخ���ون ف���ی العل���م ونح���ن نعلم 

یل���ه«. )ب���اب اول، ص 8-7(. تأو

زمی���ن هرگ���ز از حج���ت خ���دا خالی 
نب���وده اس���ت و هم���ه ادی���ان منتظ���ر 
منجی آخرالزم���ان هستند و با وجود 
ید  یفات بسی���ار در ادیان این نو تحر
ک���ه از سینه پیامب���ران الهی به  الهی 

یکدیگ���ر نقل ش���ده است، همچنان م���ورد تأیید همگ���ان است وکدام 
که از  آیین و مذهب، آن را به صورت شفاف و روشن بیان داشته است 
کرم  بان خود پیامبرا نس���ل پیامبر)ص( گرامی اسالم و ب���ا ذکر اسامی از ز
)ص( نق���ل شده و به صورت متواتر و مستند به ما رسیده، و با استفاده 
گون و معتبر اهل سنت ج���ای هیچ گونه شک و شبهه  گونا از احادی���ث 
یم،  گر غیر این ب���ود و همه احادیث را ه���م منکر شو باق���ی  نمی مان���د و ا
ک���رم )ص( امت اس���الم را بعد از آن  ک���ه چگون���ه پیامبر ا س���ؤال ماست 
که بعد من هر آنچه  کرد  هم���ه رنج و زحمت و هدایت به حال خود رها 
خواستی���د بکنید؟ و چرا پیامبران اله���ی همه وصی و جانشین داشتند 
اال پیامبر اسالم)ص(؟ و اینکه بعد نبی مکرم )ص( آیا زمین از حجت 

ایضا اکثر علم���ای اهل کتاب در آن عصر فاسق و فاجر بودند. 
ک���رد؛ سوم آنکه در  گفت���ه ایشان می توانست  چگون���ه اعتماد بر 
احادی���ث بسیار وارد شده اس���ت که هیچ زمانی از حجت خدا 
گر حضرت رسالت پن���اه در ابتدای تکلیف  خال���ی نمی باشد. ا
پیغمبر نمی بود، بایست یا وصی حضرت عیسی )ع(، یا وصی 
حض���رت ابراهی���م )ع( را تجس���س نمای���د و ب���او ایمان بی���اورد و 
تاب���ع او گ���ردد و بایست اکثر اهل مکه بدانن���د و نقل کنند قطع 
ک���ه آنحضرت مرتب���ه اش پست تر از آن  نظ���ر از آنک���ه الزم می آید 
 وص���ی باشد و افضلی���ت آنحضرت بر سایرخل���ق ضروری دین 
ییم که پیغمب���ری آن حضرت همیشه بود  اس���الم است پس گو
یعت خ���ود عمل مینمود و  و پیوست���ه بوح���ی و الهام الهی بر شر
بع���د از چه���ل سال رسول شد و مأمور گردی���د که مردم را بسوی 
خ���دا دعوت نماید ال���ی اخر ما افاد فاج���اد و در حیات القلوب 
فرموده که ظاهر احادیث معتبره آنست که پیغمبری آنحضرت 
ک���ه من پیغمبر بودم در هنگامیکه  همیشه بود چنانکه فرموده 
گ���ل بود و گمان فقیر آنست که  آدم علیه الس���الم در میان آب و 
یع���ت خود عم���ل مینمود و  پی���ش از بعث���ت آن حض���رت بر شر
ید ب���روح القدس بود و بعد  وح���ی و الهام الهی باو میرسید و مؤ
از چه���ل سال بر دیگران مبعوث گردید و بمرتبه رسالت رسید؛ 
چنانک���ه در نهج البالغه از حض���رت امیرالمؤمنین علیه السالم 
یکه شیر خواره بود حق تعالی  که آن حضرت از روز کرده  روایت 
ئک���ه را باو مق���رون گردانی���د که در شب  ی���ن ملک���ی از مال بزرگتر
ق میداش���ت« )باب سوم،  و روز آن حض���رت را بر مک���ارم اخال

ص167-164(.

وحدت کالم علمای شیعه که مستند و برگرفته از کالم  معصومین)ع( 
یدگان  یف به انبی���اء و برگز کج���ا و آن همه افترا و تهم���ت و تحر اس���ت 

اله���ی کج���ا ؟!

امامت 
بوط ب���ه امامت در باب  ک���ه مسائل مر در »مقص���د اول« بی���ان شده بود 
چه���ارم ذک���ر ش���ده اس���ت  و در ح���ال حاض���ر دسترس���ی ب���ه آن مقدور 
بارۀ  امامت  نمی باش���د؛ ب���ا این حال در باب ها در جاه���ای مختلف در

که در اینجا به یک مورد اشاره می شود:  سخن به میان آمده است 

»بع���د معرفت خ���دا و شناخت���ن پیغمبر)ص( ترجیح یک���ی از مذاهب 
که بمفاد حدی���ث نبوی«ستفترق امت���ی علی ثلثه  مفترق���ۀ اهل اس���الم 
وسبعی���ن فرق���ه کلهم ف���ی النار اال واح���ده » بر هفتاد و س���ه فرقه مفترق 
شده ان���د و یک���ی از آنها ناج���ی واجب و الزم اس���ت و آن منحصر است 
یقین« انی ت���ارک فیک���م الثقلین  بمف���اد حدی���ث متفق علی���ه بی���ن الفر
کتاب اهلل وعترتی وما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی »در اتباع قرآن 

حسینیه داالن، بزرگ ترین 
حسینیه بنگالدش است که 
به عنوان بنایی توریسیت در 
نقشه های داکا معریف شده و 
روزانه  جهانگردان خمتلفی از 
سرتاسر جهان از آن بازدید 
یم کنند و دارای جمموعه ای تاریخی با 
بیش از چهار قرن  قدمت یم باشد. 
این حسینیه در عرص حکومت 
مسملانان در شبه قاره و توسط 
ییک از مشاخی شیعه که حاکم  داکا 
بوده، به نام مریمراد در سال 
1642م ) 1052 ق(   بنیانگذاری شد. 



8۶

حدیقه سلطانیه 

سال بیست و سوم،مشارۀسوم و چهارم، مرداد- آبان 1391 135 و 136

نقد و برریسکتاب

طبرسی؛ مدارج  النبوه عبدالحق دهلوی؛ مسند احمدبن حنبل؛ کافی 
کلینی؛ مل���ل و نحل فاضل شهرستانی؛ مطالع االنوار  محمدبن یعقوب 

سیدمحمدباقر رشتی. 

یادی نام ب���رده و مطالبی از آنان  کتاب  از اشخاص ز همچنی���ن مؤلف 
کرده است؛ مانن���د: ابن آشوب، ابن عب���اس، ابن مسعود، ابوسعید  نق���ل 
خدری، ام���ام علی )ع(، امام رضا )ع(، ام���ام حسن عسکری )ع(، امام 
الحرمی���ن، ام سلمه، س���دی، سیدمرتض���ی، سیدنعم���ت اهلل الجزائری،  
شیخ طوسی، عائشه، عالمه قوشجی، علی بن ابراهیم،  قاضی باقالنی، 

مقاتل. 
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