
 فیض كاشانى ) الفت نامه (گزیده رساله 
 )1(على خالقى

محمــد بــن مرتضــى بــن محمــود مشــهور بــه مالمحســن فیــض كاشــانى یكــى از عالمــان بــزرگ 
قمــرى در كاشــان بــه دنیــا آمــد و پــس از تحصــیالت   1007او در ســال . عهــد صــفوى اســت
شـــیراز و قـــم , بـــه تكمیـــل دانـــش و فضـــل خـــود در مهـــاجرت بـــه اصـــفهان, اولیـــه در كاشـــان

سیاســى و فرهنگــى ایــن دوره , فیــض از عالمــان فعـــال در عرصــه هـــاى اجتمـــاعى. پرداخـــت
در ایــن راســتا بــا تصــدى امامــت جمعــه و جماعــت بــه پیشــنهاد شــاه عبــاس دوم و شــاه . بــود

در ترویج احكام دین و امور اجتماعى و فرهنگى مردم اهتمام مى ورزید و با تإلیـف , صفى
اخالقــى و تفســیرى خـدمت ارزشـمندى بــه فرهنـگ تشـیع , فلســفى, آثـارى در زمینـه هـاى فقهــى

 . كرد
یكــى از موضــوعات , اهتمــام بــه وحــدت و الفــت میــان مومنــان و احــتراز از اختــالف و تفــرق
ـــد فیـــض كاشـــانى در اكـــثر آثـــار سیاســـى و اخالقـــى اوســـت آئینـــه (او در رســـاله . مـــورد تإكی

 ) 199(هدف اساسى سیاست و صفحه , كه خطاب به شاه عباس دوم نگاشته است) شاهى
حكومـــت را انتظـــام و الفـــت اجتمـــاعى دانســـته و معتقـــد اســـت ضـــرورت حكومـــت در زندگـــى 

تــا جمعیــت ایشــان نظـــام گــیرد و اســـباب تعیـــش ایشـــان (اجتمــاعى انســـان هــا بــراى آن اســت 
 ) 2).(انتظام یابد

ضرورت حفظ انتظام و وحدت اجتمـاع مومنـان را بــه سـیره امــام , )االعتذار(فیض در رساله 
بــر ایــن بــاور اســت كــه امـام , در واگــذارى امــر حكومــت بــه خلیفــه اول مســتند كــرده) ع(علــى

لكیـال یتفـرق كلمتهـم و الینشـق (, این امر را به آنها واگذار كرد) شفقه على بیضه المسلمین(
تــا وحــدت كلمــه مســلمانان فــرو نپاشــد و اختــالف در میــان ; )عصــاهم و یكــون شــملهم جمعــا

بنابراین . آنان پدید نیاید و اجتماع آنها فراهم گردد و احكام در میان آنها جارى و پیاده شود
امـا در برابـر فسـاد اعظـم یعنـى , اگر چـه تسـلیم شـدن امــام به ایـن امــر خـالى از مفسـده نبـود
از ایـن رو , بسیار خرد مى نمود, فروپاشى وحدت مسلمانان و بروز پراكندگى در میان آنها

حفـظ وحـدت و , پس ما باید به طریق اولى در امور جزئى تر خود. امام به آن مبادرت كرد
 ) 3.(اجتماع مسلمانان را بر هر چیز دیگر ترجیح بدهیم

بـر اهتمـام شـارع مقــدس ) 4(ــ كـه گزیده آن را پیـش رو داریـم ــ ) الفـت نامـه(فیض در رساله 
, بـه جمعیـت و حصول الفـت و یگانگى در میـان مســلمانان و احـتراز از اختـالف و انشـقاق

تحصـــیل الفــت و یگـــانگى و حفـــظ , تإكیـــد كــرده و غـــرض شــارع را در اكــثر تكـــالیف شـــرعیه
اگـر چـه گفتـه مـى شـود فیـض ایـن رسـاله را . نظام اجتماعى در میان انسان ها دانسته است
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گــامى اســت در جهــت ) الفــت نامــه(ولــى در عیــن حــال , بــر اثــر تمایــل بــه تصــوف نگاشــته
ایجــاد و تحكیـم وحـدت در میــان مومنـان كــه بـه نوعـى مــى تــوان آن را زمینــه سـاز آییــن نامــه 

البتـه اسـاس آن نـه گــروه بنــدى سیاسـى بلكـه ایجـاد الفــت . دینى وفرا گروهى تلقى كرد -ملى 
و موانســت در میــان اجتمــاع و رعایــت حقــوق اعضــاى آن و معاونــت بــر تــدبیر معیشــت و 

 . انضمام ابدان جهت اتحاد اهوا و مقاصد است
بــه نظـــر مـــى رســد مطالعــه ایــن رســاله در زمـــان مـــا بـــراى همــه گـــروه هــا و افــراد راه گشــا و 

 . آموزنده باشد
   

 ] اهمیت وحدت و الفت[
ربنا الف بین قلوبنا و قلوب اخواننـا بحبـل طاعتـك و طاعــه الرسـول و إعنا و ایاهم على إدإ 
الحقــوق الــتى إوجبــت علینــا جمیعــا ثــم تقبــل ذلــك بحســن القبــول و صــل علــى المصــطفین مــن 

و بعـد فیتـول السـاعى فـى . عبادك و خصوصـا محمـد و علـى و إهــل بیتهما من ذریـه البتـول
محســـن بـــن (جمـــع شـــمل االخـــوان فـــى اهللا تعـــالى و نظـــم سلســـله االلفـــه فـــى رضـــإ اهللا تعـــالى 

و حضرت خـاتم النبییـن و  -سبحانه و تعالى  -كه محقق است كه جناب حق )... مرتضى
اهتمــام تمــام هســت بــه جمعیــت  -صــلوات اهللا علیــه و علیهــم اجمعیــن  -اهــل بیــت نبــوت را 

مومنــــان و حصــــول الفــــت و مــــودت و اخــــوت میــــان انســــان و اداى حقــــوق آن از تعــــاون و 
تناصــح و مواسـاه و غـیر آن و احـتراز عقـوق چــون تبـاین و اختــالف و تفریــق كلمـه و ماننـد 

لـــو إنفقـــت مـــا فـــى االرض جمیعـــا مـــا إلفـــت بیـــن : (قـــال اهللا تعـــالى فـــى معــرض االمتنـــان. آن
) 6)(فاصـبحتم بنعمتـه اخوانا: (و قـال اهللا عـز و جـل) 5(,)قلوبهم و لكن اهللا الف بین قلوبهم

و , )7)(واعتصـموا بحبـل اهللا جمیعــا و التفرقــوا: (ثم ذم التفرقه و زجر عنهـا فقـال. اى بااللفه
إقـربكم مـنى مجلسـا ): (ص(و قــال النبى) 8(,)والتكونوا كالذین تفرقوا و اختلفـوا: (قال سبحانه

و قــال صــلى اهللا ) 9(,)یــوم القیامــه إحســنكم إخالفــا الموطــوون إكنافــا الــذین یــإلفون و یولفــون
و قــال صــلى اهللا ) 10)(المـومن إلــف مــإلوف و الخــیر فیمــن الیـإلف و الیولـف: (علیـه و آلـه

مــن إراد بــه خــیرا رزقــه خلیــال صــالحا ان نســى : (علیــه و آلــه فــى الثنــإ علــى االخــوه فــى الـدین
التباغضــوا و التحاســـدوا و : (و قـــال صـــلى اهللا علیــه و آلـــه) 11...)(ذكـــره و ان ذكـــر إعانــه

و قـــال , )12)(التـــدابرو و كونـــوا عبـــاد اهللا اخوانـــا و الیحـــل لمســـلم إن یهجـــر إخـــاه فـــوق ثلـــث
إعجز الناس من عجز عن اكتساب االخوان و إعجز منه من ضیع من ظفـر : (امیرالمومنین

بعـد از محبت الهــى كـه ذروه مقامـات واصـالن و غایـت مراتــب : و حكما گفته انـد, )13)(به
محبت اهل خیر اسـت بــا یكـدیگر كـه منشـإ آن ارتبـاط روحـانى و اتحـاد جانــى , كامالن است
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و لهــذا از شــایبه مخالفــت و منازعــت مـنزه و از , زایــلنــه عارضــه نفــع عاجــل و لــذت , اســت
االخـــال یومئــذ بعضــهم لبعـــض عــدو اال (چنـــان كـــه كریمــه , عــروض كـــالل و مــالل مبراســـت

و نــیز گفتـه انــد كــه كمــال هــر چــیزى در ظهــور خاصــیت , بــه آن نــاطق اســت) 14)(المتقیــن
پـــس كمـــال انســـان در اظهــــار ایـــن , اوســـت و چـــون انـــس طبیعـــى از خــــواص انســـان اســــت

و ایــن خاصــیت مبــدإ نــوع محبــتى اســت كــه بــه مقتضــاى . خاصــیت باشــد بــا ابنــاى نــوع خــود
شـرع , تإلف و تمدن است و این محبت بـا وجـود آن كـه نـزد عقـل مستحسـن و پسـندیده اسـت

چــون غایــت اكــثر تكـالیف شــرعیه حصــول ایـن محبــت و , نـیز در ایـن بــاب مبالغــه تمــام دارد
و لهــذا شــارع امــر فرمــوده كــه هـر شــبانه روزى پنــج نمــاز جماعــت گذارنــد تــا بــه . الفــت اســت

و باز امر فرمـوده كـه در هـر , الفت و موانست پدید آید, میانه اهل محله, بركت آن اجتماع
در یك موضــع جمـع شـوند و نماز بـه جماعـت ادا نماینـد تـا , هفته یك نوبت همـه اهــل شـهر

و بـاز فرمـوده كــه در هــر سـال ) 15(,موالفـت و موانسـت میـان تمام اهل شـهر حاصـل گـردد
دو نوبت اهل شهر و رساتیق تمام در صحراى وسیع مجتمع گردند و نماز عید به جماعـت 

انـس و الفـت پیـدا شـود و , میانـه اهــل شـهر و رسـاتیق, ادا كنند تا به واسطه آن اجتماع عام
و بــاز بــراى حصــول ایــن محبــت و مــودت میانــه اهــل و اربــاب بــالد , بــا یكــدیگر آشــنا شــوند
بایــد كــه در مــدت , ذكــرا كــان إو انــثى, حكــم فرمــوده كــه همــه مكلفیــن, بعیــده و اقــالیم مختلفــه

عمـر خـود در وقـتى معیـن یــك بـار در شـریف تـرین امكنــه كـه عبـارت از بقعــه توانــد بـود كــه 
جمع شوند تا میان جمیع افـراد امــت موانسـت حاصـل شـود , مولد و منشإ حضرت خاتم است

بنــابرآن اســت كــه از مشــاهده آن , و تخصــیص آن بقعــه شــریفه از بــراى حصــول ایــن غــرض
افـراد امـت تـذكر شــارع و ازدیـاد محبــت و مــودت اهــل بیــت آن ســرور كــه بــه فحـواى , مــوطن
حاصل شود , مزد رسالت تواند بود, )16)(قل الإسئلكم علیه إجرا االالموده فى القربى(كریمه 

 . و عظمت و احترام سید االنام نزد ملك عالم ایشان را متیقن گردد
, و از ایــن جــا بــر لبیــب متفطــن ظــاهر مــى شــود كــه غــرض شــارع در جمیــع تكـالیف شــرعیه

تحصیل این نوع الفــتى اسـت كــه مسـتحفظ نظـام كــل عـالم توانـد بـود و لهـذا بعضـى از حكمـا 
اثبات توحید پروردگار است و نفى , گفته اند كه همچنان كه دعوت جمیع انبیا از حیث علم

 . از روى عمل نیز به حصول وحدت راجع مى گردد, شریك از او
   

 ] آثار وحدت و الفت[
در زمـان , اعـنى طریقــه جمعیـت و الفــت و مرافقــت و اخـوت در دیــن,  و این امر عظیم مهـم

ما مندرس شده و قلوب اكثر اهـل ایمــان را بـا یكـدیگر تنـافرى و تخـالفى روى داده و نفـاق و 
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ریا در میان اكثر مردم شایع شده به حیثى كه سه كس بلكه دو نیز نادر یافت مى شـود كـه 
و ایـن باعـث , میان ایشان مصادقتى بى ریا و نفاق باشد از براى خدا و به جهت امر دینى

شـــده بـــر آن كـــه اهـــل ایمـــان را بســـیارى از خصـــال و ملكـــات پســـندیده فـــوت مـــى شـــود و در 
بســـیارى از طاعـــات و عبـــادات تقصـــیر واقــــع مــــى شــــود خصوصــــا طـــاعتى كـــه مشـــروط و 

 . مثل جمعه و جماعات و صله و مواسات و مانند آن, موقوف باشد بر اجتماع
طاعـت و عبـادت بیشـتر به ظهــور , و معلوم است كه هر چنـد جمعیت و الفـت بیشـتر باشـد

مــى توانــد آمــد و بسـا خــیرات در جمعیــت میسـر اسـت كـه در انفــراد میســر نیســت و آنچـه بــه 
قـال . دست جماعت جارى مى تواند شد عشر عشـیر آن بردسـت منفــرد جـارى نمـى توان شـد

اجتماع الجماعات فى بیوت العبادات بصدق النیات و صنعإ الطوبـات تحـل : (بعض الحكمإ
, و تهــذیب اخـالق كـه مـدار نجـات آخـرت موقـوف بـر آن اسـت, )مـا عقدتـه االفـالك الـدائرات

بــى جمعیــت صــورت نمــى تــوان بســت و بسـا كــار كــه بــه تــذكیر و اعانــت اخــوان ســاخته مــى 
توانــد شــد و بســا راه كمــال كــه بــه معاونــت اعــوان طــى مــى توانــد گردیــد و مــى بینیــم كــه از 

حرارتـى و شـوقى و وجـدى و طلـب دسـت مـى , منافست تنها كه یكى از فـروع اجتمـاع اسـت
 . دهد كه سلوك راه بسى آسان و اعباى تكالیف و گوارا مى گردد

   

 ] طریق ایجاد وحدت و الفت[
تودد موجب الفت است و الفت اتفاق آرا است در معاونت بـر تــدبیر معیشـت و انضــمام ... 

و الفــت مقتضـى صـداقت اسـت و صـداقت محبـت حقیقــى . ابدان جهت اتخاذ اهــوا و مقاصـد
اســت كــه مبتــنى بــر تناســب ارواح و تشــاهد قلــوب باشــد و آن موجــب اخــوت یــا نفــس اخــوت 

پس اگر اسباب تودد بى تكلیف رو داد و اال به تكلف اندك اندك به فعل باید آورد تا ; است
تـا اسـباب , پس بیایید اى یاران دینى و اى طالبان رضاى الهـى; شاید به تدریج طبیعى گردد

تودد را بر خـود ببنــدیم و بـه حسـن بشـر و طالقـت وجـه و اظهـار سرور به لقـا و تصــافح و 
بــا یكدیگــر , تواضــع و خــدمت و اغمــاض عیــن از عیــوب و عشــرات و قصــور و تقصــیرات

شــاید آهســته آهســته مودتــى طبیعــى بــه حصــول پیونــدد و بــه تــدریج مســتحكم , معاشــرت كنیــم
 ... شود

قواعـد و قوانیـنى چنـد در میــان , و باید كه بعد از تعیین جماعت اخوان و ضبط عــدد ایشـان
ایشان مقـرر گـردد بـر وفـق شـریعت و طریقـت كـه از آنهــا تجـاوز جـایز نشـمرند و بـر تجـاوز 
از آنهــا یكــدیگر را مواخــذه نماینــد و بــر عــدم مواخــذه بــر آن نــیز مواخــذه نماینــد تــا ایشــان را 

 : عادت و اخالق حسنه ملكه شود, اكتساب خیرات
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 ; اوال آن كه راه غیبت بر خود ببندند و هیچ مسلمانى را غیبت جایز ندارند
 ; و دیگر آن كه با یكدیگر حسد نورزند

 ; و سخن چینى نكنند
 ; و گمان بد به یكدیگر نبرند

آنچه بــر سـبیل ضـرورت معلـوم شـود در ابطـال و مواخذه آن . و تجسس عیب یكدیگر نكنند
. و آنچـه بـه این منابـت نباشـد از پـى آن نرونـد و بـه تزكیه نفـس خود مشـغول شـوند, كوشند

اگــر بــى تفحــص و . فــرض نیســت,  امــا تجســس منكــر تــا نهــى كننــد, نهــى منكــر فــرض اســت
بلكـه تــا , منع الزم است و ما سوى ذلك فامره الى اهللا, تكلف و تعمق بر منكرى اطالع یابند

اصـلى اسـت ثابــت , حسن ظن بــه مسـلمانان. مى توانند محملى صحیح از براى آن پیدا كنند
بلكـه متشــابهات را نــیز بــر یكـدیگر محكــم , منهــى عنـه اســت, در دیــن و تكلـف تصــرف فســاد

اگــر بــاز ایســتد و اال بگذراننــد مگـر آن كــه از او فهمیــده , بلكــه بــه اشــاره تنبیــه كننــد, نگیرنــد
 ; باشند كه این مواخذه را مى خواهد تا بر یكدیگر ثقیل نباشند

 ; و ترك جمعه و جماعت بى عذرى واضح نكنند
 ; تنطق ننمایند... مگر آن كه مصلحتى ضرورى داعى آن باشد , و دیگر آن كه دروغ

 ; و از یكدیگر به چیزهاى سهل مضایقه نكنند
 ; دیگر آن كه اصرار بر هیچ معصیتى ننمایند

 ; و تجاهر بر هیچ معصیتى نكنند
 ; دقیقه فرو نگذارند, و از احترام شرع

و سخن بد در حق یكدیگر نشنوند مگر آن كه از او دفع كنند و در این امر تا مــى تواننــد 
 ; مبالغه نمایند

 ; ویكدیگر را حرمت بدارند با كمال بى تكلفى و انبساط
 ; و به سببى از اسباب دنیا از یكدیگر متغیر نشوند

 ; و بر مطیع و عاصى شفقت یكسان برند
 ; و كتمان اسرار یكدیگر نمایند

 ; و وفا به عهد و وعد یكدیگر واجب دانند
ـــا یكـــدیگر بـــه حســـن خلـــق وســـعت صـــدر معاشـــرت كننـــد ان اهللا یبغـــض (ففـــى الحـــدیث . و ب

 ) 17(;...)المعبس فى وجه اخونه
اشـدإ علـى (و دیگر كه باید در راه حق از مالمت نترسند و به قول دیگران بر نگردند بلكــه 

 ; باشند) 18)(الكفار رحمإ بینهم
وقتـك اعــز االشـیإ (دیگر باید كــه مراعـات انفـاس و اوقـات كننـد تـا ضـایع نشـود كه گفتـه انـد 
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 ; )فاشتغله باعز االشیإ
دیگــر بایــد كســى كــه ایشــان را خواهــد قبــول كننــد و كســى كــه ایشــان را نخواهــد و از ایشــان 
تخلف ورزد نخواهند و مرید را به زالت رد نكنند و اجنـبى را بـه حسـنات قبـول ننماینـد و بایـد 

 ; كه قدر هر كس را بدانند و با هر كس به قدر مقدار او سلوك نمایند
 ; و مبادرت به قضاى حاجت اخوان نمایند به قدر الطاقه

 ; و بار یكدیگر بكشند و بر یكدیگر بار ننهند
و هر چه به خود پسـندند بـه برادر مـومن پسـندند و هـر چـه بـراى خـود خواهنـد بـراى او نیـز 

 ; خواهند
 ; و یكدیگر را به اعتذار مضطر نگردانند

 ; و با یكدیگر مصابرت نمایند
 . و استبدال جایز نشمرند

   

 ] مراتب وحدت و الفت[
بایـد كه هـر , هر یك را احقــاق همه حقـوق دشـوار گـردد, و چون عدد این سلسله بسیار شود

ـــا  ـــا یكـــدیگر محشـــور مـــى باشـــند اداى حقـــوق یكـــدیگر را الزم شـــمرند و ب پنـــج و شـــش كـــه ب
بلكـه , بعضى حقوق كه متعسر است اسقاط نمایند تا كار به حرج و ضیق نیانجامد, دیگران

ایفاى جمیع حقوق الزم اسـت و , هر دو كس را كه با هم مناسبتى تام و اتحادى كامل باشد
 : بنابر این مراتب الفت سه مى شود. به فعل باید آورد, با بقیه پنج و شش آنچه میسر شود

و اشـاره بـه ایـن مرتبـه , یكى الفت اخص و آن در میان دو كس متحقق مى تواند شد و بـس
دوسـت تو آن نیسـت كـه در حقیقـت عیـن توباشـد و در صـورت : آنچه حكما گفتــه انـد. است
 ; غیر
 ; الفت خاص و آن در میان پنج و شش مى توان بود نه زیاده, دوم
الفــت عــام و آن در میــان مجمــوع سلســله تحقــق مــى توانــد یافــت و هــر چنــد عــدد كمتــر , ســیم

حقوق بیشـتر شـود و از حـق اهللا بحـث چـیزى كـم نمـى توانـد شـد و حقــوق دیگـر را . مى شود
در مراتب ثلث اخوان خود تعیین خواهند فرمود و از جمله حقوقى كــه مـا ذكـر كـردیم و اگــر 

 ... . بر آن نیز چیزى افزایند مختارند
 خاتمه 

در ذكـــر غزلـــى كـــه مولـــف را رو داده د رمعـــنى الفـــت و ترغیـــب بـــدین امـــر شـــریف بعـــد از 
 : انقضاى مدتى از زمان تإلیف و هو هذا
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 غمخوارهم باشیم , یارهم, بیا تا مونس هم
 انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشیم 

 شب آید شمع هم گردیم و بهر یكدیگر سوزیم 
 در كار هم باشیم , دست پاى هم, شود چون روز

 فداى هم , براى هم, شفاى هم, دواى هم
 دلدار هم باشیم , جانان هم, جان هم, دل هم

 به هم یكتن شویم و یكدل و یك رنگ و یك پیشه 
 سرى در كار هم آریم و دوش بارهم باشیم 

 جدایى را نباشد زهره اى تا در میان آید 
 پرگارهم باشیم , بر گرد هم, به هم آریم سر

 حیات یكدیگر باشیم و بهر یكدیگر میریم 
 گه خسته و افكار هم باشیم , گهى خندان ز هم
 عقل كل گردیم بهر هم , به وقت هوشیارى

 چه وقت مستى آید ساغر سر شار هم باشیم 
 شویم از نغمه سازى عندلیب غم سراى هم 

 به رنگ و بوى یكدیگر شده گلزار هم باشیم 
 به جمعیت پناه آریم از باد پریشانى 

 هوشیار هم باشیم , اگر غفلت كند آهنگ ما
 براى دیده بانى خواب بر یكدیگر بندیم 

 دیده بیدار هم باشیم , زبهر پاسبانى
 جمال یكدیگر گردیم و عیب یكدیگر پوشیم 

 قبا و جبه و پیراهن و دستار هم باشیم 
 دنیاى هم گردیم , دین هم, شادى هم, غم هم

 بالى یكدیگر را چاره و ناچار هم باشیم 
 گرد یكدیگر گردیم , بالگردان هم گردیده

 شده قربان هم ازجان و منت دار هم باشیم 
 یكى گردیم در گفتار و در كردار و در رفتار 
 زبان و دست و پا یك كرده خدمتكار هم باشیم 
 نمى بینم به جز توهمدمى اى فیض در عالم 

 بیا دمساز هم گنجینه اسرارهم باشیم 
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 : پى نوشت ها

 . ـ دانش آموخته حوزه علمیه قم و كارشناس ارشد علوم سیاسى1
: اصـفهان(, فیـض كاشانى... چـاپ شده در مجموعه ده رسـاله للحكیم, آئنیه شاهى, ـ فیـض كاشـانى 2

 . 160ص , )1371, )ع(انتشارات مركز تحقیقات علمى و دینى امام امیرالمومنین على
 . 285ص , پیشین, چاپ شده در مجموعه ده رساله للحكیم, االعتذار, ـ فیض كاشانى 3
شـایان ذكـر . 205ص , پیشـین, چـاپ شده در مجموعـه ده رسـاله للحكیم, الفت نامه, ـ فیض كاشانى 4

. است كه تمامى این رساله در این گزیده آورده شده است غیر از چندین سطر كه ربـط چنـدانى نداشـت
 . مذكور چاپ شده است) ده رساله(كتاب  219تا  205این رساله در صفحات 

 . 63/ ـ انفال  5
  103/ ـ آل عمران  6
 . ـ همان 7
 . 105/ ـ آل عمران  8
 . 102ص , 2ج , ـ الكافى 9

 . 87ص , 8ج, ـ مجمع الزوائد 10
 . 285ص , 3ج, ـ المحجه البیضإ 11
 . 183ص , ـ الخصال 12
 . 12شماره , كلمات قصار, ـ نهج البالغه 13
 . 67/ ـ زخرف  14
ـ ایشان با اعتقاد به همین فلسـفه وجــودى نمـاز جمعـه است با این كـه معتقد به وجـوب عیـنى نماز  15

فـان عقیدتى ان تركها جائز فـى البـالد التى : (جمعـه در عصر غیبت بـود در رساله اعـتزار مى نویسـد
یغضى اقامتها فیها الى الفساد و العنـاد و الـى تفریـق و الـى تفریـق الكلمـه و شق عصـا المسـلمین و الـى 
التــدابر و التبــاغض بیــن المــومنین و ان تاركهــا حینئــذ معــذور و لمثــل هــذه االمــور تركهــا ائمــه الهــداى ـ 
صـلوات اهللا علیهــم ـ فیما مضــى من الـدهور اذ المطلـوب منهـا تحصـیل تإلیف القلــوب و ازالـه العیوب و 

 ). 286ص , پیشین, رساله االعتذار(ـ ) سالمه الغیوب و باقامتها حینئذ یحصل ضد المطلوب
 . 23/ ـ شورى  16
 . 61ص , 2ج, ـ مستدرك الوسائل 17
 . 35/ ـ فصلت  18
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